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Ročník 1

V Praze dne 20. července 1936

Číslo 9

D r. F. Kruš S. J.:

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

A. Právo vlastnické.
nýbrž nejvyšší zhoubou. Protože však někteří
lidé — jistě neprávem — pomlouvají papeže
Je známo, že hlavní otázka všech dnešních ho a také přímo Církev, že stranil a dosud straní
spodářských sporů je správný pojem vlastnictví. boháčům na úkor proletářů, protože dále mezi
Netvrdíme, že by to byl skutečně základ a střed katolíky jsou spory o pravý smysl vět Lva XIII.,
všeho hospodářsko-sociálního řádu — spíše by to bude dobré, když katolickou nauku o této věci
bylo třeba popříti — ale socialismus tak roz obhájíme před pomluvami a také uchráníme před
vířil tuto otázku, že teď opravdu mnozí, i ka nesprávnými výklady.
tolíci, ji považují za nejdůležitější bod všech
Jen mimochodem upozorňujeme, jakého potvr
snah o uklidnění a uspořádání světa. Pro ony
zení
se dostalo i v sovětském Rusku onomu
katolíky, kteří jsou toho názoru, to znamená
vlastně porážku: jsou ve vleku mateřialisticko- důvodu Lva XIII. pro soukromé vlastnictví, že
socialistických zásad. To se v posledních letech by jeho odstraněním byli dělníci sami poškozeni:
projevilo nejednou až povážlivým způsobem: Stalin sám byl nucen, vrátiti i dělníkům právo
vždyť i někteří katolíci považovali katolickou na na skromný sice, ale přece jen pravý soukromý
uku o vlastnictví, jak ji také Lev XIII. vysvět majetek! — — A ještě něco: Nejhorším pra
loval a odůvodňoval, za nesprávnou anebo aspoň menem hospodářských zlořádů ani není právo
věcného soukromého majetku, nýbrž steré in
pro nynější poměry už nevystačující.
Byl tedy Pius XI. oprávněn, o těchto věcech stituce liberalismu, které umožňují zločinné ma
důkladně promluviti. Celá druhá část jeho ency nipulace i bez práva vlastnictví. To zapomněl
kliky má 5 oddílů: Vlastnictví — Kapitál a prá socialismus.
Spory o pravý pojem práva vlastnického nabý
ce — Odproletarisování proletariátu — Spraved
vají
někdy velmi prudkých způsobů. Proč? Prá
livá mzda — Nový společenský řád. — O právu
vě
pro
nedostatek přesnosti v pojmech věcí, o
vlastnickém jednají první tři oddíly; i čtvrtý je
něž
jde;
a pokud rozepře se týkají i historické
ště sem zabíhá, a pátý potud, pokud líčí v hlav
ních rysech sociální budovu, již bude lze vy- ho vývoje práva vlastnického, stávají se zmat
stavěti jedině za podmínky, že byl přijat správ ky ještě větší. Velice mnoho v těchto sporech se
mluví o „Římském právu“. Církev prý zavinila,
ný pojem práva vlastnického.
Na spory o tento správný pojem vlastnictví že Římské právo ovládlo celý svět, a tím se
navazuje tedy Pius XI. doplňky k nauce Lva prý rozšířil onen strohý pohanský pojem soukro
mého vlastnictví, který pomohl individualisticXIII.:
kému kapitalismu k jeho osudné moci a uvrhl
pracující lid a v posledních letech celý svět
Obhajoba nauky Lva XIII. o soukromém
do nevyléčitelné nouze!
vlastnictví:
Nemůžeme zde obšírně projednati tuto obža
44. Přistupme teď k jednotlivým otázkám a
lobu. Stačiž připomenouti, že papež Benedikt
začněme právem soukromého vlastnictví. Víte, XV., vším světem uznaný odborník ve věcech
ctihodní bratří a milení synové, že náš před práva, o svatodušních svátcích r. 1917 při uve
chůdce blahé paměti statečně bránil právo vlast řejnění nového Kodexu (stručného souhrnu) cír
nické proti názorům socialistů své doby, po kevního práva, nazval Římské právo slavným po
dávaje důkazy, že odstranění soukromého vlast mníkem prastaré moudrosti, jenž si zasluhuje
nictví by nebylo pro dělnickou třídu ziskem, jména: psaná rozumnost („ratio“: „slušnost“ ve
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smyslu spravedlnosti); vlivem Církve bylo foto
právo očištěno a zdokonaleno, tak že se stalo
vpravdě právem křesťanským a mohlo býti ve
středověku i v nové době podkladem právnictví.
Avšak stížností na Římské právo je tolik! Ne
jsou s ním přece spojeny nějaké osudné zlořády?
— Ano, dějiny to potvrzují — ale fy zlořády
nebyly zaviněny Římským právem, nýbrž jeho
nemoudrým, často i zlomyslným upotřebením. A
to není nějakou zvláštností Římského práva; vždy
uměla a umí i dnes lidská sobeckost a pro
hnanost i dobrých zákonů zneužívati ve svůj pro
spěch; a často také nedostatek praktické mou
drosti svedl zákonodárce, že převzali z cizích
zemí zákony, které pro určitý stát a národ byly
výtečné, ale nehodily se pro jiné země. Podobně
se mají věci s Římským právem. Že zejména jeho
pojmy o právu vlastnickém mohou a mají býti
moudře přizpůsobovány poměrům různých zemí i
různých kulturních období, to je samozřejmé.
Také PiusXL, výslovně se o tom zmiňuje. Včecko,
co jeho encyklika Q. a. stanoví o právu vlast
nictví, je přímo klasickým souhrnem zásad ka
tolických a klíčem k urovnání hlavních dnešních
sporů o spravedlivý hospodářsko-sociální řád.
1. Individuální a sociální stránka majetku.
45. Předně musí býti plně jasno v jedné věci:
ani Lev ani katoličtí učenci, kteří učili pod vede
ním a v duchu Církve, nikdy nepopírali ani ne
měli pochybnosti o dvojí stránce vlastnictví, in
dividuální a sociální, pokud totiž má vztah jen
k jednotlivci nebo k obecnému blahu; nýbrž vždy
jedněmi ústy tvrdili, že od přírody a tedy od
Stvořitele samého bylo lidem uděleno právo sou
kromého vlastnictví, jednak aby se mohli postarati o sehe a o své rodiny, jednak aby pomocí
tohoto zařízení statky, jež Stvořitel určil pro ve
škeré lidstvo, tomuto cíli opravdu sloužily; a
toho všeho není možno dosíci, leč zachová-li se
jistý a pevně stanovený řád.
To je jádro správné nauky o právu vlastnictví
a jediná cesta k šťastnému vyřešení velkého spo
ru: Co má zvítězili — liberalistický individua
lismus nebo komunistický kolektivismus? — Ani
ten, ani onen, nýbrž — jak to zde připomíná
Pius XI. a odedávna katolická nauka měla na
mysli: Každá věc, každý haléř soustřeďuje v sobě
dvojí práva a dvojí povinnosti: individuální a
sociální, jež se dají při trošce smyslu pro spra
vedlnost a sociální lásku pěkně a snadně uvésti
v soulad.
Na této harmonii spočívala organisace středo
věkých cechů — pokrokářsfvím a marxismem
tolik posmívaných! Ale konečně začíná svítat.
Zajímavá kniha „Die abendländische Revolu
tion" dra Franzla, sociálního demokrata, doka
zuje, že pravý duch Evropy, totiž pravý socia

lismus je ušlechtilý sociální duch středověku!!
Proto — praví — třeba provést revoluci —
zpět k středověku, a to je ta jeho „abendlándische Revolufion“. — Dějí se zázraky? Katolíci
— ještě nerozumíte? Mají nás socialisté poučovat!
o našich katolických pokladech?
Všecek zmatek v hospodářsko-sociálních vě
cech je zaviněn onou neschopností jak libera
lismu, tak marxistického socialismu, porozuměti této samozřejmé skutečnosti, že vlastnictví má
i individuelní, i sociální stránku. Liberalismus,
sobec, viděl jen individuelní výhody, marxismus
nesnesitelné tyranství, nešetřící přirozených práv
člověka, vidí spásu jedině v absolutní nadvládě
kolektiva: stavitel, budující velký dům bez sta
rosti o jakost cihel a ostatního stavebního ma
teriálu.
Katolická nauka vždy zdůrazňovala: Tvůrce ze
mě dal všecky její poklady celému pokolení lid
skému; aby toho účelu bylo dosaženo, musí být
jednotlivcům zaručen jejich podíl, a to je právo
soukromého majetku — ovšem ne právo neome
zené, jak tomu liberalismus chtěl, nýbrž prá
vo usměrňované zřením k blahobytu všeobec
nému. A toto usměrňování vyměřováním hra
nic mezi požadavky jednotlivců a právy celku je
jedna z hlavních povinností státu. Stát libera
listický tuto povinnost zanedbával a tím vyvolal
i dnešní hrozné zmatky.
Kéž aspoň katolíci fýto věci správně posuzují
a nečiní snad — jak se bohužel stává — jedině
zdravou katolickou nauku za hříchy jiných či
nitelů odpovědnou. Výstraha Pia XI. je velmi
odůvodněna:
Nezapomínej ani na individuální, ani
na sociální stránku majetku. Jinak zle!
46. Je tedy třeba pečlivě se vystříhati dvojího
nebezpečného úskalí. Předně nesmí se popírati
ani zúžovati sociální a veřejná stránka vlastnictví,
neboť jinak se upadá do „individualismu“ nebo
aspoň přichází do jeho blízkosti; právě tak, zamítne-li se nebo zeslabí-li se soukromá a indi
viduální stránka tohoto práva, spěje se do „kolektivismu“ nebo aspoň jižjiž jsme na jeho hra
nicích. Pustí-li se toto se zřetele, nastává prudké
sjíždění po šikmé ploše do mravního, právního
a sociálního modernismu, jejž jsme postavili na
pranýř v okružním listu na počátku našeho pon
tifikátu (Enc. Ubi arcano z 23. prosince 1922),
a to ať si zvláště uvědomí ti, kdož honíce se
za novotami neštítí se potupnými pomluvami obviňovati Církev, jako by byla připustila, aby
se do učení bohoslovců vloudil pohanský pojem
vlastnictví, který prý musí stůj co stůj býti nahražen pojmem jiným, jejž v podivuhodné ne
vědomosti nazývají pojmem křesťanským.
(Pokrač.)

S. S. G h e 1 f an d:

Osudy marxismu.
Marxismus usiluje o sespolečenštění všech vý
robních zdrojů a prostředků cestou třídního bo
je, odmítá tedy dnešní společenské zřízení. Co
charakterisuje dnešní společnost? Shrneme
krátce:
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1. Nezbytnou podmínkou všeho hospodářského
podnikání’jest „kapitál“ — budovy, zařízení, stro
je, suroviny a pod. Nikdo ovšem nesbírá hřebík
ku hřebíku, aby si nashromáždil věcný kapitál;
tvorba a kumulace kapitálu, což je condiíio si
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ne qua non pro uskutečnění hospodářské ini Důvod k tomuto sebevědomí vidí marxismus v
ciativy, se proto odehrává ve finanční sféře. Ka tom, že právě „vědecký socialismus“ objevil prý
pitál vzniká z úspor, čili z nespotřebovaných „nervus rerum“ liberalistického kapitalismu a cočástí důchodů.
hlavní — mohutné sociologické síly, jež při ná
ležitém zvládnutí a řízení, přetvoří starý libera2. Tvorba kapitálu je skoro výhradně v ru listický svět v socialistický ráj. Podle marxistů,
kou soukromých; veřejná ruka obyčejně netvo tím nervem jest nadhodnota práce, a sociálněří kapitálu, nýbrž si ho opatřuje daněmi, půjč revolučním činitelem — třídní boj.
kami a pod.
Ve svém hodnocení sociologického významu
3. Následkem toho, schopnost iniciativy k pod třídního boje marxismus přestřelil tak daleko,
nikání a práci jest úplně v rukou a vůli sou že se pokusil založiti celý svůj světový názor na
kromých kapitalistů.
dialektickém principu. V historickém materialis
4. Lidská námezdní práce jest nedostatečně mu Marxově obživly staré Hegelovské „these“,
hodnocena (oproti hodnotě produktů). V nad „antithese“ a „synfhese“. Marxisté se ovšem chlu
hodnotě práce podle učení Marxova, vězí sou- bili, že dialektický princip u Hegela „stál na
k-romopodnikatelský zisk, hlavní to pilíř soukro- hlavě“ a že teprve oni jej postavili na nohy. Byl
to osudný omyl: jestliže u Hegela dialektika stála
mokapitalistického hospodářství.
na hlavě, tu v marxistické konstrukci stojí tak
5. Počet lidí, ve výrobě zaměstnaných, jest zá nejspíše
na uchu. Dialektiku nelze vůbec povislý jen na tom, jaký zisk z toho plyne ma staviti na nohy, jest k tomu příliš neživotná a vyjiteli výrobních zařízení. Proto i v t. zv. konjunk umělkovaná. Zejména marxistická dialektika, jak
turálních dobách bylo vždy jakési procento ne koliv nechce míti nic společného s „vulgárním“
zaměstnaných (na příklad, v ČSR bylo v r. 1929 materialismem Vogtovým a druhů ve snaze smíasi 55.000 nezaměstnaných; z obdobných příčin řiti dialektiku se všeobecným materialistickým
tehdy zahálelo několik set milionů Kč bez upo nazíráním na svět a v zápalu boje protinábožen
třebení).
ského, octla se v zajetí mysticismu hmoty. Hmotě
6. Technický pokrok bývá využit hlavně ke zvý připisuje marxistická dialektika jakousi záhadnou
šení rentability soukromého podnikatele. Jelikož a nepochopitelnou schopnost se vyvíjeli podle
výnosnost výroby stoupá s racionalisací a mecha- „třírohého“ schématu these, antiťnese a synthèse.
nisací výrobního procesu, proto pracující člověk Materialistickou dialektiku nelze ovšem nijak ro
nezadržitelně tratí práci a bývá nahražen stro zumově odůvodniti, ale lze v ni věřiti; ještě do
jem. Jelikož soukromokapitalistický svět se řídí nedávné doby byla dialektika marxistickým člán
jenom zásadou zisku, nemůže z vlastního po kem víry, o ni byla sepsána spousta pojednání a
pudu opatřili jinou pracovní a výdělkovou pří bylo prolito moře inkoustu.
ležitost těmto lidem, vyřazených z hospodářské
Avšak vývoj věd historických a přírodních v
ho procesu. Technologická, čili strukturální ne druhé polovině minulého století až do našich
zaměstnanost jest na rozdíl od konjunkturální dnů prokázal, že dialektický princip jest stejná
rázu trvalého a nepomíjejícího.
báchorka, jako na příkl. naturfilosofie Paracel7. Jelikož zboží se konkurenčně vyrábí a roz sova. Moderní marxisté jsou si toho ovšem dobře
děluje pro soukromý zisk, při čemž technický vědomi a mluví o dialektickém materialismu jen
pokrok způsobil stálou hojnou nabídku, aniž by mezi zuby. Jedinou výjimku tvoří sovětští filo
poptávka vzrůstala, následkem toho vzniká a- sofové, kteří vskutku s obdivuhodnou akrobacii
narchie ve výrobě a v distribuci. Co chvíli se tančí mezi vejci ve snaze nějak urovnali očividné
objevuje nesoulad mezi veškerou výrobou a vší rozpory mezi skutečnou vědou, resp. moderními
spotřebou, jež vy vrcholu je v hospodářské krise myšlenkovými směry a oficielním Prokrustovým
ložem materialistické dialektiky. Působí často až
a deprese .
komicky,
jak poslední mohykáni dialektikyMarxe
Nynější krise trvá již sedmý rok a roste vše
přistřihují
dle své šablony Darwina a de Vriese,
obecné přesvědčení, že pomoci může jen do zá
kladů jdoucí reforma hospodářských a sociál Einsteina aneb Freuda, jak se jednou chytají Haeckela, aby ho v zápětí vystřídali Pavlovem (o
ních řádů.
kterém dokonce tvrdili, že byl bezvěrcem a ma
Toť jest objektivní obraz dnešní společnosti. terialistou, což jest naprostá nepravda)
)
*
Ev
Jest nepochybné, že snahy o radikální napravu ropští marxisté již opustili mlčky dialektiku, ba
jsou samy o sobě dobře odůvodněny. Nakre- dokonce i osmělují se proti ní otevřeně vystou
sliti objektivní obraz společnosti ještě neznamená pili. Hledají se cesty, a to velmi úsilovně, od
ukázati cestu ven. Jest třeba vyšeířiti, jaké síly marxismu k náboženství, od utilitarismu k pev
působí v dnešní společnosti, čeho lze použiti
*) Co „dokázali“ sovětští marxisté“, je „obdivuhodno“.
jako hybné páky a co jest zjevem přechodným.
V technických časopisech se čtou články jako „Dialektika
Neberou-li se v úvahu různé sociologické síly kvalitní oceli", a dokonce i „Dialektika výbušných motorů".
vc svém dynamickém vývoji, pak nelze vybudo Dialektikou nejsou však napadeny jenom výbušné motory a
vali hnutí na vědeckém podkladě, nýbrž zna kvalitní ocel. V „Sovětském věstníku pro venerologii a derjsme četli redakční prohlášení, že všechny vědní
mená to jen konjunkturální politiku. Jde právě maťologii
problémy budou probírány s hlediska dialektického materia
o to, nalézti správnou cestu.
lismu. Totéž prohlásil i „časopis pro epidermologii a micnoA což kdybychom si přečetli něco a materialis
Marxismus si rád přivlastňuje název „vědec biologii".
tické dialektice v rybářství? Některé dialektické vývody jsou
kého .socialismu“. Tím se chce odlišili od uto směšné až k p'áči, protože to autoři míní vážně. (Pozn.
pistických konstrukcí předchůdců Marxových. red. dr. V. H.)
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ným základnám věčného mravního zákona. Stačí se vší jasností prokázala nicotnost liberalistické
ideologie a prakse. Kromě toho, objevil se nový
poukázali na Ragaze a H. de Mana.
Jestliže marxisté celkově v tichu ustoupili od činitel v dějinách lidstva — technika.
V moderním podniku, kde se plně uplatňuje
dialektického materialismu, s tím větší vervou
obhajují své poslední bašty — učení o nadhod vědecká racionalisace výrobního procesu a pro
notě práce a o třídním boji, jemuž dávají do voz jest úplně, nebo skoro úplně mechanisován,
konce i ethické zabarvení, když to s dialektic již nemůže býti ani řeči o nadhodnotě lidské
kým objektivismem nemohli dokázati. Nelze u- práce, jelikož veškerou práci vykonávají stroje.
příti těmto vývodům značné sugestivní síly: je-li
Nemůžeme mluvili o vykořisťování dělníků ka
vskutku nadhodnota práce čili vykořisťovaní děl pitalisty, když není dělníků, a místo živých lidí
níků hlavním, ne-li jediným pramenem tvorby a pracují oceloví roboti za pouhého dozoru (a
vzrůstu soukromého kapitálu, tu každý spraved mnohdy i bez onoho) několika málo inženýrů.
livý člověk musí bezpodmínečně přiznati třídě Existují textilní továrny, jež chrlí do celého světa
vykořisťovaných svaté právo bojovati proti třídě miliony metrů látek, automobilové závody, kde
vykořisťovatelů t. j. soukromých majitelů vý tisíce automobilů povstávají bez pomoci lidských
robních prostředků, až do úplného vyvlastnění. rukou, elektrické centrály, které dodávají proud
V tomto světle nabývá boj proletariátu hluboce statisícům rodin, aniž by zaměstnaly třeba i jed
mravního významu. Tento moment byl mnohdy noho dělníka! Můžeš ovšem namítnouti: přece
rozhodující pohnutkou ke vstupu do marxistic jsou tam aspoň dozorci nad stroji! Odpovídám:
kého hnutí i u takových lidí, kteří ani svým pů to mohou býti synové, neb vnuci, neb společníci
vodem ani svými sociálními a majetkovými po kapitalisty. Řekneš: Stroje přece musely býti zho
měry nebyli nikterak spjati s proletariátem. Sám toveny za pomocí lidí? Ovšem; ale mohu na
Marx, Engels, Lassale, Lenin — byli vesměs lidé příklad, opatřiti si stroje ze Sovětského svazu,
neprolefářského původu. (Již sama tato okolnost kde prý není vykořisťování pracujícího lidu. Mů
stačí, aby dialektický objektivismus byl vyvrácen že se ovšem dále namítati, že peníze, za které
i s kořenem.)
zařízení bylo koupeno, pocházejí z předchozího
S druhé strany, ohrožení kapitalisté ovšem též vykořisťováni a nadhodnoty práce, ale takové
nelenili a mobilisovali celou národohospodářskou námitky patří již k sérii úvah, co bylo na světě
vědu, aby dokázali, že jejich zisky a bohatství ne dříve, slepice nebo vejce, a nikoliv k věci, o niž
pochází z vykořisťování pracujícího lidu, nýbrž jde, a sice: technika způsobila takovou hlubokou
z jejich podnikavosíi, odvahy, konjunkturálních změnu ve výrobním pochodu a skladbě práce,
vlivů a pod. (V něčem měli ovšem pravdu.) že před významem této změny bledne význam i
Mezi marxisty a zastánci liberalismu se rozpoutal největších událostí novodobých dějin lidstva. Ne
úporný boj o pojmy a slova, zvrhnuvší se v ma boť význam této změny jest, že plnohodnota pro
licherné slovíčkářství, kterým jest, bohužel, dneš duktu může vznikati jenom z kapitálu, bez účasti
ní národohospodářská věda přímo nabita. Ideo námezdní práce!
*
logové liberalismu, ve snaze udržeti své posice,
stále více zamotávali základní pojmy — kapitál,
práce, půda a funkce peněz, příčina kapitalistic
Tato skutečnost znamená revoluci v názorech
kých cyklů a pod. Na příkl. se docela vážně na práva a povinnosti společnosti, na výrobu a
hledala příčinná souvislost mezi periodickým při distribuce, na hybné síly sociálně-hospodářského
býváním a ubýváním slunečních skvrn a hospo dění.
dářskými krisemi, o čemž existuje dokonce velká
Především: třídní boj jednotného proletariátu
literatural Není třeba ani zvláště podotýkati, že se stal utopií. S pokračujícím technickým zdoko
v otázce pojmů „cena, hodnota“, sofistické slo nalováním výrobního procesu se dělnická třída
víčkářství slavilo přímo hody.
více a více rozpolťuje na dvě části, jež žijí růz
Průběhem boje marxismu s liberalismem vy nými zájmy a tužbami, mají různé cíle a názory
tvořili marxisté protipřirozenou filosofii prole- a jsou od sebe odděleny snad více než kapitalista
tářské třídy, v níž viděli dokonce jediného no a pracující dělník. Tyto dvě části kdysi možné
sitele kulturních a mravních hodnot lidstva; pro- proletářské jednoty, takřka dvě nové třídy, jsou
íipřirozenou proto, že umělá fixace kulturního zaměstnaní a trvale nezaměstnaní.
a duchovního života lidí, jimiž se vede přibližně
Byl-li dělník v dřívějších časech nezaměstnán,
stejně dobře nebo stejně špatně, jest nesmyslem, obyčejně to netrvalo příliš dlouhou dobu. Neza
odporujícím samým základům struktury lidské městnaný neztratil spojení se svými zaměstna
společnosti. Když na začátku let devadesátých nými kamarády, žil jejich životem, radoval se je
minulého století zazněl hlas papeže Lva XIII., jich radostmi, duchovně prožíval s nimi jejich
který ostře odsoudil jak bezohlednou chamtivost boj o lepší bytí. Dnes je tomu jinak. Ten, kdo již
liberalismu, tak i třídní boj v marxistickém smy po celá léta nemůže ani zavaditi o práci a marně
slu, tehdá proti němu se svorně obrátily obě hledá jakékoliv zaměstnání, se již dávno odtrhl
bojující strany. Svatému Otci se dokonce po od svých bývalých druhů. Jejich práce, jejich
smívali, že chce vnésti do sociálního a hospo boj, jejich organisace, schůze a proslovy — vše
dářského života princip mravnosti a respektování to připadá nešťastníku, který je již třetí nebo
přirozených práv lidských. Životní vývoj dal za čtvrtý rok bez práce, cizím ba mnohdy i nenápravdu Sv. Otci: ztroskotaly jak marxismus, tak viděníhodným. Pracující lidé přece, byť i skrom
i liberalismus. Světová válka rozptýlila snění o ně, žijí, zakládají rodiny, v neděli se slušně ob
jednotném třídním boji proletářů a dnešní krise lékají atd., kdežto nezaměstnaný již léta živoří,
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z podpor a z úvěru zastavárny, a nemá ze života lební právo, i žen, občanské svobody, sociální
než hořkost. Je-li svobodný, nemůže založiti ro pojištění atd. — vše to již máme za sebou. Ne
dinu, je-li ženat s dětmi, musí bezmocně při- zbývá proto, než žiti ideově jen z ruky do úst.
přihlížeti k tomu, jak hubnou a blednou jeho nej Z bývalého socialistického zápalu a nadšení zů
stalo velmi málo; ideální cíl hnutí byl rozměněn
dražší podvýživou a jak chodí v cárech.
Mentalita takového člověka jest docela jiná, než na drobné v zápase denního života. V teorii a
u zaměstnaného proletáře. Kdežto pracující děl praxi marxisté přestali býti socialisty, i když po
ník má životní zájem na tom, aby se z komínu drželi starou fraseologii, a nepozorovatelně tak
kouřilo a kola se točila, — nezaměstnaný, jehož řka přesedlali na koleje starého liberalismu, je
stroj navždy vyřadil z práce, musí přímo nenávi- hož duchovním dítkem (třebas jen jako enfant
děti i továrnu, odkud byl doživotně vyloučen, i terrible) jsou.
stroje, i svoje bývalé kamarády, kteří tam zůstali.
Z toho pramení nerozhodnost v boji s krisí
Takový nezaměstnaný půjde ovšem do jednotné všude, kde marxisté rozhodují. Jejich zásahy ni
fronty proletariátu, ale s tím úmyslem, aby oprav kterak nepřekročují hranic, vymezených liberalisdu všecko staré rozbil a nahradil novým, lepším íickou hospodářskou naukou. Dokonce, marxisté
řádem, a to: ihned. Ne, odpovídá zaměstnaný, mnohdy obhajují proti oficielním liberálům libevěci se musí ubírati svým přirozeným vývojem, ralistické teorie, jako na příklad požadavek t. zv.
musí se čekati na dobu, jež by byla vhodnou pro operací na volném trhu úporně hájí proti liberalinastolení socialismu. Ale: nezaměstnaný čekati sticko-kapitalistickým kruhům.
nemůže a proto půjde za každou demagogií zpra
Nedávné volební úspěchy západoevropských
va i zleva, jen když slibuje okamžitou nápravu.
Klasickým příkladem může sloužiti rozdrcení říš- marxistů jsou jenom předvojem jiných budoucích
skoněmecké sociální demokracie stranou skoko úspěchů, a sice fašistických. Fašisté jsou pro
vého kříže, která se opírala nikoliv na buržoasii, gramově mnohdy radikálnější, nežli i ti nejra
jak se namnoze nesprávně tvrdí, nýbrž na miliony dikálnější marxisté, a selhají-li tito, jest fašistům
nezaměstnaných, kteří byli získáni sliby okamži cesta uvolněna. Není pochybnosti, že nová fran
couzská socialistická vláda a parlament nepůjdou
tého uskutečnění socialistického řádu.
dále než 40 hod. pracovní týden a nějakou tu
Může-li býti socialismus uskutečněn cestou devalvaci franku. Nestačí ovšem ani to, ani dru
třídního boje?
hé. Naše doba technické revoluce si mocně vy
Myslím, že nikoliv. Doba pro nastolení socialis žaduje nikoliv liberalistických, byť i hodně hu
mu třídní methodou již nenávratně pominula, ač manitních zákroků, nýbrž něco jiného, a to: vy
koliv ještě před několika lety byla objektivně budování nového, spravedlivého společenského
možná. Marxismus se schovává za theorii koncen řádu. Nerozhodnost marxistů v této otázce jest
trace kapitálu a proletarisace mas, a dělnická tří již jejich osudem a připraví jenom schůdnou ces
da jest technologickou nezaměstnaností navždy tu k nastolení fašistické diktatury. Že i fašistické
rozbita, tedy též i nikdy nezačne rozhodujícího sliby zůstávají povětšině jenom sliby, nic na věci
boje o moc nad výrobními prostředky. Jedině v již nezmění, poněvadž fašisté, jakmile dosáhnou
Rusku využitkovala „aktivní menšina“ s Leninem moci, se obyčejně dokonale zabezpečují proti
a Trockým v čele neschopnosti vlády Kerenské- všem pokusům tuto jim vyrvati.
ho a prorazila, ale jen pomocí hesla „okamžitého
Příkazem doby jest, aby byl vybudován nový
ukončení války“. O nějakém „třídním boji ruské sociální a hospodářský řád. Moderní technika
ho proletariátu nelze vůbec mluviti, jelikož počet vytvořila objektivní podmínky pro všeobecný bla
a význam tohoto byl nepatrným. Právě proto hobyt. Skutečnost lidského života jest však v
ruští „menševici“ (Plechanovci) nechtěli než li- truchlivém rozporu s možnostmi moderní vědy
berálně-buržoasní demokracii v Rusku, poněvadž a techniky. Místo stoupání životní úrovně roste
tehdejší stav výroby a kapitálové expanse ne lidská bída. Nezaměstnanost, zejména struktu
odpovídal stavu, který by byl podle marxistické rální, nemůže již býti odstraněna žádným liberanauky vhodným pro uskutečnění sociální revo lísíickým příštipkářstvím a nese v sobě stálé ne
luce. Ruský příklad jest proto jen výjimkou, a ta bezpečí hospodářských, sociálních a politických
kovou již zůstane navždy.
otřesů.
Od doby Marxovy nastaly změny, na něž Marx
Technická revoluce naší doby podlomila síly,
nemyslil. Není to ovšem jeho vina, když ne
které
byly kdysi považovány, snad právem, za
správně předpovídal sociální vývoj. Nikdo ne
mohl tušiti nesmírné pokroky techniky v naší nositele sociální obnovy. Jednotný třídní boj pro
době. Ale soudobí marxisté jsou vinni tím, že letariátu náleží minulosti, ale: na novém soci
zaspali technickou revoluci, jež rozbila všechna álním řádě mají dnes zájem všichni
očekávání a zvrátila všechny předpovědi „vědec lidé bez rozdílu tříd. Jest třeba jen, aby
kého socialismu“. Marxisté jsou prostě bezradní tento zájem se koncentroval a usměrnil pro dosa
a nedovedou se vpraviti do nových změněných žení vytčeného cíle. Nesmíme též i podceňovati
poměrů. Jejich program — maximum, t. j. usku sociologického významu soucitu a lásky k bliž
tečnění socialistického řádu, se vymknul jejich nímu, jenž trpí nezaviněnou bídou ve věku hoj
řízení a iniciativě; příhodná doba byla propa nosti a nadbytku; nemalou úlohu hraje ovšem i
sena, a společenský vývoj směřuje všude, jenom strach před katastrofou, jež se může přihnuti.
Shrnuji: všichni lidé dobré vůle se musí shodne k vítěznému zakončení třídního boje. Jejich
program — minimum? Vždyť už jest dávno usku nouti na novém společenském zřízení a voliti nej
tečněn! Demokratická republika, všeobecné vo schůdnější cestu k uskutečnění toho cíle.
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Dr. Vilém Hájek:

Nová sovětská ústava a náboženská svoboda
v Rusku.
Snad žádné hnutí na světě nedokázalo ještě
pro rozšíření svých myšlenek tak dokonale a in
tensivně využiti všech prostředků propagandy,
jako to dokázal bolševismus.
Také u příležitosti uveřejnění návrhu nové so
větské ústavy četli jsme v našem tisku i nekomunisfickém tolik příznivých úvah o nové so
větské demokracii, že bychom se málem museli
diviti, jak lze tak snadno propadnouti sugesci a
ztratiti soudnost, kdyby nám nebylo známo, že
i u jezera Loch Ness mnoho, docela prý i váž
ných lidí, vidělo hroznou obludu. Všechny
tyto úvahy měly však dvojí chybu. Především,
že byly napsány v okamžiku, kdy ještě nebyly
známy materiálie k návrhu ústavy ani výklad,
jakého se jí dostane v sovětském tisku. Dru
*
há pak chyba byla ta, že úvahy byly psány
autory, nemajícími dostatečné znalosti bohaté lite
ratury o bolševismu ani znalosti bolševického
zákonodárství ba snad někdy ani znalosti pra
videl o výkladu zákonů. Když se však ozval
i hlas, byť ojedinělý, s katolické strany, jako
že by nová ústava znamenala mezi jiným i svo
bodu náboženskou, nebude zajisté zbytečná podati o této otázce zevrubnější výklad.
Článek 124 nové sovětské ústavy.
Poměry církevní v nové sovětské ústavě upra
vuje článek 124, který zní v českém překladě
takto:
„K zajištění svobody svědomí státních občanů
je v SSSR církev oddělena od státu a škola od
církve. Svoboda vykonávati náboženské kulty a
svoboda protináboženské výchovy je přiznána
všem státním občanům.”
Jádro věci tkví v druhé větě tohoto článku.
V této větě dvakráte mluví se o svobodě, pokaždé
má však tato „svoboda“ jiný rozsah.
První svoboda je „svoboda vykonávati nábo
ženské kulty“, druhá svoboda je „svoboda proti
náboženské výchovy“. Každý hned vidí, že zaru
čuje se pro církev jen svoboda kultu, což zna
mená zvláště i podle sovětské terminologie svo
bodu náboženských obřadů (úkonů), není v tom
však zahrnuta i svoboda náboženství propagovali
a učiti. Je to jasno nejenom z použití slova
„kult“, ale i z historického vývoje, který bude
níže vylíčen.
Předpis článku 124 nové sovětské ústavy ne
znamená totiž vůbec nic nového v úpravě práv
ních poměrů církve, nýbrž zachycuje pouze práv
ní stav, jaký tu je a jak se během času vytvořil.
Starší ustanovení« poměru mezi cír
kví a státem.
Odluka církve od státu provedena byla v Rus
ku zákonem ze dne 23. ledna 1918 číslo 263.
V §u 13 bylo pak ustanoveno toto:
„aby byla pracujícím zajištěna opravdová svo
boda svědomí, odděluje se církev od státu. Svo
boda náboženské i protináboženské propagandy
dovoluje se všem občanům.“
124

Toto ustanovení bylo, jak je jistě každému zřejmo, daleko liberálnější nežli dnešní článek 124,
protože dovolovalo propagandu náboženskou i
protináboženskou. Byl to ještě vliv liberalistických názorů západní Evropy.
Vskutku v prvých revolučních letech pořádaly
se docela i mííingy
*)
o otázkách náboženských,
promlouvali na nich jednak zástupci atheismu,
jednak zástupci církví a navzájem si vyvraceli
svoje názory. Leč po nějakém čase byly tyto
schůze zakázány nebo potlačeny a tím via facti
svoboda náboženské propagandy byla škrtnuta.
Roku 1929 byla jakákoliv náboženská propa
ganda zakázána a kněžím dovoluje se jen vyko
návati bohoslužby a obřady při křtu, sňatku, po
hřbech. Takovým způsobem od původní „svobo
dy náboženské propagandy“ přišlo se k pouhé
svobodě kultu.
Nová sovětská ústava navazuje na tento dosa
vadní vývoj a jeho výsledek bez jakékoliv
změny přijímá. Kdyby byla nová ústava po
jala do článku 124. alespoň to, co měl § 13.
zákona z 23. ledna 1918, pak bychom teprve byli
mohli říci, že siface, pokud jde o náboženskou
svobodu, se zlepšila.
A tak dodnes platí a bude platiti nadále článek
122 trestního zákona. Článek tento zní takto:
„Vyučovali náboženství děti, anebo nezletilce v
ústavech a školách státních nebo soukromých,
nebo vyučovali náboženství s porušením zvláště
vydaných pravidel, stihá se odsouzením k nuce
ným pracím na dobu 1 roku.“
Tento předpis trestního zákona, zařáděný v od
díle nazvaném „porušení pravidel v odluce Cír
kve od státu“ znamená prakticky úplné znemož
nění vyučovali děti i nezletilce náboženství. Do
voleno jest jedině takové vyučování náboženství,
které děje se v rodině, při čemž smí býti přítom
ny děti jen do rodiny patřící, a jakmile by v jed
né rodině scházelo se za účelem vyučování ná
boženství dětí z více rodin, znamená to soukro
mou školu podle terminologie zákona a trestu
pak podléhají všechny dospělé osoby, které tyto
schůzky umožnily nebo uskutečnily. Také v kostelích při četbě Evangelia musí duchovní dbáti
toho, aby nebyly přítomny děti, anebo nezletilci,
poněvadž takové shromaždiště by zase mohlo
znamenali zřízení „soukromé školy“ nebo „ústa
vu" a vydával by se duchovní v nebezpečí trestu
v koncentračním táboře.
„Zvláště vydaná pravidla“, na něž v trestním
zákoně se poukazuje, jsou různá pravidla, mající
zřejmý cíl úplně znemožnili příkaz „Učte vše
chny národy“ a „Nechte maličkých při jiti ke
mnev(< .
Když totiž stávalo se ,že duchovní neměli vůbec
možnosti náboženství vyučovali, tvořili různé vý
*) Rusové zvyk'i si používali tobolo ang'ického výrazu,
který transkribují podle výslovnosti a to pro veřejné schůze.
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chovné, charitativní nebo rekreační podniky,
dětská hřiště a pod., aby tak na děti mohli míti
vliv. To bylo výslovně zakázáno a všechny ta
kové rekreační podniky, zřízené při kostelích,
nebo duchovními, jako dětská hřiště a pod., byly
zrušeny. Není tedy ani možný laický apoštolát
ve formě charitativních a rekreačních podniků.
Dále zakázáno jest tisknouti náboženské knihy
nebo v zahraničí vytištěné knihy do země do
váželi.
V těchto předpisech trestního zákona jest jasně

viděti celkové stanovisko vlády k náboženství,
které novou ústavou nijaké změny nedoznalo,
nýbrž v celém rozsahu bylo potvrzeno a převzato.
Prakse ovšem může býti mírnější nebo pří
snější. Jaká bude, těžko se dá předvídali, ale
zatím tu vůbec nejsou žádné známky, které by
nasvědčovaly tomu, že by prakse měla býti mír
nější.
Zatím se pokračuje v dalším bourání kostelů s
odůvodněním, že překáží frekvenci a stavebnímu
ruchu.

Dr. F. Kruš, T. J.:

Duch západozemský, to je duch středověku, byl
duch socialistický?
I. Co praví Dr. Franzel, sociální demokrat.
Kdo čte titul tohoto článku, jistě se diví: Duch
západozemský, což zde znamená totéž, jako duch,
ideál, poslání Evropy
to že je totožné s du
chem středověku? To snad mohl říci před 1C0 lety
nějaký přepjatý romantik, ale dnes tomu asi ni
kdo neuvěří. A to další tvrzení o socialismu to je ještě divnější. Nadšený socialista snadno
řekne, že duch Evropy je duch socialistický —
ale do toho zas se nehodí ten středověk! Či nepranýřuje dnes ještě socialistický tisk středověk
jako souhrn zaostalosti, barbarství, despotismu?
A nepotvrzují-li to i tolikeré učebnice našich
škol, aby už i děti se naučily nenáviděli stře
dověk jako čirou tmu...
Přes to všecko učený sociální demokrat, Dr.
Emil Franzel — historik a žurnalista — na tom
trvá: Duch Evropy čili duch středověku jest duch
pravého socialismu. Důkazům pro toto tvrzení
zasvětil slušnou, neobyčejně zajímavou knihu, na
na niž ,..Rozpravy“ už upozornily (č. 7—8, str.
118): „Abendländische Revolution“. Je si vědom,
že se svým názorem narazí na odpor. Praví:
„Vyslovme to, bez bázně, že se tomu dostane ne
správných výkladů i z nedorozumění. Socialism u s se hlásil k lidstvu v různých formách podle
různých dob, vycházeje z lidí samých, jako
touha jejich -.rdcí a výsledek práce jejich hlav.
Musíme se naučit poznávali socialistickou
ideu i tam, kde se nám nejeví ve známé způsobě
19. století, ne jako marxistická nauka. Ne
boť jako idea, nebo jako utopie, jako sen a tou
ha, ale též jako mravní základ společen
ské. b u d o v y - byla už dávno před Marxem ve
světě a bude vždy, pokud budou na zemi lidé,
kteří se chtějí povznést! nad nesmysl života mikrobího.“ (Str. 214: die sich erheben wollen über
die Sinnlosigkeit eines Mikrobendaseins.)
Není tedy možno pochybovali: sociální demo
krat, považující pravý socialismus za smysl všech
dějin Evropy, tvrdí, že tento pravý socialismus
už byl před Marxem na světě — ne pouze jako
sen, utopie, touha, nýbrž byl uskutečněn, jako
základní zásada společenského řádu, v křes
ťanském středověku.
A celá kniha Franzelova dokazuje, že další
rozvoj tohoto pravého socialismu byl ke škodě

Evropy novým věkem, věkem liberalismu, zaražen,
ba povrchní mentalitou liberalismu byl tento ryzí
socialismus potírán, tupen jako zaostalost, ztrnulost, nemající nijaké ceny pro kulturní vývoj, což
mělo být i jménem „střední věk“ označeno:
věk střední, prázdný, mrtvola ležící mezi živými
obdobími klasické kultury starověké a pokrokové
renesance, humanity moderních století.
Když romantika 19. století začala se proti mo
dernímu rozumářství vraceli k středověku — tu,
praví Dr. Franzel, „volali pokrokáři na poplach:
chtějí nás vést zpět do středověku — aby
strašili lid upálením na hranici, mučírnou, kladi
vem čarodějnic. Ztratili rozum pro historický
vývoj do té míry, že si ani nevšimli, jak se časově
vystřídaly ony různé zjevy, jež se všeobecně po
jmenovávaly názvem: temný středověk. Kdy
by totiž dbali dějin, byli by viděli, že to, z čehož
obviňovali středověk, že to byly už zjevy roz
kladu středověku, čili určitěji řečeno: byl to už
začínající nový věk! Byli by objevili, že proná
sledování kacířů, skřipec, muka smrtelná,... tupá
surovost a bezcitnost, úpadek církve, šlechty a
společenstva, to vše že nepatří do středověku,
nýbrž že se to začíná zjevovati teprv v 13. století,
v začátcích tedy renesance, a patří to do století
14., 15., 16. a také ještě 17., tedy do věků, v nichž
se probouzí duch nový, jež jsou východištěm na
šeho novověkého vývoje. Nebýti onoho nepocho
pení pro historii, byli by poznali, že plameny,
v nichž zahynuli Hus a Giordano Bru
no, nebyly večerní zápaly zapadající
ho středověku, nýbrž, že to byla ranní
z o r a věku novéh o“.
Dr. Franzel, historik, sám připomíná, že jeho
kniha „Abendländische Revolution“ není první
taková jeho práce: „Mé literární práce po 15 let
zpět svědčí, že jsem podstatně neměnil svého
kritického postoje k světovému názoru liberalis
mu.“ (Úvod.)
II. Co tomu řekneme?
Každá kapitola knihy Franzelovy má mnoho za
jímavého. Historikové jí budou vytýkat přílišnou
smělost — celkem však možno říci, že příznivý
úsudek o středověku je dnes už zabezpečeným
výsledkem svědomitých, skutečně vědeckých pra
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cí historických, byť pustá demagogie svým láte
řením na středověk ještě hodně hlasitě dokazo
vala svou zaostalost i nes vědomi tost. I protestant
ské Německo, které dřív nejhůř pomlouvalo stře
dověk — Češi se teprv od nich učili — změnilo
po této stránce svůj názor. Protestantský pro
fesor Dr. Heřman Daniel už r. 1843 přiznal:
„Zvykli jsme si papouškovat celé uměle sesta
vené řeči o zkaženosti středověku; spíše bys do
kázal, že 2x2 = 5, než bys takového papouška
přesvědčil, že středověk nebyl jen tma, tak hutná
tma, že bys ji rukou nahmatal a nožem rozkrájel.“
Známý protestantský kazatel a učenec Kalthoff
napsal r. 1917: „Musíme se vzepřít šílenému vše
obecnému bludu, že v katolickém středověku ovládala lidstvo jen tma surovost a pověra, a
že by tomu i dnes ještě tak bylo, nebyl-li by
přišel Luther a nás z těchto katolických pout
osvobodil. Je to protestantský nemrav, neřku-li
hrubá neplecha (protestantische Unart, um nicht
zu sagen grosser Unfug), celou dobu před re
formací líčiti co možná hrozně a temně, aby
potom světlo reformace tím jasněji zářilo.“
Avšak nám teď nejde o spory protestantismu
se středověkem, nýbrž hlavně o pojmenování stře
dověkého sociálního řádu pravým „socialismem“.
Co by to znamenalo, kdyby sociální demokracie
dala souhlas k tomuto názoru Dra Franzela? —
Až donedávna, jistě až do světové války, „socia
lismem“ rozuměl každý v našich zemích, socialis
mus marxistický, veskrz materialistický, na
středověk ještě s větším opovržením hledící než
osvícenský liberalismus. Mluvil-li kdo o „socia
lismu“ poněkud jinak zabarveném, přidal znám
ku: revisionistický, francouzský, anglický, austral
ský atd. A teď slyšíme: Středověký sociál
ní řád — to byl pravý socialismus! Není
možno, důsledněji se zříci materialistického mar
xistického socialismu a přiznati se k základním zá
sadám křesťanského sociálního řádu. To je zajisté
důležitá změna ve vývoji sociálních soustav, změ
na, jež by mohla býti skutečně začátkem přestav
by nynějšího zmateného řádu sociálního v novou,
na nezviklatelných zásadách spravedlnosti i lásky
spočívající budovu. Ale ovšem — velká je otázka:
ujme se v sociální demokracii názor Franzelův?
Úplně osamělý asi nezůstane. Neboť stále při
bývá mezi „marxisty“ hlasů zříkajících se dů
sledně materialistického základu marxis
mu a žádajících, aby socialismus zanechal boje
proti náboženství. A nejsou to jen přívrženci tak
zvaného „náboženského socialismu“ (jehož my
šlenky nám kterýsi pražský „učenec“ podal v ta
kové protikatolické zkomolenině, že to na věřícího
člověka může působiti jen jako výstraha. Varuj se
náboženského socialismu!). Iu nás i v cizině usi
luje mezi socialisty nejeden vážný člověk o proni

kavou revisi socialismu ve věcech mravně-náboženských. Nynější belgický ministr Hendrik de
Man, na př. jeden z nejučenějších socialistů, žádá
ve svých spisech stále zrušení základního článku
marxismu — že všecek ideový a kulturní život vy
růstá z kořenů hmotných. Ne tak, praví de Man,
nýbrž základem všeho, i hospodářsko-sociálních
řádů, musí býti duch, idea .zákon mravní; ani ná
boženství nesmí býti vyloučeno. Socialismem na
zývá de Man touhu a snahu po spravedlivém řádu
společenském. To se už poněkud blíží našemu
heslu: Sociální spravedlnost a lásku!
Opětujeme: to jsou zajisté zjevy potěšitelné —
avšak jen pokud jde o změnu názorů v sociální
demokracii; co se týče terminologie, názvů —
nemůžeme s drem Franzelem souhlasili. Podo
benství vysvětlí .proč: Dva cestující zabloudili,
nevědí, kde jsou, jen to vědí, že mají jiti smě
rem k východu. Už je noc, není vidět ani slunce
ani hvězd. Jeden praví: musíme zpět, jdeme na
západ místo na východ. Druhý: Jdeme správně.
Ale potom ten druhý začíná sám pochybovat a
konečně ví že jdou nesprávně. Co tedy učiní?
Přizná se poctivě, že se zmýlil a řekne: obraťme.
Snad se bude trochu stydět ,že se mýlil. Na
prosto nemožné však je, že by onen svůj omyl
tak chtěl zakrýti, že by řekl: Šel jsem na západ
— a já .charakter, nikdy se neměním, já jdu jen
na západ, a proto teď nazveme západ to, co se
dosud nazývalo východem. To by byl divný po
čin! Neméně divné je, když „socialismus“ sám
se dlouho chlubivší, nesmiřitelným odporem pro
ti všemu křesťanskému zejména proti křesťan
skému středověku — když poctivým studiem se
přesvědčí, že středověk byl na pravé cestě, ne
však „socialismus“, t. j. podle všeobecně přijaté
terminologie „marxismus“, a on teď řekne: mu
sím sice obrátit k středověku, ale „socialismem“
zůstanu.... Ne, to není možné! Je-li „socialis
mus“ usvědčen, že bloudil, nezbývá než poctivě
vyznat: Socialismus, jak mu donedávna u nás
všichni rozuměli, totiž materialistický marxistic
ký socialismus, je dokonale poražen; zvítězil křeťanský sociální řád, jemuž už asi po půl století
říkají: solidarismus, po případě s přídavkem:
křesťanský solidarismus.
Snad by někdo myslil: jde teď jen o jména, ne
buďme malicherní! — Nikoliv! Takovými mali
chernostmi už bylo nejednou zaviněno velké ne
štěstí jak zejména dějiny náboženských revolucí
učí; nechávali lidu stará jména a vzali mu poklady
náboženství Kristova. Že jsou jazykové potíže
se slovy sociální a socialistický, to je pravda,
ale to vyžaduje tím větší opatrnosti, aby nenastal
zmatek.
Opakuji: Kniha Dra Franzela patří k nej vážněj
ším novým knihám.

O přípravě míru.
Podle německých statistik v roce 1935 bylo vy
dáno 250 miliard korun na zbrojení. To jest jenom
začátek toho, co čeká lidstvo v následujících le
tech. Svět je v ovzduší nejhorší nejistoty a dů
věra národů v mezinárodní právní bezpečnost a
v cenu jednou uzavřených smluv je zviklána.
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Bývá velice rozšířeno mínění, že zbrojení vede
k oživení konjunktury. Je pravda, že rychlé zbro
jení téměř ve všech zemích má za následek silné
stoupání produkce. Akcie velikých zbrojařských
koncernů jsou předmětem spekulace a zisky vá
lečného průmyslu stoupají. Současně však rostou
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také břemena, jevící se jako následek finančních
nákladů zbrojení. Vidíme skutečnost, že sice nejnižší bod světové krise jest překonán, ale že sou
časně vzdor oživení konjunktury, kteréž ¿o oživení
nelze připisovali jenom zbrojení, životní standart
obyvatelstva klesá. Zbrojení totiž jenom přechod
ně oživí částečně národohospodářský život, ale ve
svých důsledcích vede ke zničení skutečných či
nitelů oživujících konjunkturu, a tím k nové krisi.
Zatím co zbrojení až do dnes provádělo se hlav
ně na zemi a ve vzduchu, začíná nyní také rychlý
vývoi zbrojení na moři. Anglie ohlašuje stavby
nových válečných lodí, Rusko, USA, Francie a
Japonsko následují, kdežto Německo a Itálie prá
vě již začaly.
Vezmeme-li v úvahu, že světové hospodářství se
začalo právě nyní namáhavě a za těžkých obětí
vzpamatovávali z poslední krise a že jsou tu již
příznaky, že v příštím roce má se dostavili nová
cyklická krise světového hospodářství, jejíž ná
sledek má býti ještě hroznější, nežli při krisi
poslední, pak teprve můžeme pochopiti, jakým
strašným letům bídy se blížíme. Musíme míti od
vahu podívati se pravdě do tváře, ale musíme míti
také odvahu říci si pravdu o příčinách toho.
Všechny síly musí býti mobilisovány, které vál
ku odmítají z vnitřního etického stanoviska. My
katolíci musíme zdůraznili, že poznání čistě rozu
mové nemůže postačili. My věříme, že jen vnitřní
náboženské obnovení člověka jest s to vytvořili
nový řád, který by znamenal trvalé zajištění
míru. Nerozhodují tu formalistické právní insti
tuty, nýbrž duch, který takovéto instituty ovládá.
Tragika Společnosti Národů je právě v tom, že
cíl její má býti udržení míru, ale že vnitřní dy
namika této společnosti je porušovaná imperia
listickými choutkami některých členských států.
Společnost národů zrodila se v ovzduší zdán
livého míru. Zůstala v podstatě a ve svém nej
vnitřnějším jádru nedokrevným právním institu
tem se spoustou krásných paragrafů, které co chvíli
obratnými právníky a diplomaty mohou býti po
užity ve smyslu právě opačném, než byly míněny.
Členským státům chyběla vnitřní pohotovost k
míru. A o tu právě jde. To však předpokládá,
aby nezdravá dvojí morálka, která v naší době
ovládá politický život, zmizela. To zas je pak
možno jen tenkráte, jestli-že každý jednotlivec
především sám u sebe provede tuto vnitřní očistu. My katolíci, míníme tím uskutečnění ná
boženského života. Nejsme farisejskými a hle
díme při tom i na ostatní, avšak zcela otevřeně
říkáme, že musíme nejprve začíti u sebe. Nestačí,
když katolík doma a v kostele je křesťanem,
avšak v životě, zejména v povolání, politice atd.,
ve svém jednání, přijímá jiné měřítko.
Jedině uplatnění křesťanské lásky a spravedl
nosti ve všech oblastech lidské činnosti »jest
za dnešních dob s to, dáti dnešnímu řádu lepší
základy a lepší obsah. Připouštíme, že takovéto
uplatnění náboženského života, bude vyžadovat!
značné oběti od každého jednotlivce, poněvadž
čím bude jednotlivec zaujímali exponovanější po
stavení sociální, politické, umělecké nebo kulturní,
tím dostane se do většího rozboru téměř ke všem
zákonům, které ovládají dnešní skutečný život.
Tyto oběti však musí býti přineseny, neboť vtom

jedině je východisko, jak pracovati na vybudo
vání nového řádu a skutečném zajištění míru.
Není na světě žádné jiné moci, která po staletí
stále a stále požadovala mír, za něj se modlila
a také dle možnosti pro něj pracovala s takovou
úsilovností, jako Církev. Kdo by neznal požada
vek sv. Augustina, pro něhož otcem všech věcí
není válka, ale mír. Sv. Augustin praví: „Jest slav
nější zahubiti válku slovem, než člověka mečem,
získati mír mírem, nežli válkou.“ Myšlenky to
hoto velikého světce tvořily základ, na němž
v pozdějších stoletích až do našich dob katoličtí
theologové rozvíjeli myšlenku míru a spravedl
nosti. „Zajištění míru musí býti vznešený cíl lid
ského snažení,“ praví Lev XIII. a Mausbach,
slavný německý moralista a apologeta, formuluje
katolické učení o míru takto: „Tak, jako koneč
ným cílem vnitrostátního života a činnosti, musí
býti společné blaho a tak jako nejcennějším vý
sledkem tohoto jest vnitřní mír.... zrovna tak
má býti nejvznešenějším cílem zahraniční poli
tiky všeobecné společenství národů a mír mezi
národy“. Podle těchto základních směrnic znovu
a znovu pozvedal Vatikánský hlas, obzvláště v
těžkých letech války a v nepokojných dobách
po uzavření zdánlivého míru. Benedikt XV., jemuž
historie dala jméno papeže míru, požadoval po
strašné katastrofě roku 1918 toto: „především
jest bráti jako základnu a východisko, aby materielní síla zbraní byla nahrazena morální silou
práva.... na místo vojsk musí nastoupili soudní
rozhodčí moc s velkým mírovým posláním, která
podle určitých zásad a dohod společně by za
kročila proti takovému státu, který by se zdráhal,
buďto předložití mezinárodní otázky rozhodčí
mu soudu, nebo se podrobili jeho výroku.“ Také
panující sv. Otec opětovně vyjádřil svůj hluboký
a upřímný odpor proti válce v jakékoli formě.
Jest známa jeho prosba za mír, v níž dožaduje
se trestu pro ty, kdož ve své zaslepenosti při
pravují válku. Také tvrzení, jako by papež Pius
XI. v konfliktu italsko-habešském příliš dal se
ovlivniti svým italským původem ,je naprosto ne
pravdivé. Jeho názor na válku je jasně vyjádřen
v jeho projevu k mezinárodnímu kongresu oše
třovatelek v srpnu r. 1935.
Vatikán tedy přeje si mír. Uskutečnili však
musí jej křesťané všech zemí účastí v mírové
práci tím, že budou pracovati na veliké vnitřní
obnově člověka.
Dílo míru může zroditi se jenom z vnitřní mrav
ní obrody člověka, k níž dle katolického názoru
jest třeba především obrody náboženského života.
Pak teprve bude možno Evropu spojití ve skuteč
né společenství národů a Společnost Národů
přivésti k vlastnímu jejímu určení, tak, aby bylo
možno všechny ožehavé problémy, které dnes
státy od sebe oddělují, řešili na základě spra
vedlnosti. Potom tu bude také záruka a možnost
přinutiti k dodržení uzavřených smluv ty státy,
které by ye své vnitřní nebo vnější politice po
rušovaly nedotknutelné zákony spravedlnosti. Ev
ropa, organisovaná na takovéto základně, byla
by pak povolána vykonali ještě nekonečně mno
ho dobrého pro ostatní lidstvo.
Zaostalé národy Afriky, které dnes jsou poko
řovány jedovatými plyny a bombami a u nichž
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v důsledku toho vzniká ďábelská nenávist proti
bílé rase, mohli by mírovými prostředky za pl
ného uznávání jejich národní samostatnosti, zalo
žené v přirozeném právu, přivedeni býti do kruhu
evropské kultury jak orovnoprávní členové. Ne
říkejme, že by to byly fantasie. Jest nekonečně
záslužná jest tichá práce církevních řádů. Vzpo
meňme si jen na veliké dílo jesuitských misií
v Paraguai, kde se podařilo divoký národ přivésíi k vysoké kulturní úrovni a k vlastní státní
organisaci, až toto dílo bylo zničeno imperialistic
kou dobyvačností bílé rasy. Jsou přece možnosti
nutnou expansi určitých národů provésti v míru
a celou koloniální politiku postavili na zdravější
a spravedlivější základ. Ano, bude to možno,
ale jenom, jestliže se evropským národům podaří
sobě samým dáti nový lepší a spravedlivější řád,
který by byl s to vštěpovali „divokým národům“
nikoliv nenávist, ale úctu k bílé rase. V mírovém
hnutí má katolicismus velikou, vedoucí úlohu.

ZAJÍMAVOSTI
ZE ŽIVOTA SOCIÁLNÍHO
A HOSPODÁŘSKÉHO.
Dotaz o náboženství a světských věcech s od
povědí Baldvimovoú.
Dotaz. Stále mi to jde hlavou, zda by přec ne
bylo lépe zůstat s náboženstvím v kostele v do
mácnosti
a nemluvit tolik o křesťanském ve
řejném zřízení a sociálním řádu. Vždyť ten svět
je dnes tak zesvětštělý, že i náboženství, bude-li se s ním stýkat, z toho bude mít jen ško
du a ztratí svůj lesk a vznešenost, která mu
v kostele pěkně sluší. Když varhany hrají, pěvci
zpívají, oltář se leskne
to ano, tu je člověku
blaze, ale jaké by to bylo, kdyby še kněz v zla
tém ornátě zjevil na Ovocném nebo Uhelném
trhu?
Odpovědí by bylo tolik, kolik slov dotazu. Stačiž jedna.
Anglický státník Baldwin byl r. 1931
požádán o přednášku o Náboženství a národním
životě. Je to radost číst, co tehdy řekl. Připomněl
také mladého anglikánského duchovního, který
r. 1855 kázal před královnou Viktorií o harmonii
náboženství s všedními povinnostmi a starostmi.
Kázání se tak líbilo královně, že je dala později
tiskem uveřejnit.
Kazatel vysvětloval, že náboženství není jako
věřitel, který by se spokojil, kdyby mu jen malá
částečka jeho požadavků byla zaplacena. Nábo
ženství také nezáleží v tom, že by se člověk příle
žitostně hodně vysoko povznesl k nebi; ani vtom,
že by tak jednou vykonal něco hrdinského nebo
vzal na sebe neobyčejně velkou obět. Co tedy je
náboženství? To je život tiché, nevtíravé, svědo
mité vážnosti i ve všedních světských
p racích. Mechanická práce může sice býti ko
nána bez ducha a bez duši
ale pravý duchovní
život proniká všecko konání, v kostele i ve světě,
ve strasti i v radosti, v práci i v zotavení. Nejen
čistě náboženskými výkony, nýbrž i všedním svět
ským životem, veskrz proniknutým náboženskými
pohnutkami, se uplatňuje náboženství; tak chce
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duši proniknou ti, že na to člověk už ani nemusí
myslili: žije a jedná nábožensky jako z „pod
vědomí“, o němž moderní psychologie tolik mluví;
nebo jako nemusíme mysliti na zákony tíže a po
hybu, když se pohybujeme a stoupáme, tak nás
má náboženství vždy, ve všem ovládat, obkličo
vat, jako tajuplné, posvátné ovzduší...
I v tom — praví Baldwin — dnes u nás nikdo
neodporuje onomu kazateli, že na náboženství
musí záleželi nejen křesťanům v kostele, nýbrž
i křesťanům v politice, v diplomacii, v obchodě,
v průmyslu, ve škole, ve sportu. Neváhám tvrdili,
že toto přesvědčení je zakotveno v duši našeho
lidu...
A ještě mnoho jiných podobně vážných slov
je obsaženo v oné přednášce Baldwin o vě, která
vyšla v německém překladě v krásné knížce:
Síanley Baldwin, Freiheit und Friede. (Luzern
1936. Vita nova.) Co se dělo a dnes děje v hospopodářském i politickém životě, potvrzuje správ
nost tohoto názoru. Od té chvíle, co se společen
ský život začal „osvobozovali“ z „pout“ věčné
pravdy a Božího zákona, začaly krise, až vyvrcho
lily v nynější zmatek. Ten nebude jinak překonán,
než „revolucí zpět k sociálnímu řádu zbožného
středověku“ — jak to napsal sociální demokrat
Dr. Franzel. Pius XI. praví: V rukou našich —
t. j. nás věřících křesťanů — jsou osudy lidstva.
K diskusi o operacích na volném trhu.
J. Ulrich uveřejnil v „Lidových Novinách“ úvahu, ve které ostře kritisoval návrh „operací
na volném trhu“, který vztýčili naši sociální de
mokraté jako jeden ze stěžejních bodů svého
proíikrisového programu. J. Ulrich, sám mar
xista, se dovolával Marxe na důkaz svých tvr
zení, ba citoval i prof. Engliše. „Právo Lidu“
nezůstalo ovšem odpověď dlužno a v čísle od
28. VI. í. r. v obšírném článku napadá J. IIIricha a obhajuje celkem logicky svoje these. Ná
mitku Ulrichovu, že majitel státních papírů
mohl by využiti levného lombardu u cedulové
banky k spekulaci a nikoliv pro podnikání, vy
vrací „Právo Lidu“ tím, že vpřípadě uzákonění
„operací na volném trhu“ by ovšem musela býti
též i upravena lombardní a pod. sazba. ;,Právo
Lidu“ správně poukazuje i na to, že nelze ci
tovali Marxe, který žil v docela jiných sociálně
hospodářských poměrech, než jaké máme nyní
a na příkl., nemohl ani tušili technický rozvoj
naší doby s její racionalisací a mašinisací. V tom
bychom s „Právem Lidu“ souhlasili. Ale přece
nevidíme v „operacích na volném trhu“ pro
středek, který by byl s to, ukončili anebo aspoň
podstatně zmenšili nezaměstnanost. Aby veřejná
ruka pro své permanentní investiční práce (po
10—20 let i více), mohla náležitě využiti těchto
„operací na volném trhu“, musela by rozmnožili
statní dluh o celé desítky miliard, což zajisté
se nepřejí ani autoři tohoto návrhu. Ale spoléhali
se na soukromé podnikání a roztočení kol výroby
nesmíme, jelikož nevíme jistě, zda-li „hojných
a levných“ peněz bude vskutku použito k za
městnávání nezaměstnaných lidí. Což když těchto
peněz bude použito hlavně k zlepšení a zlevnění
výrobního procesu, tedy k další racionalisací a
mechanisaci výroby?. Vždyť nezaměstnanost bude
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pak přibývat, místo aby ubývala! Zdanění a vů
bec brzdění racionalisace znamenalo by konec
konců anulování dobrodiní „levných a hojných
peněz“, tedy i „operace na volném trhu“ staly
by se bezúčelnými. Statistiky z celého světa a
u nás zejména Zprávy živnostenských inspektorů
mluví jasnou řečí o nezadržitelném pochodu nahražování lidské práce stroji. „Operace na vol
ném trhu“ znamenaly by v případě úspěchu je
nom ukončení fabrikantské krise za současného
stoupání lidské bídy, což, myslíme, není přece
účelem snah sociální demokracie. Tu jest třeba
radikálnějšího zákroku, který by se nespokojil
s povrchním řešením, nýbrž šel by do hloubky
a přinesl by trvalé řešení otázky technologické
nezaměstnanosti.

Je bezpochybné, že výrobcům se již vede lépe.
Žel Bohu, situace širokých mas pracujícího lidu
se nezlepšila a ve mnohých oborech lidské práce
se dokonce i zhoršila. Takové „překonávání krisi“ nemůže přivésti než k dalšímu zostření so
ciálních protiv a sociálního boje, což snad je
úplně v intencích liberalistických a marxistic
kých názorů, ale musí býti naprosto odmítnuto
všemi lidmi dobré vůle, kteří usilují s papežem
Piem XI. o nastolení nového, spravedlivého spo
lečenského řádu. Zejména nemůžeme zůstati lho
stejnými k osudu našich ubohých nezaměstna
ných, kteří již léta živoří bez vlastní viny, ač
koliv jest tolik možností je zaměstnati produk
tivně. Ovšem, stát by musel se rozpomenouti na
své povinnosti vůči svým občanům a opustiti
svojí dosavadní liberalistickou politiku „hlídadače práv a majetků“.

Již začínají tomu rozumět?
Ve „Venkově“ dne 23. června t. r. čteme:
Spotřeba cukru jinde a u nás.
„Vzrůst nebo pokles světové výroby neznamená
v posledních letech zároveň zvýšení nebo snížení
Spotřeba cukru na hlavu obyvatelstva ročně
nezaměstnanosti. Racionalisace výroby vede ke obnáší v Čechách 33 kg, na Slovensku 16 kg,
zvýšení produktivity, ale zároveň k omezení po na Podkarpatské Rusi 5 kg. Jest proto zajímavo,
čtu lidských sil k výrobě potřebných. V dů porovnali s touto spotřebou cukru konsum v
sledku racionalisace zařízení podniků, vyrábí se jiných zemích. Tak na příklad jeden obyvatel
dnes v 40hodinovém pracovním týdnu někdy 3- spotřebuje ročně:
i čtyřikráte více zboží než za týdenních 48 i
ve Švédsku 40 kg cukru,
50 pracovních hodin před několika lety ,kdy za
v Anglii 46 kg cukru,
řízení podniků nebylo na té výši strojové vý
v Kanadě 47 kg cukru,
roby, jako je to dnes. Tento fakt potvrzuje ná
v USA 54 kg cukru,
sledující tabulka, ukazující, že pokles nezaměst
v Dánsku 56 kg cukru!
nanosti nepokračuje v té míře, jak stoupá výroba. Naši cukerní fabrikanti budou ovšem ústy svých
Srovnáváme světovou výrobu a nezaměstnanost pohotových „národohospodářů“ dokazovali, že je
v letech 1927 až 1935, při čemž výroba r. 1928 lépe vyváželi cukr do ciziny ža pakatel anebo
100.
zkrmiti jej dobytku nežli prodávali doma levněji.
Výroba:
Léta:
Počet nezaměst Ještě jest v čerstvé paměti loňský spor v den
naných v mil.:
ním a odborném tisku o tom, zda-li zlevnění
—
1927
95.1
cen cukru mohlo by pozvednouti domácí kon
1928
100
sum „bílého zlaía“ či ne. Místo důkazů bylo tu,
1929
106
8.8
ovšem, pouhé šlovíčkářství a sofistika o jakýchsi
1930
90.5
14.9
„železných zákonech“ spotřeby, která je prý „ne
78.5
1931
21.5
pružná“ a nepodléhá prý vlivu cen a mezd. Ci
1932
65
25.9
tovaly se výroky všemožných národohospodář
74.7
1933
25.6
ských augurů a dokazovalo se, že nezvratné zá
1934
81.1
22.5
kony národohospodářské „vědy“ nepřipouští ja
1935
89.9
21.5
kékoliv zlevnění cen cukru. Zastáncům státu quo
V roce 1931 a 1935 byl stejný počet nezaměst- nešlo tu ovšem o žádnou „vědu“, nýbrž o vlast
naných, ale indexové číslo výroby, jež bylo v r. ní kapsu a o neztenčený zisk. Shora uvedené malé
1931
78.5 stouplo loni na 89.9. V úvahu ovšem ukázky spotřeby cukru v jiných zemích staví do
přichází také vzrůst počtu obyvatelstva. Z mla- jasného světla ničemnost sofistiky liberalistických
v 1 O Cí .
dých lidí, kteří se zařazují do výrobního procesu, „vedcu
dostane práci poměrně malé procento. Tak na
příklad, ve Spojených státech severoamerických
Neúspěch protináboženské propagandy.
jest z celkového počtu nezamě sinaných plná třeíina mladých lidí.
„Komsomalskaja pravda“ se rozčiluje na komu
nisty, kteří chodí do kostela, světí svátky, váží
si popa a uzavírají církevní sňatky. Obzvláště vy
„Situace průmyslu se zlepšila“.
niká ve zbožnosti Voroněžský okruh. CIK
Z výročního projevu dr. Preisse na valné hro (Ústřední výkonný výbor) komsomolu bojuje prý
madě ústř. Svazu čsl. průmyslníků vyjímáme: proti tomuto zjevu, ale bezúspěšně. Nejen starší
„Můžeme s povděkem konstatovali, že situace
ale všichni kolchozní mládenci a děvčata
výroby a průmyslu v převážné většině oborů lidé,
navštěvují kostely a pěstují kostelní zpěv.
se podstatně zlepšila a že tato zaměstnanost urnožňuje také průmyslníkům ,aby se se zvýšeným
Německá opatření populační.
úsilím věnovali rozšíření svých posic v zahra
ničním obchodě... Výnosnost našeho průmyslu
Každý občan, který má šest dětí, je v Německu
je průměrná.“
zproštěn povinnosti platiti daně.
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Rozdělení rodinného důchodu.
Dle šetření Mezinárodního úřadu práce (MUP.)
činí náklady na výživu následující část celého ro
dinného důchodu:
46.0% Finsko
Německo
více než
46.9% Bulharsko
Rakousko
50% důchodu
Lotyšsko
44.3% ČSR.
Norsko
47.8%
Anglie
31.4% Polsko
Dánsko
vic než 2O°/0
35.8% Belgie
Švédsko
Estonsko
35.4o/o
USA
72.2o/o
33.4o/o Čína
Japonsko
Ž toho vyplývá, že náklady na výživu jsou největ
šími nikoliv v zemích s vysokým životním standartem, nýbrž právě naopak: tam, kde skutečné
důchody jsou nízkými, lidé utrácí největší jejich
část na to nejnutnější, í. j. na výživu. Co tedy
zbývá na byt, šatstvo a kulturní potřeby? Podí
vejme se:
Výdaje na byt v % z rodinného příjmu:
16.7
8 Finsko
Čína
14.4
Rakousko
Norsko
17.8
■
asi 10 Švédsko
Belgie
17.4
Japonsko
Polsko
19.5
14.2 Anglie
Německo
27.8
16.2 USA
Bulharsko
Kulturní potřeby v % z rodinných příjmů:
22.8%
Německo
37o/o
Rakousko, Švédsko, Norsko, Dánsko
I.70/0
Čína
Kde je život nejlevnější (sumárně)? V r. 1936
oproti předválečnému r. 1913 byl život nej lev
nějším v: Kanadě, Litevsku, Estonsku, Rumun
sku, Maďarsku. Nej dražším v: Československu, Francii, Luxemburku.

Ještě k operacím na volném trhu.
Naši sociální demokraté vidí v „operacích na
volném trhu“ (t. j. nákupu a prodeji cedulovou
bankou státních, komunálních a j. papírů) všelék
proti krisi, div ne „therapia sterilisians magna“ a
rádi poukazují na příklad Švédská a přednášku
prof. Ohlina v Praze. Zdá se ale, že Ohlin rozumí
pod „operacemi na volném trhu“ docela něco
jiného, než naši marxisté. Ohlin mluvil o nákupu
devis (za 423 milionů švéd. korun), zlata (za
430 mil. kor.) a cizích obligací (za 71 mil. kor.).
Od r. 1930—1936 bylo zakoupeno vlastních obli
gací více jen asi za 43 milionů šv. korun, což
ovšem nemohlo samo o sobě přivodili zázrak.
Jestliže tohle jsou „operace na volném trhu“,
pak naše cedulová banka je už dávno provádí,
ba ještě více — ona dokonce nutí majitele cizích
devis k prodeji cedulové bance. Péče o trh stát
ních papírů není ovšem v pravomoci Národní
banky, to vykonává, a to se značným úspěchem,
reeskontní a lombardní ústav. Naši marxisté
chtějí patrně něco jiného, a sice: tak rozmnožiti
oběživo, aby byly umožněny veřejné investiční
práce a pronikavě poklesla úroková míra, čímž
by se pomohlo soukromému podnikání. Půjde asi
o částku 6—8 miliard Kč. Nemluvě již o tom,
že takový postup by byl vyloženou inflací, musímarxistům připomenouti, že by těchto nových
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peněz postačilo nanejvýše na dva roky. A co po
tom? Ustanou-li veřejné investice, zastaví se i
kola soukromého podnikání, poněvadž na export
v bývalém rozsahu není odůvodněné naděje a na
další investiční injekce nebude peněz. Zbude na
konec nový dluh, což znamená nové zatížení
státní pokladny a poplatníků, nutnost dalších
úspor a nutnost dalších daní, čili pokračování
v záměrné deflační politice. Počet nezaměstna
ných, zejména technologických, vzroste, jelikož
přechodné konjunktury bude bezpochybně vy
užito k zlepšení výrobního procesu a k další mechanisaci provozu. Velká hora porodila malou
směšnou myšku — marxistický socialismus ne
zmohl se než na „operace na volném trhu“, jež
nejdou za hranice obvyklého liberalistického myš
lení. Úpadek marxismu jest zřejmým.

Těžký distribuční problém.
Akcionáři Standard Oil Comp. v N. Yorku
byli asi málo příjemně překvapeni sdělením na
valné hromadě, že společnost má na skladě 40
milionů(í) harmonik, jimiž Německo zaplatilo do
daný petrolej. Počítáme-li 3—4členné rodiny a
mají-li Spojené státy asi 130,000.000 obyvatel
stva, musí Standard Oil postarali se o to, aby
každá rodina ve spojených státech severoameric
kých opatřila si harmoniku. Jinak se jich nezbaví.
Nespolehlivost sovětských statistik.
O stavu v sovětském Svazu se šíří z různých
stran naprosto protichůdné zprávy. Kdežto jedni
na základě oficielních statistik dovozují, že sku
tečné mzdy v SSSR, nestačí ani na prosté živo
bytí, jiní zase dokazují, že životní podmínky se
tam rapidně lepší. Tak na příklad stav výroby
od r. 1928 (začátek první pětiletky) se vyvíjel
takto:
1928
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935
100
120
155 200 225
250 300
310
kdežto v ostatním světě se obraz výroby jevil
takto:
1928
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935
100
110
90
80 65^ 75
80
89
Tedy srovnání vypadá pro SSSR na prvý pohled
příznivě. Je ovšem těžko, na základě těchto sta
tistik a zpráv na př. o obratech sovětské státní
banky (600 milionů rublů denně při jednom mi
lionu běžných účtů), nebo i na základě dat o
úsporách ve spořitelnách něco positivního vyvozovati. Abychom si mohli učinili nezkreslený
obraz sovětských poměrů, musíme míti spoleh
livé statistiky o mzdách a platech v SSSR. Kup
ní síla mezd musí býti propočítána ni
koliv podle zlaté parity, jelikož tím
bychom hodnotili jednu fikci druhou
fikcí, nýbrž podle ceny chleba. Potom
bylo by nezbytno, sestavili tabulky a diagramy,
jež by ukazovaly vývoj mezd a platů (reálných,
propočítaných podle ceny chleba!) aspoň rokem
1931 začínaje. Pak teprve bylo by možno zcela
odůvodněně a spravedlivě posouditi sovětské po
měry. Samy číslice o výrobním indexu nestačí,
jelikož vzestup onoho může býti způsobem ob
jednávkami ve zbrojním průmyslu. Provedeme-li
na př. propočítání úsporných vkladů podle cen
chleba, dojdeme k závěru velmi nepříznivému.
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Jubileum sociálního pojištění.
K desetiletému jubileu sociálního pojištění v
Československé republice poznamenáváme:
Z prostředků Ústřední sociální pojišťovny bylo
vystavěno 40.000 malých bytů, za 1 miliardu Kč
bylo během krise postaveno silnic, za posledních
pět let bylo vyplaceno invalidům práce a pozůzůstalým více než 1 miliarda Kč, několik dese
titisíc tuberkulosních bylo léčeno, čtvrt milionů
lidí dostává důchody invalidní, starobní, vdov
ské a sirotčí.
Význam sociálního pojištění jest obrovský. Jest
liže některé kruhy vytýkají této instituci, že od
čerpává národnímu hospodářství hotové peníze,
to prozrazují tím, že buď mluví neupřímně neb
z neznalosti věci. Ústřední sociální pojišťovna
nedrží více hotovostí, než kolik potřebuje pro
svojí běžnou agendu a službu, ostatní prostředky
vrací národnímu hospodářství. Když už chceme
něco sociálnímu pojištění vytknouti, tak jen to,
že ještě není úplně dobudováno. Mohla by též
býti snížena věková hranice pro důchodce.
Zákaz potratů v Rusku.
Ústřední výkonný výbor (CIK) a Rada lidových
komisařů SSSR uveřejnily zákon, jimž se zaka
zuje vyhánění plodu, zvyšuje se hmotná podpora
pro šestinedělky, ustanovuje se státní podpora
pro rodiny s velkým počtem dětí, rozšiřuje se
síť porodnic, dětských jeslí, dětských školek,
zostřuje se trest pro odpírání placení alimentů.
K věci se vrátíme obšírným článkem.

Thesaurace peněz ve Francii.
Podle tvrzení ministra Blumový vlády Vincenta
Auriola thesaurace (uschovávání peněz doma)
ve Francii dosáhla 40 miliard(l) franků.

Ztráty na mzdách.
Podle „Burs. Kurýra“ ztratili naši dělníci na
mzdách od r. 1930 přes 21 miliard Kč.
Zajímavosti z výkazu zástavního a půjčovního
úřadu v Praze.
Dle výkazu Zástavního a půjčovního úřadu v
Praze bylo v květnu t. r. oproti r. 1935 zastaveno:
skvostů asi o 1.3% méně, cenných papírů asi
o 3% více, šatstva asi o 19% více.

Pomeranče v moři.
Obchodníci v Konstanci (Rumunsko) naházeli
10 milionů pomerančů do moře, aby udrželi ceny.
V zápětí na to vypukla na Černém moři bouře a
vlny přinesly miliony pomerančů na břeh. Po
břežní obyvatelé mají nyní zdarma, co obchod
níci nechtěli prodávati levněji.
Družstevnictví v Palestině.
Bezesporně zajímavým zjevem jest rozvoj ži
dovského družstevnictví v Palestině. Družstev je
asi 680 s jměním 10 milionů liber, a to doprav
ních, stavebních, zemědělských, průmyslových a
úvěrních. Téměř 50% všech dospělých židů jest
členy družstev. Úloha soukromého obchodu jest
krajně omezena.

Ještě o rasismu.
Kult rasy, krve a pudů se z Německa šíří i do
Rakouska („deutsche Volkskirche“) a do Ma
ďarska, kde ke cti přišel bůžek Hadur. Sňatky
podle novopohanského ritu se v Maďarsku pro
vádějí tak, že ženichu a nevěstě se naříznou ra
mena a smíšená krev se vyleje z poháru do ohně.
Inu, extra Hungariam non est vita...

Konference Mezinárodního úřadu práce.
V červnu t. r. konala se v Ženevě konference
Mezinárodního úřadu práce. Ve zprávě, připra
vené k tomuto zasedání, se mezi jiným praví:
Všechna odvětví textilního průmyslu jsou posti
žena nezaměstnaností (technologickou). Neza
městnanost v r. 1935 byla v Anglii ve výši 13%
(bavlna) a 20% (vlna), v Holandsku 38.7% textiláků bylo bez práce.

Japíonské ceny.
Japonský import žárovek do Rakouska byl
v prvním čtvrtletí t. r. oproti témuž období vloni
o více než 200% vyšším. Žárovky se dovážely v
ceně asi 10 haléřů za kus.

Pasivní obrana v Anglii.
Anglie se energicky připravuje k obraně. Též
i o pasivní obranu civilního obyvatelstva jest do
bře postaráno vybudováním protileteckých krytů.
Podle posledních zpráv mají v Anglii kryty pro
jednu třetinu všeho obyvatelstva.
Peněžní vklady v SSSR.
Sovětská „Ekonomičeskaja Žizň („Hospodář
ský život“) jásá nad tím, že k 1. IV. t. r. vzrostly
vklady v SSSR, na 2 miliardy 700 milionů rublů.
P. N. Miljukov v „Posledních Novostech“ správ
ně poukazuje, že kupní síla sovětského rublu se
rovná asi pěti předválečným kopějkám
(propočítáno podle ceny chleba). Skutečných
vkladů jest tedy jen asi 140milionů rublů (v r.
1914 bylo v ruských spořitelnách asi 1.6 miliard
rublůl). Podle „Ekon. Žiz.“ patří selskému oby
vatelstvu (t. j. 126 milionům duší z celkového
počtu 170 milionů lidí) jen asi 6%1 Chudoba oby
vatelstva jest zřejmou. Jestliže jest obyvatel 170
milionů a vkladů jen 140 milionů rublů (před
válečných), pak na jednoho obyvatele nepřipadá
ani 1 celý rubl vkladů.
Ze statistik o nezaměstnanosti.
V Československé republice bylo koncem květ
na r. 1936 633.000 lidí bez zaměstnání. Oproti
dubnu t. r. poklesl počet nezaměstnaných o 85.000
osob, oproti květnu loňského roku o 33.000 osob,
ale u porovnání s květnem r. 1934 jest nezaměst
nanost poněkud vyšší. V r. 1933 bylo koncern
května 726.000 lidí bez práce; letošní stav nezaměstanosti činí tedy oproti květnu r. 1933 po
kles o 14%.
*
V severních Čechách je 47 okresních ústavů pro
zprostředkování práce. V květnu t. r. bylo při
hlášeno 15.927 pracovních a služebních míst a
154.123 uchazečů a uchazeček.
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Kniha vyšla jako sborník sbírky „Knihy Rádu“,
naklad. Vesmír, cena 18 Kč, uspořádal dr. S.
Berounský.
S. S. Ghelfand: O jedné zajímavé knize. V kni
ze „Rudolf IV. Rakouský“*) se setkáváme neje
nom se zakladatelem vídeňské Alma mater rudolphina a svatoštěpánské kathedrály, nýbrž záro
veň i se zakladatelem Rakouska, jako samostat
ného, sociálně politického celku. Nejde tu o pou
hý formálně-právní smysl pojmu „stát“, ale o
sociologický, vnitřní obsah rakouské myšlenky,
která i po šesti stoletích trvání udržela svoji svě
žest a aktuelnost. Rudolfem IV. počíná nezá
vislost Rakouska na Regnum thcutomcum. Tento
jinoch (Rudolf IV. nastoupil na trůn v 19 letech
v r. 1358; zemřel v r. 1365, několik měsíců po
založení university a svatoštěpánské kathedrály)
byl vynikajícím politikem a diplomatem. V svém
boji proti feudalismu opíral se Rudolf IV. o ro
stoucí města, jejichž rozvoj, zejména Vídně, vše
podporoval. Rudolfínská státní myšlenka
Oprava tiskové chyby. Ve čl. dr. B. Vaška možně
byla
nerozlučně
spojena s Vídní, tak jako s ní
„Přesuny ve funkci kněze” v posl. čísle Rozprav po celá staletí jest
rakouská idea vůbec.
stala se na str. 101, oddíl V., bod 4., ř. 3. tisková Jest lhostejno, zda-lispojena
tato
Vídeň
jest odkazem Baa smysl úplně rušící chyba: vytištěno „podněco benbergů z XIII. stol., anebo metropolí
Habsbur
valo“ místo „podceňovalo“. Že běží o tiskovou ků z XVI. stol., anebo hlavním městem „Deutschchybu plyne hned z věty, bezprostředně ná Oesterreichu“ z r. 1918 — dokud stojí a žije Ví
sledující a z posledního odstavce oddílu IV.
deň, žije i Rakousko. Jsme v naší době svědky
těžkých vnitřních a diplomatických zápasů o ra
kouskou neodvislost. Ale ještě snad více, než
v politickém světě, se tento boj odehrává ve světě
RECENSE.
myšlenkovém. Otázka zní: jest-li Rakousko pouze
dějinně-konjunkturálním útvarem, který se již
O stavovské myšlence.
přežil, anebo Rakousko má svoje zvláštní dě
„Adam Müller praví o podstatě feudalismu a jinné a sociálně-kulturní poslání, opravňující jeho
o příčinách francouzské revoluce: Považuji za neodvislé postavení v němectví? Autor knihy o
zcela přirozené, že se jedna generace hýbe, že Rudolfu IV. jest hluboce přesvědčen o tom, že
se znepokojuje a mluví o svobodě, když záko Rakousko má a musí míti svůj osobitý samostat
ny, místo co by zasahovaly živě a tvárně do ži ný význam, zejména na poli sociálně-kulturní
vota přítomnosti, se proměňují ve zkameněliny, výstavby lidské společnosti na základech věčných
když tíží jako těžké spousty, když budova minu a nezměnitelných zákonů mravnosti. K řešení
lých časů, místo co by sloužila za obydlí, slouží těchto úkolů jest povoláno právě malé Rakous
za vězení. Že dnešní generace nechce strpěíi ko našich dnů, jehož dějinné poslání není více
tuto tíhu, nýbrž že staví proti jedné spoustě zkreslováno rakousko-uherským imperialismem
druhou spoustu, proti tomu se dá právě tak dualistické monarchie, ale též i ne výbojností třetí
málo namítali .jako když fysická síla vody nebo říše. Dr. Winter chce dokázali, žfe tato ethická
ohně se uvolňuje, když nějaká jiná elementární náplň rakouské státní myšlenky nevznikla pouze
síla chce zastavili nebo zadrželi jejich proud”. ad hoc, z nouze doby; tato idea, státotvorná a
Citujeme tento odstavec podle práce dr- Stani sociálnč-politická, vznikla již více, než před půl
slava Berounského ve sborníku „Stavovská my tisíciletím: Rudolf IV. jest toho živým důkazem.
Tato rakouská these našla v knize dr. E. C.
šlenka“. Dr. Berounský v úvaze „Z dějin sta
vovské myšlenky“ probírá dějiny písemnictví sta Wintra svého skvělého obhájce. Ale význam díla
vovské myšlenky od doby francouzské revoluce o Rudolfu IV. se nevyčerpává jenom tímto. Tato
až do encykliky papeže Lva XIII. „Rerum nova- kniha jest ještě i hlubokým sociologickým roz
rum“. Autor správně poukazuje, že stavovská borem středověkých hospodářských a sociálních
myšlenka se koncipovala jakožto reakce na spo řádů v jejich dynamice. Myslím, že po této strán
lečenskou aíomisaci následkem liberalistických ce význam Wintrovy knihy dokonce daleko před
řádů a jakožto prostředek sociální reformy. Cír stihuje její apologetický účel. Některé myšlenky
kev se stavěla na stranu slabších a vyzývala a postřehy autorovy jsou přímo objevem, jako na
k tomu i stát, a to i v době, když všeobecně příklad úvahy o vlivu zavedení zlaté měny na
panovalo liberalistické učení „laisser faise...“ pád feudalismu, anebo postřehy o „ranním socia
Z dalšího bohatého obsahu sborníku upozorňuje lismu“ ve středověku a pod. Obvyklá líčení stře
me na: „Aktuálnost stavovské myšlenky“ od dr. dověkého „temna“ a „nekulfurnosíi“ se jeví ve
Berounského, úvahu dr. Kříška o filosofických světle hluboce objektivních sociologických úvah
a sociálních předpokladech moderního stavovErnst Carl Winter: „Rudolf IV. v. Oester;eich’
ství“ a na bohatou bibliografii stavovské myšlen- I. *)
— nakl. Reinhold, Vídeň, 1934, II
naklad. Gsur & Co.,
Ienky.
Vídeň, 1936, cena?
Bytové poměry ve zprávách Státního statistického
úřadu.
Podle zpráv Státního úřadu statistického bylo
v celém Československu v r. 1930 — 980.034 bytů.
Z toho bylo bytů:
o 1 hlavní místnosti — 22.48%, o 2 hlavních
místnostech 40.44%, o 3 hlav, místnostech 18%,
o 4 hlav, místnostech 8.9%, o 5 hlav, místnostech
5.08%, o 6 hlav, místnostech 2.5%, o 7 a více
místnostech 2.5%. Kuchyň měly 88.15% bytů,
vlastní záchod 36.7%, koupelnu 18.2%, plynovod
18.3%, vodovod až do bytu 33%, elektřinu 72%.
Tyto číslice mluví za celé svazky. Naše bytová
kultura jest ještě velmi zaostalou u porovnání
s jinými zeměmi, ačkoliv máme takřka ideální
podmínky pro rozvoj stavebnictví jak v přírod'
nich zdrojích, tak i v technické vyspělosti a zdat
nosti našich pracovníků.
*
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autora knihy o Rudolfu IV. jednostrannými a
zkreslenými. Mimoděk vzpomínáme tu knihy so
ciálního demokrata dr. Franzla „Die abendlän
dische Revolution“, v níž autor otevřeně pouka
zuje na to, že středověk byl přímo nabit „duchem
socialismu“ (správněji — solidarismu. S. S. G.)
a že novodobé idee socialismu a sociálně-hospodářského demokratismu netkví v myšlenkových
proudech z XVIII. a XIX. stol., nýbrž koření
v duchu a morálce středověké rodiny a společ
nosti. Katolický sociolog a sociálně-demokratický
dějepisec se tu úplně shodli — kéž by toto svor
né hodnocení sociální a duchovní touhy naší do
by po novém řádě, této „revoluci ducha“, se pro
jevilo též i v praktickém životě! V jednom z nejbližších čísel „Rozprav“ přineseme podrobný vý
klad’a rozbor Wintrovy sociologie středověku kol
XIV. století, kde autor mistrně líčí bohatý sociálně-hospodářský obsah tehdejšího života s jeho
bojem lidského solidarismu proti sobeckému in
dividualismu, skončivším dočasným vítězstvím liberalistických zásad a uvolněním společenských
a mravních pout. Úkolem naší doby jest: súčtovati s liberalismem a nastolili zase solidarismus,
což jest právě návratem k středověku
s jeho socialistickým duchem, jak to
říká i soc.-dem. dr. Franzel.

s’accordent pour le fond, entièrement avec les pro
positions de Ghelfand par, conséquent avec les
sériés des terminaisons monétaire s(?)
et il s’élèvencontre ces problèmes.
Dr. F. K rus S. J. Encyclique sociale: „Quadra
gesimo Anno“, et court commentaire.
L’auteur poursuit son commentaire de l’Encyclique: „Quadragesimo Anno“.

S. S. Ghelfand: Un peu de philosophie moné
taire.
L’auteur de l’article analyse la vie économique,
que nous devons expliquer par les formules:
fabrication-monnaie-consommation.
Ce processus est cependant assez gravement at
teint. Quelques uns voient comme véritable rai
son de ces atteintes, les institutions dans lesquel
les les moyens de fabrication sont une propriété
privée. Ceux-ci auront raison aussi longtemps
que cette propriété, par la faute de leur libéra
lisme, ne dégénérera pas en un enrichissement
de quelques individus aux dépens de la société
tout entière.
La propriété privée seule, est comme de bien
entendu le droit des personnes, ce qui est mau
vais c’est seulement le libéralisme.
Ou est donc cependant la raison, qui fait que
les gens n’aspirent seulement qu’ à accumuler des
richesses? Réponse: l’argent.
NOVÉ PUBLIKACE
L’argent est le but de toute écconomie, le désir
de posséder de l’argent est le mobile de tous les
Československá literatura.
efforts libéraux.
Chalupný E., Otázka populační s hlediska sociologického.
L’argent est une prétention que l’on ne peut
38 s. v. 80.
pas limiter à temps. Le fait de ne pas pouvoir
Prokopovič S. N. Noetická hodnota statistických řad.
limiter à temps l’argent, constitue dans le monde
195 s. v. 80.
des prétentions, monde dont fait également partie
Pistorius Th. Švédská cesta z krise. 68 s., 80.
l’argent, une exception absolue. L’argent ne peut
Anglická a americká literatura.
disparaître que par une mort „non-naturelle“,
Laski H. J.t The rise of European Liberalism. An essay
forcée, sinon il ne se trouve dans sa propre va
in interpretation. 287 s., v. 8°.
leur, en aucume façon limité.
Thomas B. Monetary policy and crises. A study of ex
L’attribut de cette impossibilité de pouvoir li
perience. 247 s., 80.
miter à temps la valeur de l’argent, a concédé
Einzig P. Monetary Reform in Theory and Practice.
343 s., v. 80.
à l’argent de plus, une sur-valeur, le charme le
Hubbard L. E. Soviet Money and Finance. 339 s., v. 80.
plus
attirant, et les choses toujours les plus
Gasell G. The downfall of the gold standard. 262 s., 8°.
souhaitées,
si bien que par là même, de l’essence
Hugt Jones E. M.-E. A. Radice. An American Experiment.
de l’argent aussi bien que sa mission idéale se
296 s., 80.
sont trouvées dégénérées.
Francouzká literatura.
Dr. Marko Weirich: P. J. Ledit S. J. sur
Mourre. Les fluctuations de l’activité économique. Les
périodes de lonque durée et les crises .252 s„ v. 8().
la conception bolchevique du mariage.
Petri C. L’action catholique 523 s., 80.
L’auteur de l’article établit un commentaire pré
Briefs C. Le prolétariat industriel. 299 s., 8°.
cis du discours de Monsieur P. J. Ledit S. J.,
Maulnier Th. Mythes socialistes 253 s., 8n.
professeur de l’institut oriental pontifical à Ro
Pirou G. La crise du capitalisme. 200 s. ,80.
me,
et directeur bien connu de „Lettres de Rome
Německá ’iteratura.
sur l’Athéisme moderne“, sur la conception bol
Ammende E. Muss Russland hungern? Menschen- und
chevique du mariage, discours qu’ il tint à l’in
Völkerschicksale ind der Sowjetunion. 355 s. s obr., v. 80.
stitut
romain au mois d’Avril de cette année.
Greven J. Die dynamiche Geld und Kreditlehre des Mer
D’après la législation bolchevique, on envisage
kantilismus. 161 s., v. 8°.
deux types de mariage: mariages enregistrés et
mariages non-enregistrés.
A la première catégorie de mariage, l’état don
RÉSUMÉ
ne sa préférence, et défend mieux le cas échéant
les droits des deux parties. Le divorce est auto
Dr. Marko Weirich: Analyse critique du risé, sur simple demande d’une des parties, et
problème de la Monnaie fondante.
sans que l’autre partie même en soit prévenue;
L’auteur formule ses critiques sur la dite mon les mariages non-enregistrés n’ont point besoin
naie fondante, et il est d’avis que ses critiques de ces formalités. A ce sujet, une modification
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est intervenue il y a fort peu de temps. Il est im
possible de fixer de manière précise le nombre
des mariages enregistrés et des mariages nonenregiestrés.
En l’année 1934, on a enregistré à Moscou 44.851
mariages, en l’année 1935 le nombre des divor
ces s’est élevé à 38.5, pendant le mois de Mai
1935, cette proportion s’éleva à 44.3 du nombre
des mariages enregistrés. D’après Molotov, le
Professeur Marc, estima il y a deux ans, à 3 mil
lions le nombre des naissances annuelles de l’U.
R. S. S., ces derniers temps, toutefois, cette
croissance annuelle peut-être estimée à 2,5 milli
ons. En 1 année 1935, différentes lois furent pro
mulguées, et au mois de septembre par un décret,
il fut établi que le divorce ne pourrait avoir lieu
que lorsque la deuxième partie, en aurait eu au
paravant connaissance, soif oralement, soit par
écrit. La loi du 7 Avril 1935 établit finalement
des peines très sévères, pour les crimes répré
hensibles, commis par des persones mineures.
Les enfants au-dessus de 12 ans, seront punis
pour vol, pour coups et blessures et pour meutre,
d’après les lois générales. Dans les deux derniers
cas, la loi prescrit la peine de mort. Personne
ne pourrait croire, que le gouvernement bolche
vique, appliquerait à la lettre aux personnes mi
neures, les peines indiquées par la loi. Ce sont,
d’après P. Ledit, des faits sur lesquels la presse
bolchevique observe le silence.
Rudolf Moller: Quelques remarques sur
les tâches des organisations professionnelles.
Les organisations professionnelles sont des in
stitutions qui, enfants du capitalisme, moderne,
sont nées dans les 90 années du siècle dernier.
Le nombre des travailleurs organisés dans des
syndicats professionnels se chiffre par milions.
Mais du point de vue chrétien, nous sommes dans
l’obligation de souligner, que l’oeuvre fournie
par les organisations professionnelles, ne peut
pas être convenablement appréciée, il est donc
tout à fait naturel, que toutes les forces doivent
être mises en oeuvre, pour constituer et pour fon
der des organisations profesionnelles chrétiennes.
Plus loin, l’auteur de l’article ébauche quelques
unes des questions du travail qualifié, ce qui don
ne naissance à une discussion.
S. S. Ghelfand: Monnaie fondante ou termi
naison de série?
Dans cet article l’auteur présente des explica
tion sûres, au sujet de l’article de Monsieur le Dr.
Marko Weirich sur la monnaie fondante, et les
terminaisons de série de l’argent en cours, par
lui proposées, propositions qui ne concordent pas
avec les théories sur la monnaie fondante, et en
ce ni de façon logique, ni de façon conforme aux
faits. Le lien commun des „terminaisons de série“
et de la „monnaie fondante“, nommément la li
mitation de la valeur des moyens de payement,
par égard au temps, n’est pas un accord essentiel,
mais au contraire un accord purement formel de
ces deux systèmes.
Il serait tout à fait faux d’accepter de croire,
que la critique du système de S. Gessel, est en
même temps une analyse conforme du système
de la terminaison monétaire, sans pénétrer plus
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profondémment les différences principales de ces
deux systèmes. 1. La monnaie fondante de Gessel,
peut être réalisée également sur une petite échel
le, cependant que les terminaisons de série de
l’argent en cours, ne sont réalisables quelorsqu’elles sont appliquées à un état tout entier.
La conception monétaire de Gessel suppose
l’abandon de l’étalonor de la monnaie, et l’insti
tution d’une monnaie-indexe, tandis que la mon
naie terminée, pourra tranquillement être suppor
té avec un étalon-or, de même que cela pourra
être également sans cela.
La limitation en temps utile de la valeur de
l’argent est alors un lien commun des deux systè
mes, cependant chacun d’eux a une tâche fon
ctionnelle différente, et ne doit pour cela pas
être jugé autrement qu’en liaison avec le système
tout entier.
Plus loin l’auteur s’occupe d’une explication
très précise des différences entre „monnaie fon
dante“ et „terminaison de série de l’argent en
cours.“
Propositions deréforme de la que
stion: Assurance.
L’auteur de l’article expose ici, différentes pro
positions de réforme de l’assurance, pour éviter
le retour de résultats semblables à ceux qui se
sont produits dernièrement pour la Compagnie
d’Assurance Fénix.
Dr. F. Krus S. J.: Encyclique Sociale „Qua
dragesimo Anno“ suivie d’un court commentaire.
L’auteur poursuit son commentaire de l’Encyclique „Quadragesimo Anno.“
S. S. Ghelfand: Un peu de philosophie mo
nétaire.
L’auteur de l’article analyse en outre la vie
économique, notamment le paragraphe 5) les con
séquences nuisibles particulièrement en ce qui
concerne la thésauration de l’argent, et la création
du capital, 6) quel système de distribution ré
pond le mieux aux circonstances modifiées? 7)
qu’est ce que c’est que la terminaison de série de
l’argenten cours? et à chaque paragraphe il ré
pond par un exposé détaillé.
Proposition de réforme des Compa
gnies d’assurance.
L’auteur de l’article s’occupe ici des différen
tes propositions de réforme des Compagnies
d’assurance, qui sont nécessaires, pour que l’as
surance sur la vie soit rendue accessible, à toutes
les couches d’activité, d’après leur avoir écono
mique. En outre il demande, que les Compagnies
d’assurance soient placées sous le contrôle de
l’état, afin qu’il n’existe plus de défiance de la
part de la population à l’égard des compagnies
d’assurance.
S. S. Ghelfand: Quelques systèmes techno
cratiques: dans l’introduction de son article, l’au
teur s’occupe de la signification du technocra
tisme. Plus loin il donne un courte explication et
une critique du plan „du devoir d’assistance ali
mentaire pour le peuple“, de l’ingénieur-mécanicien viennois Popper-Lynke et il le refuse com
me absolument inacceptable, comme étant immo
ral dans ses moyens.
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