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Ročník 1

V Praze dne 2. června 1936

Óíslo 7-8

D r. F. Kruš S. J.:

Sociální encyklika »Quadragesimo anno«
se stručným výkladem.
(Pokračování.)

II. Výklad a doplňky k encyklice
„Rerum novarum“.
Zde asi je nej vhodnější místo, podati čtenářům
v souvislosti aspoň stručný přehled obsahu děl
nické encykliky Lva XIII., s níž se v této 2. části
své sociální encykliky zabývá Pius XI. (V citátech
se přidržujeme celkem překladu Dra Bedřicha
Vaška.)
1. Lev XIII. vychází ze žalostného postavení
zproletarisovaného pracujícího lidu: „Nejchudší
vrstvě lidu se musí rychle a přiměřeně pomoci,
protože nesčetní lidé žijí v poměrech ubohých a
žalostných, až je to nedůstojno člověka. Neboť
když byly zrušeny v minulém století staré cechy
a na jejich místo nepřišlo žádné jiné ochranné
opatření, když dále z veřejných zařízení a zá
konů bylo vypuzeno zděděné náboženství — děl
níci, stojíce osamoceně a bez ochrany ponenáhlu
upadali do rukou nelidskosti zaměstnavatelů a
nezkrocené ziskuchtivosti soutěžících. Zlo ještě
zhoršila žravá lichva, která sice nejednou byla
Církví odsouzena, ale hrabiví a ziskuchtiví lidé
se jí pod různými formami dopouštějí opět a
opět; k tomu přistupuje, že výroba a obchod
byly soustředěny v rukou jen několika málo lidí,
takže hrstka majetných a boháčů vložila jho té
měř otrocké na nesmírné množství proletářského
lidu."
2. Kdo pomůže a jak? — „Socialisté, pod
nítivše zášť chudiny proti bohatým, prohlašují,
že se musí soukromé vlastnictví zrušiti a místo
něho že jmění jednotlivců se musí učiniti společ
ným majetkem všech, a že by je spravovali ti,
kdo stojí v čele obcí nebo států.“
„Avšak jejich plán je naprosto nezpůsobilý, aby
se mohla podle něho úspěšně rozřešili sporná
otázka; konec konců by znamenal poškození
vrstvy d ě 1 n i c k é; jest mimo to nespraved

livý, protože se dopouští násilí na zákonných
majitelích; vnáší zmatek do státního ži
vota, klade na státní moc úkoly, jež jsou jí cizí.“
Tyto tři účinky socialismu dokazuje Lev XIII.
takto: a) Oč usiluje dělník? Proč pracuje pro
druhého? Aby si sám nějaký majetek vydělal. Ale
socialismus by mu nedovolil, k tomuto účelu upotřebiti své mzdy a tím si své postavení zlepšiti. —
b) Právo míti majetek soukromý je člověku dáno
od přírody. Neboť on, na rozdíl od zvířat obda
řen rozumem, nemůže být omezen jen na oka
mžité upotřebení statků pozemských, nýbrž dívaje
se — rozumem — i do budoucna, je oprávněn, ba
povinen, i budoucnost si zabezpečit. Co to je
jiného než právo trvalého vlastnictví? A toto
právo i povinnost pečovati o sebe nemůže pře
vzít někdo jiný, ani ne stát — stát je má jen chrá
nili a říditi. — Čím si jednotlivec získává majet
ku? Svou prací. — To vše potvrzují zvyky, dějiny,
Boží zákony. Zejména také plyne právo soukro
mého majetku z povinnosti starati se o rodinu, do
jejíhož vnitřního života ani stát rušivě zasaho
vali nesmí. — c) „Jest však také až příliš jasno,
jaké by vznikly odstraněním soukromého vlast
nictví ve všech řádech změny a zmatky, jak by
z toho vyplynulo tvrdé a nenáviděné otroctví
občanů. Dokořán by se otevřely brány k vespolnému škorpení, řevnění, zlehčování a nesvárům;
důvtipu a přičinlivosíi jednotlivců by se odňaly
účinné podněty, a tak by nutně vysychaly samy
zdroje bohatství; a domnělá a vysněná rovnost
nebyla by ničím jiným, než stejnou bídou a stej
ně nedůstojným postavením v$ech bez rozdílu.“
Závěr: „Když se chce pomoci lidu, musí pře
devším jako základ platiti zásada, že soukromé
vlastnictví je nedotknutelné.“
Která cesta tedy je správná?
3. Úloha Církve. „Vyřešení ztroskotá, nebudou-li přibrány k spolupráci náboženství a Cír
kev... Neboť Církev čerpá z evangelia nauky,
jejichž mocí zápas může býti rozhodnut nebo
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jistě aspoň zmírněn a zbaven vášnivé rozhořčenosti; Církev rovněž se snaží nejen dáti poučení
rozumu, nýbrž říditi svými přikázáními i život
a mravy jednotlivců; zlepšuje také postavení
dělnictva hojnými užitečnými zařízeními; trvá
na tom a žádá, aby lidé všech stavů přemýš
leli, společně se radili a sdružili své energie v tom
směru, aby se zájmům dělníků co nejlépe pomá
halo; a soudí, že se k tomu musí použiti i záko
nů i státní správy, arci s rozumem a s mě*
rou
Nenahraditelnost nauky a činnosti Církve záleží
hlavně v tom, že nehlásá nějaké sny a prázdné vý
mysly, nýbrž trvá na skutečnosti a buduje na
věčné právdě; že odsuzuje třídní boj; že neohro
ženě připomíná všem stejně přísně povinnosti,
jak dělníkům tak zaměstnavatelům; hlavně však,
že ukazuje a zachovává jedinou možnost vyrov
nání všech, i protichůdných zájmů: to je evange
lium a život spravedlnosti a lásky.
4. Úlohy státu. „Ale nemůže býti sporu o
tom, že pro účely, o něž nám zde běží, jsou ne
zbytný také pomocné prostředky, které jsou v
moci lidí. Bez výjimky yšichni, jichž se věc týká,
musejí — každý na svém úseku a podle své mož
nosti — usilovati a pracovati o týž cíl. To má
jakousi podobnost s Prozřetelností řídící svět:
neboť vidíme, že úspěch pravidelně vyplývá ze
součinnosti všech těch příčin, jimiž jest podmí
něn. — Jest tedy vyšetřiti, v jaké míře a ve kte
rém směru jest očekávati spolupráci státu.
Státem zde rozumíme nikoli stát, jak se fakticky
vyskytuje u toho neb onoho národa, nýbrž tak,
jak jej žádá zdravý rozum v souhlase s přiroze
ným zákonem, a jak jej ukazují spisy Boží mou
drosti, což jsme my sami vysvětlili zvláště
v okružním listu o křesťanském zřízení států.“
Základní zásada: Stát má pečovati o obecné
blaho, tedy nikoliv jednostranně o jednu složku.
Je-li rozdíl, pak jen v tom smyslu, že o slabší
třídy musí pečovati s větší bdělostí: „Neboť bo
hatí, zabezpečeni jsouce svými ochrannými pro
středky, méně jsou odkázáni na ochranu státu;
lid chudý, nemající svých vlastních možností
obranných, opírá se hlavně o ochranu státu. Děl
nictvo patří mezi lid chudý; proto se ho má stát
ujímati se zvláštní starostlivostí a prozíravostí.“
Taková zvláštní opatření jsou: zabezpečiti lidu
právo na soukromé vlastnictví; chrániti jej proti
mravním poruchám; odklízeti příčiny stávky;
chrániti statky duchovní, zejména nárok na nedělní
klid; chrániti pracující proti vykořisťování, co do
pracovní doby, práce žen a dětí; spravedlivé
mzdy, které musí umožnit i úspory a získání ně
jakého majetku, z čehož „by vyplývaly vzácné vý
hody, a především jistě spravedlivější rozdělení
statků. Neboť občanské převraty rozdělily svou
silou města ve dvě třídy občanů, mezi nimiž
leží nesmírná propast. Na jedné straně vrstva
velmi mocná, protože velmi bohatá; ta má v ru
kou veškerou výrobu a obchod, všechny zdroje
bohatství stahuje na sebe a staví do služeb svého
prospěchu, a má rozhodující vliv i ve správě
státní. Na druhé straně lid chudý a slabý, s ná
ladou rozjitřenou a stále hotovou k převratům.
Kdyby se však v lidu probudila naděje, že přičin96

livostí se může dopracovali nějakého majetku,
spjatého s půdou, poneňáhlu se obě třídy
sblíží, protože již nebude tak hluboké propasti
mezi nesmírným bohatstvím a nesmírnou bídou.
— Mimo to je možno čekati větší hojnost plodů,
jež rodí země. Neboť když lidé vědí, že pracují
na svém, pracují s větší chutí a mnohem úsilovněji; ano, dokonce začíná v nich vznikali i ja
kási láska k půdě, již svou rukou obdělávají, od
níž očekávají již netoliko nezbytnou výživu, ný
brž i určitou hojnost i pro sebe i pro svou ro
dinu. Tato chuť, jak každý vidí, je důležitým
předpokladem, má-li se dosíci hojnosti úrody a
vzrůstu národního jmění. — Vyplyne z toho ještě
třetí výhoda, že totiž lidé spíše zůstanou v tom
státě, v němž se zrodili; neboť nestěhovali by
se do ciziny, kdyby vlast jim skýtala slušnou pří
ležitost k výživě.“ (To psal prozíravý Lev XIII.
v době, kdy vystěhovalectví celkem ještě nenará
želo na překážky, ba bylo mnohostranně pod
porováno; oč přiléhavější jsou papežova slova
za dnešních neblahých poměrů, které zavírají
hranice států tak bedlivě, že se přes ně nedostane
bez úředního jednání a bez poplatků obrážeček,
natož živý soused! — Také další poznámka Lva
XIII. o břemeni daní má dnes ještě větší význam
než když byla napsána.)
„Těchto výhod však je možno se dopracovati
jen za podmínky, že soukromé jmění nebude vy
čerpáno nelidskými daněmi a poplatky. Neboť
právo soukromého vlastnictví není dáno lidem
zákonem lidským, nýbrž zákonem přirozeným;
proto státní moc nesmí je rušiti, nýbrž toliko je
upravovati a uváděti v soulad s obecným bla
hem ...“
5. Stejně prozíravě a důrazně mluví Lev XIII.
o úkolech a právech dělnických organisací, které by pracujícímu lidu pomáhaly a zá
roveň třídní boj znemožňovaly nebo aspoň mír
nily. „Sem patří svépomocná sdružení; různá za
řízení, vybudovaná soukromou iniciativou, zabez
pečující dělníka a vdovy a sirotky po dělnících
v případech úrazu, nemoci nebo smrti, ústavy pro
péči o děti, pro mládež odrůstající i pro do
rostlé.“
Nezapomínejme, že to bylo psáno před 45 lety!
V některých zemích teprve po válce bylo usku
tečněno, co tehdy papež žádal. Rovněž moudrá
a v dobrém smyslu pokroková je každá násle
dující věta: „Ale přední místo zaujímají dělnic
ké spolky, v jejichž programu je takřka všecko
toto zahrnuto. U našich předků vyvíjely po dlou
hou dobu požehnanou činnost řemeslnické
cechy. Opravdu skýtaly nejen význačné výho
dy řemeslníkům, nýbrž umožňovaly i řemeslům
samým čest a rozvoj, jak dosvědčují velmi četné
památky. — Ale vzdělání v naší době stouplo,
mravy se přetvořily, denní život má také více po
třeb; proto se musí organisace dělnické přizpůsobiti nynějším poměrům...“
Proti neochotě liberálních států, přiznati dělní
kům právo spolčovací, Lev XIII. nejprv dokazuje
toto právo z důvodů přirozených i nábožen
ských: „Když člověk pozná nepatrnost svých sil,
nutká jej to mocně, aby získal pro sebe také sou
činnost jiných. V Písmě sv. je napsána ona myš
lenka: „Lépe jest, aby dva byli spolu, než toliko
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jeden; neboť má výhodu ze své společnosti. Padne-li jeden, má v druhém podporu. Běda samot
nému; neboť když padne, nemá nikoho, kdo by
jej zvedl.“ A také tato: „Bratr, jenž jest podpo
rován bratrem, jest jako pevné město.“ Tímto při
rozeným sklonem je člověk veden, aby se sdru
žoval s jinými ve stát; týmž sklonem jsa veden
cítí potřebu, aby vstoupil se spoluobčany ve spo
lečnosti jiné, malé sice a nikoli „dokonalé“ (ne
soběstačné a samostatné), ale přece jen společ
nosti.“ Považují se za soukromé, poněvadž jejich
nejbližší cíl je soukromý prospěch sdružených
členů.
Ačkoliv tedy tyto organisace jsou takřka část
mi státu, „tak přece stát nemá práva zne
možňovat! jejich existenci. Neboť člověk
má přirozené právo tvořiti soukromé společ
nosti; posláním státu však je, aby přiroze
nému právu byl záštitou, nikoliv aby je
ničil; a kdyby zakázal občanům sdružovati se,
potíral by sám sebe, protože jeden a týž je zdroj,
z něhož vzniká i stát i sdružení soukromé, totiž
přirozenost lidská určená pro život ve společ
nosti.“ Jediné když nějaké sdružení sleduje účely
špatné, nebezpečné, stát je oprávněn i povinen
je zru šiti.
6. To vše platí o sdruženích jakýchkoliv; sa
mozřejmě i náboženská sdružení mají práva, jež
stát popírati nemůže. Zvláštní kapitola encykli
ky Lva XIII. pojednává ještě obšírněji o kato
lických organisacích dělnických.
Jejich důležitost a nutnost je tím větší,
čím více přibývá organisací bezbožeckých. Či by
někdo směl katolíky nutit, aby vstupovali do
spolků víře nebezpečných a nepřátelských?
Lev XIII. velice chválí ty, kteří pomáhají k tvo
ření katolických organisací dělnických. Děje se
to různými cestami a způsoby, podle povahy kaž
dého národa, podle různých kulturních poměrů,
podle historického vývoje i různých zkušeností,
podle stupně vyspělosti dělníků i zaměstnavatelů.
Není možno stanovití dopodrobna určitá pravidla,
vždy a všude stejně platná. Stačí, aby bylo dbá
no těchto směrnic:
„Dělnické organisace buďtež ustaveny a vedeny
tak, aby byly co nejzpůsobilejším a nejpružnějším
nástrojem pro účel, pro nějž jsou zřízeny, a ten
jest, aby jednotlivým členům společnosti se do
pomáhalo, pokud je to možno, k povznesení tě
lesných, duševních i majetkových zá
jmů.
„Je však patrno, že se musí přihlížeti ke zdo
konalení náboženského života a mrav
nosti jako k cíli nejvýznačnějšímu; a že sociální
život vůbec se musí říditi především tímto vodít
kem. Jinak by katolické organisace poklesly na
nižší úroveň a nebyly by věru o mnoho lepší
než organisace, v nichž se vůbec nepřihlíží k ná
boženství. Ostatně co by pomohlo dělníkovi, kdy
by se organisací domohl slušného hmotného po
stavení, když by byla ohrožena spása duše, pro
tože se jí nedostává chleba duchovního? „Co po
může člověku, byť celý svět získal, ale na duši
své škodu trpěl?“...
„Ať se tedy přijmou zásady od Boha a ať se
veliký důraz klade na náboženské vzdělání, tak

aby jednotlivci poznali své povinnosti k Bohu;
aby důkladně věděli, co mají věřifi, več doufati,
jak jednati, aby dosáhli věčné spásy; aby velmi
pečlivě byli vyzbrojeni proti bludným názorům
a různým pohromám pro duše. Ať dělník je po
vzbuzován, aby Boha uctíval a měl zálibu v nábo
ženském životě, zvláště aby řádně světil dny
sváteční. Ať se také učí vážiti si a milovati spo
lečnou matku všech — Církev, poslouchati jejích
přikázání a přijímali svátosti, jež jsou Božími ná
stroji k očištění vin duše a k získání svatosti.
„Když takto základ spolkových stanov byl
upevněn v náboženství, jest uvolněna cesta, aby
se stanovily vzájemné vztahy členů, aby se
dosáhlo pokojného soužití a kvetoucího stavu...
„Tato ustanovení, budou-li se jen ochotně za
chovávali, značně prospějí zájmům a blahu so
ciálně slabých; organisace katolíků pak mohou
býti
činitelem ve snahách o blaho
tf t důležitým
a tu... <c

„Vyplyne z toho i ta výhoda, že snad budou
moci býti znova získáni pro správný život i ta
koví dělníci, kteří žijí buď úplně opovrhujíce
křesťanskou věrou, nebo kteří žijí životem, který
je v rozporu s věrou. Neboť ti velmi často cítí,
že jsou oklamáni bludnými nadějemi a vylhaným
líčením skutečnosti. Cítí, že se s nimi u ziskuchtivých zaměstnavatelů nakládá velmi nelidsky a
že nejsou ceněni více než zisk, jejž svou prací
pro zaměstnavatele tvoří; ve spolcích však (neka
*
folických), v nichž jsou organisováni, že místo
lásky panují hluboké spory, které bývají vždy
průvodci chudoby, je-li nesvědomitá a nevěrecká.
Duch zlomen, tělo zeslabeno; jak mnozí by se
chtěli vytrhnouti z otroctví tak pokořujícího, ne
mají však odvahy ať již ze studu před lidmi,
ať již ze strachu před nedostatkem. Pro ty všech
ny by katolické organisace velmi přispěly k zá
chraně, kdyby rozpačité pozvaly k sobě, aby
jim poskytly světlo v pochybnostech, kdyby ty,
kdož přicházejí k rozumu, přijali do své
ochrany."
7. Závěr dělnické encykliky vyznívá v důraz
nou výzvu: Všichni do práce, a to co nejrychleji!
„Každý ať se dá do své úlohy, a to co nejrychleji,
aby choroba již tak se zahnízdivší se nestala ne
vyléčitelnou tím, že se léčení odkládá. Vlády stá
tů ať pracují prozíravými zákony a zařízeními;
bohatí a zaměstnavatelé ať pamatují na povin
nosti své; dělníci, o jejichž věc běží, ať rozumnou
cestou hájí svých zájmů; a protože náboženství,
jak jsme na počátku řekli, je jediné s to, aby vy
léčilo zlo až v kořenech, všichni mějte na paměti,
že především musí býti vybudována křesťanská
mravnost, bez níž málo k záchraně přispějí
i takové důmyslné plány, které jsou považovány
za nejvelkolepější... Služebníci oltáře ať napnou
všecky síly rozumu a horlivosti; a vedeni autori
tou a příkladem biskupů ať nepřestávají lidem
všech stavů zdůrazňovati životní zásady, čerpa
né z evangelia; a hlavní jejich snahou ať je, aby
lásku, která je paní a královnou všech ctností,
i v sobě zachovali i v jiných probouzeli, ve vzne
šených i prostých. Neboť vytouženou záchranu
smíme čekati jen tehdy, rozleje-li se státy veliká
láska: myslíme lásku, která je shrnutím a vy
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vrcholením veškerého evangelia a která
jsouc
vždycky připravena obětovati se pro blaho jiných
je pro člověka nejbezpečnějším lékem proti
pýše světa a proti nezřízené sebelásce; jejíž
vlastnosti a božské obrysy vyjádřil apoštol Pa
vel slovy: „Láska trpělivá jest, dobrotivá jest, ne
hledá, což jejího jest, všecko snáší, všecko trpí.“
*
Pius XI. začíná svůj výklad a doplněk k ency
klice „Rerum novarum“ opětným vysvětlením a
odůvodněním pravomoci Církve ve věcech sociál
ních a hospodářských. Ačkoliv by bylo možno
i k této stručné kapitole připojiti obšírné pojed
nání, spokojíme se s touto jednou poznámkou:
Jako s jedné strany Církev na své pravomoci trvá,
tak zase nikdy nevyslovuje nějakého neoprávně
ného nároku; jen pokud hospodářství souvisí
s řádem mravním a konečně i náboženským, Cír
kev uplatňuje své zásady i ve věcech hmotných,
jinak je ponechávajíc těm autoritám, které jsou
povolány k jejich řízení a vyřizování.
O tom jednají tři odstavečky encykliky Q. a.:

Úvod.
Pravomoc Církve v oboru sociálním
a hospodářském.
a) Církev tuto pravomoc má.
41. Než však k tomu přistoupíme, musíme hned
předem zdůraznili, co již dříve Lev XIII. skvěle
prokázal, že totiž máme právo a povinnost
o těchto záležitostech sociálních a
hospodářských s nej vyšší autoritou
p r o n á š e t i svůj soud. Je pravda, nebyl Cír
kvi svěřen úkol, aby vedla lid k tomuto chatrné
mu pouze a pomíjejícímu blahu, nýbrž k blahu
věcnému; ba „vměšovati se bez příčiny
do těchto pozemských záležitostí po
kládá Církev za pře hrna í“. Nemůže se
však za nic na světě vzdáti úřadu Bohem jí svě
řeného, zasahovati se svou autoritou ne sice do
věcí „technických“, pro něž není ani vhodnými
prostředky vybavena ani pověřena posláním,
avšak do všech věcí, které mají vztah

k mravnímu zákonu. Neboť v té příčině by 1
nám od Boha svěřen poklad pravdy a
velmi odpovědné poslání mravní zá
kon v celém rozsahu hlásali, vykláda
li a také vymáhali, by byl zachováván,
ať je to komu příjemné nebo nepříjem
né. A toto poslání podřizuje našemu
nejvyššímu soudu jak sociální řád,
tak i záležitosti hospodářské.
b) Podrobnější vymezení poměru mezi
hospodářstvím a mravoukou.
42. Neboť, ačkoli hospodářská činnost a mravo
uka každá ve svém oboru se řídí zásadami svými,
jest přece bludem írhati od sebe obojí řád tak,
jakio by řád hospodářský byl na řádu mraVním
zcela nezávislý. Tak zvané hospodářské zákony,
vyvozené z podstaty hospodářských statků a z
vlastností a potřeb lidského těla i lidské duše,
určují, co na poli hospodářském dosažitelno není,
co dosažitelno jest, a jakými prostředky je mož<
no toho dosíci; avšak již rozum sám z podstaty
věcí a z individuelní a společenské přirozenosti
člověka zřejmě poznává cíl, jejž určil Bůh Stvoři
tel hospodářské činnosti a hospodářským stat
kům.
c) Zřetel k poslednímu cíli nejvyšší
normou i v hospodářském životě.
43. Jeden a týž jest zákon mravní, který nám
velí, abychom spěli za svým nejvyšším a posled
ním cílem při všem svém jednání, ale právě tak
bychom v jednotlivých oborech činnosti se ne
chali vésti těmi cíli, které příroda nebo spíše pů
vodce přírody Bůh jednotlivým oborům činnosti
vytkl a abychom tyto cíle částečné a bližší a
zvláštní podřizovali nejvyššímu cíli. Budeme-li
věrně poslouchali tohoto zákona, vhodně se
včlení jednotlivé zvláštní hospodář
ské cíle, individuáIní i sociální, v cel
kovou soustavu cílů, a my kráčejíce
jako po stupních k cílům vyšším a vyš
ším, dospějeme až k poslednímu cíli
všech věcí, totiž k Bohu, jenž je Sobě i nám
statkem nejvyšším a nevyčerpatelným.
(Pokračování.)

Dr. Bedřich Vašek:

Přesuny ve funkci kněze v odborových
a hospodářských organisacích.
I.
Přesýpací hodiny života jsou ve stálé činnosti.
Ani funkce kněžská ve „veřejném“ životě se nevymkla tomuto zákonu života. Je pravda, základ
ní a podstatná úloha kněze zůstává stále táž,
jak ji stanovil její Božský Zakladatel a jak
ji podrobněji vymezila Jeho Církev. Když však
běží o otázky pohraniční, kde stojí mezníky mezi
kněžstvím a světem, mezi věčností a pomíjejícností, mezi nadpřirozeném a přirozeném, — tu
nelze již vésti in concreto rozhraničovací linii
jednou pro vždy. Mnohá věc, ve které kdysi ve
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dení kněžské bylo dobrodiním a nutností, může
dnes býti vzhledem na změněné poměry docela
dobře vykonána bez přímé spolupráce kněží a
bez jejich vedení (Bylo na př. kdysi, dokud ze
mědělský stav u nás nebyl ve svém povolání dost
vyspělý, u nás velmi dobré, když kněží šli v čele
zemědělského pokroku. Mnohému z nás tanou
z rodného kraje jména kněží, na něž nelze zapomenouti, protože tolik přispěli k povznesení ze
mědělské práce zemědělského stavu v kraji. Ale
potřeby doby se změnily. A nám by dnes při
padalo jako nemožný anachronismus, kdyby po
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sluchači bohosloví na bohosloveckých fakultách
měli i nyní ještě povinnost slyšeti každodenně
přednášku ze zemědělství a podrobovati se ve
řejné zkoušce z tohoto předmětu, jak to nařizoval
guberniální výnos z r. 1815, který platil v pod
statě až do let padesátých minulého století. (Při
tom nechávám stranou zařízení vyloženě josefinistická, jež viděla v knězi nikoli vůdce k věčné
spáse duší, nýbrž jenom „užitečné státní obča
ny“, „vůdce lidu“, takže bohoslovci na př. ve
vídeňském semináři musili choditi na přednášky
státovědecké, obchodní a finanční k profesorům,
extrémním josefinistickým liberálům; úředně se
to odůvodňovalo doslovně: „ježto farář na své
osadě k zavedení dobré policie a dobrého stát
ního hospodaření může mnohem více a lépe pro
spěli než světský úředník, jemuž je svěřen celý
okres“.)
*
Že k takovým přesunům v úloze ve věcech
nepatřících k podstatným stránkám kněžství do
chází, je přirozeno. Dochází k tomu všude, kde
je skutečný život a tudíž i proměny v poměrech.
Na př. při průmyslu praví Baťa: „Neschopný ře
ditel se ohlíží žárlivě kolem sebe, aby odstranil
každého, kdo by mu mohl přerůsti přes hlavu,
kdo by jej mohl nahraditi. Schopný ředitel jest
naopak udýchán sháněním a výchovou lidí, kteří
by co nejdříve mohli konati jeho práci, protože
sotvaže se ji naučil konati sám, už vidí, že je ho
třeba o poschodí výše, aby jeho práce dole mohla
býti řádně vykonána“ (Cekota, Baťa, 35). Po
dobně při vysvětlování velkých úspěchů Kruppových: „Krup měl ve vysoké míře ono řídké umě
ní, že všecky práce, pro něž ho nebylo bezpod
mínečně potřebí, svalil na jiná bedra, aby tím lépe
mohl zdolati zbývající nejdůležitější část prací.“
(Ehrenberg.)
II.
„Rerum novarum“ velmi pochvalně se vyslo
vuje o práci kněžstva v odborových organisacích
mezi dělnictvem. Píše napřed všeobecně: „Velké
chvály zasluhují mnozí z našich řad, kteří po
střehnuvše, čeho po nich žádá doba, přemýšlejí
a zkoušejí, jak by mohli řádnou cestou pomoci
dělnictvu.“ O stanovisku biskupů a kněží k této
práci píše hned nato: „Chuti k práci dodávají a
ochrannou ruku drží biskupové; pod jejich auto
ritou a vedením řada kněží světských a řeholních
pečlivě se stará o dobré školení a výchovu člen
stva.“ (Rerum novarum, č. 41.) Quadragesimo
anno na několika místech mluví o této činnosti
kněží, a to se zřejmou chválou. Výslovně praví,
že i kněží byli mezi těmi muži, „které již ode
dávna jejich obdivuhodná láska pudila k tomu,
aby odpomáhali nezaviněné bídě mezi proletariátem, a kteří se nemohli za nic na světě smířiti
s myšlenkou, že by tak křiklavá a tak nepřimě
řená nerovnost v rozdělení majetku opravdu se
srovnávala s plány Tvůrce nejvýš moudrého. Tito
mužové hledali lék pro přítomnost proti těmto
politováníhodným zlořádům ve veřejných pomě
rech“ (č. 6.). „Pod vedením církve četní učení
mužové z řad kněžských i laických horlivě se dali
do úlohy budovati sociální a hospodářskou na
uku přiměřeně potřebám našeho věku, aby se

z naprosto nezměněných a nezměnitelných nauk
církevních účinněji těžilo pro odpomáhání no
vým potřebám“ (č. 19.). „Všude vznikala nová
a co den více vzkvétající sdružení, ve kterých po
dle rad papežových a velmi často pod vede
ním kněží svépomocnou činností navzájem se
podporovali dělníci, řemeslníci, rolníci, lidé růz
ných povolání, zaměstnaných za plat nebo za
mzdu“ (24.).
III.
Velmi by se mýlil, kdo by si myslil, že práce
kněze ve spolcích stavovských měla své místo jen
v desítiletích minulých. Nejdůtklivěji je to řečeno
v Quadragesimo anno, na známém místě, kde se
praví, že všecek klérus má se věno váti při své
přípravě na kněžství mezi jiným také studiu so
ciálnímu, a někteří kněží by se této věci věnovali
výhradně, tak aby se vyškolili na specialisty pro
pastorační práci právě mezi dělnictvem. V odst.
143 se praví: „Tyto milované syny, vybrané pro
tak velikou úlohu, snažně v Pánu vybízíme, aby
se zcela věnovali vzdělání mužů jim svěřených a
aby při tomto dokonale kněžském a apoštolském
díle vhodně používali všech prostředků sociální
ho školení: aby učili mládež, zakládali křesťanské
spolky, zřizovali v duchu yíry studijní kroužky.“
Tato myšlenka specielní práce mezi určitými
stavy ňálézá zvláště výrazného uskutečnění v t.
zv. „missionaires du travail“, misionáři mezi děl
nictvem. Dost podrobné normy o této věci obsa
huje důležitá odpověď, kterou poslala Svatá Sto
lice (kongregace koncilu) ve veliké sporné otázce
mezi zaměstnavateli a dělnictvem v severní Fran
cii biskupu lillskému Liénartovi 5. června 1929.
Příslušný oddíl výnosu zní:
„Posvátná kongregace vyslovuje svou pochvalu
biskupům severní Francie, že vhodným a horli
vým kněžím svěřili úlohu býti pomocníky pro
předsedy a členstvo odborových organisací v zá
ležitostech duchovních, jakož i takových, které
se dotýkají i zásad mravouky; vyslovuje přání,
aby i v jiných průmyslových krajích biskupové
jmenovali „dělnické misionáře“, jak se jim říká;
jejich apoštolátní práce bude nejen chrániti oby
vatelstvo proti pohromě lhostejnosti a socialistic
kému a komunistickému nebezpečí, nýbrž bude
také svědectvím mateřské starostlivosti, kterou
má Církev vůči dělnictvu. — Benedikt XV. ukázal,
jak daleko zde běží o věc nikoli pouze žádoucí,
nýbrž přímo nutnou, když psal: Ať si nikdo
z kněží nenamlouvá, že podobná činnost nemá
co dělat s kněžskou působností, poněvadž prý
zde běží již o záležitost života hospodářského;
neboť právě na tomto úseku bývá věčná spása
duší ohrožena. Proto je naší vůlí, aby kněží po
kládali za jednu ze svých povinností věno váti se
co nejvíce možno vědě a činnosti sociální, stu
diem, pozorováním, prací a ochotně podporovali
dle svých možností všecko, co v tomto ohledu
může míti zdravý vliv ku prospěchu katolických
zajmu.
Ještě novějšího data je připiš, který zaslal kar
dinál státní sekretář Pacelli presidentu „sociál
ních týdnů francouzských katolíků“ profesoru
Eugenu Duthoitovi 3. ledna 1932: „Čím je žádouc99
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nější za našich dnů rozvoj mohutných křesťan
ských odborových organisací, dobře organisovaných, doplněných a posílených rozmanitými zaří
zeními pomocnými, tím je naléhavější zajistiti ve
doucím lidem těchto odborových organisací a
podněcovatelům těchto zařízení morální pomoc
horlivých a obezřetných knězi, které jejich bis
kupové vybrali vzhledem na jejich uvědomělou
oddanost dělnické třídě, a kteří jsou s to, aby
nejen vysvětlili dělníkům, jak prakticky použiti
zásad katolické morálky při řešení problémů děl
nických; kteří by však také dovedli vychovati
elitu dělnickou, jež by byla na výši nových, sví
zelných, složitých a krušných povinností. — Nuže,
posvátná kongregace koncilu soudí, že — aby se
získali v dostatečném počtu dělničtí misionáři,
způsobilí pro úkol tak nutný a tak naléhavý, ale
tak delikátní — musí se dostati mladým kněžím,
určeným k této službě, přiměřené přípravy, jež
solidním věděním sociálním doplňuje jejich stu
dia filosofická a theologická a současně jejich
všeobecné vzdělání apoštolátní přizpůsobuje
zvláštním potřebám dělnického světa.“
*
K oficielním projevům připojuji aspoň jeden
neoficielní, komentář, který k uvedenému roz
hodnutí kongregace koncilu napsal v La Vie Cotholique 31. července 1929 francouzský přední
sociální publicista kanovník Thellier de Poncheville: „V této době, kdy Duch Páně vyvolává ze
země tak bohaté množství nových námětů na
všech polích křesťanského života, proč by se ne
poslali k odkřesťančným dělníkům misionáři zvlá
ště uzpůsobení pro jejich potřeby? Takové přání
jsme si formulovali na svých sjezdech, takové
přání rozechvívalo mladé kněžské duše; dnes ta
kové opatření přichází z Říma, ale již ne jako
přání, nýbrž téměř jako příkaz... Má býti jme
nován jeden nebo několik specialistů, pro něž
tato obtížná práce by byla jediným zaměstnáním.
Neboť k ní je třeba času, způsobilosti, neodvislosti; je k ní třeba takřka přímo jakéhosi povo
lání, temperamentu, který se obětuje pro tuto
službu na přední stráži... Studijní kroužky, kon
ference, dělnický tisk, podpora sociálních sekre
tariátů a všech podniků s nimi spojených, dodá
vání chuti při propagandě křesťanských odbo
rových organisací, výchova odborářské elity...
Program nemá konce.“
*
Vše, co jsem dosud uváděl, platí o práci mezi
dělnictvem. Ale stejné důvody platí i pro ostat
ní stavy. I u nich je třeba práce specielně přizpů
sobené, počínající se zvláštními skutečnostmi a
potřebami dotyčného stavu.
Jaká neinformovanost je tedy v tvrzení, že nyní
je již doba, aby kněz ze všech odborových a sta
vovských sdružení zmizel.
*
Ještě jinou úvahou dospíváme k témuž závěru.
Pius XI. — jako vůbec pojímá poslání kněze
v encyklice Ad Catholici Sacerdotii velkoryse —
i v otázce účasti kněze na světské činnosti zaují
má stanovisko velkodušné. Co píše tam o vědecké
činnosti kněze ve světských oborech vůbec, dá
se dobře použiti i na náš případ, sociální po
slání kněze: „Nyní arci není možno žádati po
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knězích, aby sami byli vedoucími na každém poli
vědy; neboť bohatost lidského vědění je již tak
rozlehlá, že není jednotlivce, který by všecko
ovládl svým rozumem, natož aby na každém úseku
vynikal nad ostatní. Je však na místě rozumnou
radou dodali chuti těm příslušníkům kléru, kteří
mají zvláštní náklonnost a zvláštní schopnost pro
ten nebo onen obor vědy neb umění — není-li
ovšem na úkor kněžské cti —; vždyť taková čin
nost — děje-li se arci v určitých mezích a dbá-li
se směrnic a příkazů Církve — nepochybně při
spívá také k okrase a cti Církve a k oslavě její
hlavy Ježíše Krista.“
To platí pro každý obor vědy a umění. Tím
více pro obor tak důležitý, jako je dnes život so
ciální.
Co by mohlo býti všem protivníkům Církve ví
tanějším, než kdyby kněží vyklidili tento tak ne
výslovně důležitý úsek?
IV.
Avšak již v citovaných vývodech probleskuje
opět a opět direktiva: že tato činnost kněze ve
světských sdruženích má se týkati náboženské
a mravní stránky, a ostatních věcí tehdy, když při
nich také běží o náboženství a mravnost. Neuklá
dá se zde tedy povinnost zasahovali i do věcí
čistě odborných.
Na př. v listu o Katolické akci k episkopátu
brasilskému 28. října 1935 mluví se o tom, že se
mají, aby Katolická akce vzkvétala, konati různé
kursy, „aby účastníci byli takto povzbuzováni
k apoštolátu a prozářeni světlem mravních a soci
álních nauk Církve, podávaných jim se zřetelem
na potřeby doby. Sluší se, aby takové porady se
konaly pro různé skupiny Katolické akce, totiž
pro mladíky, muže, ženy, dělníky, řemeslníky,
advokáty, lékaře, průmyslníky, obchodníky a ta
ké pro kněze..., aby se v nich jednalo o otáz
kách zvláštních, které zajímají jednotlivé třídy a
skupiny s hlediska náboženského a s hlediska
apoštolátu, Katolické akci vlastního.“
Tato myšlenka prozařuje opět a opět: musíme
znáti i sociální a hospodářské potřeby
ale
hlavně za tím účelem, abychom uprostřed nich
a pomocí jich, pomáhali duším k Bohu. Tedy:
„s hlediska náboženského apoštolátu, Katolické
akci vlastního.“
Že práci „technickou“, světskou stránku při
podniku, v odborové a stavovské činnosti kněz
má víc a více přenechávali laikům, to vyplývá
i z podstaty Katolické akce. Vždyť tato chce do
konce i část náboženských úkolů, které dosud
prováděli výhradně kněží, svěřiti laikům, aby se
kněžím ulehčilo a mohli se věnovati svým ne
zbytným úkolům; tím samozřejmější jest, aby
laici přijímali úkoly čistě světské. Ostatně na
mnohé práce si smí dnes troufati jen ten, kdo
v onom ovzduší stále žije, kdo se na tyto věci
stále soustřeďuje; diletantství, jež má plno
vyčerpávající práce jinde a tudíž musí ostat
ní věci dělati jen volontérsky, může věci jen ško
dit. — Tolik je jisto: Čím více bude duch Katolic
ké akce pronikali, tím více budou laici s kněž
ských beder přejímati to, co laiky prováděno
býti může.
*
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Nestanou se tak však kněží jaksi zbytečnými?
Nezůstanou nepoužity dobré síly, pro občanský
život jim svěřené? Budou si moci nalézti dost za
městnání?
Předně do jisté míry musí i kněz své občanské
a stavovské povinnosti splniti, a dělal by svému
Kristu a své Církvi špatnou čest takový kněz,
který je v občanských povinnostech a právech
větší ignorant než prostý občan; jistý stupeň vě
domostí — i světských — jest dnes pro každého
občana nezbytností. Dále shoduje se úplně s plá
nem Božím — slyšeli jsme to výše ve výňatku
z encykliky o katolickém kněžství — když kněz,
který je pro určitý, byť i světský, obor zvlášť
uschopněn, věnuje se i takové věci soustředěně.
Ale i ostatní kněží, pro něž právě uvedená vý
jimka neplatí, nemusejí se báti, že nebude pro
ně práce. Neboť náboženské potřeby lidí stále
stoupají, nová doba nese s sebou nové nábožen
ské úkoly, a tak horlivý kněz nebude si moci
stěžovati do nezaměstnanosti. Zde platí: získám
čas; ale přibudou mi nové práce, jiného druhu
než dosud, ale vyžadující zas usilovného přemýš
lení a vytrvalosti. Vzpomeňme jenom na př., jak
se rozmnožila kněžská práce zavedením častého
a ranného sv. přijímání a spojených s tím sv. svá
tostí, dále kolik času zabírá knězi, když má po
dávali opravdu spolehlivé směrnice v akutních
náboženských, mravních a sociálních otázkách
dneška.
Ted’ rozumíme již lépe větám dobrých katolic
kých lidí, pracujících v odborových a hospodář
ských spolcích: My teď již nepotřebujeme, aby
kněz sám dělal nákupy, vedl účetní knihy, smlou
val se stranami. To si my již dovedeme dělati,
jsme pro to odborně školeni v odborných kur
sech. . Ale potřebujeme nevyhnutelně kněží

mezi sebou, aby byli mezi námi náboženským
dynamem: aby udržovali v členstvu náboženské
ho ducha, aby byli strážci mravnosti, aby vy
slovovali stanovisko morálky k nově vznikajícím
otázkám; aby pomáhali udržovali ve členstvu
nadpřirozený idealismus, a tak zabránili, aby se
naše spolky odborové a hospodářské nestaly jen
bahnitými kalužemi materialismu a sobectví ať
již individuálního nebo skupinového.
V.
Docházíme tedy k závěru:
1. Ze mnohých funkcí v hospodářském a odbo
rovém životě se stav kněžský v celku vystěhoval
a přenechal je laikům.
2. Vzhledem na zvláštní poměry, hlavně kde
není dosud odborně způsobilých nebo jinak
vhodných laiků, může býti požadavkem kře
sťanské lásky, aby kněz i nyní ještě si ta
kové povahou světské funkce i na dále ponechal,
resp. přijal.
3. Když kněz nějaký vzhledem na své zvláštní
schopnosti pro dotyčný obor může svou prací
velmi prospěli obecnému blahu, je dobré, když se
těchto jeho darů Božích ve prospěch celku vy
užije.
4. I když kněžstvo v celku mnohé funkce v ta
kových spolcích a podnicích opustilo, bylo by
neštěstím, kdyby je podněcovalo nebo se jich
stranilo; to znamená jen změnu funkce.
5. Nová úloha v těchto korporacích spočívá
v tom, aby kněžstvo udržovalo v členstvu horli
vé náboženské smýšlení a věrnost příkazům mrav
ním. Hledisko, s něhož kněz dnes chápe svou
úlohu ve sdruženích odborových a hospodář
ských, je „hledisko náboženské a hledisko apoš
tolátu, katolické akci vlastního.“

Dr. Vilém Hájek:

O použitelnosti trestu smrti u dětí starších 12 let
v SSSR a důvodech tohoto opatření.
(1.) Polemika v socialistických listech.
V pátém čísle „Rozprav“ přinesli jsme článek
dra Weiricha o bolševickém pojmu manželství.
V tomto článku byla též zmínka o novém sovět
ském zákoně ze dne 7. dubna 1935, podle něhož
jest i u dětí starších dvanácti let přípustný výkon
trestu smrti. Na to vznikla o této otázce polemika
mezi tiskem strany národně sociální a tiskem ko
munistickým, k níž počátek zavdal dr. Jiří Beneš,
který na schůzi v Čelákovicích poukázal na tento
zákon i na jeho strašné důsledky. Komunistický
tisk (Rudé Právo z 24. V. 1936) přinesl pak znění
tohoto zákona a obratnou „dialektikou“ dovodil,
že prý dr. Jiří Beneš neinformuje správně a že
v onom zákoně o trestu smrti není ani slova. Po
něvadž máme za to, že jest třeba stále a stále
poukazovali na zrůdnost praxe marxismu, vracíme
se k této věci obšírnějším výkladem, tím spíše,
že i jinde jest už sama existence takového zákona
velice poučná, pokud jde o to, chceme-li si uči-

niti představu o poměrech mezi mládeží, která
rostla oproštěna od „náboženských předsudků“
v zemi, v níž není tříd.
Dr. Weirich při své práci opíral se o doku
menty, otištěné v „Lettres de Rome sur 1’ athéisme modeme“.1) Abychom při svém výkladě
vyšli z pramene, o němž nemohou býti pochyb
nosti, přinášíme především text zákona, jak jej
uveřejnila oficielní sbírka zákonů dne 28. IV.
1935 č. 19, na str. 262 a současně český překlad.
(2.) Text zákona o likvidaci zločin no sti
mládeže.
B ijejiHx ÓBiCTpeMuieH jiHKBHflaijwK npecTynHOCTH
cpefla HecoBepmeHHOJieTHMX LJeHTp, Hen. Komutct h
CoBeT Hap. KoMnccapoB Cox)3a CCCP nocTaHOBJíwr:
1. HecoBepmeHHOJieTHMx, HaHHHaa c 12-JieTHero
BO3pacTa, yjiuHeHHbix b coBepineHwn Kpa>K, b npwHHHe-

x) Lettres de Rome sur 1‘atheisme moderne vycházejí
v Římě jako měsíčník.
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hhh HacHJiiifl, TeJiecHbix noBpe>KAeHiiii, yBeHwíi, b yówMCTtie ujím b iionbiTKax k yóHHCTBy, npHBjíekaTb k yrojiOBHOMy cyay c npwMeHeHMeM Bcex Mep yrojioBHoro
nai<a3aHHH.
2. JImij, yjiwHeHHbix b nojjcTpeKaTe/ibCTBe hjih b
npnBJieiieHMn HecoBepmeHHOJieTHHx k ynacTmo b pa3jiHHHbix npecTyruieHKHx, a TaiOKe b noHywjjeHUH HeCOBepLUeHHOJieTHHX K 33HHTUK) CneKyjIfllJlieM, npOCTHTyuweM, HHineHCTBOM h t. o., — xapaTE TiopeMHbíM saKJHOHeHneM He Hwwe 5 JieT.
3. OTMeHMTb ct. 8. „OcHOBHbix Hanaji yrojioBHoro
3aKOHOjiaTejibCTBa Coio3a CCCP h coio3Hbix pecnyÓJink.
4. Ilpeflno>KHTb npaBHTejibCTBaM coio3Hbix pecnyójihk npMBecTH yrojiOBHoe 3aKOHoaaTejibCTBO pecnyÓJiHK
b cooTBeTCTBue c HacToamuM nocTaHOBJíeHMeM.

Česky:
„Za účelem co nejrychlejší likvidace zločinnosti
mezi nezletilci Centrální výkonný výbor a Sovět
lidových komisařů SSSR ustanovují:
1. Nezletilci počínaje 12. rokem věku, usvědčení
z krádeže, násilí, ublížení na těle, zmrzačení, vraž
dy nebo pokusu vraždy, buďtež postaveni před
trestní soud a použito všech měr (způsobů) soud
ního trestu.
2. Osoby usvědčené z toho, že přiměly nebo
svedly nezletilce k účasti na různých trestních
činech, nebo které přinutí nezletilce zabývali se
spekulací, prostitucí, žebrotou a pod., buďtež
potrestány vězením v trvání nejméně 5 let.
3. Mění se čl. 8. „Všeobecných zásad trest
ního zákonodárství SSSR a svazových republik.“
4. Vlády svazových republik mají uvésti své
zákonodárství v soulad s tímto ustanovením“.
*

Dr. Beneš během polemiky odvolal se prostě na
tento text zákona, aniž se věcí podrobněji dále
zabýval a řekl, že je-li již jednou ustanoveno, že
má býti použito „všech způsobů trestu“, znamená
to případně i trest smrti, když ten či onen čin se
tímto trestem stihá. Výklad je to správný, avšak
málo odůvodněný, takže v polemice podařilo se
Rudému Právu uklouznout! před ostřím sporu.
Úplně stejný a také tak stručný výklad, jako
podal dr. Beneš byl v citovaných Lettres de
Rome. Abychom věc náležitě vyjasnili, jest třeba
především zmíniti se
(3.) o trestech v sovětském trestním
právu.
V sovětských trestních zákonech (každá sva
zová republika má svůj „Trestní kodex“, není
však mezi nimi nijakého podstatného rozdílu)
nesetkáváme se se slovem „trest“ (ruský
„HaKa3aHne“ „nakazanie“), nýbrž s pojmem „míra
sociální ochrany“ (Mepa coijMajibHOM 3amwrbi)2 Tyto
„měry socia.lnoj zaščity“ jsou trojího druhu.
Prvý druh jmenuje se „míra sociální ochra
ny povahy soudně napravovací“ (Mepa counajibHOÍi
3amwTbi cy/jeÓHO-wcnpaBMTejibHoro xapaKTepa).
Druhou skupinu tvoří míry sociální ochra
ny povahy medicínské (nucené léčení a pod.).
Třetí skupinu, míry sociální ochrany po
vahy medicinsko-pedagogické (polepšovny a p.).
Do prvé skupiny, tedy mezi „míry sociální
ochrany povahy soudně napravovací“ patří (viz
2) Teprve v některých novějších zákonech vyskytuje se
slovo „nakazanie“. Tak právě v zákoně ze 7. dubna 1935.
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čl. 20 trestního kodexu) tresty, jako vězení, kon
centrační tábor, konfiskace a pod. Jeden z trestů
do této skupiny patřících jmenuje se „nejvyšší
míra sociální ochrany“, ruský „vysšaja měra socialnoj zaščity“. Pod tímto opravdu krásným ná
zvem rozumí se trest smrti zastřelením. Pročítáte-li sovětský trestní zákoník, čtete, že jest pou
žiti „nejvyšší míry sociální ochrany“, tedy trestu
smrti zastřelením (paccTpea).
Pokud jde o nezletilce, t. j. podle sovětského
práva osoby nedosáhnuvší 18 let, platily až do
vydání zákona „o likvidaci zločinnosti mládeže“
(7. IV. 1935) tyto zásady:
Děti do 16 let vůbec nemohly pro svá provinění
postaveny býti před soud. Jejich proviněními za
bývaly se tak zvané „komise ve věcech nezletilců“
(kommmccmh no aejiaM o HecoBepuieHH oaeTHwx). Tyto
komise nemohly použiti žádné jiné „míry sociál
ní ochrany“ nežli medicinsko-pedagogické po
vahy.
Jenom když byl provinilec starší 16 let, mohl
býti postaven před soud, s tím však obmezením,
že pokud v době spáchání činu nepřekročil 18.
rok svého života, to jest pokud nebyl zletilým,
nesmělo se proti němu použiti „nejvyšší míry so
ciální ochrany“. Měl v tom směru stejnou výho
du jako těhotná žena, proti níž rovněž této nej
vyšší míry se nesmělo použiti.
Přečteme-li si nyní prvý odstavec zákona o
likvidaci zločinnosti mládeže, vidíme jasně,
(4) jaké změny přinesl nový zákon o
trestání mládeže do sovětského
trestního práva.
Kdežto dříve děti mladší 16 let vůbec nemohly
býti postaveny před soud, nýbrž jenom před
zvláštní komisi, jež jim mohla uložiti nejvýše „medicinsko-pedagogickou míru sociální ochrany“
(na př. polepšovnu), patří dnes před řádný trest
ní soud už děti od 12 let nahoru. Snížila se tedy
věková hranice o čtyři roky. To je jasné ze slov
zákona, který praví: „Nezletilci počínaje dva
náctým rokem svého věku, usvědčení z krádeže
atd...., buďtež postaveni před trestní soud...“
Další důležitá změna vyplývá však z těch slov,
která následují. Zákon praví: „...buďtež posta
veni před trestní soud a použito všech měr
soudního potrestání.“ Tím je zrušeno ustanovení,
že „nejvyšší míru sociální ochrany“ lze použiti
jen u osob plnoletých, tedy starších 18 let. Tím
pro použitelnost trestu smrti snížena věková hra
nice o šest let. Jsou tedy 121eté děti postaveny
úplně na roveň dospělým lidem, pokud jde o
trestnost. Probereme nyní jednotlivé trestní činy,
které jsou v zákoně ze dne 7. dubna 1935 jme
novány, a uvedeme trestní sazbu na ně uloženou.
Krádež se trestá nejvyšší měrou sociální
ochrany, když jedná se o případy, vyjmenované
v zákoně ze 7. srpna 1932. Je to zákon o ochraně
státního a sespolečenštěného (kolchozního) ma
jetku, jímž byl trestní kodex novelisován. Podle
tohoto zákona všechno, co se transportuje po
železnici nebo na lodi, pokládá se za státní ma
jetek, a ukrást něco ze železničního vagonu neb
lodi, má za následek trest smrti. Stejné ochraně
jako státní majetek těší se i majetek kolektivních
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hospodářství. Polní krádež na polích kolchoz
ního hospodářství na sýpkách a pod. rovněž
trestá se nejvyšší mírou sociální ochrany. Kromě
toho je v zákoně výslovně uvedeno, že není přípustno použiti amnestie. (Viz tento zákon v ofi
ciální sbírce zákonů, vydání z r. 1934, str. 104
a násl.). V ostatních případech není krádež trest
ná smrtí. Hladovým tlupám dětí bez dozoru (bez
prizorných), toulajícím se krajem, ať ukradnou
co ukradnou, hrozí ve většině případů nejtěžší
trest, poněvadž většina hospodářství je dnes již
kolektivisována, nebo jedná se o státní statky.
Podle posledních statistik je nekolektivisovaných
hospodářství už jen zcela mizivé procento. Za
povšimnutí též stojí, že pro použití trestu smrti
je naprosto nerozhodna, jakou cenu má ukradená
věc.
Také násilí, o němž na druhém místě zmiňuje
se zákon o likvidaci zločinnosti mládeže, jest
v mnoha případech trestno smrtí. Je to především
tak zvaný banditismus, který pokud jde o bezpri
zornou mládež, přichází v úvahu. Podle plenární
ho rozhodnutí vrch, soudu RSFSR ze dne 7. III.
1927 k tomu, aby se mluvilo o bandě, stačí účast
dvou osob. Trest je ustanoven v čl. 59/3 trestního
kodexu RSFSR.
Ublížení na těle, vražda a pokus vražd y mohou též při určité kvalifikaci stíhány býti
„nejvyšší měrou sociální ochrany“. Jakmile bude
čin namířen proti úderníkovi, pionérovi nebo
podobně a lže-li v tom viděti projev třídního
nepřátelství, nastupuje trest smrti.
Z těchto příkladů je viděti v jak široké míře
i děti starší 12 let podléhají trestu smrti, který
se také vskutku provádí. Vždyť při zákoně o
ochraně státního a socialistického majetku, jest
docela i amnestie vyloučena1. Nezaráží nás při
tom ani tak trest smrti u zločinů násilí, vráždy,
uškození na těle, jako právě trest smrti při krá
deži. Co má dělati dítě, o něž se nikdo nestará?
Anebo položme otázku s hlediska jiného: zdali
pak dítě, které krade na poli, je už tak špatné,
že lze je jenom už odstřeliti?
Vraťme se však znovu k tomu, co bylo řečeno
během shora zmíněné polemiky v socialistickém
tisku, abychom zjistili,5
(5) jaké to byly poměry, které vedly
k vydání zákona tak nelidského..
Rudé Právo vysvětlilo věc asi tak, že se nesmí
prý mysleti, že by poměry byly špatné, prý byl
zákon vydán proto, aby klesající zločinnost
byla úplně zlikvidována.
Toto objasnění neobstojí. Stačí jen trochu sou
stavněji čisti bolševický tisk ruský, stížnosti, kte
ré uveřejňuje a máme jasný obraz rozsáhlé zlo
činnosti mládeže. Nedostatek respektu k jakým
koliv zákonům a nařízením, krádeže, loupeže,
násilnosti a prostituce.
Potvrzuje toto rozpoznání i další zákon, vy
daný 1. června 1935, který má pět oddílů a
pojednává v těchto pěti oddílech o zlepšení po
měrů v dětských domech a pracovních koloniích,
o tom, jak zameziti opouštění dětí, o organisaci
boje proti zločinnosti mládeže na ulicích, o zvět
šení odpovědnosti rodičů a o literatuře a filmech
pro děti.

Ve všech takovýchto opatřeních jeví se vždy
nejlépe skutečný stav společnosti. Zákonodárce
vyjadřuje v něm přesvědčení o nutnosti (opinio
necessitatis) zákona k odstranění panujícího zla.
Jde-li několik takových zákonů za sebou, lze
z nich vždy souditi na velikost zla. My se však
nyní ptáme,
(6) v čem je příčina zla?
Dnešní 12tilefí zločinci, proti nimž se užívá
ušlechtilé „nejvyšší míry sociální ochrany“ jsou
přece děti vyrostlé bez „náboženských předsud
ků“. Jejich mravy a povahy vytvářely se přece
za prvé a druhé pětiletky? Zdali pak není právě
vším tím vinna protináboženská výchova? Nej
lépe vezmeme-li do ruky denní tisk.
V bolševických novinách často čteme feuilletony
přinášející ostrou kritiku současných poměrů. Ze
jména za povšimnutí stojí M. Zoščenko a dále
dva autoři, kteří pracují kolektivně a své práce
také kolektivně podpisují. Jsou to Ilf a Petrov.
U nás jsou známi tím, že podle jejich práce, my
slím, natočen byl film Vlasty Buriana „Dvanáct
křesel“. Přečteme si tedy něco z jejich pera:
V bolševické „Pravdě“ ze 7. června 1935, tedy
krátce po vydání zákona o potírání bezprizornosti dětí vyšel feuilleton, podepsaný jmé
ny Ilf a Petrov. Autoři do úst dítěte kladou slova,
která musí otřásti každým a která nejlépe ukazují
hloubku mravního bahna. Dítě tam promlouvá
asi takto: „Soudruzi, musím s vámi mluviti ote
vřeně, narodil jsem se omylem; maminka neměla
čas dáti si provésti potrat. Takovým způsobem
jevím se vlastně býti výsledkem neprozřetelnosti
rodičů. Ale vím už do předu co bude: nebudu
už míti ani bratří ani sester; maminka děti ráda
nemá, na trvalost manželství nevěří a tatínek je
taky pěkný ptáček. Za šest měsíců poběhne na
ZAGS a dá se rozvésti. On se rád často žení a
má rád mladé ženy. S alimenty s ním ovšem bude
práce. Nicméně, já se nebojím, stát se o mě
postará.“
Je k tomu potřeba ještě nějakých vysvětlivek?
Úplné degradování manželství, znesvěcení po
slání ženy, boj proti každému náboženství a učení,
že není žádné absolutní morálky, přivedlo vývoj
poměrů tam, kde je dnes.
Při tom trpí i lidská svoboda a důstojnost.
Postavení ženy je nejbídnější.
{ '
(7) Závěr.
Není pochyby o tom, že použití trestu smrti
proti dětem od 12 let, jež bylo v SSSR uzákoněno,
je opatření nelidské a neslýchané v dějinách vědy
moderního trestního práva.
Pro léčení zla nebyl nalezen správný lék.
*
Sovětské trestní zákony hodně filosofují. Je
to už viděti z jejich důsledného používání ter
mínu „míra sociální ochrany“ místo slova „trest“.
V článku 9 trestního kodexu pro RSFSR se praví:
„Míry sociální ochrany nemohou míti za cíl způ
sobení fysického utrpení ani ponížení lidské dů
stojnosti ....“
Nezdá se vám, že už samo vydání zákona ze
7. dubna 1935 o likvidaci zločinnosti mládeže
znamená největší ponížení lidské dů
stojnosti?
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S. S. Ghelfand:

Plán hojnosti amerických technokratů.
(Pokračování článku: Některé technokratické soustavy.)
a) bude dán do oběhu na užitečné statky a
L
služby;
Američtí technokraté, kterým náleží zásluha o
b) bude nepřenosný;
správné rozpoznání příčiny dnešní bídy, vyplý
c) bude zrušen v tom okamžiku distribuce stat
vající ze zaostalosti sociálních a hospodářských
ků
a služeb, jakmile jich bude dosaženo;
řádů oproti úžasnému technickému pokroku naší
d) bude vydán na určité časové období, po kte
doby, uveřejnili „plán hojnosti“ (pian of plenty)
)
*
rém bude prohlášen za neplatný, ať se ho užije
Američtí technokraté konstatují:
a) Problém výroby je vyřešen. Pro všechno lid či nikoliv;
e) bude dán do vlastnictví každému jednotlivci.
stvo lze opatřiti dostatečné množství statků a
Závazky jednotlivce vůči Společnosti spočívají
služeb k ukojení všech potřeb a všech rozumných
v počtu pracovních hodin, které společnost bude
přání, využije-li se plně moderní technologie.
b) Cenový systém za dnešních podmínek, t. j. požadovati od jednotlivce, aby hospodářské a
za podmínek možné hojnosti, nepůsobí uspoko sociální zařízení přiměřeně pracovalo. V náhradu
za tyto hodiny služeb po určitá produktivní léta
jivě.
c) Je třeba nastoliti nový hospodářský řád, svého života dostane jednotlivec nejen hospodář
který bude působiti, když bude veliká nabídka skou jistotu, svobodu a volný čas po celý život,
ale i spotřební sílu, rovnou síle t. zv. „třídě
zboží.
prázdné
“. V technokracii bude mu dovolena vol
Američtí technokraté chtějí proto, aby výroba
a spotřeba „byly organisovány jako jeden celek ba práce, kterou poplatně vykonává. V případě
a tak uzpůsobeny, aby činnost její prospívala odmítnouti vykonávání práce, budou mu jeho
celému lidstvu. Nelze trpěti volnou soutěž, je-li kupní poukazy početně sníženy.
Pro složitost hospodářské soustavy USA je ne
zboží nadbytek. Pak jest třeba vyráběfi ekono
micky. Na př. některé kraje jsou nejzpůsobilejší zbytno, aby přechod do nového řádu se provedl
pro pěstování pšenice. Produkují-li tyto kraje v pořádku, spíše postupně, než příliš radikálně.
dostatek pšenice pro všechny, je jasno, že méně K tomu je třeba účinné propagandy a rozumné
vhodné plochy by se neměly osívat, ale měly by lidovýchovy, poněvadž dnešní motiv hospodaření
se místo toho věnovati některým jiným kulturám. — touha po zisku, musí býti přeměněn v motiv
Měly by se používati jen ty továrny, které pracují přirozený, t. j. vrozenou touhu lidí po dobrém
s nejmodernějším zařízením a s nejmenší lidskou jméně a po uznání svých druhů. Armáda neza
námahou; zastaralá zařízení měla by se odstraniti městnaných musí býti ihned zařaděna do práce.
Soukromé vlastnictví nad výrobními
nebo obnoviti.
Taková vědecká výroba může se ovšem uskuteč prostředky bude ihned zrušeno.
Američtí technokraté myslí, že též i s legislativ
nit jen při ústředním řízení.
Výkonnost výrobního zařízení bude měřena ně ního hlediska nebude nesnadno, nastoliti nový
)
*
Američtí technokraté mají v úmyslu docíkolika stálými jednotkami. Je nutno zavěsti nové řád.
peníze („technokratický dolar“), které budou v liti, aby president a kongres přijali za své „pian
přesném matematickém poměru ke zboží a služ of plenty“; nezamítají ani politické činnosti a pobám. Zařízení samo může se znázorniti jako o- liteckého boje. Nový řád má býti zaveden tímto
hromná továrna, která je vlastnictví všech občanů způsobem:
1. Vyhlásí se všeobecné moratorium (příročí).
USA. Pro každé finanční období se určí kupní
2. Úřady ujmou se vlastnictví výrobních a dis
síla, t. j. suma peněz, za kterou si spotřebitelé
tribučních prostředků.
opatří užitečné statky a služby.
3. Musí býti pokračováno ve službách.
Seznamy statků a služeb budou se určovati:
4. Provede se obecný soupis populační.
porovnáním záznamů minulé spotřeby, podle no
5. Vláda bude požadovat za náhradu od jed
vého přídělu a kontrolou výrobní kapacity. Na
kupní síle budou míti všichni občané přiměřený notlivců a skupin nezbytné zásoby — potraviny,
šatstvo, obydlí, služby atd. Departement po
díl.
kladu
vydá dostatek dolarů, aby byly
Američtí technokraté odmítají jednotku pře
měněné energie (erg) pro měření hospodářských uhra ženy náklady rekvisic.
Nastolení tohoto řádu bude počátkem nové éry.
hodnot, jako to navrhovali první technokraté
(H. Scott a j.). Pro určení cen musí býti vzaty Zmizí imperialismus a jiné druhy šovinismu, ne
v úvahu: kromě spotřeby energie též i nezbyt bude závislosti jednoho člověka na rozmaru jiné
nost a vzácnost statků, opětování vzniku (obilí, ho. Amerika jest vyvolenou zemí, aby uskutečnila
lidská práce) nebo neopětování (uhlí, nafta), nový řád, poněvadž je vpravdě soběstačná jak
příjemnost nebo nepříjemnost výroby, nebezpečí v hmotných zdrojích, tak i v technické zdatnosti.
spojené s výrobou atd. Ceny budou spočívat jak Nová společnost bude větší, lepší a čistší, než
v těchto úvahách, tak i v úvahách sociálních. vůbec kdy existovala.
Nový technokratický dolar bude míti tyto vlast
Tolik američtí technokraté.
nosti:
*) Poukazovali na NIRA — národní ozdravení průmyslu.
*) Česky vyšlo nákladem Technokratické společnosti v Pra
ze, 1935, cena 3 Kč.
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II.
V dějinách lékařství se často stávalo, že učenci,
kteří objevili původ nemoci, chybili v léčení jejím;
obyčejně lék proti nemoci byl objeven jiným ba
datelem. Na př. Behring nebyl vázán názorem
Lófflerovým na therapii záškrtu, ačkoliv Loffler
to byl, který objevil zárodek diphterie.
Musíme proto přesně rozlišovati názory ame
rických technokrátů na hlavní příčiny dnešní
bídy od plánů nového sociálně-hospodářského
řádu, které oni předložili veřejnosti USA. Připo
mínáme: americké veřejnosti, jelikož „plán
hojnosti“ jest určen jenom pro USA, jež před
stavují naprosto soběstačný celek, čehož ovšem
nelze tvrditi o kterékoliv evropské zemi.
Bylo by proto bezmyšlenkovitým opi
čením, aplikovali na zdejší poměry metody, ná
vrhy a výpočty amerických technokratů. Kdyby
naši technokraté se výhradně věnovali sbírání sta
tistických dat o výrobní kapacitě a „úživnosti“
Československa, to by tím jenom prokázali, že
ztratili smysl pro skutečný, reelní život: celá
řada nezbytných surovin a polotovarů musí být
do Č S R. dovážena, nemá-li silně utrpět ži
votní míra obyvatelstva (což není přece účelem
technokratických snah). Hospodářská autarkie je
pro nás nejen škodlivou ,ale i zbytečnou: Jestliže
bezhlavý, anarchický liberalismus si dovedl opa
třit! z ciziny potřebné zboží, tím spíše by to měla
dokázati cílevědomá a plánovitě řízená technokracie! Ale technokracie není autarkie
a autarkie není technokracie. Jenom
v jediném případě musela by se zjistiti minimální
úživnost čsl. území, a sice pro „všeobecnou vyži
vovací povinnost“ Popper-Lynke-a; ten návrh byl
zevrubně rozebrán v minulém čísle „Rozprav“
a odmítnut.
*
Američtí technokraté vidí v „cenovém systému“
příčinu dnešního neutěšeného stavu. Co jest to
„cenový systém“? — „Taková hospodářská sou
stava, v níž se zboží konkurenčně vyrábí a roz
děluje pro soukromý zisk“ („plán hojnosti“).
„Cenový systém“ má být tedy označením pro
dnešní hospodářský řád. Ale toto označení není
úplně přiléhavým.
V SSSR, na př. každá výrobní jednotka a kaž
dý výrobní a distribuční kombinát se musí říditi
zásadou obchodní soběstačnosti a rentability —
tam též panuje „cenový systém“. Námitka, že tam
není výrobní hojnosti, jako v USA v r. 1929,
nic nedokazuje, poněvadž výrobní hojnost jest
podle amerických technokratů pouze příčinou
shroucení „cenového systému“, nikoliv charakte
ristickou známkou onoho. Výraz „cenový sy
stém“ jest proto nejasným a příliš širokým, chceme-li tím označiti určitou hospodářskou soustavu,
jelikož neodlišuje od sebe ani takové dvě proti
chůdné soustavy, jako Sovětský Svaz a USA. Na
druhé straně, výraz „cenový systém“, má-li charakterisovati dnešní sociálně-hospodářský kom
plex, je příliš úzkým, poněvadž nic nenapovídá o
sociální výplni hospodářského rámce
„cenového systému“. Musíme proto dáti
přednost výrazu, který razili papežové Lev XIII.
a Pius XI. ve svých sociálních encyklikách — li

beralismus. Toto slovo vyjadřuje jak sousta
vu volné soutěže a konkurenční výroby zboží pro
soukromý zisk, tak i sociální rozvrstvení dnešní
antagonistické společnosti, a co hlavní — ideový
pramen mentality a morálky dnešní společnosti
s jejím materialismem, požitkářstvím a bezvěrectvím. Není lepší definice pro dnešní řád, než
právě — liberalismus. Nestačí bojová ti
s „cenovým systémem“, nýbrž sliberalištičkou ideologií a proti. Po torní o
důležitém vyjasnění pojmů přejdeme k vlastnímu
rozboru „plánu hojnosti“ amerických techno
kratů.

„Plán hojnosti“ jest v podstatě kolektivistickou utopií, která se proto nestává méně utopií,
že jest podložena číslicemi. Výstižně píše o tom
univ. doc. dr. Galia v časopisu „Technokracie“:
„Technokracie jako každá utopie je náchylná
k jednostrannosti. Jestliže pojímá netoliko výrobu
jako problém technický, nýbrž chápe tak i sklad
bu a organisaci lidské společnosti, počíná si nesociologicky a nepsychologicky. První američtí
technokraté v řešení problému přestřelili, vysta
věli se zbytečně výtkám nepropracovanosti a ne
domyšlenosti, ba diletantství, výtkám, že sociolo
gicky nepodchytili důsledky technokratických vý
počtů. Technokraté byli znamenití, dokud počí
tali, ale ukázali se laiky a jednostrannými snílky,
jakmile začali o společnosti filosofovat. Společ
nost není železobetonovou konstruk
cí anebo racionálně vedenou zeměděl
skou plantáží.“
Utopičnost „plánu hojnosti“ se nejjasněji pro
jevuje v prostředcích, které američtí technokraté
navrhují pro zavedení nové společenské a výrobní
soustavy. Na příklad: nový „technokratický“ do
lar bude nepřenosný. To znamená, že všecky
statky a služby bez výjimky musí být vyráběny
a rozdělovány výhradně kolektivem, jelikož sou
kromá směna v důsledku neexistence přenos
ných platidel by úplně odpadla. Je vidět, jak
málo jest promyšlen „plán hojnosti“: jak si, na př
občan pořídí umělecký portrét od malíře? Že
by umělec dle pokynů vrchnostenského úřadu,
pekl své výtvory dle pořadového čísla a pracov
ních hodin, jest asi sotva možné. Nějaké zboží
jako odměnu umělec též nebude potřebovat, je
likož v technokracii bude přece každý míti všeho
dost. Tedy: vzájemné služby? To by ale musel
takový boxer služby mu prokázané opláceti bo
xováním! Anebo: nový „technokratický“ dolar
„bude zrušen v tom okamžiku distribuce statků a
služeb, jakmile jich bude dosaženo“ a „bude vy
dán na určité časové období, po kterém bude pro
hlášen za neplatný, ať se ho užije či nikoliv.“
Představme si, že žijeme v technokracii a má
me každý desettisíc Kč měsíčního příjmu. Jeli
kož však zákonitá platidla platí jen určitou dobu,
to ovšem si pořídíme všemožné krásné věci a bu
deme užívat plnými doušky. Ale — nikdy si
nebudeme moci pořídit! vilku, auto,
dobrý klavír atd.l Proč? Ale prostě proto, že
nemůžeme z našeho desetitisícového příjmu nic
uložiti na stranu!
Z toho je jasně vidět, že otázka distribuce je u
amerických technokratů nedomyšlena. Při tom
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však: právě otázka distribuce důcho
dů musí býti otázkou n e j d ů 1 e ž i t ě j š í!
Američtí technokraté myslí, že s odstraněním
„cenového systému“ pomine též i vše, co kazí
morálku jednotlivce. Mají ovšem zčásti pravdu;
ale zapomínají na to, že právě kolektivistický řád
vyžaduje od svých členů vysokou mravní úroveň.
Až do dnešního dne jediným úspěšným příkla
dem společného majetku a rozdělení jsou: řehole!
Jen nadpřirozené pohnutky mohou u člověka způsobiti, že ochotně a radostně se věnuje práci pro
všecky a nechce pro sebe nic na úkor jiného.
Jest známo na př., jaké těžké zápasy se musí
v SSSR svádět s lenochy, ulejváky, sobci, „lodyri“ atd.
Američtí technokraté upadli bezděčně do blu
dů, hlásaných ještě předchůdci naší liberalistické
éry: člověk je prý od přírody dobrým a teprve
společenské poměry ho zkazí. Ergo: změňmež
společenský řád, a člověk se automaticky stane
andělem! Objektivní věda a každodenní pozoro
vání poučují nás ovšem o pravém opaku: člověk
má v sobě již od přírody nesčetné nezřízené pu
dy, které lze potlačiti nebo přeměnili ve vyšší
hnutí jenom cílevědomou výchovou. V tom právě
i vězí utopičnost amerických technokratů, že tito
nevystihli skutečných sil, působících v lidské
společnosti, sil, jež se nedají vyjádřili v inženýr
ských číslicích a propočtech.
Američtí technokraté mechanisují i ve vysvět
lování záporných zjevů v soudobé společnosti.
Na příklad: „cenový systém může uspokojivě pů
sobili jedině tehdy, jsou-li statky vzácné“ a „při
velké nabídce klesají ceny, mizí zisky a vázne
distribuce.“ („Plán hojnosti.“) Teoreticky nelze
proti tomu nic namítali, ale co ve skutečnosti?
Cenyse hroutí vždy mnohem dříve, než
je dosažena skutečná nadvýroba statků! Příčina: ochabnutí kupní síly a kup
ní vůle, což vše jest výrazem primárního deflačního procesu. Američtí technokraté nepochopili
sociologické funkce peněz, zejména úlohy, kterou
má peněžní nadhodnota. Liberalistický sy
stém jest těsně spjat s nadhodnotou peněz. Pro
ces přeměny dnešního řadu v nový vyšší útvar
může býti zvládnut, jenom když se vezme za pra
vou páku, a tou jest — peněžní a měnová
soustava. Musí se využiti nikoliv domnělých
andělských vlastností lidí, jež dřímají za „ceno

vého systému“, nýbrž se musí počítali se
sobectvím jako s mocnou hnací silou
sociálního přerodu, tak jako s tím počítá
plán sériové terminace oběživa. Kdežto v libera
lismu tyto sobecké zájmy se vzájemně potírají
a způsobují anarchii, — v systému sériové termi
nace oběživa se tyto zájmy bezděčně sloučí ke
prospěchu celku i jedinců.
Američtí a vůbec všichni technokraté vesměs
zavrhují násilí a cestu revoluce; tím větší jest též
i povinností zejména našich technokratů, zkou
mali možné cesty evolučního přerodu. Američané
si problém náramně ulehčili: vypočítali si tech
nickou základnu nového řádu (pochybili i tu v
otázce distribuce) a zvolali k veřejnosti: račte za
ujmout! místa k technokratickým hodům! Ame
rická veřejnost si ovšem z „plánu hojnosti“ nic
nedělá a sliby jako „5000 dolarů každému roč
ně“ (v českém překladu: chcete 120.000 Kč roč
ně?) nemají značnější odezvy. Hůře jest tomu
u některých našich technokratů, kteří by nej
raději prohlásili „pian of plenty“ za neomylnou
čítanku pro technokratický dorost.
Též i otázka poměru mezi jedincem a společ
ností jest v „plánu hojnosti“ vyřešena velmi pri
mitivně: jedinec musí poplatně konat povinné
služby a společnost mu zato dá modré s nebe.
Ovšem, takový řád, kde mezi jedincem a státem
nejsou žádné jiné společenské útvary, jest pro
stým pokračováním liberalismu, který atomisoval
a rozložil vše, co se mu postavilo v cestě. V ta
kové technokracii byl by jedinec vy
dán státu na pospas. Jedině takové spole
čenské zřízení, které chrání jedince, jeho přiroze
ná práva člověka a občana, zřízení, ve kterém
každý si najde své místo a projeví tvůrčí a ušlech
tilou činnost, kde mezi jedincem a státem stojí
celá řada jedince chránících nárazníků — mám
na mysli stavovské zřízení (ne stavovský stát!) —,
může zabezpečiíi svobodný rozvoj a činnost lidí.
Nová společnost bude spočívat na rodinném ži
votě a stavovském zřízení; takový řád počítá
s jedincem, jaký ve skutečnosti je, a zajistí kaž
dému jeho pravé místo a svobodu pro dosažení
osobního cíle. „Plán hojnosti“ americ
kých technokratů není než směsice in
ženýrských číslic a sociálně-psychologického diletantismu. Není v něm pro
pracovanosti, zato — mnoho sklonu k effektům a
skryté demagogii.

J. Mládek:

Nové suroviny jako hospodářský činitel.
V jistém tisku následující věta stereotypně se
vyskytuje: „Bohužel, zapomnělo se udati, jak
stoupne počet nezaměstnaného dělnictva zave
dením tohoto nového stroje.“ Stejně stereotypně
působí slova, která opět a opět objevují se ve
vývodech vedoucích osobností o příčinách ho
spodářské krise, tkvících v pokrocích tech
niky a racionalisace. Ke konci takových shro
máždění se stává, že řečníka očekává mo106

děrní osmiválec a on se ani neostýchá použiti
tohoto nejmodernějšího dopravního prostředku,
který ze silnice vytlačil poštovní vůz, koňské vozy
i nosiče břemen. Měl by o tom takový řečník
jednou více přemýšleti, mnoho-li lidí našlo by
zaměstnání, kdyby auta a železnice zastavily pro
voz, radiový průmysl zajisté připravil mnoho kon
struktérů klavíru o chléb, nicméně však pro
cento lidí, kteří právě v rádio průmyslu našli
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práci, je daleko větší nežli těch, kteří o ní přišli
v oboru výroby pian. Následek každé technické
novinky a zlepšení znamená vždycky zlevnění
výrobku a tím zvýšení spotřeby. Vývoj, jehož
dosáhl radiový průmysl, potvrzuje s dostatek
tuto větu. Nikdy starou, heraklitickou větu o pře
hodnocení všech hodnot nepociťovali silněji, nežli
dnes. Včera byla starost, stačí-li ještě zásoby
uhlí a následujícího dne se již myslelo na to,
kde a jak by se snížily. Elektřina, vyrobená vodní
silou takřka přes noc zmenšila význam uhlí.
Lidský důmysl proměnil vodní sílu v proud, zba
vil někoho zaměstnání v hornictví, ale jiným zase
lidem, kteří stavěli turbiny a zdýmadla práci
opatřil.
Výroba elektřiny není jen do očí bijící symptom
hospodářského pokroku, nýbrž dokonce největ
ší síla dnešního hospodářství vůbec. Odhady
o tom, kolik se uspoří lidské práce zavedením
elektřiny, daly podnět k velice rozšířenému ná
zoru, že toto průmyslové odvětví jest spoluodpovědno za strukturální nezaměstnanost ve vyso
ce průmyslových zemích. Nebylo by těžko tento
názor vyvrátiti. Průmyslové podniky, které se
zabývají výrobou a rozváděním elektrického
proudu během vývoje v posledních letech pra
vděpodobně přijaly více nových sil pracovních,
nežli činil přírůstek výdělečně činného obyva
telstva. Tak ve Spojených státech severoame
rických, kde až do dnešního dne bylo dosaženo
největších výsledků a pokroků v používání elek
trického proudu, jest zaměstnáno o 1 milion lidí
více v elektroprůmyslu včetně železnic a po
uličních drah. Pro Německo činí tato číslice půl
milionů lidí. Toto poměrně silné stoupnutí spo
třeby elektrického proudu, nepozoruje se jenom
ve starých průmyslových zemích, nýbrž zasahuje
také země, které jsou v začátcích svého hospo
dářského vývoje. Skutečnost, že v mnohých ze
mích hospodářský život nebyl ještě dotčen bla
hodárnými účinky elektrisace, utvrzuje naši na
ději v nové možnosti světové hospodářské smě
ny a kapitálové účasti. Stupeň elektrisace není
jenom měřítkem kupní síly té které země, nýbrž
také jejího kulturního stavu. Široce založená elek
trisace tvoří teprve předpoklad pro neodvislé
využití národních hospodářských sil. Při tom při
elektrickém proudu jedná se o produkt, který
se dostane ke spotřebiteli vždy za podmínek
příznivějších. Americká statistika poklesu ceny
proudu pro domácnost vyznačuje čísly takto:
z ceny 25 centů za KWh v roce 1882 klesla cena
na 17 centů v roce 1900 a na 8 centů v roce
1915. Od války klesání ceny šlo trochu pomaleji,
nicméně cena snížila se ze 7.45 cts v roce 1920
na 5.30 cst v roce 1934. Průměrně podle americ
kých statistik cena elektrického proudu pro do
mácí spotřebu klesla v odbobí od roku 1913 do
roku 1934 o 38°/o.
Tento vývoj cen právě otevírá tomuto průmyslu
stále nová odbytiště. Jest to to, o čem by pří
slušné kruhy v Československu bezpodmínečně
měly přemýšleti.
Následující číslice podávají nám obraz o vý
robě elektrického proudu v Německu, v USA
a ve Francii.

Výroba proudu v milionech KWh:
USA
Německo
Francie
1932
76,885
23,460
10,095
1935
34,600
92,328
10,673
Pokud jde o síly, jichž při výrobě elektrického
proudu se používá, nastala během lOtiletí v tom
to směru značná změna přesto bylo by však
nesprávným pokládali vývoj, kterého bylo do
saženo za ukončený. Podíl, v jakém se jednotli
vých sil používá při výrobě elektřiny v Ně
mecku a USA znázorňují tyto číslice:
USA
Pevné hořlaviny
Vodní síla
59.5%
1932
40.5%
1934
63.4%
36.6%
Německo
Pevné hořlaviny
Vodní síla
1932
76.63%
17.14%
1934
76.96%
15.00 %
Otázka, jaké síle dává se přednost při výrobě
elektřiny závisí v prvé řadě na regionálních po
měrech a pak také na výlohách s jich použitím
spojených. Následkem stále lepšího využití pev
ného paliva, stouplo v poslední době používání
uhlí. V Americe bylo potřeba ještě v roce 1892
4 kg uhlí, aby se vyrobila 1 KWh energie. V r.
1922 již jenom 1.25 kg uhlí a v roce 1935 do
konce již jenom 0.77 kg uhlí. Právě v oboru
elektroprůmyslu použití různých hybných sil,
jest s hlediska národohospodářského obzvláště
důležité a právě v tomto směru naskýtají se
nesčetné možnosti pro účelné vybudování tohoto
průmyslového podnikání.
Také v jiném směru byla veřejnost v posledních
měsících překvapena znamenitými výsledky pil
né badatelské činnosti. Bylo by mylné takové vý
sledky, jako je výroba tuku z uhlí, nebo výroba
umělého kaučuku posuzovali jako důsledek toho,
že Německo nemá suroviny, což jej nutí k tomu,
místo přirozených surovin používati surovin umě
lých. Nedostatek surovin sice podporoval tento
vývoj, ale motivovali to pouze touto okolností
znamenalo by popírati každý technický, fysický
a chemický pokrok.
Tento pokrok neobmezuje se jen na země, které
jsou, pokud jde o přírodní suroviny nezávislé,
nýbrž znamená vůbec všeobecný průmyslový po
krok. Tvrzení, že se při těchto náhražkových lát
kách nejedná o plnocennou náhradu surovin pří
rodních, jest vývojem nejmladšího odvětví prů
myslu umělého hedvábí vyvráceno. Z náhražko
vých látek vznikly suroviny s úplně novými mož
nostmi použiti, které v důsledku jich stálé zlep
šovaných vlastností a přizpůsobení vkusu nej
širších lidových kruhů nemohou již dnes býti
pokládány jako náhražky. Americký průmysl umělého hedvábí tuto okolnost včas rozpoznal a
zřekl se pojmu náhražky. Americký průmysl byl
si vědom významu umělého hedvábí, toto bylo
proň novým tkanivem a dokázal to vytvořením
nové látky, tak zvaného rayonu.
Nynější technologie dávno již překonala to sta
novisko, kdy průmysl spokojoval se tím, že umě
le získaný produkt měl vlastnost přírodní suro
107
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viny. Tak představuje uměle vyrobený dusík lepší
živinu půdy nežli přirozené vápno. Též nově vy
robený umělý německý kaučuk vykazuje prý pro
určité způsoby použití veliké přednosti proti kau
čuku přirozenému. Takovým způsobem cena ne
musí se již výlučně orientovali podle světového
trhu. Již tento případ ukazuje, že jest nutno,
vystříhati se používání pojmu náhrada, nebo ná
hradní látka, neboť by se tím snižoval význam
chemicko-technologického pokroku. Pokrok ani
v nej menším nestará se o to, aby dostal nej lev
něji vyrobenou surovinu. Také v tomto směru
USA dává nám nejlepší příklad. Vzdor nízkým
cenám bavlny v letech americké krise, produkce
umělého hedvábí velice se rozšířila. Tento vývoj
vytváří také pro světové hospodářství zcela změ
něné podmínky pro spotřebu statků a pro využití
zdrojů surovin. Hlavním nositelem tohoto pokro
ku jest nesporný chemický průmysl, jehož činnost
se vyvíjela od analyse k synthesi. Tím stává se
důležitým pomocníkem národohospodářského vý
voje. Vzdor všem těžkostem se německý chemický
průmysl na světovém trhu nejen udržel, nýbrž
dokonce vývoj největšího chemického průmyslo
vého koncernu I. G. Farben dokazuje, že do
dnešního dne německý průmysl vede. Může býti
poukazováno na to, vzhledem k velikému mezi
národnímu kapitálovému spojení, jež právě u I.
G. Farben pozorujeme, jedná-li se v tomto přrpadě o výhradně a čistě německý podnik. Avšak
také i ostatní svět může vykázati se stále novými
výkony, které jsou výsledky mnohaletého badání.
Struktura hospodářského života dává průmyslu
částečně různé úkoly. Tak jest pochopitelno, že
USA přebytek zemědělských produktů přiměl
chemii k novým vynálezům. Snaha zemědělství

nalézti pro zemědělské produkty také jiné použití,
nežli výhradně pro výživu, již dlouho zaměst
nává americké badatele. Pokud jde o pšenici, tu
již oproti výhradnému použití potřebnímu, stává
velice mnohostranné použití průmyslové (škrob,
dextrin). Velmi značné již možnosti použití dře
va nejsou ještě vyčerpány. Stále nové vynálezy
v tomto oboru jsou tu téměř denně, takže veliké
vyklučení amerických lesů přimělo vládu k tomu,
že se zaměstnává otázkou zalesněním pasek.
Do oblasti průmyslového použití zemědělských
produktů patří také továrna na zpracování so
jových bobů, zřízená Fordovou společností ná
kladem 4,000.000 am. dolarů. Zní to téměř jako
aprílový žert, když řekneme, že z těchto sojo
vých bobů nově získaná hmota nahrazuje mnohé
kovové součástky, takže se tím zmenšuje váha
Fordova auta nejméně o 10 kg. V ostatním též
USA pokročilo úsilí o výrobu umělého kauču
ku a veliký americký koncern chemický E. I.
Du Pont de Nemur & Co. docílil v oboru umě
lého kaučuku, jakož i synthetického kafru a ji
ných tovarů velikých pokroků, které se již také
obrážejí ve výrobě.
Již shora jsme poukázali na význam nových su
rovin pro textilní průmysl a stojí za zmínku ještě
nejnovější vynález jednoho Itala, totiž výroba
nové předivové niti ze dřeva. Také nedávno uve
řejněná zpráva společnosti Robert Bosch A. G.
Stuttgart dává nám nahlédnout! do nových ob
lastí lidského tvoření. Tento závod v minulých
letech věnoval velikou pozornost badání o hmotě
a podařilo se docíliti cenného zlepšení specielní
magnetické ocele. Kromě toho učiněn byl také
pokrok tím, že mosaz byla v /určitých případech
nahražena aluminiem.
(Pokrač.)

Diskusse o sériové terminaci oběživa.
Otiskli jsme v našem časopise úvahu Ghelfandovu o sériové terminaci oběživa. Ghelfand spatřuje v tomto plánu vhodný způ
sob, jak oživiti naše hospodářství. Nelze
popříti, že jest v tomto plánu mnoho dobré
ho a že zejména vliv, který se dává Reeskontnímu a lombardnímu ústavu na celé
národní hospodářství mohl by vskutku zna
menat! veliké změny v celém hospodářském
životě.
Zcela nesprávné jest ovšem, když se tento
plán ztotožňuje s tak zvanými úbytkovými
penězi, jímž lze opravdu vytknouti velice
mnoho vad a nedostatků.
Již dříve v diskussi o této věci přinesli
jsme článek Dra M. Weiricha a Ghelfandovu odpověď na něj. K další diskussi při
hlásil se P. Dr. Kruš S. J., dále Dr- H. A.
Simanc, dále R. Klazar.
V souvislosti otiskujeme diskussní příspě
vek Dra H. A. Simance, kdežto 2 otázky,
které položil P. Dr. Kruš zodpověděny jsou
přímo pod č. 17. a 18. v následující odpo
vědi S. S. Ghelfanda.
Také ostatní námitky jednak Dra H. A.
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Simance, jednak pana R. Klazara, rozdělili
jsme do jednotlivých otázek, na něž vždy
hned následuje odpověď. Máme za to, že
v otázkách a odpovědích jsou probrány vše
chny ty problémy, které z plánu Ghelfandova
mohly by býti ještě nejasnými.
*
Dr. H. A. Simanc k otázce terminovaných peněz.
Jsem odpůrcem jakýchkoliv reforem peněžní
soustavy, jež by podkopávaly stabilitu oběživa.
Z tohoto zásadního hlediska veškeré theorie, jak
Gesselova, tak i novější variace zasluhují přísné
kritiky. Přesto však nelze přehlédnouti, že ve
všech těchto theoriích projevuje se názor, že
patřičnou a cílevědomou reformou peněžnictví
lze dosáhnouti mnohem pronikavějších proměn
ve stávajících hospodářských a sociálních po
měrech, nežli se má všeobecně za to. A v tom
je nepopiratelně mnoho pravdy. Avšak nevhod
nou reformou vybudovanou na mylném chápání
hospodářské podstaty a sociálních funkcí peněz,
možno přivoditi spíše zhoršení těchto poměrů,
nežli jejich nápravu. A k takovémuto druhu re
formních návrhů podle mého mínění patří též
návrh Ghelfandův.

ROZPRAVY

S. S. Ghelfand sleduje tyto tři základní úkoly: a nikoliv terminací peněz, dosahuje toho, že jeho
1. Docíliti oživení hospodářského dění, jež by reeskontní ústav „v dohledné době stane se nej
přispělo k trvalé likvidaci stávající nezaměstna větším a nejmobilnějším peněžním ústavem re
nosti;
publiky.“ Ale co společného tu má soustava sério
2. dosáhnouti trvalé rovnováhy mezi výrobou vě terminovaných peněz s tímto institutem takřka
a spotřebou, což by mělo v budoucnu zameziti všeobecně povinných vkladů? Nebylo by vhod
nějším docilovati koncentrace volných peněžních
vznik hospodářských cyklů;
3. dospěti ke zvýšení národního důchodu a k za kapitálů i bez oné soustavy terminovaných pe
jištění každému práva na práci a pracovní dů něz?
Pokud jde o šeky reeskontního ústavu, které
chod.
Nelze říci, že by autor návrhu se snažil dosá by měly dle plánu Ghelfandova doprovázeti a
hnouti vytčených cílů pouze soustavou termino doplňovali terminované peníze, tu i tato ope
vaných peněz. V celkovém jeho reformním ná race nemá rovněž nic společného s terminací oběvrhu tato soustava hraje spíše jakousi výpomoc živa. Je všeobecně známa pod jménem operace
nou úlohu, nikoli vůdčí a proto spíše věc kom na volném trhu. Řečeno krátce, najiti nutné pro
plikuje, a to zcela zbytečně. Efekt, jaký by bylo středky a organisovati práci pro nezaměstnané
lze očekávati od uskutečnění navrhované reformy, jest možným i za stávající finanční soustavy.
mohl by býti vskutku dosti značný, ale podstatu
Druhý úkol, směřující k dosažení trvalé rovno
pro to nutno hledati zcela v něčem jiném, nežli se váhy mezi výrobou a spotřebou, vyžaduje též
domnívá sám autor.
trvalého zvýšení spotřeby. Co stojí v cestě tomuto
Z návrhů S. S.i Ghelfanda, a zejména z dů zvýšení? S. S. Ghelfand odpovídá: „časová neovodové zprávy k němu připojené, jest patrno, že mezenost hodnoty peněz.“ Ale tato odpověď
soustava sériově terminovaných peněz sama ne není správnou, jako není správným i druhé tvr
mohla by přinésti žádoucí zlepšení. Ba naopak, zení, že „časová neomezenost peněz určuje struk
lze zcela důvodně očekávati od ní, že by vedla turu současné společnosti.“ První není pravdi
ještě k většímu zhoršení existujícího národoho vým již proto, že těch, kdo žijí „podspotřebou“,
spodářského stavu. To proto, že v osnově této jest snad většina a tato většina nejméně ze všech
soustavy jest chybný předpoklad, a sice, že ztrá je s to thesaurovati peníze, poněvadž zpravidla
ty na oběživu mohou se státi zdrojem zvýšené má jich jen tolik, co by uhájila své nejnutnější
aktivity hospodářské, čili dle výrazu samotného životní potřeby. Druhé tvrzení postrádá histo
rického podkladu. Vždyť peníze vždy byly časově
autora „hnací silou hospodářskou“.
Konečně i navrhovatel je si sám vědom této neomezené, za všech národohospodářských struk
okolnosti a proto dále správně usuzuje, že „ztrá tur, nejen za současné společnosti. Není tedy
ta, větší nežli l°/o měsíčně, by přivodila větší struktura stávající společnosti výslednicí časo
risiko pro peněžní ústavy, pro úrokovou míru a vé neomezenosti peněz.
Správným jest tvrzení autora na jenom místě,
pro soukromé podnikání“. Jinými slovy řečeno,
l"o ztráta ještě by ušla, ba byla by docela při že „zvýšený konsum a odbyt i uvolnění a zlev
měřenou, ale větší ztráty braly by lidem chuť nění úvěru jsou nejvýš příznivými předpoklady
i pro oživení výroby a podnikán í“, ale
hospodařiti, podnikali ¡a spořili.
Tajemství možného úspěchu při event. usku jakým způsobem může zvýšili terminace peněz
tečnění reformy skrývá se nikoliv v samotné konsum u těch, kteří těch peněz vůbec nemají
soustavě sériově terminovaných peněz, nýbrž v nebo poskrovnu? A proto si zde opět klademe
těch přídavcích a vložkách, kterými autor svojí otázku, je-li skutečně účelným terminování hod
soustavu doprovází a které organicky nemají nic noty peněz ku dosažení zvýšeného konsumu a
odbytu? Mně se zdá, že nikoliv. Jestliže S. S.
společného se samotnou soustavou.
Ghelfand zcela opodstatněně předpokládá dále
Nuže konkrétně k věci:
Pro trvalé odstranění hromadné nezaměstna ohledně oživení stavebního ruchu, že „kapitálově
nosti nutno nejdříve hodně peněz. Odkud vžiti silnější jedinci sotva se spokojí s malým úrokem
tyto obrovské prostředky? Ti, co je mají, nedají, z vkladů a budou raději stavěli“, tu bylo by, jak
poněvadž se jim nevyplácí podnikali. Co tedy mně se zdá, logickým dále říci, že kdyby úroky
dělali? Uměle yypuzovati peněžní hotovost z ka z vkladů vůbec neexistovaly, pak by kapitálově
pes jednotlivců a bankovních tresorů a vtlačovati silnějším jedincům nic jiného nezbývalo, nežli
je do oběhu hrozbou valutových ztrát? Avšak stavětí a podnikali. Peníze by nezahálely. Kdy
vždyť je přece známo, že ne všechny finanční by k tomu ještě byl připojen institut povinných
kapitály jsou v bankovkách, t. j. v oběživu. De vkladů a přebytku důchodů, pak bylo by asi vše
vět desetin je již dávno proměněno v cenné v pořádku i bez zavedení složité a málo praktic
papíry: ve státní poukázky, dluhopisy, akcie, ké soustavy sériově terminovaných peněz.
obligace atd. atd. Tedy pro tento druh fi
nančního kapitálu, prakticky pro jeho ab Osnináct otázek a odpovědí o termimovanýchi
solutní většinu tato hrozba nemá žádného vý
penězích.
znamu. Ghelfand dobře a správně vyciťuje, že
(S. S. Ghelfand odpovídá v diskussi.)
v důsledku této okolnosti pouhou terminací oběživa nedá se mnoho docíliti a proto účinnost
1. Otázka: Terminované peníze mají býti zbra
svého prostředku hned z počátku doplňuje a ní proti lakotě. Avšak lakota není vlastností pa
podporuje zavedením institutu povinných, váza třící k povaze věcí, nýbrž vlastností lidskou, kte
ných a k tomu ještě i bezúročních vkladů do rá by se uplatňovala i při nové soustavě pe
reeskontního ústavu. A tímto právě způsobem něžní?
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Odpověď: Soustava sériově terminovaných pe
něz se vůbec nezabývá úkolem, boj ováti proti
lakotě a jiným projevům pokleslé lidské přiroze
nosti. Avšak úkolem této soustavy jest: ukončit
soudobou krisi a znemožniti nesprávné použití
peněz.
2. otázka: Je jisto, že by peníze, které postup
ně ztrácejí hodnotu, byly platidlem velmi neob
líbeným. Každý by se jich chtěl zbaviti všemi
prostředky.
Odpověď: Zajisté, ta serie bankovek, které
by hrozila l°/o ztráta, by se stala velmi neoblíbe
nou. Na této neoblíbenosti jest vybu
dována celá soustava terminovaných
peněz. Je též jisto, že by se každý chtěl včas
této serie zbaviti, ale přehnané jest tvrzení:
„všemi prostředky“. Když, na příklad, stokoru
nová bankovka má zfratiti zítra 1 Kč, tak ji přece
nezahodím do smetí, nýbrž ji použiji způsobem,
kterým se peníze mají použiti: ke koupi, vkla
du atd.
3. otázka: Šeky Reeskontního ústavu jsou po
dle terminované soustavy zákonitým platidlem (?)
Nevadí, že jsou časově omezeny, vždyť je mož
no je proměnit po splatnosti za šeky nové(?),
tedy by tím byla umožněna thesaurace?
Odpověď: Jste na omylu. Šeky nejsou ani záko
nitým platidlem, aniž je lze proměnit za nové
šeky, nýbrž jenom za bankovky, a to—do jejich
terminů, po jichž uplynutí nepoužité šeky propa
dají. Thesaurace šeků jest možnou jen po dobu
jejich platnosti.
4. otázka: Většinu kapitálu dnes představují
cenné papíry, ať jsou to vkladní knížky, dluho
pisy. šeky, směnky atd. Kdyby terminace peněz
byla uskutečněna, pak by spekulace s touto slož
kou kapitálů stoupala, jelikož neztrácí postupně,
jako hotové peníze.
Odpověď: Zaměňujete spekulační papíry s žirárními penězi. Zaměňujete funkci žirárních pe
něz s funkcí hotových. Přeceňujete sociálně-hospodářský význam bursovní spekulace v novém
měnovém řádě, poněvadž „silné ruce“ reeskont
ního ústavu budou hráli rozhodující úlohu v ur
čování technické posice cenných papírů.
5. otázka: Zavedení terminovaných peněz by
přineslo zhoršení pro zahraniční obchod, jelikož
by zahraniční kupci nechtěli přijímat peníze, kte
ré ztrácí na své hodnotě.
Odpověď: V zahraničním obchodě se používá
hotových peněz ve velmi nepatrné míře, jelikož se
platí hlavně devisami (= pohledávkami na cizí
měnu). Pokud by bylo též i hotovostí třeba, ne
mohou terminované peníze nikterak překážeti.
Na př.: v dubnu r. 1937 zaplatím bankovkami
srpnové, zářijové atd. serie, které obdržím v Ná
rodní bance na exportní směnku, neb jinou zá
ruku. Kč zůstává přece zlatou měnou, což za
bezpečí její mezinárodní kurs a oblíbenost. Pře
stane ovšem útěk kapitálu do ciziny.
6. otázka: Dejme tomu, že 31. května r. 1937
ve 12 hodin v noci obdržím padesáti korunu
květnové serie. Musím tedy 1. června nevyhnutel
ně utrpět ztrátu 50 haléřů, což jest nespravedl
ností. Jak já k tomu přijdu?
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Odpověď: Nebýti terminovaných peněz, možná,
že byste tu padesátikorunu vůbec nedostal.
7. otázka: V článku o terminovaných penězích
(číslo 2—3 „Rozprav“) jest též i vzorec rozvrhu
doplňovacích a náhradních emisí bankovek. Z ně
ho je patrno, že skutečné množství se každým mě
sícem stupňuje a vyvrcholuje ke konci roku.
Proč?
Odpověď: aby
a) bankovky, jež začaly ztráceli l°/o měsíčně,
byly vyřazovány z oběhu, a nahraženy novými,
s pozdějším termínem ztráty;
b) Reeskontnímu ustavu se zabezpečilo ó1?’’«
z roční ztráty oběživa;
c) množství hotových peněz odpovídalo sku
tečné hospodářské potřebě: Na jaře a na podzim
jest potřeba hotových peněz větší, než na příkl.
v únoru, a k výročnímu ultimu ( poslední den
v roce), kdy jest potřeba hotových peněz nej
větší.
Při sestavování plánu sériové terminace obě
živa musely být vzaty v úvahu všechny okolnosti
nosti a zvyklosti hospodářského života.
8. otázka: Dle vašeho plánu mohou banky ukládati přebytečnou hotovost, aby se vyhnuly sério
vé ztrátě, na vázané a žirové účty u reeskontního
ústavu. Za žiro musí banky platit 3% poplatek.
Není-li to příliš vysoká sazba, zejména když uvá
žíme, že obecně úroková míra poklesne?
Odpověď: Máte pravdu, to jest vysoká sazba.
Nesmíme však zapomínati, že peněžní ústavy
vlastní většinu státních a komunálních dluho
pisů, u kterých zůstává dřívější úroková služba.
Bylo by proto jen spravedlivo, kdyby ústavy vra
cely státu (reeskont. ústavu) alespoň nějakou
část ze svých bezpracných příjmů.
9. otázka: Souhlasím s vaším názorem, že se
zavedením terminované peněžní soustavy se hos
podářský život rozproudí. Bankovní hotovosti by
též zajisté (zejména k měsíčnímu ultimu) vzrů
staly. Nebylo by možno jinak upotřebiti peněz,
než k bezúročným vázaným vkladům u reeskont
ního ústavu?
Odpověď: Zajisté, ano. Na příklad, mohly by se
ujmouti krátkodobé bankovní směnky („akcepty“) s podpisy dvou peněžních ústavů, splatné
vždy v první polovině měsíce a diskontovatelné
u reeskontního ústavu. Namísto bezúročného ukládání peněz by banky mohly kupovati u rees
kontního ústavu tyto akcepty a na jejich event.
reeskontu též i vydělávati. Myšlenka bankovních
akceptů není nová; u nás ji propagoval, myslím,
A. Pimper.
10. otázka: Je-li každá země způsobilou ku za
vedení sériové terminace peněz? Nepřekáží-li zla
tý standard měny?
Odpověď: Každá země není příhodná pro ter
minovanou měnu. Záleží hlavně na tom, je-li do
statečně vyvinuta hospodářská směna a též i na
hustotě obyvatelstva. Zlatý podklad papírové mě
ny nepřekáží jen, když papírové peníze
nejsou na zlato směnitelné. Záleží pak
ještě i na kulturní vyspělosti obyvatelstva.
11. otázka: Silná stránka soustavy sériově ter
minovaných peněz spočívá ne v l°/o sériové ztrá
tě, nýbrž v tom, že k reeskontnímu a lombard
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nímu ústavu budou připlývafi povinné vázané (?)
vklady, s nimiž bude možno zaměstnávali stati
síce lidí: Ale: i bez této l°/o ztráty bylo by přece
možno zaříditi příliv hotových peněz k reeskontnímu ústavu; postačilo by jen: zrušiti úrok a
uzákoniti tyto povinné vázané vklady. Nevidím
proto žádné organické souvislosti mezi l°/o sé
riovou ztrátou a povinnými vklady?
Odpověď: Celá otázka spočívá na nedoroz
umění. Nuže ¡povinné vklady v této sou
stavě nejsou totéž, co i vázané, a na
opak, vázané vklady nejsou povinný
mi. Povinné vklady reeskontního ústavu jsou ob
nosy, jež dle již nyní platného zákona ze dne
14. III. 1934 peněžní ústavy musí odváděti ve
výši určitého procenta z ročního přírůstku svých
vkladů. Tyto povinné vklady („reeskontní obli
go“) nemají nic společného s vázanými a žirovými
účty v terminované soustavě, poněvadž tyto vkla
dy, na rozdíl od povinných, jsou dobrovolné.
To jsou peníze, jež peněžní ústavy nemohou upotřebiti a jimž hrozí 1% sériová ztráta; aby se
ztrátě vyhnuly, mohou ústavy ukládati peníze
u reeskontního ústavu. A aby se nemohlo posled
ního dne v měsíci ukládati, a prvního dne příští
ho měsíce zase peníze vybírati, ustanovuje se
pětiletá vázanost těchto vkladů. Tedy: vá
zané vklady vznikají z obavy před 1 °/o
sériovou ztrátou a proto jsou též i or
ganicky mezi sebou spojeny v jedno
litý celek.
12. otázka: Proč nenavrhujete úplné zrušení
úroku? Úrok jest přece hlavní příčinou dnešních
neutěšených poměrů?
Odpověď: Zrušení úroku bylo by možno jen
v technokratickém řádě s clearingovým systé
mem, tedy vůbec bez oběživa. V každém jiném
řádě, kde pro podnikání jest třeba finančního
kapitálu, t. j. úspory, má úrok obrovský sociálně-hospodářský význam. V soustavě terminova
ných peněz otázka úroku pozbývá vší své ožehavosti, jelikož terminace peněz automaticky sní
ží úrokovou míru velmi značně. Soukromé pe
něžnictví neutrpí při tom žádných škod, poněvadž
rozpětí mezi debetní a kreditní sazbou postačí
pro hladké krytí režie a slušný občanský zisk.
A ještě jednou: nezaměňujte úrok jako
spravedlivou odměnu s lichvářskou
cenou peněz!
13. otázka: Tvrdíte, že l°/o ztráta jest „hnací si
lou hospodářství“. Nikdy jsem neslyšel, že by
ztráta považována byla za „hnací sílu“. Ztráta
jest přece síla brzdící?
Odpověď: Kdyby nebylo vyhnutí l°/o ztrátě,
byla by jistě brzdou. Ale přece nikdo nemusí tuto
ztrátu nésti a také nebude ji nésti, poněvadž
z obavy před l°/o ztrátou použije majitel hotové
peníze ke koupi, vkladu a investici. Tedy, pře
ce jest l°/o ztráta hnací silou hospo
dářského života!
14. otázka: Jakým způsobem může terminovaná
soustava zvýšiti životní úroveň u těch lidí, kteří
nemají peněz aneb poskrovnu?
Odpověď: Ukončením nezaměstnanosti a vše
obecným hospodářským oživením za vlivu moc
ného Reeskontního ústavu.
15. otázka: Velká většina (asi devět desetin)

všech peněz) představují žirární prostředky
(směnky, šeky aíd.). Tyto peníze však nejsou
podrobeny ztrátě. Postačí-li terminace jen hoto
vých peněz?
Odpověď: Žirární peníze vznikají na základě
oběživa. Na správné funkci hotových peněz závisí
celá tvorba žirárních peněz. Mezi hotovými a žirárními penězi jest ten velký rozdíl, že hotové
nesmějí býti do nekonečna rozmnožovány, kdež
to žirární — ano. Žirární peníze jsou též i
uchovatelem hodnot a nároků, proto nelze je podrobovati l°/oní ztrátě, jako oběživo, které nemá
u chovatelské funkce. Viz úvahu „Trochu filosofie
peněz“ v č. 4—6 „Rozprav“.
16. otázka: Jsem odpůrcem jakéhokoliv měno
vého zákroku, jako prostředku boje s krisí. Mě
na jest pouze organisační pomůckou pro dnešní
hospodářský řád, není-liž pravda?
Odpověď: Věhlasní učenci zamítli a priori
Stevensonovu lokomotivu, poněvadž stoprocent
ně tvrdili, že trvalé otáčení ocelových kol na oce
lových kolejích jest nemožností. Ale — lokomoti
va jela.
17. otázka: Dejme tomu, někdo má poslední dni
v měsíci mnoho peněz a uloží je, ale na začátku
příštího měsíce zase peníze potřebuje?
Odpověď: Může hladce platiti šekem, směnkou
atd. Soukromník může mimo to peníze ukládati
v soukromém peněžním ústavě i posledního dne
v měsíci, aniž by se musel obávati, že by nedo
stal potřebnou hotovost v bance. Život již sám:
vytvoří potřebné zvyklosti a směrnice. Na příkl.:
banky by přijímaly vklady s okamžitou výpově
dí do 15. dne v měsíci na %.°/o, po 15. na jeden
měsíc bezúročně, aby se kryly v případě, že by
nepoužité peníze uložily na vázané konto u rees
kontního ústavu.
18. otázka: Švédsko vybředlo z krise, aniž by
reformovalo měnu. Tedy?
Odpověď: Krise ve Švédsku nebyla tolik částí
světové krise, jako spíše rázu čistě lokálního, a
byla vyvolána, hlavně pádem Kreugerova kon
cernu. Zotavení Švédská lze přičísti: velmi šikov
ným měnovým a finančním operacím státní ce
dulové „banky, jedinečným vývozním možnostem
Švédská, hlavně do Anglie, k jejíž měnové po
litice se Švédsko připojilo, a energické hospodář
ské politice vlády. Specifické příčiny švédské kri
se vyžadovaly též i specifického léčení. Dánsko
a Norsko pokusily se napodobovati švédskou
cestu z krise, podařilo se jim sice zvýšiti výro
bu, ale zároveň se zvýšila technologická neza
městnanost a zejména Dánsko jest nyní dějištěm
velkých sociálních zápasů. Ze švédského příkla
du vyplývá jenom tolik: každý stát si musí
cestu z krise raziti sám.

ZAJÍMAVOSTI
ZE ŽIVOTA SOCIÁLNÍHO
A HOSPODÁŘSKÉHO.
Ludvík Šafránek, předseda KCKfis v Praze.
Film jako sociální činitel.
Výrobci filmů se bojí výráběti filmy s náměty
sociálními, aby proti sobě nepopudili určitou tří
du. Nedovedou si uvědomiti, že pojem sociální
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není třídní a nedovedou si ujasniti rozdíPmezi
těmito dvěma pojmy. Pokud filmy se sociálními
náměty jsou vyráběny, pak jsou tendenční, podle
toho, kdo je vyrábí. V německých filmech jest
tendence rasové nauky tamního národně socia
listického hnutí. Filmy ruské produkce mají hru
bou tendenci bolševickou. Pokud jiná produkce
se dotkne sociálního námětu, bývá to pravidelně
jen satira a nebo parodie. Filmů s vážným námě
tem sociálním, které by byly bez tendence, je
nepatrné množství. V poslední době to byly
jen dva filmy, které měly vysokou
hodnotu uměleckou i sociální. Holand
ský film „Hoden je dělník mzdy své“,
natočený podle encykliky „Rerum novarum“, a americký „Chléb náš vezdej
ší“. První film řešil otázku poměru mezi zaměst
nancem a zaměstnavatelem a otázku spravedlnosti
mzdy. Druhý ukazoval, jak nesprávné bylo počí
nání amerických farmářů, když přebytky úrody
pálili, z půdy utíkali a jak návrat k zemědělské
výrobě mnohé zachránil před záhubou hladem
v městech.
Oba tyto filmy byly bez jakékoliv tendence.
Měly vysokou mravní kvalitu, ale obchodní vý
sledek byl nepatrný. Holandský film měl sice
pronikavý úspěch v Belgii, Holandsku a Francii.
V Československu se nenalezla jediná půjčovna,
která by oň projevila zájem. Americký film, pro
vedený v režii King Vidora, velikého filmového
umělce, byl vyznamenán americkou vládou i Spo
lečností národů. Měl hloubku myšlenky, ale ob
chodně znamenal velké minus. Obecenstvo na
vštěvující kina nechce filmy umělecky hodnot
né, které zanechávají trvalejší dojem. Přeje si
sladké limonády, které slouží k pobavení jen pro
ten okamžik, kdy je v kinu. Snad právě velikou
„vadou“ obou těchto filmů bylo, že i umělecky
byly hodnotné. Nebyly to kýče v běžném slova
smyslu. Výrobci filmů se proto obávají obchod
ních neúspěchů sociálních filmů. Film je konec
konců převážně obchodním artiklem, třeba měl i
kulturní a výchovné poslání.
Jinou kategorii tvoří filmy satiry a parodie na
různé sociální zařízení. Těchto filmů jest již mno
hem více a nacházíme je v produkci každého
státu. Nejvíce je jich v produkci ruské, která až
do r. 1934 vyráběla filmy výhradně tendenčně
bolševické. Mnoho jest v této kategorii filmů ta
kových, které nejednají celé o sociálním námětu,
třeba v satiře, ale jen některý úsek se dotýká
některého sociálního zřízení. Bývají to filmy zá
bavné, kde satira jest zastřena určitým dějem.
Tyto filmy nelze počítati do kategorie filmů so
ciálních.
Z českých filmů sociálního námětu zaslouží po
zornost z poslední doby film „Hej, rup“ s Vos
kovcem a Werichem. Tomuto filmu byla vytýkána
bolševická a socialistická tendence, což jsem již
při jeho uvedení na trh tehdy odmítl. Film v sa
tiře pojednává o nenasytnosti bank a velkého
finančního světa, o nenasytnosti, která rdousí
všechno podnikání, které není v kartelu a kde
nemůže rozhodovati a přímo či nepřímo diktovati. Některé scény byly velice sugestivní a logic
ké. Hlavně ony, kdy bankéři jednají o zničení no
vého podniku, vybudovaného spoluprací a soli112

darisinem dělníků. Při tom jest nutno zdůraz
nili, že režie filmu se vyhnula každému nechut
nému sesměšnění, ač často se zdálo, že již, již
budou scény i dialogy do toho strženy.
Nevím, proč boj proti rozpínavosti
a nenasytnosti finančních kartelů by
měl býti označován za pojem socialis
tický a proč snaha vybudovali něco
proti vůli těchto kartelů a za pomoci
cílevědomé spolupráce a solidarismu
lidí různých tříd a povolání, má býti
b o 1 š e vi c t ví m? Bohužel, že tyto zámě
ny se často dějí i v táboře katolickém,
a to jenom proto, že si často nedovede
me ujasniti jasné a přesně stanovisko
sociálních encyklik a nauky o křes
ťanské spravedlnosti.
Celý námět tohoto filmu nebylo možno provésti
jinak než jako satiru, neboť pro vážný námět
se to nehodilo a nebylo by to nikterak zábavné.
Nutno ovšem připomenouti, že mnoho diváků ne
pochopilo jádro filmového děje. Byť i není možno
s našeho stanoviska schvalovali všechno, co ve
filmu bylo, nutno zdůraznili, že v celku to byl
dobře provedený film sociální satiry, bez velikých
závad.
Socialistický tisk si sice u příležitosti tohoto
filmu neopomněl ohřáti svoji polívčičku a děje
použít pro agitaci mezi filmovým obecenstvem,
ale nepodařilo se mu to.
Film tento byl předveden také na festivalu
v Moskvě. Obdržel sice pochvalné uznání, ale
nikoliv vyznamenání. Bolševická „’Pravda“ o něm
napsala, že celé pojetí filmového námětu může
dělali dojem bolševického podání, ale toto zdání
je naprosto klamné, neboť má mnoho prvků ka
pitalistického zřízení a nechce přiznati nutnost
socialistického způsobu přestavby společnosti lid
ské. Pak dodala: „V SSSR by nebylo možno, aby
takovýto film byl vyroben.“ Toto jest nejlepším
důkazem, že film, byť by se i zdálo, že se blíží
nauce bolševické, není jím.
Jinak jest nutno se dívati na filmy ruské pro
dukce, které nejsou bez tendence bolševické. Do
poloviny r. 1934 vyráběli bolševici všechny filmy
se zjevnou tendencí bolševickou. Filmy tyto
ovšem nemohly nalézti uplatnění na světovém fil
movém trhu a bylo nutno omeziti jejich rozdělení
jen doma. Teprve v druhé polovici r. 1934 počalo
Rusko vyráběti filmy bez zjevné tendence bolše
vické, aby mohly býti uvedeny na světový trh.
Tím ovšem není řečeno, že tyto filmy jsou bez ten
dence. Jejich tendence je však daleko
nebezpečnější, neboť není zjevná, což
je pí nohem horší. Nejsou to ovšem filmy
všechny, které SSSR na trh dává, aby měly bolše
vickou tendenci. Jest tu a tam vydán film, který
je úplně bez tendence. Děje se tak na přímý roz
kaz sovětské vlády, aby zde byl důkaz, že sověty
dovedou vyrobiti a také vyrábí filmy bez ten
dence.
Některé filmy ruské jsou dělány s velikou ra
finovaností. Jest to pasto jed, který nepozoro
ván po malých částkách může v duši diváka způsobiti velice mnoho zla.
Nutno zdůraznit i, že výroba sociál
ně tendenčních filmů jest daleko ne
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bezpečnější, než filmů ať přímo nebo
nepřímo nemravných. Pojem nemravné
jest mezi diváky daleko ujasněnější,
než pojem sociální správnosti. Vždyť
film sociálního námětu nemusí míti
ani jednu scénu mravně závadnou
mravně závádnou v obecném pojetí
slova smyslu — a může to býti film na
prosto zavržení hodný, právě pro ne
správné pojetí sociální. Po této strán
ce bylo by možno uvésti velké množ
ství příkladů.
Ruské filmy do ČSR. byly dříve dováženy Lyrafilmem v Praze. Tato společnost jest dnes v likvi
daci. Generální zastoupení ruské filmové produkce
má nyní společnost Praha-Paříž, která do ČSR.
dováží jak filmové týdenníky tak i celovečerní
hrané filmy. Naše státní censura, bohužel, je při
dovážení těchto filmů velice shovívavá, což
mnohdy jest nám velice těžko pochopiti. Tak ku
příkl. přes Paříž, dovezen k nám byl film „Celý
svět se směje”, který byl censurou uznán i mlá
deži přístupný. Ve filmu bylo tolik neomaleností,
tolik hrubostí, že člověk velice těžko pochopí,
jak jest možno, aby takový film se stal mládeži
přístupný. KCKfis v Praze to nejdůrazněji od
mítla a varovala katolické rodiče v ČSR., aby
děti na tento film nepouštěli.
Druhý film ze SSSR k nám dovezený, kterým
jest nutno se zabývati pro jeho hrubou tendenci
sociální, je film „Nový Gulliver“. Zde nu
budu projevovati svůj názor, ale nechám mluviti
vatikánský list „L‘O s s e r v a t o r e Romano”
ze dne 1. prosince 1935, u příležitosti pařížské
premiéry filmu „Nový Gulliver“. Pod názvem
„Kinematografie a komunismus“, uvádí jmeno
vaný list toto:
„V posledních týdnech řádil v Paříži so
větský propagační film „Nový Gulliver“, im
portovaný z Ruska. Tento film Ptouškův má
za účel oslavili všemohoucnost SSSR.
Výběr námětu, aby sloužil rozkladné,
zhoubné propagandě, je velmi zřejmý. Již
sám pro sebe starý Gulliver od J. Swifta je
hrozným a heretickým ničením člověka a
hodnoty člověka, ačkoliv tato otravná kniha
je zdánlivě vzdálena každé filosofické ten
dence. Kdokoliv se vyzná ve filosofii a v hi
storii této vědy, objeví tu smutný plod my
šlenky „Cogiío ergo sum”, podvědomě uve
dený do skutečnosti. Nejhumanističtější, nej
renesančnější, nejprotestantnější moderní fi
losofie rozředila čisté ovzduší a otrávila je
atmosférou, z níž vydechuje pesimista
autor Gullivera. Člověk není již stvořením
podle obrazu Božího, jež má za poslední
cíl věčnou blaženost, ale stal se liliputem.
Swift narozen v zajetí herese je svým zjevem
předchůdcem herese relativistické.
Když je dáno, že komunismus je jen nejzasším důsledkem moderních chyb, sovět
ský autor této produkce ukázal, že rozumí
dostatečně dobře nejen moci kinematogra
fie, ale též historii, filosofii i účelu falešných
doktrín v rozvratu lidstva. Je vidět, že za re
žimu sovětů se studuje, což dělá ruské ko
munisty ještě nebezpečnějšími.

Abychom došli k vlastnímu filmu. Samo
zřejmě, že v Liliputu kapitalistická monar
chie, nej grotesknější, a nejnenáviděnější,
utiskuje proletariát, který si tím v krátku uvědomí svá práva, dík Petia-Gulliverovi. Vzbouří se a Petia se k ním
připojí, vstoupí do moře a zajme li
liputskou flotilu. Kritici tvrdí, že tento rá
mec je kinematograficky obdivuhodný a tvo
ří jednu z nejkrásnějších věcí, k nimž dala
podnět novela Swiftova. V Liliputu je pro
hlášena diktatura proletariátu. V této chvíli
se Petia probudí a vida své druhy, cítí všec
ku radost, že žije pod nejšťastnějším komu
nistickým režimem. Skutečnost, že druhové
Petiovi jsou představeni herci a liliputáni
loutkami, dává divoké satiře při vší groteknosti a směšnosti značný dynamisai.
Chtěli jsme podtrhnouti tuto poslední ma
nifestaci komunistické propagandy, rozvinu
té v kinematografii, protože nebude nikdy
dosti silným volání, jež vrhneme proti ne
smírnému nebezpečí, jež tu stává.
Je známo, jak Sověty užívají mistrně umění
šířiti své rozvratné idee a specielně v oboru
umění a literatury, kde došli nejdále, jak v
románu, tak divadle i filmu, leč je hrozným,
rozechvívajícím pomyšlení, že tak činí velmi,
velmi dobře a na neštěstí mají mezi svými
nej lepší umělce.
Situace je nyní stižena ještě i tím, že se
jedná o propagandu a přesvědčování všech,
a jak je tomu ve filmu všeobecně, že se jí
podrobují s fatalismem katastrofálně pasiv
ním. Tento fakt je základní a společný samot
né kinematografii, totiž že divák snadno
přijímá vsugerované myšlenky, aniž by jim
čelil. A tento instrument propagandy je mi
strně ovládán rukou sovětských výrobců fil
mu, ruských komunistů. Nebezpečí je zřejmé,
uvážíme-li, že k dílu jejich propagandy při
cházejí lidé po osm neb deset hodin denně,
miliony a miliony diváků, tolik, že týdenní
průměr činí 250 milionů hodin, po něž idee
ve filmu obsažené, působí na diváky, náleže
jící větším dílem nejnižším, nejméně vzdě
laným, nejméně připraveným vrstvám soci
álním, jež jsou také nejpočetnějšími.
V tomto nesčetném množství chudých lidí,
jež jsou určenou obětí filmové industrie,
tvoří se brigádová mentalita, podvratná, jež
den co den, utváří ohromné pařeniště, reservoiry vznětlivých duchů, připravených
přidružit se k nejmenšímu podnětu vzpoury.
V očích těchto milionů ponížených a ubo
hých nezkušených diváků společnost lidská
dostává vzhled monstruosní nespravedlnosti;
nemají pojetí Božského určení různých
vrstev sociálních a nade vše neznají je, tyto
různé vrstvy v jejich pravém vzhledu, ale
jedině ve světle umělém a vyumělkováném
příliš snadnou a lživou rhetorikou a pak při
chází přání přijití na místo bohatých i tře
ba násilím. Jak vidět komunistická propa
ganda nepotřebuje hledati lepší propagandy.
A je zdarma pro komunismus a pracuje
každodenně ve všech zemích světa i v těch,
113
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jež jsou politicky proti Sovětům.
Tím by se měly zabývati censury různých
národů, oslabených už tím, že poslouchají
příkazů morálky laické, morálky to příliš
volné, vykročující z mezí přirozené a božské
morálky, která jest jedině pravou. K širokým
trhlinám individuelní morálky, které již sa
my o sobě jsou nebezpečné, druží se nyní
tedy i ony, z pole morálně politického a
sociálního.
Ze všeho toho, co jsem zde uvedl, jest patrno,
jak důležitým sociálním činitelem jest film. Ten
to má netušené technické pomůcky, možnosti i
triky, kterými může i všední námět učiniti za
jímavý a napínavý.
Postavení katolíků v kinematografické industrii
je málo záviděníhodné. Katolíci mají na výrobu
filmů nepatrný vliv, možno říci, téměř žádný.
Pasivita katolíků tento stav zavinila a dá se jen
pomalu a těžko napraviti to, co bylo promeškáno.
Tím ovšem není řečeno, že katolíci ve věcech
kinematografických mají zůstati i nadále pasivní.
1 když se nepodaří získati přímý vliv na výrobu
filmů, jest zde ohromné množství obranných pro
středků, které jsou velmi účinné, jak nejlépe vi
díme z výsledků činnosti Legie slušnosti v Ame
rice. Dovedou katolíci i v ostatním světě provésti organisaci těchto obranných prostředků?
Z různých časopisů.

Švédsko — překonalo krisi?
Říká se to — a socialistický tisk velice si to
pochvaluje a připočítává to k zásluhám socialis
mu. 14. května přednášel v Praze profesor Ohlin
ze Štokholmu a vyložil dopodrobna, jakými opa
třeními Švédsko „krisi překonalo“: znehodnocení
měny o 44%, velkými „operacemi na volném trhu“
(za jednu miliardu švédských korun nakoupila
Švédská banka cizích devis), půjčkou atd. Už
v roce 1933 byla průmyslová výroba o 20% větší
než před začátkem krise. Contra factum non
válet argumentům — proti skutečnosti není dů
kazů, šťastné Švédsko! A ukázalo i ostatnímu
světu, jak lze krisi překonávat „osvědčenými“ sta
rými prostředky, bez novot, ve věcech hospodář
ských vždy podezřelých a nebezpečných...
Kdo by se netěšil, kdyby tomu tak bylo? Ale
ani „prosperita“ Švédská nestačí na důkaz, že
se svět zbaví krise bez velkých, hluboko jdoucích
změn liberálního hospodaření, jež ještě ovládá
svět skutečný a stává se čím dál, tím škodli
vější překážkou přirozeného rozvoje světa.
O přednášce Ohlinově napsal J. Z. v „Národ
ních Listech“ (?) 17. května toto:
„Prof. Ohlin jistě mnohé svojí přednáškou uchvátil i v Praze. Avšak v tom, jak Švédové
dnes svou politiku definují, nemají pravdu.
A prof. Ohlin jest si toho sám dobře vědom. Na
značil to poznámkou jen tak mezi zuby, když řekl,
že s hlediska světové hospodářské solidarity ne
jsou ovšem tato opatření tak docela „humanitary
measures“. V tomto postřehu je vlastně pozadí a
vysvětlení úspěšnosti této politiky, která je ve své
podstatě krutým a velmi bezohledným bojem
proti ostatnímu světu. Tím více může překvapili,
že obrat ve švédské hospodářské politice souvisí
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s převzetím státních otěží dnešní sociálně-demokratickou majoritou.
Obyčejný občan, málo obeznámený se spoji
tostmi a celou podstatou národního hospodář
ství, těžko ovšem může sledovati souvislosti jed
notlivých opatření této politiky. Vidí jen výsle
dek — a jelikož ten je až dosud nesporně zna
menitý, musí být dobrou i politika, která k němu
vede.
V podstatě je však tato protikrisová švéd
ská operace jednoduchá. Znehodnocení měny
o 44% snižuje přibližně o totéž kalkulační číslo
ve švédském vývozu a zároveň stejně zvýšuje i
ochranu domácí výroby. Je to tedy podnět dvo
jím směrem působící. Aby však jeho působení
bylo trvalé, je třeba, aby domácí hladina ce
nová a mzdová byly fixovány. To obstarala Švéd
ská baňká s vládou dalekosáhlým rozmnožením
oběživa, jehož se dosáhlo nákupem valut od
vlastních občanů a státních bonů, celkem za 9 mi
liard Kč. Při tom bohatství švédských občanů,
v cizině založené a v této době realisované, umož
nilo tedy ústřední bance provést tuto operaci,
aniž by byla technicky ohrožena nově stanovená
měnová parita.
Abychom si však mohli celou tuto operaci
představit! jaksi plasticky, budiž nám dovoleno
malé přirovnání: Bohatý švédský sedlák vyvážel
po válce krávy do Francie. A jelikož byl velmi
bohatý, dopřál svojí ženě, aby se šatila na Plače
Vendóme. Před novou švédskou hospodářskou
politikou to bylo tak, že si za výtěžek prodeje
dvou krav mohla statkářova žena každým rokem
koupiti tři róby. Když přišla krise a s ní shroucení cen v celém světě a nezaměstnanost, bylo
sice stále ještě možno opatřit si za dvě krávy trojí
ošacení, jelikož ceny klesaly všude, ale oboje se,
jak již v krisi bývá, těžko prodávalo. A tu přišel
švédský statkář na myšlenku, že by mohl svoje
„účtování“ změnit tak, že by prodával tři krávy
pouze za dvoje ošacení. To ovšem byla pro Fran
couze nabídka zdánlivě velmi lákavá a Švéd při
tom dobře pochodil docela dvakrát. Mohl nyní
vyvážeti tři krávy namísto dosavadních dvou, při
čemž za ně v domácí měně utržil trojnásobek ne
změněné ceny, kdežto dříve tržil jen za dvě krá
vy. Nové „účetnictví“ na základě znehodnocení
měny to činilo možným. Současně však nadále
v Paříži kupoval jen dvoje ošacení, na místo tro
jího. A jelikož nyní tržil dobře, dovolil přirozeně
manželce, aby si třetí robu nyní kupovala doma.
Dostalo se tedy více zaměstnání i domácím krej
čovým.
Aby toto nové „účtování“ bylo ovšem možné,
bylo třeba, aby číslo, vyjadřující domácí cenu
krávy v nové měně, čili výrobní náklady domácí
výroby, zůstaly nezměněny. Jelikož se zvýšil jak
odbyt krav, tak i odbyt domácích šatů, bylo nut
no zaříditi, aby tento zvýšený odbyt zboží nezve:
dal domácí cenovou hladinu. K tomu bylo po
třebí opatřiti s dostatek nových peněz a úvěrů,
aby zvýšený objem domácí výroby nezvyšoval
napětí na peněžním trhu.
Po nějaké době si však Francouz začal uvě
domovali, že na zprvu lákavý obchod se švéd
ským statkářem vlastně doplácí. Dostával sice tři
krávy za dvoje šaty, ale pařížské salony měly
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stále méně práce a jejich zaměstnanci stále mé
ně mohli kupovat. Koupené krávy mu tak zůstá
valy na krku — a neprodané róby v šatnících
krejčových. A ceny zboží šly dál a dále dolů a
zároveň rostla hospodářská bída. A tak chudák
Francouz si dnes uvědomuje, že vlastně finan
cuje hospodářský rozmach ve Švédsku. Nyní ne
klidně pošilhává po svém novém parlamentě, hle
daje, jak by si z této situace pomohl. Jde mu
to ovšem těžko, ale najde to! Jednoho dne asi
řekne švédskému statkáři: „Napříště obchodujem
zas jen v paritě dvě krávy za tři róby“ — a za
řídí si i on potřebné k tomu „účetnictví“! Tím
se však, pane profesore Ohline, teprve položí
otázka pro vašeho statkáře: „co dále počíti?'
Ale do nekonečna si nelze zařizovati ono
nové „účetnictví“ (t. j. znehodnocovat měnu vůči
jiným).
Souhlasím ovšem s Vaším názorem, odpovída
jícím ostatně starému českému přísloví, že „od
vážnému štěstí přeje“, že bude možná švédský
statkář mezitím již v bezpečí, když, jak říkáte,
„roztočená kola“ Vám dovolí do konce r. 1937
splatit všechny mimořádné inflační dluhy. Avšak
ruku na srdce — na čí útraty to půjde? Jistě
souhlasíte, že celá tato politika jde vlastně k tíži
delší a hlubší krise ostatního světa! A podaří se
Vám skutečně se včas z tohoto experimentu do
stat? Zde dlužno s konečným soudem prozatím
počkati, vždyť je dnes čelo na tuto politiku do
plácejícího občana v ostatním světě nějak pováž
livě zachmuřeno.“-----Souhlasíme, a mohli bychom ještě jinak dokázati, že ani Švédsko není vzorem, jak překonati
krisi nynější, která naprosto není stejného rázu,
jako obvyklé „cyklické“ krise hospodářské. Těší
nás, že právě „Národní Listy“ tuto kritiku Ohlinovy přednášky uveřejnily: kéž to je začátek dů
sledného poznání a upřímného přiznání, že liberalistická soustava krisi nepřeko
ná, nýbrž naopak, že nynější krise, zaviněná libe
ralismem, na něm se pomstila tím, že dokázala
jeho dokonalý bankrot.
K.

O sociálních bojích v misijních zemích přináší
časopis „Schón. Zukunft“ několik zajímavých
zpráv, podle nichž volně sdělujeme:
Už v 16. století misionáři v Asii, Africe a Ame
rice naráželi na velké překážky svých prací, zavi
něné chamtivostí evropských kupců a kolonistů,
kteří přicházeli do oněch zemí jediné za ziskem
a dopouštěli se na bezbranných domorodcích
všech bezpráví a ukrutností. Netřeba vykládati,
že to namnoze znemožňovalo misijní práce, po
něvadž domorodci považovali všecky bělochy, i
misionáře, za své nepřátele. Neohrožený boj sv.
Františka Xaverského, Bartoloměje de Las Casas,
jesuitů v Paraguayi a jiných misionářů za práva
domorodců zůstanou navždy krásnou kapitolou
v dějinách Církve.
V našich dnech tyto boje — ovšem ve formách
značně změněných — nabývají znovu velkého vý
znamu. Liberalistické mamonářství nejen zproletarisovalo sta milionů lidstva v evropských stá
tech, nýbrž ovládlo i koloniální země a provádí
i tam nestydatě — obyčejně s heslem „civilisace“
dílo zotročení domorodců. Misionářům je tedy

zápasiti nejen s pohanstvím, nýbrž i se všemi
neblahými následky proletarisace lidu, zejména
s bolševisací, které se nejlépe daří v zemích sklí
čených sociální nespravedlivostí.
Některé země dokonce
Japonsko!
pře
vzaly od evropských států celou soustavu mamonářského kapitalismu a vytvořily si samy ty hospodářsko-sociální zlořády, jež vedou k zhoubné
mu třídnímu boji.
Čím dál, tím obtížnější se proto stává evangelisační práce misionářů. Ale jako v dřívějších
stoletích, tak i dnes nepřihlížejí nečinně a bez
radně k dílu zkázy. Láska Kristova už dnes vyka
zuje v misijních zemích pěkné výsledky úsilí
o zabezpečení sociální spravedlnosti. Některé pří
klady:
Nejvíce se mluvilo v posledních letech o pře
hmatech kapitalismu v Belgickém Kongu.
Vydatná pomůcka pro socialistickou agitaci!
Rychle pokračující tamější industrialisace vylidňovala osady černochů už více méně pokřesťaněných. V průmyslových závodech se opakovalo
totéž, co se dělo obyčejně s pracujícím lidem
v Evropě: dělníci tratili víru. Vrátili-li se do
svých rodišť, tvořili oposici proti misionářům —
a obyčejně šířili i vášnivou nenávist proti Evropě
vůbec, poněvadž jim majitelé závodů platili ha
nebně bídné mzdy a ničili je mravně i tělesně.
Celé kmeny domorodců začaly vymírali. To nu
tilo misijní biskupy k mohutným protestům, jež
vzbudily pozornost po celém světě a sjednaly pře
ce aspoň částečnou nápravu.
Velice zajímavé je, co se děje po stránce so
ciálního vývoje v jižní Africe. Tam se rasové
rozpory hrozivě přiostřují — ale také úsilí misio
nářů o sociální mír se dopracovalo potěšitelných
úspěchů. Jihoafrický, překotnou industrialisací
zproletarisovaný černoch je snad nejhorší typus
bolševika, vášnivě nenávidějícího nynější sociál
ní řády a ovšem také křesťanství a jeho hlasatele,
misionáře; spory plemenné stupňují toto napětí
k prasknutí. Uvažme, jak na horkokrevné Afri
kány působí taková hesla: Běloch má všecka vý
nosná místa, černoch nic! Běloch bydlí v pěkných
domech, černoch s dobytkem. Běloch dostává
lOkrát větší mzdu za stejnou práci — on má vše
cka práva — on nás vyssává! Běloch nás neosvobodí, jen my sami! Atd.
Co nám jihoafričtí misionáři sdělují, připomíná
bouřlivé události ze začátků industrialisace An
glie a jiných evropských států v minulém století;
všecko to výtečně připravuje půdu pro bolševismus. Ale misionáři nepřihlíželi nečinně. Marianhillští kněží založili „Katolické africké sdružení“
(podobné známému spolku katolíků v Německu
„Volksverein“), jehož účelem je: vzdělávati mi
sionáře i jejich pomocníky pro sociální práci,
chrániti domorodce a všemožně jim pomáhali
v jejich osadách i v průmyslových podnicích, na
léhali na úřady, aby tak upravovaly hospodář
ské a sociální řády, že by i černoši neměli příčiny
stěžovali si. Všecka práce misionářů směřuje k
tomu, aby byla zachována zdravá zřízení domo
rodců, zvláště též jejich rozčlenění podle kme
nů a rodů, jež se celkem osvědčuje jako záchrana
rodinného života. — T cizí cestující plně uzná
vají zásluhy misionářů a význam jejich práce
115

ROZPRAVY

pro zabezpečení spravedlivého sociálního řádu
a tím pro záchranu černochů od bolševické ná
kazy.
V Indii tvoří kastovnictví téměř nepřemoži
telnou překážku pro rozumnou úpravu sociál
ních poměrů. Avšak i zde se misionáři pokou
šejí o reformy a na některých místech se jim po
dařilo zrušit nevolnictví zemědělců, založiti „raiffeisenky, zřídit hospodářská družstva a p. Jsou
to skromné, ale přece slibné začátky.
V Japonsku se stává střediskem křesťanské
sociální práce katolická universita v hlavním mě
stě Tokiu. Misionáři vystihli, že pro zvláštní tamější poměry nestačí pracovali jen mezi děl
nictvem neb naopak jen mezi inteligencí a podni
katelstvem, které je podobně jako evropský prů
mysl proniknuto duchem kapitalistickým. I po
koušejí se podle vzoru Sonnenscheinových a an
glických i amerických „settlementů“ vychovávati
studentstvo pro přímou práci mezi pracujícím
lidem, čímž se šíří porozumění pro sociální spra
vedlnost současně v inteligenci i v proletariátu...
I z těchto několika stručných zpráv je viděti, že
není odůvodněna netečnost a nečinnost ve věcech
sociální obnovy, jako by už byla nemožná. Niko
liv — Pius XI. praví: Osudy lidstva jsou v rukou
našich.
Některé otázky populační.
V knize „Populační politika“ („Bevölkerungs
politik“) prof. dr. O. Mosta, rozebírá autor ně
které populační problémy se stanoviska úživnosti
země, v,Vnitřní“ úživnost spočívá ve vlastní vý
robě potravin a nutných surovin, „vnější“ — ve
schopnosti k opatření si statků zahraničním ob
chodem. V r. 1925 překročilo prý obyvatelstvo
Belgie vnitřní úživnost švé země o 121°,'o, Němec
ka — o 40%, Itálie — o 13%. Mnohé země ještě
ani nevyužily své vnitřní úživnosti. Na př. Fran
cie ji využitkovala jen z 80%, Čína ž 92%, USA
jen z 23%. Podle autora lze pokládati tyto údaje
ještě i dnes za správné.
*
Populační vývoj ukazuje, že počet Slovanů
v Evropě stále roste na účet germánských a ro
mánských národů. Za období let 1810—1930
vzrostl počet Slovanů o 5%, kdežto počet Germánů se zmenšil o 1%, a Románů dokonce o
10 %. Nejhůře je na tom Francie: na začátku mi
nulého století obnášel počet Francouzů jednu
sedminu všeho evropského obyvatelstva, kdežto
v naší době — jen asi jednu dvanáctinu. Ale i
ostatní románské a germánské národy kráčí vstříc
svému vymírání. V Německu v r. 1933 poklesl
počet živě narozených dětí více než o 55% oproti
r. 1910.
♦
Za několik desítek let bude polovice Evropy
slovanskou, čtvrtina germánskou a jen pětina ro
mánskou. K vývodům dr. Mosta konstatujeme, že
jeho výpočty úživnosti země jsou dnes zastara
lými, jelikož autor nebere v úvahu obrovské
možnosti moderní techniky. Tak na př. po svě
tové válce učení národohospodáři tvrdili, že Ra
kouská republika není schopnou života, protože
nemá uhlí atd. Uhlí nemá ovšem Rakousko i dnes,
ale má zato skvěle vybudovanou elektrisaci. Čísli
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ce vnitřní úživnosti země, jež udává dr. Most,
jsou rozhodně nízké a neodpovídají možnostem
moderní výroby. Malthusovy obavy před přelid
něním země se ukázaly býti lichými. Můžeme se
spíše obávati vylidnění některých zemí. Právě
uveřejněné úřední statistiky ve Francii, kde v r.
1935 oproti r. 1934 poklesl počet živě narozených
dětí o více než 6%, mluví jasnou řečí. Populační
otázka jest úzce spojena s celým mravním a sociálně-hospodářským řádem a nemůže být ře
šena jinak, než na základě sociální a mravní ob
novy.
Něco ze statistiky.
Podle zpráv Mezinárodní konference práce
průměrná výkonnost dělníka stoupla za období
r. 1933—1934 velmi značně při současném zmen
šení počtu zaměstnaných dělníků. Tak na příklad:
V severofrancouzské uhelné pánvi v době od r.
1933 do r. 1934 stoupla denní těžba uhlí o 2.5%,
počet zaměstnaných dělníků však klesl o 6%.
V jihobelgické uhelné pánvi obnášela denní těž
ba jednoho horníka v r. 1913 731 kg, v r. 1934
1060 kg (+ 45%), v Polsku v téže době stoupla
průměrná denní těžba téměř o 53%.
Proces záměny práce lidí za práci strojů jde
neudržitelně ku předu. Je třeba z tohoto poznat
ku též i poctivě vyvodit důsledky, především však
to, že žádný konjunkturní rozmach nepomůže mi
lionům nešťastných lidí, kteří bez své viny po
zbyli práce a výdělků. Státy musí tu samy se
uchopiti iniciativy nové práce, na kterou nestačí
soukromé podnikání. Liberalistická mentalita a
pasivní politika almužnických podpor v nezaměst
nanosti musí již jednou přestátí. „Buďto otevřte
oči..., nebo propukne bouře,“ jsou slova J. E.
njdp. kardinála Kašpara, která by si měli vštípili
naši vedoucí politikové a národohospodáři.
*
Předseda anglického výboru pro pojištění ne
zaměstnaných prohlásil, že Anglie musí si zvyknouti na myšlenku, že bude míti trvale nezaměst
naných jeden a půl milionů lidí.
Konjunktura v průmyslu punčochářském.
Vysoká konjunktura v našem punčochářském
průmyslu, který pracuje plnou kapacitou a též
i nově investuje (v severních Čechách), jest pád
ným důkazem toho, že nemáme stále jen čekati
na export, nýbrž se musíme snažiti vy
užiti všech možností domácího trhu. Naše továr
ny na punčochy děkují za konjunkturu ve svém
oboru hlavně lepší organisaci domácího odbytu.
Naše požadavky — péče o vlastní domácnost a
nová orientace výroby — jsou diktovány nalé
havou nutností.

Katolické školství v Japonsku.
Výroční zpráva katolické církve v Japonsku
přináší tyto údaje: Katolický seminář, vládou
uznávaný jako vysoká škola, má 95 studujících,
5 dalších seminářů — 236 studujících, oficielně
uznaný universitní ústav má 550 posluchačů, ka
tolické střední chlapecké školy mají 3300 žáků,
dívčí střední
5500 žákyň, kromě toho v Japon
sku je síť obecných a hospodářských katolic
kých škol.
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Ve kterých mzdových třídách se projevuje nej
větší vzestup zaměstnanosti.
Podle úhrnné statistiky Ústřední sociální po
jišťovny vzrostl v r. 1935 průměrný stav pojištěn
ců o 2% oproti r. 1934.
1. třída, s týdenní mzdou nejvýš 36 Kč, vyka
zuje vzrůst počtu pojištěnců o 9°/o;
2. třída (týdně nejvýš 60 Kč) více o 5.5%;
3. třída (týdně nejvýš 84 Kč) více o 4%;
4. třída (týdně nejvýš 108 Kč) více o 1.5 %u
Vzestup zaměstnanosti se tedy projevuje nej
více v nejnižších mzdových třídách.
Příznaky krise.
Ze statistiky Státního statist. úřadu je viděi,
že v lednu až březnu r. 1936 klesla spotřeba
oproti r. 1935:
hovězího masa.......................... o 0.43%
hovězího loje . . ...................... o 3.1%
vepřového masa.......................... o 9%
ostatního masa.......................... o 5.7%
Celková spotřeba masa klesla o 5.8%. Spotřeba
tuků stoupla o 9.5%.
Stavovská práce.
„Stavovská práce jest soustavná péče, aby na
bytého vzdělání a odborných zkušeností bylo účelně užito k existenci toho, koho k výkonu po
volání opravňuje a ku prospěchu toho, kdo jich
potřebuje, při uplatňování zásad mravnosti a ne
zanedbávání pokroku vědy.“
(MUDr. Balcar, „Cesty stavovské práce“.)
Pokroky německého rasismu.
V knize „Rasovou gymnastikou k zlepšení rasy“
Mordy-ho (Štutgart) cituje autor děkovné do
pisy lidí, kteří cvičili podle jeho metody: „Od
té doby, co provádím Vaše cvičení, pročistila a
„odjedovatěla“ má krev tak, že nažloutlá barva
mé pleti zmizela a nyní mám pleť docela zdravé
barvy. Vlas mé ženy se stal skutečně světlejším,
aniž by bylo třeba jakýchkoliv chemických pro
středků.“ B. K. z B.
„V poslední době se u mne značně mění lebka.
Mnohdy mě bolí švy na lebce a mohu zcela
jasně pozorovali její přetváření.“ N. A. z R.
Jak se projevuje krise v USA?
Senátor Dickinson prohlásil v senátě USA:
„Občané USA snědli v r. 1935 500 milionů k o nserv pro psy, čili 20% celé výroby konserv
pro psy. Ani nouzové tábory a pracovní kolony
nejsou s to, odpomoci hrozné bídě severoame
rického obyvatelstva.“ Americká federace práce
upozornila presidenta Roosevelta na nepoměr
mezi stoupáním výroby a ubýváním nezaměstna
nosti. V březnu r. 1936 stoupla výroba na 70%
předkrisového stavu, zisky výrobců stouply do
konce na úroveň z r. 1926, ale jen 46% nezaměst
naných našlo práci, což jest zaviněno mechanisací a racionalisací výroby.
Jak to vysvětlili?
Přesto, že v Německu se všelijak podporují
sňatky rozmanitými výhodami a subvencemi, po
klesl v r. 1935 počet uzavřených sňatků o 4,1 n'o
oproti r. 1934.

Podle „Měsíc. Zpráv Společnosti Národů“, III.
1936, stoupl průmyslový index v 1. čtvrtletí
r. 1935 oproti r. 1934 v: USA (o 28%), v Belgii
a Německu o 19%, v CSR. o 18%, v Kanadě o
17%, v Rakousku o 13%, Maďarsku o 9%, Japon
sku, Norsku a Anglii — o 8%, Dánsku — o. 6%,
Francii o 2%. Oproti stavu z r. 1929 jest index
z r. 1935 vyšším: v SSSR, Japonsku, Chile,
Rumunsku, Dánsku, Finsku, Švédsku, Norsku,
Anglii. Nižším: ve Francii, Holandsku, Polsku,
Československu (tato skupina vykazuje pokles
průmyslového indexu o více než 30%), USA, Ka
nadě, Rakousku, Belgii (pokles o více než 20%),
Itálii a Španělsku (pokles o 10%). Stav v Ně
mé c k u se téměř přiblížil k stavu z r. 1929.
Jest proto zajímavým, co říká ředitel Mezinárod
ního Ústavu Práce (MUP) Butler: Jest nápad
ným rozpor mezi vzestupem výroby a vleklou
nezaměstnaností. Index světové výroby se již vy
rovnal stavu z r. 1929, ale nezaměstnanost se
ustaluje na znepokojující výši. Životní míra lidí
se nezvyšuje. Následkům mechanisace výroby jest
třeba čelili zkrácením pracovní doby.
Butler má ovšem pravdu, když poukazuje na
nutnost zkrácení pracovní doby. Ale bylo by vel
kou chybou, očekávati od zavedení 40 hod. pra
covního týdne nějakého podstatného zlepšení
dnešních trudných poměrů. Aby bylo možno za
řadili zpět do výrobního procesu alespoň větší
část nezaměstnaných, bylo by třeba mnohem pro
nikavější zkrácení pracovní doby, než na 40 hod.
týdně; to by ale bylo v rozporu s možnostmi
liberalistického hospodaření, spočívajícím hlav
ně na zásadě soukromého zisku. Každý plán hos
podářského zdravení, který buduje jenom na sou
kromém podnikání, musí proto nezbytně ztros
kotali. Tu musí zasáhnouti stát, a to nikoliv pře
chodními investičními podniky, jako to navrhují
i u nás zastánci t. zv. „operací na volném trhu“
(zapomínají při tom, že veřejné investice v obrov
ském měřítku, mají-li býti skutečně lékem proti
technologické nezaměstnanosti a vzpruhou pro
soukromé podnikání, musí se prováděli per
manentně, t. j. deset, dvacet i více let, a ni
koliv jen 2—3 roky, jak si to představují někteří
naši optimisté). Pro takové permanentní inve
stice není možno si opatřiti prostředky „opera
cemi na volném trhu“, jež jsou v podstatě čistě
liberalistickým zákrokem, spočívajícím na jednom
z „epochálních objevů“ národohospodářské vě
dy, a sice: Za konjunktury stát prý musí ome
zovali investice veřejné ruky, ale za krise, naopak,
musí tyto prováděti ve velkém rozsahu. Tento
světoborný objev vychází ovšem z předpokladu,
že dnešní krise vyústí zase v konjunkturu, a
všichni lidé zase budou míti dostatek práce. Vi
díme ale, že výrobní konjunktura zatím znamená
jenom řešení fabrikantské krise, a nikoliv lidské
bídy. Pokoušeli se rozřešili problém technologi
cké nezaměstnanosti operacemi na volném trhu
— jest házení písku do očí. Divíme se, že
právě naši sociální demokraté se úporně drží
zastaralých nauk liberalistických.
*
V kampani r. 1934—1935 poklesla spotřeba cu
kru o 515 vagonů (1.2%) oproti předchozí.
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Můžeme jim konkurovaťi?
Japonci prodávají v Jižní Africe franko pří
stav čtvrtlitrové sklenice dobré jakosti za ani ne
40 haléřů, porculánovou soupravu (šálek a talí
řek) dobré jakosti za 1.20 Kč v detailním ob
chodě. Naše exportní výroba musí býti od zá
kladů přebudována!
Poměr světové výroby r. 1929 a 1935.
V r. 1935 stoupla světová výroba o 7% oproti
r. 1929, roku to vrcholné konjunktury. V jednotli
vých zemích je poměr tento (stav z r. 1929 — 100):
Japonsko
153, Dánsko
124, Anglie — 112,
Norsko — 110, Německo — 100, USA — 87,
CSR. — 80, Francie — 69.
Nezaměstnanost v Japonsku poklesla o 2% a
zvýšila se v Anglii, Norsku a Dánsku o 80 90%,
což lze přičísti na vrub technologickému pokroku.

RECENSE.
K nejzajímavějším i nejdůležitějším novým kni
hám patří, co napsal Dr. Emil Franzel pod ná
zvem „Abendländische Revolution. Geist und
Schicksal Europas“ (Eugen Prager Verlag, Bra
tislava. TJ2 str. Kč 28.- -). Kniha je převážně
historického obsahu, ale řídí se heslem: „Historii
sloužíme jen potud, pokud ona slouží životu“
(Nietzsche). Podává tedy přehled dějin Evropy
od prvních začátků tak, aby z něho bylo dobře
poznali pravý ráz liberalismu, ovládajícího 19.
století, který ve 20. století musí býti úplně pře
konán. Jak? Revolucí, ale „revolucí konservativní“, totiž návratem k středověkému
křesťanství
ne sice tak, že bychom chtěli ob
novit životní způsoby dob, kdy teprv vznikala
města, ale obnovit musíme smýšlení středově
kého „gotického“ člověka! K vrcholu zdravého
vývoje nedospějeme bez ducha vřelosti, odda
nosti, solidarity, který neplyne ze starověkého
klasicismu nebo renesančního humanismu, ný
brž z křesťanského středověku a jeho gotiky!
To píše spoluredaktor sociálně-demokratic-kých
novin „Der Sozialdemokrat“, které donedávna
stály v popředí protikatolického boje. Ba Dr.
Franzel tvrdí na základě rozboru evropských dě
jin s nejhlubším přesvědčením, že tento středo
věký duch — který se stotožňuje s pravým du
chem západozemským (evropským), je pravý
socialismus!! („Der Geist des Abendlandes,
also der Geist des Mittelalters, war Sozia
list! sch.“)
To je výrok tak velkého významu, že o něm
bude třeba zvlášť pojednati (snad v příštím čísle
„Rozprav“). Zde jen několik poznámek k celé
knize, jak to bývá zvykem v stručných recensích
nových spisů.
Franzlova kniha je zajímavá nejenom tímto
hlavním svým požadavkem „konservativní revo
luce“, která — jak dokazuje — je teprv v začát
cích a kterou my lidé 20. století provésti musíme,
nýbrž v každé kapitole spisu se setkáváme s pře
kvapujícími názory o velkých událostech v ději
nách Evropy. To by bylo předmětů pro vědecké
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rozhovory! Naše čtenáře bude zajímati několik
úryvků z Franzlovy kritiky liberalismu a liberalis
mem nakaženého socialismu:

(Str. 227:) 19. století celé se liberalisuje. Hlásá pokrok jen
pro pokrok. Ke konci platí všecko, co je nové a moderní,
také za pokrokové. Ani se už netřeba tázati, odkud co je,
jaký má účel, je-li dobré nebo zlé, užitečné nebo škodlivfé
— je-li jen nové, to stačí, aby bylo i pokrokové. A poně
vadž je pokrokové, musí být uznáno, neboť jiného měřítka
není. Jinak tomu nemůže býti ve společnosti žijící z toho,
že rok po roce zaplavuje trhy příliv nového zboží, nových
vzorů, a zapuzuje staré, často jedině proto, že je staré, vče
rejší, už ne moderní. Nemůže tomu jinak býti ve společnosti,
jež si dala zákon módy a otrocky se mu poddává, jako žád
nému jinému zákonu. Tak tomu musí být: i vědecké theorie,
umělecká díla, politické strany — vše podléhá témuž pra
vidlu, jež platí odedávna pro klobouky, boty, šaty, vzorkové
látky, totiž: musí to být moderní. Raději zemřít, nežli
býti nemoderním! Pokrok až k šílenství, a pro samé pokrokaření zabředneš až do barbarství; poslední výkřik šílené
doby, „dernier cri“ dějinného období, zotročeného, otu
pělého módou bude: zpět k starému!

Zajisté přiléhavá to kritika: liberalismus — po
vrchnost, byť bystrozraká, ale ovšem jen pro to,
co je na povrchu; do hloubky nevidí. Willmann
kdysi podobně řekl o „osvícenství“ (německy:
Aufklärung): Bystrozrak pro ty věci, které ležíce
na povrchu ve světle, jsou už samy sebou srozu
mitelné (Verständnis für das, was zu obenauf
klar da liegt — Aufklärung), nevyžadují mnoho
námahy, by jim kdo rozuměl.
Od socialismu, jejž Dr. Franzel hájí jako je
dině oprávněný společenský řád, rozeznává so
cialismus liberální čili liberalismem nakažený.
Líčí jej takto:
Také dělníci a socialisté se dostali do zajetí občan
ského (socialisté obyčejně říkají: buržoásního) názoru svě
tového. Nejen angličtí dělníci, jejichž životní úroveň závisí
na bohatství britského impéria a z velké části je výtěžkem
z práce otroků v anglických koloniích — také dělníci a
socialisté všech ostatních zemí myslili a posuzovali vše podle
zásad kapitalistického vývoje... I oni věřili v rychlý vznik
světového hospodářství, v přizpůsobení (Gleichschaltung)
celé země k evropskému kapitalismu, ve vytvoření jedno
stejného roztřídění lidstva v kapitalisty a proletáře, bez
jakýchkoliv jiných vrstev a beze zbytků dřívějších společen
ských útvarů; tak by samočinně nastala revoluce, vedoucí
k převratu mocenských poměrů oněch dvou tříd. I dělníci
a socialisté neměli porozumění pro velký význam orga
nismu, přirozenosti, národnosti i rasy... Podceňovali tra
dici, duchovní závazky, dědičnost a těšili se z domnělého
věčného pokroku, jevícího se jim jako pokračování až do
ráje, který se jistě zjeví v den po revoluci. Jejich pojem
socialismu byl tak liberalistický, že si jej jinak představovati neuměli než jako říši plnou harmonie bez bolesti, bez
starosti a břemene, bez nouze. Když pak se jim r. 1918 na
skytla příležitost, socialisticky jednati a vynaložili na to
velké oběti, uskutečnili socialismus bojem, sebezáporem,
odvahou, krví a slzami — tu se zalekli a rozhodli se pro
pohodlnější cestu vyčkávání, až by samočinným vývojem
společnost lidská dozrála. I stalo se, co se státi musilo:
do této mezery skočil jiný činitel, hitlerovský nacionálsocialismus... Nikdy nepochopí zajatec moderního libera
lismu, že socialismus je síla mravní...

Kdo se poněkud zná ve vývoji nejnovější so
ciologie, zajisté přizná těmto názorům Franzlovým velký význam. Kéž se jim podaří vniknouti
do socialistických táborů! Jemu samému přejeme,
aby se mu podařilo zbaviti se všech liberalistických názorů, jimž přec ještě i on v některých vě
cech podléhá, na př. co se týče vzniku křes
ťanství, nebo i té „dvojí morálky“ Jesuitů; vždyť
to jsou liberalistické zaostalosti stokrát vyvrá
cené.
K.

„Resumé“ z technických důvodů odloženo.
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