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V Praze dne 15. srpna 1936

Číslo 1O

D r. F. Kruš S. J.:

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

Stížnost, že Církev schvalovala — zvláště při
jetím Římského práva — jakési „pohanské“ ná
zory o soukromém vlastnictví, je naprosto bez
podstatná. I Římské právo důsledně se přidr
žovalo zásady: Salus publica suprema lex —
obecné blaho je nejvyšší zákon! Kdo žaluje na
Církev, že svou naukou o majetku připravovala
půdu liberalistickému individualismu, prozrazuje,
že nezná ani zevnějších zjevů historického vý
voje práva vlastnického. Právě ve stoletích, kdy
Církev měla největší vliv i na veřejný život, všu
de byla za samozřejmou považována zásada: čím
větší majetek soukromý, tím větší jeho sociální
závazky! Způsoby těchto povinností se měnily
podle poměrů kulturních, podstatně právo cír
kevní a Církví uznávané právo státní vždy bylo
stejné, jako je teď Pius XI. proti liberalismu
zdůrazňuje: všecko vlastnictví má dvojí stránku,
individuelní a sociální. Sociální se neuplatňuje
jen daněmi a poplatky jako ponejvíce dnes, ve
starších dobách zavazovala k péči o silnice,
mosty, veřejné budovy, bezpečnost, ochranu
vlasti, patronát nad kostely a dobročinnými ústa
vy a pod. Každé starší město i venkov podnes
to potvrzují svými historickými památkami, na
mnoze tak velkolepými, že nový věk podobných
výkonů už není schopen.
Ony nespravedlivé žaloby na Církev připomí
nají pověstné láteření Lutherovo a jiných „re
formátorů“ na „proklatého pohana“ Aristotela,
který prý svým rozumářstvím pokazil i evange
lium a Církev! Už ie tomu 100 let, co statečný
bojovník Górres volal: pracujte poctivě, pracuj
te do hloubky — a narazíte všude na neporušený
základ pravdy katolické, věčné; u nás bude této
poctivé práce ještě více potřebí než v zemích
jiných. —
Po těchto poznámkách snadněji porozumíme
dalším kapitolám sociální encykliky. Dotýkají se
nejprv ještě velmi rozšířeným, ale nadmíru po
vrchním požadavkem: Zneužívá-li kdo svého ma

jetku, tratí právo na něj! — Že v některých pří
padech stát je oprávněn potrestati zneužívání
práva vlastnického vyvlastněním, nikdy nebylo
popíráno. Ale naprosto nesprávné je tvrdili:
Každým zneužitím majetku majitel tratí své prá
vo vlastnické.
2. Povinnosti, jež zatěžují vlastnictví.
Rozlišuj dobře: vlastnictví — použí
vání vlastnického práva.
47. Aby však spory, které začaly vířiti kolem
majetku a povinností s ním spojených, byly uve
deny do náležitých mezí, budiž hned na počátku
jako základ pro další vývody stanovena zásada —
Lev XIII. to zdůraznil též — že se rozlišuje prá
vo vlastnické od používání tohoto práva. —
Neboť že se musí zachovávali svědomitě roz
dělení majetku a že se nesmí jiti za hranice práv
vlastního majetku a sahali loupeživě na právo
jiných, to přikazuje tak zvaná spravedlnost
směnná; že však bohatí nesmějí užívati svého
majetku leč způsobem mravně dovole
ným, to již nenáleží k této spravedlnosti, nýbrž
mezi jiné ctnosti, jichž plnění „nelze vymáhali
cestoiu soudní.“ Proto neprávem tvrdí někteří,
že majetek a správné používání majetku se řídí
úplně týmiž zásadami; a ještě mnohem více jest
od pravdy vzdálen názor, že právo vlastnické
zneužíváním nebo nepoužíváním zaniká nebo se
ztrácí.
Střízlivý rozum lidu vždy správně rozeznával
právo vlastnické, které tak přesně ohrani
čuje vzájemné nároky a požadavky vlastníků,
že každé porušení těchto hranic je možno co nej
přesněji zase upravili podle neústupných poža
davků spravedlnosti, po případě i prostřednic
tvím soudu a exekutivní (výkonné) moci; a prá
vo vlastníkovo, v těchto hranicích užívati své
ho majetku podle svého dobrozdání; dopouští-li se při tom nerozumu a hříchu, zajisté ne
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ujde trestu, aspoň trestu Božímu, ale z toho
nijak neplyne, že by tím už tratil právo vlast
nictví. — Každý rozumí, že když někdo ze svých
peněz se opil, tím se neprovinil proti spravedl
nosti, vždyť nikomu jinému neukřivdil; proto
neztratil práva na své peníze, jeho pokles je
jiného rázu a zasluhuje trestu jiného. — Jen ne
správné pojmy marxismu a jiných bludných mo
derních názorů uvedly i do těchto samozřejmých
věcí zmatek. Právem chválí Pius XI. všecky po
ctivé snahy o přesné vyměřování pojmů a vůbec,
o čistotu všeho sociálního učení.
48. Tak konají dílo požehnané a vší chvály
hodné ti, kdo, zachovávajíce svornost a čistotu
učení, jak ji vždy udržovala a podávala Církev,
snaží se přesně určití vnitřní povahu
těch povinností a jejich hranice, jimiž se zřete
lem k potřebám celku jest omezeno buď právo
vlastnické samo nebo jeho používání čili výíkon. Naproti tomu mýlí se a jsou v bludu ti, kdo
individuální stránku majetku chtějí zeslabiti tak,
že podle nich vlastně majetek přestává býti ma
jetkem.
*
Další kapitolu encykliky můžeme nazvati kla
sickým souhrnem práv a povinností státu ve
věcech vlastnictví. Kéž by rozuměli činitelé od
povědní! Je to tak samozřejmé, že to nevyža
duje obšírnějšího vysvětlování.

3. Pokud stát smí, pokud musí, pokud nesmí
zasahovali do vlastnických práv.

49. Že lidé skutečně v té věci musejí přihlížet!
nejenom k svému vlastnímu zájmu, nýbrž i k
blahu obecnému, to vyplývá již z individuální a
sociální stránky vlastnictví, jak jsme se o nich
zmínili. Je pak povinností státní moci,
aby tyto povinnosti vymezila do jed
notlivostí, kde by toho žádala nutnost a při
rozený zákon sám to nebyl vymezil. Proto státní
moc — arci pořád jen v rámci a v duchu zákona
přirozeného a Božího — smí přesněji určití, co
se zřetelem k opravdovým potřebám obecného
blaha vlastníkům při používání majetku jest do
voleno a co není. Ba Lev XIII. moudře učil,
že „od Boha je ponecháno starosti lidí a zaříze
ním státním, aby stanovily práva a povinnosti
soukromého majetku“. Neboť že vlastnictví —
zrovna tak jako i ostatní prvky sociálního života
— není něčím zcela nehybným, a že je to proká
záno dějinami, to jsme při jisté příležitosti pro
hlásili těmito slovy: „Jak rozmanité formy mí
vá vlastnictví, počínajíc od nejstarožitnějšího
vlastnictví divokých a nevzdělaných národů (ja
ké můžeme i v naší době ještě někde viděti),
přes majetkové formy doby patriarchální k růz
ným formám majetkového absolutismu, pak k for
mám feudálním, monarchickým, až konečně k
různým formám novější doby!“ (Promluva na
sjezdu Katol. akce Ital. 16. V. 1926.) Je však jasno,
že stát nesmí svůj úkol plniti jen po
dle libovůle. Neboť vždy musí přiroze
ně právo vlastnické samo — a to i právo
míti soukromý majetek i právo tento majetek
odkazovati dědictvím — zůstati svátým a
ned otknutelným, protože stát je škrtnouti
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nemůže: »¿neboť člověk je starší než stát“ a také
„soužití rodinné i pojmově i dějinně je starší
než stát.“ Proto také moudrý papež prohlásil,
že stát nesmí přespřílišnými daněmi a poplatky
vyčerpává ti soukromé majetky: „neboť právo
soukromého vlastnictví není dáno lidem záko
nem lidským, nýbrž zákonem přirozeným; proto
státní moc je nesmí rušiti, nýbrž toliko jeho uží
vání upravovali a uváděli v soulad s obecným
blahem.“ — Když však stát majetky uvádí ve
shodu s potřebami obecného blaha, nekoná tím
dílo soukromým majitelům nepřátelské, nýbrž
přátelské; neboť takovou cestou působivě zabra
ňuje, aby soukromé vlastnictví — jež ne
konečně prozíravý Původce přírody určil k to
mu, aby bylo na podporu v lidském životě —
nepůsobilo nesnesitelných obtíží a
tak nehnalo poměrů do záhuby; a neruší
tím soukromého vlastnictví, nýbrž je chrání; a
soukromého majetku nezeslabuje, nýbrž jej po
siluje!

4. Povinnosti vzhledem k příjmům přebývajícím.

50. Dále: Člověku se jeho volné příjmy nepo
nechávají tak, aby jich používal dle své libovůle
a podle svých choutek, totiž ty příjmy, kterých
již nepotřebuje k slušnému a svému stavu při
měřenému živobytí; naopak lidi bohaté váže
velmi přísné přikázání k o nati skutky
almužny, dobročinnosti a štědré vel
korysosti. Písmo svaté a svati Otcové cír
kevní tomu učí velmi jasně a zdůrazňují to opět
a opět.
Používání přebytečných příjmů ke
tvoření příležitosti k práci dobré.
51. Vynakládali pak bohatší příjmy na to, aby
se poskytla hojná příležitost k vý
dělku, jen když se při tom opatřují lidstvu
statky opravdu užitečné, to jest vynikajícím a
časovým potřebám úplně vyhovujícím úkonem
ctnosti velkorysosti, velkodušné štědrosti. Tak
můžeme souditi ze zásad, kterým učil Andělský
učitel.
Stručně připomíná zde Sv. Otec ještě dva po
žadavky katolické nauky o sociálních povinnonostech soukromého vlastnictví, z nichž jeden
i dnes ještě mezi katolíky nalézá dokonalého
porozumění: totiž povinnost, z příjmů nadbyteč
ných dávati almužnu, něžná ctnost křesťan
ského milosrdenství, charita. Poněvadž
Písmo sv. a spisy náboženské, od církevních
Otců počínaje, obšírně o této ctnosti pojedná
vají, proto ji Pius XI. jen krátce připomíná.
Všimněme si však ještě přesné mluvy ency
kliky: o volných „příjmech“ zde čteme, ne o
„majetku“, poněvadž majetkem ponejvíce rozumí
me ty statky, jež vynášejí majiteli příjmy potřeb
né pro každodenní vydání. Jen když jeho příjmy
jsou větší, než jich vyžaduje slušný život podle
majitelova povolání, nastává povinnost křesťan
ské lásky; majetek, kořen příjmů, nemusí být
zmenšován.
Ale katolická sociologie odedávna se zabývala
ještě jinou ctností a povinností lidí bohatých,
na niž nová doba zapomněla. Latinsky se jme
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nuje „magnificentia“, doslovně bychom to pře
ložili: velkočinnost, s vyloučením ovšem mar
nivosti, pýchy a všeho sobectví. Koho by zají
malo, jak si tuto ctnost středověcí spisovatelé
představovali, najde o tom dostatečného poučení
u sv. Tomáše Akvinského (Summa theol. II-II
134). Pius XI. několika málo slovy ukazuje, jak
by se tato velkočinnost nebo štědrá velkorysost
měla i dnes uplatňovali. Zdá se, že dovedou-li
naši státníci a národohospodáři překonati liberalistickou sobeckost a s vděčností k Bohu v pra
vé křesťanské lásce nesmírná bohatství dvacá
tého století spravedlivě rozdělovali — pak na
stane období rozkvětu oné „velkorysosti.“
Konečně zaokrouhluje Pius XI. nauku o vlast
nictví krátkou odpovědí na otázku, jakým způ
sobem možno nabýti původního (t. j. ne pou
ze přeneseného s jednoho majitele na druhého)
práva vlastnictví: nejen prací, jak někteří tvr
dí, nýbrž také zabráním věci nikomu nenáležejí
cí. Nepředpojatá mysl tomu rozumí a podle toho
praktický život jedná, pročež to nevyžaduje dal
šího dokazování. Všecky pochybnosti nalézají vy

řešení v křesťanské zásadě, že majetek má i
individuelní i sociální účely, a proto i zde smí
a musí stát stanovití hranice a podmínky, aby
toto právo zabírání nepoškodilo zájmy společen
stva.

5. Právní důvody nabývání vlastnictví.
Nejen práce, nýbrž i zabrání věci bez
vlastníka právním důvodem
vlastnictví.
52. Nabývá se pak vlastnictví původně při
vlastněním neboli zabráním věci, která dosud ni
komu nenáležela, a prací neboli specifikací. To
dokazuje přesvědčivě a jasně tradice všech dob
i učení našeho předchůdce Lva. Neboť ať si kdo
mluví cokoliv: nikomu se neděje nějaká křivda,
když si někdo přisvojí věc, která není dosud ničí;
práce pak, kterou kdo koná ve svém vlastním
jménu, a jíž věc nabývá nové formy nebo jíž
jest věc zvětšena nebo rozmnožena, jedině ta
ková práce dává pnávo na tyto plody práce.
(Pokračování.)

Současné sociální vření ve Francii.
Dr. Bedřich Vašek.
„Za bolestných poměrů, v nichž žijeme, Váš
Zásadní hlediska v biskupských projevech.
arcibiskup
je povinen dáti Vám směrnice.
Francie prodělává v sociálním ohledu týdny vel
Dnes stojíme před nejtěžšími problémy. Leccos
mi vzrušené. Zásady, jež po dlouhá desítiletí
vládly v továrnách, jsou odklizovány, a místo nich se zlepšilo, ale přes to bída, zhoršená ještě
stěhuje se do veškerého hospodářského života světovou krisí, doléhá na dělnický
nový řád, za jásotu dělnictva, za vážných obav svět. Všecky školy a všecky strany přicházejí
průmyslníků, za těžkých vzdechů malopodnika- s rozmanitými návrhy na odstranění krise.
Mohu připomenouti, že Církev ústy Lva XIII.
telů, kteří starostlivě hledí vstříc do budoucnosti,
zda se jejich závody nezhroutí pod novými bře před přibližně 50 roky a v posledních letech ústy
meny. Divoké stávky, v nichž dělnictvo odepřelo Pia XI. postavila na pranýř závady našeho spole
odejiti z továrny, a při nichž mnohý ředitel čenského řádu a připomenula světu, co oprav
prodělal chvíle, jakých ještě nikdy neprodělal, dová spravedlnost a moudrá rovnost
tvořily jako hřmění a blýskání při nástupu no vyžadují pro blaho dělníka.
Kdyby se bylo tomuto učení lépe po
vého řádu.
V takových pohnutých dobách hrůzy a zvý rozumělo, byli bychom se vyhnuli mno
šené odpovědnosti ti, kdo stojí v popředí, pro hým zlům, pod nimiž dnes trpíme.
Tváří v tvář nedostatkům našeho sociálního
nášejí povely a prohlašují rozsudky daleko roz
hodnější než v dobách klidu, kdy veřejnost naivně řádu máme se především biti v prsa. A
se domnívá, že se to mluví jen do prázdna. Vědí tváří v tvář rozvratu, jenž stále roste,
dobře, že jejich stanovisko nesmí býti nespra připomínám slova Kristova: „Kdo je
vedlivé ani napravo ani nalevo, nýbrž že musí bez hříchu, hoď první kamenem.“
Avšak když učiníme toto vyznání,
býti výrazem spravedlnosti a pravdy.
V takových chvílích vyvrcholení krise Duch hned se dejme do díla, protože svědo
Svatý klade odpovědným činitelům na jazyk ko mí jednoho každého z nás je zatíže
likrát slova tak závažná, že by bylo škoda, kdy no velikou povinností; povinnost, kte
by zanikla. A co promluvili a napsali ke svým rou máme všichni, zaměstnavatelé i
věřícím v těch rozbouřených vodách biskupové dělníci, měšťané i venkované, morali
francouzští, obsahuje tolik důležitých směrnic pro sté, kněží i věřící: to jest přispí váti
dělníky, pro zaměstnavatele a pro orgány Církve, rázně k tomu, aby byl rozřešen sociál
že aspoň některé z těch projevů zde uveřejňuji. ní problém, který nás mučí. Všeobecná
Chtěl jsem napřed z nich sestaviti soustavné po utrpení jej staví na prvý stupeň a pro
jednání, ale pak jsem si řekl, že bude lépe, když půjčují mu charakter posvátný.
Je pravda, že tento problém má své stránky
je uvedu jako dokumenty buď v plném znění
odborné a politické a také jiné, jež řešiti jest nad
nebo nejdůležitější odstavce.
schopnosti převážné většiny občanů.
L
Avšak všichni máme povinnost, abychom se
Pařížský arcibiskup kardinál Verdicr hned 5. povznesli nad stranické řešení a aby
června po mši sv. napsal dokument ze všech nejdů chom vytvářeli ovzduší míru a bratr
ležitější. Každý odstaveček v něm je nabit obsahem. ství, v němž lidé, kteří k tomu mají schopnosti,
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budou moci s jasnou odvahou řešiti tento trni
tý problém; povinnost, přinésti tomuto
sociálnímu míru v oběť svou řevni
vost, své politické a sociální oblíbe
né názory a do jisté míry i své vlastní
zájmy; povinnost říci upřímně to, co nám dik
tuje naše svědomí jako nejlepší vyřešení problé
mu, a přenechati řádným našim institucím, aby
učinily spravedlivá a účinná opatření.
Když se touto cestou nejde, pak všu
de je blud, nebezpečí, propast!
Zahraniční nebezpečí, jež nám hrozí, strach
před bratrovražednými zápasy, jež jsou důsled
kem oné cesty krajního individualis
mu; plýtvání oněmi statky, jimž nikde
na světě není rovných, a vším pořádkem,
jenž býval domovem v naší vlasti, a jehož, jak se
všeobecně uznává, jiné národy nemohou postrá
dali, aby si zabezpečily mír a blahobyt, konečně
věčné poslání Francie být šiřitelem opravdového
pokroku — to vše žádá po upřímném katolíku,
po Francouzů hodném tohoto jména, po člověku,
který opravdu miluje svého bratra, aby zpět
vnášel mezi nás mír, svornost, opravdové bratr
ství a aby usiloval bez průtahu a odhodlaně o to,
aby se stal skutečností onen nový řád,
po němž všichni toužíme.“
II.
Kardinál Suhard, arcibiskup remešský:
„Nemůžeme bez hlubokého vzrušení přihlížeti
k událostem, které tak mocně a tak bolestně otřá
sají naší zemí.
Jak je žádoucno a nezbytno, aby všichni přá
telé pořádku sjednotili své úsilí, aby problému,
jenž na nás tak mučivě doléhá, se dostalo vyře
šení nikoli chromého a prozatímního,
nýbrž rozumného a trvalého.
Zaměstnavatelé ať — podřizujíce se zákonům
spravedlnosti a lásky, nezměnitelným ve své pod
statě — mají na paměti, že aplikace těchto zá
konů vyžaduje přizpůsobení podmínkám doby a
prostředí, místa a rodiny, a že tyto zákony bu
dou tím účinnější a tím více přispějí k míru
mezi třídami, s čím větší srdečností, lás
kou a ochotou budou uvedeny v život.
A mají-li na druhé straně dělníci právo se
domáhati spravedlivých požadavků, nesmějí za
pomínali, že toto právo nejde tak daleko, aby
dovolovalo násilnosti a opovrhování soukro
mým vlastnictvím, a že musí býti doprová
zeno upřímným smýšlením smířlivosti,
nikoli nepřátelství.
Kéž vás naplňuje veliká touha po míru v prav
dě a spravedlnosti!“

III.
Arcibiskup v Cambrai Chollet:
„Obraťme se napřed k Bohu s modlitbou. A
pak se obraťme k sobě samým a zpytujme svě
domí. Poněvadž běží o krisi hospodářskou, zpy
tujme se vzhledem na dvě zásady, na nichž
spočívá národní hospodářství, a to
princip vlastnictví a princip práce.
Mívali jsme patřičnou úctu k vlastnictví, cizí
mu i svému? Nedychtili jsme protizákonně po
statku druhého?... Nenabyli jsme svého jmění
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hrabivostí, na př. platíce hladové mzdy, nehromadili jsme ho s lakotou, ne vynakládali jsme je
na neužitečný přepych nebo snad dokonce na
hřích? Byli jsme si toho vědomi, že jsme spíše
jeho správci ve jménu Božím než skutečnými
pány, a dávali jsme z něho chudým a Bohu?
Měli jsme smysl pro práci, pro opravdovou
práci, smysl, jenž pozůstává z lásky k práci, ze
záliby ve výkonu, z pečlivosti, abychom při práci
pro druhého nepromrhali okamžiků, které nám
nepatří, z bdělosti, abychom neporušili rovno
váhy mezi mzdou a vykonanou prací a abychom
se nedomáhali mzdy vyšší než hodnota vykonané
práce. Chuť do práce a přiměřená mzda jsou
zákony sociálního zdraví.
Dále soulad mezi zaměstnavatelem a zaměst
nanci a vzájemná důvěra. Povolání nemůže zkvétati, leč kdy skýtá obraz dohody, poctivé spolu
práce a vzájemné lásky mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem.
A když jsme tak prozpytovali upřímně a doko
nale své svědomí, obraťme se ke svým bratřím,
kteří jsou též všichni dítkami Francie, naší spo
lečné matky. I zde se zpytujme. Žili jsme se
všemi v poměru spravedlnosti a lásky, jak to
žádá křesťanské svědomí? Počínali jsme si vždy
s otevřeností a upřímností, platili jsme vždy hned
a plně to, co jsme byli povinni? ...Byli jsme
dobrými vůči všem, i těm, kdo nám byli antipatičtí a nepřátelští? Vztahovali jsme pomocnou
ruku k těm, kdo trpěli a byli nuzní?
Vyzpytovavše takto své svědomí, musíme-li ně
co napravovati, napravme to a vzchopme se, aby
chom s klidem a rozhodností spolupra
covali při řešení časových problémů
v duchu bratrství a velkodušnosti, a ochotně
přinášejme oběti nutné pro národ a obecné
blaho. Aby se nám to lépe podařilo, sdružme se
a vstupme do křesťanských organ i sací, v nichž máme zaručenou možnost zachová
vali přikázání Boží a v nichž máme zaslíbení so
ciální prosperity a sociálního míru.“

IV.
Arcibiskup Saliege z Toulouse:
„Pokládám za svou povinnost blahopřáti křes
ťanským odborovým organisacím z Toulouse. Při
svých akcích řídily se křesťanskými zásadami
a velikými směrnicemi papežských encyklik.
Všichni souhlasí, že nynější stav společ
nosti nemůže se udrželi. To není křes
ťanský duch, to je nepořádek, opírající
se o prvenství peněz, v němž cítiti nespra
vedlnost a sobectví.
Křesťanství neztotožňuje se s kapi
talismem.
Aby byl vytvořen nový sociální řád, opírající
se o respekt k lidské osobnosti a k její vznešené
důstojnosti, opírající se o primát člověka nad
anonymní a neodpovědnou mocí peněz — k to
mu je třeba všech lidí dobré vůle, a k tomu je
třeba mezi jednotlivými třídami společenskými
ducha lásky a spolupráce. Smlouva pracovní jeví
tendenci nabývati rázu právní formy smlouvy
společenské. Přehrady nedovedou vzdo
rovali logice života. Je tomu tak. Udá-
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losťi samy nás nutí žiti podle Božího přikázání:
„Milujte se vespolek".
Mlčet by nebylo nic plátno. Nový řád vybudo
ván není. Vykazuje-li stará společnost trhliny
na všech stranách, nová není ještě vytvořena.
Nebude vybudována dle spravedlno
sti a lásky, leda když všichni budou
s rozvahou a bez sobeckosti spolupra
covat i.
Prosím své diecesány, aby četli nau
ku papežů a rozvažovali si ji. Budou-li se jí
říditi při své činnosti, budou účinně napomáhati
k tomu, aby v jednotě a míru mezi třída
mi byl vybudován nový sociální řád,
v němž lidé nebudou již od sebe odděleni, nýbrž
budou sjednoceni ve službách obecného blaha.“

V.
Kardinál Liénart, biskup v Lilie:
„Nikdo ať se neklame stran důležitosti událostí,
jejichž jevištěm je celá Francie, a stran nebez
pečí, jež nemizí a jež ohrožují civilisaci.
Za takových okolností máme důležitější sta
rosti, než abychom se navzájem potírali. Již ode
dávna skutečnost staví před nás problémy, nyní
ještě k tomu mimořádně zhoršené hospodářskou
krisí, která tvrdě postihla průmysl, obchod i
zemědělství, zaměstnavatele i dělníky. Zaměstna
vatele postihla krajně hrozivá obtíž, jak udržeti podniky a prodati výrobky; mnozí z nich cítí,
že jsou na pokraji záhuby. Pro dělníky a zaměst
nance problém denní existence, ohrožený neza
městnaností, drahota životních potřeb a mzda
často nedostatečná. Rozřešiti tyto problémy —
to jest úloha, před kterou stojí všichni lidé dobré
vůle; a prosíme zvláště své věřící, aby
této úloze zasvětili svůj rozum a své
srdce.
V tom ohledu vždy Církev doporučovala me
todu, na niž upozomiti a již doporučili poklá
dám zde za vhodno: spolupráci. Otázky hos
podářské jsou příliš spletité, než aby mohly býti
šťastně rozřešeny jednostranně, ať již or
ganisacemi jenom zaměstnavatelů nebo jenom děl
níků. Jeden sociální problém ovládá všecky hos
podářské problémy: a to problém, jak zabez'pečiti lidské a normální vztahy mezi všemi slož
kami “téhož povolání, mezi kapitálem, řízením,
úředníky, dělníky, kteří všichni jsou spojeni spo
lečným zájmem. Dnes více než kdy jindy je nut
no místo antagonismu, jenž vládne ve vztazích
v tom či onom povolání, uvésti v život organisaci dostatečně pružnou, aby připustila přizpů
sobení různým podmínkám hospodářského živo
ta, ale také dost pevnou ve své struktuře, aby
udržela spravedlivou rovnováhu a přiměřené
vztahy mezi všemi příslušníky povolání.
Dělník nemá zůstati osamocen, sám to cítí, a
ostatně zavedení kolektivních smluv jej nutí, aby
se přihlásil k odborové organisaci. V tom ohledu
připomínáme křesťanským dělníkům, že Církev
schvaluje a doporučuje toto členství v odboro
vých organisacích. Ale právě proto, že zavrhuje
(Církev) třídní boj a ve shodě se svou naukou
i se zdravým rozumem hlásá spolupráci mezi vše
mi příslušníky povolání, žádá po nich, aby
vstupovali do neodvislé organisace

„Francouzské federace křesťanských
dělník ů“, kteří s hrdostí se řídí katolickou so
ciální naukou a na tomto základě budují hospo
dářský řád, vyhovující lépe spravedlnosti a lásce
než řád nynější. Francouzské zákony jim při
znávají toto právo. Stanou se, budou-li ho používati, opravdovými obhájci dělnické svobody,
proti níž někde jistí vůdcové se postavili a šli až
tak daleko, že dělníky křesťansky organisované
zbavili i chleba.
Ale apelujeme i na křesťanské zaměstnavatele.
Organisace povolání nemůže býti vybudována bez
nich. Mají již nějaké organisace; ať nezůstanou
osamocené. Dovoláváme se jejich smyslu pro sku
tečnost a současně i jejich křesťanského svě
domí a žádáme je, aby zahájili poctivou a dů
slednou spolupráci s odborovými organisacemi
dělnickými. Křesťanské dělnické odborové or
ganisace, vím to, jsou ochotny k této konstruk
tivní spolupráci, která byla vždycky v jejich pro
gramu a dá se dokonale uvésti v soulad s jejich
snahou zachovati si neodvislost Žádáme, aby se
tato spolupráce s nimi bez průtahů zavedla. Nereklamujeme však pro ně nějaký monopol, nýbrž
je naším přáním, aby spolupráce, která má býti
všeobecná, se zařídila i mezi organisacemi za
městnavatelů a ostatními odborovými organisa
cemi dle povolání, aby došlo k opravdovému so
ciálnímu míru. Ať si obtíže, které se dosud vy
skytují v těchto vztazích, jsou jakékoli, soudíme,
že je nekonečně výhodnější, zřídí-li se dobrovol
ně, než aby k nim donutil tlak událostí. Je očividno, že mnohé otázky zůstávají ještě nevyjas
něny a že takto budoucnost je zahalena mnohou
nejistotou a nebezpečím. Ale nemůžeme zů
stati tam, kde jsme. Přišla hodina, aby
se povolání o r g a n i s o v a 1 o spoluprací
všech svých příslušníků, aby společně stu
dovali problémy, které se týkají všech, i když
s jiného hlediska. Je nutno v novém duchu, v dů
věře v nauku Církve, pracovali na této organi
saci. Je toho třeba tím více, protože jinak ne
zbývá nic než třídní boj bez naděje a bez milo
srdenství."

VI.
Ještě maličký odstavec z delšího listu dijolnského biskupa Petit de Julleville, odstavec,
v němž mistrně opravuje primitivní názor mno
hých katolíků na sociální mír:
„Mír pro mnohé z nás je prostě klid. Klid ja
kýkoli, i když je řád porušen. To, co je nám
drahé, to jsou naše drobné zvyky, to, abychom
měli svůj chlebíček každodenně čerstvý, aby ob
chody byly otevřeny a na ulici aby byl klid. To
nám stačí, abychom prohlásili, že všecko je v po
řádku. A zlobilo by nás, kdyby nás něco, ať již
by to bylo cokoliv, vyrušilo z tohoto klidu našeho
života. Quieta non movere. Tím, co je v klidu,
nehýbat. Není-liž pravda, pěkný program pro
křesťana? Ve skutečnosti však mír je sice
klid, ale klid v řádu, jak tomu učí sv. Tomáš
ve stopách sv. Augustina; a kde je řád porušen,
tam není opravdového míru. Nemylme se
ostatně a nezaměňujme to, co se děje, s tím,
co se díti má — řád zdánlivý s řádem
skutečný m.“

139

ROZPRAVY

Závěr.
Pokládám za zbytečné připojovati k těmto nor
mám biskupským komentář. Když vedle mne ne
bezpečně hoří, neudělám zbytečného kroku,
abych jen co nejvíce získal času na hašení, proto
že každá vteřina v takové kritické chvíli má
svou nenahraditelnou cenu. Když biskupové
mluví ve chvílích, kdy všecko kolem nich hoří,

S)druženi Katolické Mládeže

kdy u nesčíslných duší se při těchto sociálních
a hospodářských zápasech rozhoduje již také:
s Bohem? či bez Boha? — pak dovedeme si
představili, jak uváženě musilo býti každé slovo
psáno — a jak v takové chvíli s největší ener
gičností se provětrávají i věci, které na provětrávání dlouho čekaly, protože by se bylo mluvilo
k hluchým uším.

a sociální otázka.

(Po „Dnech katolického mládí v Českých Budějovicích )
který tolik zdůrazňoval význam tohoto sou
Kdo byl svědkem této velkolepé manifestace
katolické mládeže, kdo opravdu prožil ty dva
cítění s Církví.
sjezdové dny, musí uznali, že jakékoliv oslavné
Vlast. Pouze katolické křesťanství dává
nacionalismu správnou ideovou náplň. N e
referování nebylo by na místě, ba nebylo by
apotheosa národu a státu, ne šo
ani důstojné této manifestace aktivní práce ka
vinismus ras, ne sovětský moloch,
tolicismu.
Již ta okolnost, že Českými Budějovicemi šlo
ne zvrácená idea bloudícího inter
nacionalismu, nýbrž snaha o vyš
katolické mládí neroztříštěno a nerozděleno hrad
bami různých spolků, ale svorné a odhodlané,
ší mravní a sociální úroveň náro
musí býti prvým měřítkem pro posuzování vý
da — toť jedině možná náplň nacio
znamu tohoto sjezdu. Druhým kladem byla pak
nalismu, jak jej chápou mladí ka
jejich upřímnost, jasnost a určitost. Neslyšeli
tolíci.
jsme ani v projevech sjezdových, ani v heslech
A to v Českých Budějovicích opravdu ukázali.
skandovaných v průvodech, žádných neurčitých Již v prvém slavnostním projevu na českobudě
frází: my nechceme... pryč s..., ale: „Ať žije jovickém náměstí po slavné mši sv. pravil JUDr.
svátý Otec! My chceme spravedlivý, křesťan M. Hořina: Dovedli jsme sloučit ke společné ma
ský, sociální řádí“ To byl duch sjezdu. A právě nifestaci všechny složky, bohužel, toho někdy ka
tento duch dal českobudějovickým dnům kato tolíci nedovedou. Dělí je různé ty ohrady spolků
lického mládí onen průbojný ráz, který teprve a ne tak ušlechtilé zápolení na líše Církve, jako
dnes, při značném časovém odstupu oceňujeme. spíše úzkoprsost a sobectví. Ne triumfovat mezi
Celý sjezd se konal ve znamení Jirsíkova sebou, ale mezi ostatními. — Divíme se tomu, že
hesla: Bůh—Církev Vlast! Diecesní předseda Církev ztratila dělnictvo? Nesmíme se zpozdit ve
SKM JUC. Fráni. Kolman píše ve sjezdovém vývoji! Musíme býti strojvůdci vývoje a encykliky
čísle „Dorostu“:
lokomotivou!.
Bůh. Především Bůh a lidský poměr k je
I projevy na zemské valné hromadě SKM, zvlá
ho svrchovanosti. Kolik lidí dnes však za ště pak referát generálního duchovního rádce
pomnělo na tuto zásadu, kolik se jich zpro P. Dra Fr. Kruše to dokázaly. Ale pouhá slova by
nevěřilo božským zákonům! Řady zbloudi nestačila. Činem dokázalo SKM svoje pochopení
lých vždy znovu a znovu hotoví se k popí pro vážnost doby a nutnost aktivity pořádáním
rání existence Boží. A tisíce jiných vydalo sociální konference ve druhý den sjezdový.
se na svou pouť životem, aby v něm hledalo
Tři referáty této sociální konference: P. Dra
jiného Boha, než znalo křesťanství. Věda, Fr. Kruše, vdp. P. Karla Rebana a JUC. Frant
civilisace, technika, humanita a jiné různé Kolmana, zasluhovaly by, aby byly uveřejněny
idoly měly nahradili jediného křesťanského v doslovném znění. Leč není to bohužel možno,
Boha. Píseň strojů a továren znějící ve svém proto podávám alespoň stručný jejich obsah.
fortissimu — to byl chvalozpěv, to bylo Te
Prvý referát: „Cesta z krise“ (P. Dr. Fr,
Deum moderního člověka. Přece však srdce Kruš S. J.). Čtenáři „Rozprav“ jistě znají my
lidské nedalo se upokojit ruchem motorů a šlenky dra Kruše. Byly již v „Rozpravách“ uve
nemohlo být napojeno kultem hmoty.
řejněny a nebude tedy třeba dopodrobna se roze
Církev. Katolická mládež, hlásí-li se k he pisovali. Co nás naplnilo radostí, byla jeho úvod
slu Jirsíkovu, chce veřejně dokumentovat, ní slova, kdy pravil, že nyní, když viděl ty
že Církev zůstává pro ni nej lepší matkou mladé nadšené katolíky pochodovali Českými Bu
a nejbezpečnější vůdkyní ve zmatku mo dějovicemi, nepochybuje o tom, že byli s to,
derní doby. Právě na sjezdu v Budějovi zahájili sociální „revoluci“, kterou potřebujeme.
cích ve dny sv. apoštolů Petra a Pavla, Ne revoluci zjitřených mas, ale revoluci srdcí
bude velmi důrazně proklamováno včlenění a hlav, která by začala stavětí spravedlivý, kře
SKM do Katolické akce. Mladí katolíci sťanský sociální řád na rozpadávajícím se řádu
z SKM snaží se pochopit heslo poslední dneška. Revoluci hlav, které by konečně již jed
doby „Sentire cum ecclesia“ a zařadit se nou prohlédly a pochopily, co že se to vlastně
do právní organisace katolické Církve. A děje — a revoluci srdcí, která by měla pochopení
je jisté, že toto poslání v Katolické akci a snahu opravdu pomoci dnešnímu chudému,
uvědomí si mládež jasněji v městě Jirsíkově, ubohému lidstvu, která by opět postavila do stře-
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du sociálního a hospodářského života člověkaDítko Boží a svrhla již jednou to zlaté tele
mamonářů s jeho trůnu, na kterém straší dnes
více než za biblických časů; srdcí, která by si
uvědomila jen jediné: člověkane kasy! Kdy
by Ti, kteří řídí osudy lidstva, měli
jenom trochu křesťanské lásky bylo
by pomoženo. Podpory jsou nutné, charita je
nutná — ale musíme trochu dál a výš. Musíme
se dovolávali pořádku i ve věcech sociální spra
vedlnosti. A nesmíme zavírati oči před technickou
revolucí. Nebojme se techniky! Děkujme Pánu
Bohu za ty vymoženosti, ale modleme se a pra
cujme k tomu, aby se nestaly neštěstím. To co
udělal z techniky liberalismus je kletba a zločin!
Dále zmiňuje se P. Dr. Kruš o finančním plánu
Ghelfandově a ke konci o Franzlově knize: „Die
abendländische Revolution“, ve které katolíkům
socialista připomíná jejich poklady. Kdyby bylo
jen trochu života u katolíků, musí tato kniha vývolati veliké hnutí, neboť znamená úplnou po
rážku klasického socialismu. — Na mládeži pak
jest, aby toto hnutí vyvolala. Budoucnost světa
leží v našich rukou...
Druhý referát: Mravní podmínkyobnovy
sociálního řádu. (Vdp. P. K. Reban, ředitel
kněžského semináře.) Jest předem nutno roze
znávali příčiny a podmínky. Již svátý Otec Lev
XIII. pravil, že sociální krise má kořeny mrav
ní. Proto nutno nejprv mravnost obnovit.
Které zjevy v současném hospodářském životě
můžeme přičísti na vrub nedostatku mravního
řádu? Jest to předně překotné hromadění ma
jetku a tím i moci v rukou několika jedinců
neb společenství. Vůdčí osobnosti podniků velkokapitálu jsou takřka všemohoucími nad majetkem
drobných kapitalistů. Místo věčného práva jed
notlivce, nastolen nejvyšší stupeň hospodářské
diktatury — diktatura finančního kapitálu, který
svýma rukama točí takřka celým světem. A z toho
plynou ty boje na život a na smrt mezi jedno
tlivými skupinami kapitálu mezi sebou o moc
ve státě a nad státem i státu mezi sebou.
Jest prostředek k nápravě, ale toho použije je
nom ten, kdo dřív sám sebe mravně obnovil.
Tím lékem jsou tři základní požadavky encykliky
„Quadragesimo anno“: 1. mravní náprava, 2. odpraletarisování proletariátu, 3. stavovská myšlen
ka. Musí však býti provedeny důsledně, protože
reforma sociálního řádu, která jedině může po
moci, musí spojovali obojí: mravní řád i vše
obecné dobro. Proto vidíme zde jedinou možnost:
návrat křesťanských řádů a jejich zařízení.

Dnešní sociální řád ztěžuje a znemožňuje život
náboženský.
Odnímejme mu toto nebezpečí a imunisujme jej.
Ozdravme sociální řád přímo v kořenech: ob
novme mravně člověka, aby ovládl své sklony
(následky dědičného hříchu), vraťme všem vě
cem jejich pravý sociální význam a poslání,
změňme právní formy dnešního hospodářství: žá
dejme více zodpovědnosti, zrušení anonymity i
obmezeného ručení pro podnikání, potírejme
neukázněnost spotřebitelů (pornografie) a žádej
me bezpečnou hospodářskou morátku!
Selhalo národohospodářství jako věda. Selhala
funkce státu, býti zárukou a ochranou společného
dobra, selhala empirická sociologie; nic neza
bránilo tomu, aby utrpěl život rodinný, aby ženy
byly zahnány na pracovní trh atd.
Dnes nestačí pouhá almužna — regulovat vý
střelky. Je nutná nová sociální reforma, která by
dala nový, správný a spravedlivý poměr práce
ke kapitálu. Katolíci se práci na této sociální
reformě nesmějí vyhýbati.
Třetí referát: Jak budeme pracovati pro
uskutečnění této sociální reformy?
(JUC. Fr. Kolman.) Předně musíme si uvědomiti, že sociální akce musí vyrůst z řad mladých,
že musíme spoléhat na svoje vlastní
síly. Proto: budeme dále pracovat, zvláště vidíme-li jak vhodná je doba pro náš výboj. Soci
alismus odvrací se od klasicismu Marxova, tech
nokraté snaží se dáti svému programu mravní
základy atd. Budeme studovat ideu katolické so
ciální nauky i ideje našich odpůrců. Dobrý za
čátek již máme. 60 sociálních studijních kroužků
pracuje po celých Čechách a soustřeďuje při
studiu jistě 400 mladých lidí. Musíme jen dále
poznávat, dále pracovat, dále studovat, dále bu
dovat naše sociální studijní kroužky. Pomocí jich
dojdeme tak daleko, že začneme spolupracovali
na budování nového, sociálního řádu, křesťanské
spravedlnosti a lásky.
Tato konference, kterou řídil obětavý sociální
pracovník SKM a předseda Zaměstnaneckého od
boru br. František Straka, byla již sedmou sociál
ní konferencí, kterou SKM v období 1935—1936
uskutečnilo. A byla jistě nejlepším zakončením
programu „Dnů katolického mládí“, neboť čer
pajíc z radostné nálady sjezdové svoje nadšení a
svoji odhodlanost jest i dobrou zárukou, že SKM
v sociálních otázkách nezklame právě tak, jako
nikdy nezklamalo. Pro mladé pracovníky z SKM
byla pak tato konference východiskem k práci
pro vzrůst sociálních studijních kroužků alespoň
o 100 °/o.
-fm-

Naše akce.
Návrhy k organis aci sociální školy.
1. Účel školy a důvody, jež vedou k přesvědčení
o její nutnosti.
V čísle 4. časopisu „Rozpravy“ bylo ohlášeno
zřízení „Sociální školy“. Úkolem jejím má býti
studium katolické sociální nauky a výchova nad
šených propagandistů. Sociální naukou zde

rozumíme — jak je dnes všeobecně zvykem —
i sociologii v přesném slova smyšlu, i ekonomii (hospodářství), což je oprávněno vzá
jemnou souvislostí obou těchto oborů.
Iniciátoři myšlenky zřízení Sociální školy po
kládají tuto věc za důležitou z těchto důvodů:
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a) Encyklika „Quadragesimo anno“ na celém
nekomunistickém světě přijata byla s nadšením,
ale zasady její nebyly ještě využity a uplatněny.
Naproti tomu jest známo, že socialisté a zejména
komunisté mají výborně vedené školy pro své
pracovníky. K tomu i značnou tradici a praksi
v dělnickém hnutí.
b) Třídenní nebo týdenní kursy o sociálních
naukách katolických, jak je u nás zvykem pořá
dali, nemohou naprosto postačili. Pro omezenost
času nelze na nich zpravidla podati více, než
může podati obyčejný novinářský článek a ne
může přirozeně při nich býti ani řeči o nějakém
zevrubném studiu věd národohospodářských a
sociálních, ač právě toho jest třeba. Pak také při
takových kursech není povinností studia, účast
níci nejsou zkoušeni. Nejsou také vedeni v dal
ším studiu odborné literatury.
c) Projevivší se úpadek politických sil kato
licismu (takřka o 30°/o) lze při čisti právě jen
nedostatku odborně školených pracovníků, pro
fože náboženské uvědomění lidu naopak se zlep
šilo, takže při zdravém průběhu věcí bylo na
opak očekávali sesílení politické moci.
d) Katolická sociální nauka je v širších massách lidu vůbec neznáma, kdežto marxismus je
poměrně dobře znám. Přispívají k tomu zejména
i stručná hesla přiléhavě volená a mající velkou
přitažlivost v širokých masách lidu. Katolické
sociální hnutí nedostalo se u nás ještě k tomu,
aby zásady v sociálních encyklikách papežských
obsažené na naše poměry konkrefisovalo a razilo
tak přiléhavá hesla. Kdežto tedy socialistický
předák má díky tradici a propracovanosti mar
xismu vždy pohotově vlastní heslo, ocitají se
katoličtí pracovníci ve větší nebo menší bezrad
nosti.
Jestliže na příklad ze spekulativních důvodů,
k docílení vyššího zisku (kartel) zastaví se ně
jaká továrna, hodí socialisté mezi lid heslo „vyvlastnif“, a lid jde za ním, poněvadž nic lepšího
neslyšel. Proč však neslyšíme v takových přípa
dech heslo, v němž by byla vyjádřena katolická
myšlenka o „sociální hypothéce“, jíž je každé
vlastnictví zatíženo, myšlenka, že vlastník má též
povinnosti a že nesmí se svým vlastnictvím dělati
si co by chtěl? Odpovídáme: proto, že katolická
sociální nauka málo sevšeobecněla, nebyla u nás
promyšlena a vžita: nemáme ji v krvi.
Tomu odpomoci může jen Sociální škola, která
na solidních vědeckých základech naučila by své
posluchače myslet a pracovat. Jen tak mohou
býti přemoženi odpůrci.

2. Název školy, její zahájení a trvání.

Škola bude se nazývati: „Sociální škola“.
Proponována byla jako dvouletá.
Tato myšlenka o 21etém trvání se prozatím ani
nezamítá, ani nepřijímá. Leč vzhledem k přiostřujícím se poměrům přichází se k názoru, že jest
třeba co nejdříve vychovat! prvé schopné
propagandisty. Z toho důvodu látka byla rozdě
lena tak, aby byla probrána ve dvou semestrech.
Druhý ročník, bude-li zřízen, bude míti za úkol
další prohloubení vzdělání nabytého za prvý rok.
Školní rok započne 1. října a skončí 30. června.
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5. Učební osnova.
A. Národní hospodářství 2 hodiny tý
dně a to: 1. Dějiny národního hospodářství do
roku 1848. — 2. Novodobé sociálně-hospodářské směry (liberalismus, socialismus, komunis
mus, korporativismus, technokracie, stavovství).
3. Peníze, jejich dějiny a filosofie.
B. Křesťanská sociologie 2 hodiny tý
dně.
C. Cesta z krise 1 hodina týdně.
D. Sociální polit, zákonodárství, je
ho dějiny a přítomný stav. Hnutí křesť.
sociální. Základy veřejného práva
1 hodina týdně.
E. Apologetika — 1 hodina týdně.
F. Dějiny filosofie - 1 hodina týdně, jen
v prvém semestru.
G. Seminář pro otázky organisační
a agitační — I. semestr 1 hodinu týdně, II.
semestr 2 hodiny týdně.
Celkem 9 hodin týdně rozděleno na 3 dny po
3 hodinách. Přednášky budou konány nejspíše
od 6—9 hodin večer. Čas bude blíže určen tak,
aby co nejsnadněji mohli se přihlášení posluchači
zúčastniti.

4. Řízení školy.

Řízení školy svěřeno je širšímu a užšímu ku
ratoriu.
Širší kuratorium skládá se z učitelů školy, jed
noho zástupce posluchačů školy, a dále ze zá
stupců katolických spolků a organisací, které
budou zvláště pozvány a jimž je dáno na vůli vy
slali po jednom zástupci.
Užší kuratorium skládá se z učitelů školy.
Duchovní rádce je členem užšího i širšího kura
toria.
Užší kuratorium rozhoduje o otázkách, týkají
cích se učební osnovy.
Širší kuratorium o všech ostatních otázkách
týkajících se zařízení školy včetně přijímání a
vylučování posluchačů.
Předseda širšího kuratoria je i předsedou už
šího kuratoria a ředitelem školy.
Podrobnější stanovy o jednání kuratoria, ja
kož i způsob obsazení prvního kuratoria budou
určeny později.
5. Přijímání a vylučování žáků.
O přijetí posluchače rozhoduje kuratorium.
Taktéž o jeho vyloučení. Posluchač musí se o
přijetí ucházeti zpravidla prostřednictvím někte
rého katolického spolku, neb s jeho doporučením.
V žádosti jest uvésti vedle osobních dat i před
běžné vzdělání. Podmínky ohledně předběžného
vzdělání se předem neurčují a kuratorium roz
hoduje od případu k případu.
Každý žák musí pedepsati revers, že bude po
absolvování pracovali na rozšíření katolické so
ciální myšlenky a že ředitelství školy neb insti
tuci, která by tím byla pověřena, bude podávati
zprávy o své práci. Kontakt s bývalými poslu
chači musí býti zachován.
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6. Studium.
Za účelem usnadnění studia budou vydávány
litógrafo vané stručné obsahy přednášek (sché
mata).
Kontrola bude se prováděti občasnými zkouš
kami a v řečnických cvičeních v semináři pro
otázky organisační a agitační.
Koncem školního roku podrobí se posluchači
zkoušce z celé probrané látky.
Konání společných cvičení duchovních bude
upraveno podle potřeby.

7. Hlavní úkoly kuratoria.
Hlavním úkolem kuratoria jest uvažovati o tom,
jak by co nejvíce myšlenka školy byla propago
vána, obstarati potřebné prostředky na krytí věc
né režie školy a pečovati o zřízení příruční
knihovny.
Důležitým úkolem jest obstarati místnosti pro
konání přednášek.
Dále jest třeba uvažovati, jak umožniti stu
dium i venkovským posluchačům, nebo nemajet
ným posluchačům. Doporučovalo by se zřídili
studijní stipendia a o jejich dotaci obrátiti se na
zámožnější katolické kruhy.
8. Trvalý kontakt bývalých posluchačů se školou.
Jak již uvedeno, je snahou školy udrželi stálý
kontakt s posluchači školy, kteří mají po opuš
tění školy propagovali ve svém prostředí myš
lenku křesťanského sociálního řádu. Aby tento
úkol snadněji mohli plniti, navrhuje se zřízení
zvláštního fondu, z něhož by v propagaci činným
absolventům školy byly poskytovány měsíční neb
občasné pravidelné podpory. Mnozí příslušnícikatolického hnutí, kteří by rádi pracovali v hnutí,
jsou hmotně špatně postaveni (buďto nezaměst
naní, nebo za špatnou mzdu) a sháňka po živo
bytí jim zabírá všechen čas a spotřebuje všechnu
energii. Podporou by se jim umožnilo vytrvali
a mohli by v nich býfi získáni dobří pracovníci.
Také pokud jde o dotaci tohoto fondu, bylo by
se třeba obrátiti na příslušné kruhy.
9. Studijní komise při Sociál(ní škole.
Bylo již předem uvedeno, že u nás nebyly vět
šinou ještě zásady obsažené v papežských sociál
ních encyklikách konkretisovány, což tvoří znač

nou závadu pro propagaci myšlenky katolického
sociálního řádu. Pod pojmem „konkretisování“
rozumí se, že všechny i zcela drobné, zdánlivé
nerozhodující otázky československé státní so
ciální a hospodářské politiky musí býti řešeny
podle zásad v encyklikách obsažených.
Vysloviti samotnou zásadu encykliky a ne
vysvětlili, jak tato má býti konkrétně provedena,
za daných v ČSR. právních, sociálních a hos
podářských poměrů nestačí. Samotná zásada bez
konkretisování není ještě program, zrovna tak,
jako nebylo by dostatečným určením programu
koncertu oznámení „komorní hudba". Spíše bude
jistě každý jen vyjmenování jednotlivých hudeb
ních děl pokládati za dostatečně určený pro
gram.
Bylo-li tedy shora uvedeno, že u nás nebyly
většinou zásady, obsažené v papežských sociál
ních encyklikách, konkretisovány, znamená to
vlastně, že katolické sociální hnutí nemá u
nás z valné části ještě žádného programu.
Studijní komise, sestávající z učitelů ško
ly a přihlásivších se osob s náležitým odborným
vzděláním, má za úkol diskutovali o všech sou
časných otázkách sociálních a hospodářských a
formulovali řešení odpovídající zásadám papež
ských sociálních encyklik.
Výsledky těchto debat budou publikovány v
„Rozpravách“, nebo, půjde-li o příspěvky delší,
v samostatných publikacích.
Posluchači školy, jakož i její absolventi budou
„Rozpravy“, případně i samostatné publikace do
stávali pokud možno zdarma nebo za režijní pří
spěvek, aby byli stále o všem informováni.
10. Veřejné akce školy.
Škola bude pořádati též veřejné přednášky o
otázkách sociálních a podávali petice a memo
randa o důležitých otázkách současného života
sociálního a hospodářského.
11. Poměr školý k politické straně.
Sociální škola musí se bedlivě uvarovali toho,
aby nebyla nebo nevzbudila zdání, že jest podni
kem politické strany. Zásada, předepsaná pro
katolickou akci, jest správná a bude ji i sociální
škola sledovali.

J. Mládek:

Některé úvahy k otázce stavovského zřízení
ve výrobě zemědělské.
Je povinností uvědomělého katolíka napomá
hali všemu, co by mohlo působiti k odpolitisování národního hospodářství. Když dělnictvo volá
po paritních, veřejných zprostředkovatelnách prá
ce, anebo zemědělci se domáhají zřízení země
dělských komor, můžeme v tom viděti, bezpochybné známky toho, že myšlenka odpolitisování
hospodářství se již vžívá a že s ní zároveň pro
niká takřka nepozorovatelně idea stavovského
zřízení, při tom nikoliv na základě autoritativněfašistickém, nýbrž na základě ryze demokratic

kém. Stavovská myšlenka, t. j. vůle, nahradili
třídní rozbroje spoluprací všech stavů, se může
plně uplatniti jenom v demokracii, jelikož jiné
režimy stavovskou myšlenku znásilňují a diskre
ditují. U nás se dostává stavovské myšlence nej
větší posily ve výrobě zemědělské a stavovské
zřízení se v tomto odvětví národního hospodář
ství, pravděpodobně, v dohledné době uskuteční.
Stavovský řád neznamená ovšem jen technickou,
aneb organisační přestavbu, nýbrž musí býti na
plněn duchem sociální spravedlnosti. Katoličtí
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politikové mají proto zvláštní úkoly při projed
návání zákona o zemědělských komorách: oni mu
sí pečovati o to, aby duch liberalismu a třídní
nenávisti zmizel a aby zemědělské komory se
staly veřejnoprávními institucemi v duchu en
cykliky „Quadragesimo anno“, v zájmu stavu a
celého národního hospodářství.
Každý, i nezemědělec, nahlédne, že dosavadní
zemědělská rada pro Čechy musí býti nahrazena
pružnou, rozčleněnou, povinnou organisací, jež by
byla s to, uspokojiti dnešní požadavky; pro ta
kovou organisací mluví nejenom hospodářské, ale
též i sociální důvody. Poměry v čsl. zemědělství
nejlépe objasní nám data o rozvrstvení zeměděl
ského vlastnictví. Podle výsledků z roku 1930,
uveřejněných začátkem května t. r. bylo v Česko
slovensku v r. 1930 1,648.604 zemědělských pod
niků. Z toho bylo soukromých 1,625.705, na obce
připadlo 12.050, společných podniků 4.921, cír
kevních majetků 1.521, družstevních 1.307, 549
podniků bylo vlastnictvím více jednotlivců, 200
podniků zemských, 111 okresních, 58 nadačních,
a 1.508 jiných. Podle velikosti podniků
— .41.466 podniků
do 0,1 ha
od 0,1 až 0,5 ha — 232.497
»
od 0,5 až 1 ha — 190.219
»
od 1 až 2 ha
265.675
»
od 2 až 5 ha - 438.348
»
od 5 až 10 ha
258.076
»
od 10 až 20 ha
147.317
»
od 20 až 30 ha
40.758
>>
od 30 až 50 ha - 18.113
»
od 50 až 100 ha
7.302
n
od 100, až 200, ha
4.217
»
přes 200 ha
4.616
»
Z těchto dat vyplývá, že malozemědělské pod
niky (0.1—5 ha) představují dohromady 1,168.205
čili 70.5°/o, střední hospodářství od 5—20 ha
25%, celkem malé a střední — více než 9 a půl
desetin všech zeměděl. podniků. Můžeme sta
tisticky zjistiti též i způsob hospodaření v jed
notlivých podnicích. Na více než polovině veškeré zemědělsky obdělávané plochy se pěstuje
obilí, U podniků s méně než 0,1 ha v 10°'o podniků,
od 0,1 až 0,5 ha - - 28.7% podniků
50.7 »b
od 0,5 až 1 ha
»
63
o/o
2
od 1 až
ha
»
od 2 až 5 ha
76.1 %
od 5 až 10 ha - 81.9 %
»
od 10 až 20 ha - 84.4 %
»
73.4%
přes 20 ha
»
Tyto číslice ukazují, že nejmenší podniky (do 1
ha), dohromady v počtu 464.332 čili 7* všech pod
niků, pak 265.675 podniků s 1—2 ha i převáž
ná část ostatních rolnických malých usedlostí
vykazují nejmenší osevní obilní plochu, tyto pě
stují obilí jen aby kryly hlavně vlastní spotřebu,
a vzhledem k nedostatku vlastního obilí jsou
nuceny ve většině případů obilí přikupovali. Zato
tyto nejmenší usedlosti mají značný podíl na
chovu dobytka. Následující číslice poskytují o
tom jasnou představu:
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Chov dobytka v podnicích s méně než
0.5 ha -- ,0.1%
od 0,5 až 1
ha - 30.7%
2
od 1
až
ha -- 66.2 %
od 2
až 5
ha - 80.8 %
56.7%
až 10
ha
od 5
ha - 23.8%
od 10 až 20
7.1 %
pře s 20 ha

*

„Zemědělský člověk“ jest nový pojem, který
razila moderní sociologie pro všechny v země
dělství činné lidi. Nejenom velcí, nebo drobní
sedláci, zaměstnavatelé aneb zaměstnanci, nýbrž
všichni, kdož v zemědělství jsou činni, jsou ob
jektem stavovské péče. Podstata stavu a stavov
ská jednota v její členité mnohosti — toť jsou
již dobře známé a propracované pojmy. Země
dělské komory jsou stavovským zastoupením ze
mědělského lidu. Jest třeba, v zájmu úspěchu
práce, rozčleniti tyto ve vesnické, okresní a zem
ské komory, v čele s celostátní zemědělskou ra
dou. Působnost zemědělských komor se sice po
někud kryje s působnosti zemědělských kultur
ních rad, nicméně jejich kompetence značně
vzroste.
Úkolem jejich bude:
a) Přímý vliv na rozvoj zemědělství (péče o
osev, třídění a zkoušky semen, chov dobytka,
zemědělská výchova, odborné školství, ovocnář
ství a zelinářství, zemědělská družstva atd.).
b) Veřejno-právní úkoly (zaujetí stanoviska k
předlohám zákonů a pod.).
c) Výkon různých funkcí jako na příklad, pro
vádění trhových řádů, regulace osevní plochy,
obilí, chmele a pod.
Že rozčlenění zemědělských komor směrem dolů
jest opravdovou nutností, ukazuje nejlépe pří
klad: Statistické vyšetřování o výši zemědělské
ho zadlužení nesmí vycházeli od jednotlivých
případů a jak se to namnoze děje podávali celko
vý obraz prostým sečítáním. Rozdíly mezi pod
niky jsou příliš veliké, než aby se na př. v Če
chách aneb na Moravě mohlo libovolně „vytr
hnout! 100 usedlostí a podle nich činili nějaké
závěry o zadluženosti stavu. Statistika, která chce
docíliti typického obrazu zadlužení, může vy
cházeli jen z uzavřeného hospodářského okresu,
kde příčiny zadlužení jsou většinou stejné. Každé
jiné šetření jest prostě statistická hříčka, která
může jen zkreslili pravý stav věci. Již z toho jest
patrný velký význam místních resp. okresních
zemědělských komor.
Veřejno-právní povaha zemědělských komor se
vyjadřuje ještě tím, že každý činný zemědělec
jest povinen přispívali určitým obnosem k udr
žování této instituce. Příspěvky budou vybírány
berními orgány.
Zemědělští dělníci a zaměstnanci, jako účast
níci komor, jsou samozřejmě též povinni pla
tili příspěvky; většina zaměstnanců jest odbo
rově organisována a přispívá k udržování těchto
organisací. Nebylo by radno, zatížiti tyto
skupiny novými dávkami, nýbrž bylo by třeba,
všechny tyto organisace učinili povinnými sdru-

ROZPRAVY
zeními zemědělských zaměstnanců a dělníků, a
tyto organisace již samy by odváděly určité ob
nosy zemědělským komorám.
Každý zemědělec a zemědělský dělník má, po
čínaje 25. rokem života, aktivní a pasivní volební
právo do zemědělských komor. Vládní předloha
rozděluje volby dle skupin (1—5 ha, 5—10 ha,
20—50 ha atd); k tomu přistupuje skupina zaměstanců. Zastoupení v jednotlivých skupinách
jest stejnoměrné. Nepochopitelno jest jenom, že
z voleb jest vyloučena skupina 25 arů—1 ha.
Jde sice o nejmenší podniky, které nejsou sobě
stačné a nestačí na obživu rodiny. Ale i tyto
četné drobné zemědělské podniky musí býíi pod
chyceny okruhem působnosti zemědělských ko
mor, mají-li komory vskutku vyjadřovati mínění
všeho zemědělského stavu. Též i záhrádkářsíví
musí zakotvili ve stavovském zemědělském zří
zení; tu by bylo třeba, vybudovali svaz všech

zahrádkářů s povinným členstvím, který by v
rámci komor mohl působiti.
Aby stranicko-politické vlivy byly předem vy
loučeny, volby do komor se provádějí na základě
přímého a tajného hlasování. Návrh socialistic
kých stran, aby se volby do zemědělských komor
prováděly na zásadách úměrného zastoupení a
vázaných kandidátních, by v případě uskuteč
nění znamenal notoricky známý stranický boj
uvnitř komor, což by ochromilo každou pro
duktivní jejich činnost a znehodnotilo význam
této instituce. Bylo by též záhodno, aby zákonem
se stanovila nepřípustnost současného vykoná
vání funkcí člena Národního Shromáždění a dedelegáta zemědělských komor.
Zřízení zemědělských komor vítáme jako dílčí
uskutečnění myšlenek a cest, které ukázali pa
pežové Lev XIII. a Pius XI. ve svých sociálních
encyklikách.

Dělnické aktuality.
Inž. Vavřečka, ředitel Baťových závodů, na
sjezdu textilního ústavu československého pro
mluvil o vyhlídkách výroby umělých surovin:
V důsledku rostoucí autarkie zámořských zemí
se uzavírají evropskému vývozu i poslední mož
nosti a jednou dojde k tomu, že Evropa nebude
míti vůbec snad možnosti kupovati zámořské su
roviny, což Evropu přinutí k tomu, aby vyráběla
nejen umělé silice, laky, barvy, vosky, vlnu, ba
vlnu, ale i umělou gumu, třísloviny a náhražky
za kůže. Inž. Vavřečka myslí, že svět bude tímto
zbaven pout protekcionismu.
Význam tohoto zjevu jest ovšem daleko větší,
než se zdá na prvý pohled. Že autarkie v zu
šlechťovací výrohě má v zápětí i autarkické snahy
v prvovýrobě, jest jenom logické a nepředstavuje
vzhledem k nesmírnému rozvoji technických věd
a method nic překvapujícího. Tento vývojový
směr znamená však ještě něco jiného, a sice, že
všecky naděje na obnovu světového
obchodu na starých liberalistických
zásadách jsou definitivně pohřbeny.
V našem časopise jsme již mnohokráte poukazo
vali na úplné ztroskotání liberalistického světo
vého hospodářství a na nesprávnost tvrzení ně
kterých slovutných národohospodářů, že jenom
od „zapojení na světový obchod“ a od zvýšení
našeho vývozu lze očekávati hospodářské zlep
šení u nás. Ne od obnovy světového obchodu
závisí obnova hospodářství každého státu, nýbrž
právě naopak, nejdříve je třeba udělali
pořádek ve vlastní domácnosti, a po
tom teprve bude lze obnovili světo
vou směnu, ovšem na jiných základech ideo
vých a strukturálních, než tomu je dnes. Skuteč
nost života dává nám za pravdu, a takřka denně
odevšad přichází zprávy, jež potvrzují toto naše
stanovisko. Jednak obnově světového obchodu
stojí v cestě téměř nepřekonatelné překážky po
vahy strukturální, jednak, i v těch zemích, kde
výroba dosáhla úrovně z let předkrisových, resp.
předstihla ji, se jasně objevuje nemožnost řešení
otázky technologické nezaměstnanosti starými
„osvědčenými“ methodami zkomírajícího libera-

lismu. Toto poznání vede ovšem s železnou nut
ností k přemyšlení o radikální změně všech na
šich sociálně-hospodářských řádů; před touto
otázkou vedoucí politikové a národohospodáři
zbaběle couvají a strkají hlavy do písku, napo
dobujíce pštrosy v okamžiku nebezpečí. Dokonce
1 takové listy, jež obvykle s přímo dojemnou blahodušností radostně ukazují na každý zlomek
procenta zlepšení našeho exportu a již lOOlkrát
zvěstovaly „přelom krise“ a návrat k starým do
brým časům, stávají se nervosními a rozpačitými
z úporně trvající technologické nezaměstnanosti,
o níž ničeho není psáno v učebnicích a národo
hospodářských čítankách. Tak, na příklad, socia
listické „Národní Osvobození“ v úvodníku z 9.
VIII. t. r. se dokonce osmělilo poukázati na to,
že dosavadní zákroky proti nezaměstnanosti ne
jsou než záplatou, která se snadno může protrhali
a že je třeba do základu jdoucí sociální přestav
by. Jsme si ovšem vědomi, že taková mluva socia
listického listu, neobvyklá v době, kdy žádné
parlamentní volby nejsou na obzoru, neznamená
ve skutečnosti více, než nějakou tu syndikalisaci
aneb liberalistický měnový zákrok á la „operace
na volném trhu“, quint-essenci to marxistické
moudrosti. Než, žel Bohu, i s katolické strany
postrádáme jasného a určitého programu boje
s dnešní krisí a nezaměstnaností, ačkoliv právě
my katolíci máme tak vznešené směrnice pro so
ciální přestavbu v encyklice Quadragesimo anno.
Zdá se, že v katolickém táboře rádi citují tuto
encykliku a ohání se jí při každé příležitosti,
ale nikoho nenapadne, vskutku se jí v praksi
řídili. Na příklad jest veřejným tajemstvím, že
Svatý Otec v kapitole o situaci zemědělského
proletariátu měl na mysli španělské poměry, kde
2 miliony zemědělských dělníků nemají Vůbec
skoro půdy, 3 miliony rolníků mají dohromady
5 milionů ha, kdežto sto tisíc statkářů vlastní
12 milionů ha půdy! Přidáme-li k tomu, že ná
sledkem špatných a nedostatečných meliorací he
ktarové výnosy málozemědělských usedlostí ve
Španělsku jsou velmi nepatrné a mnohdy nestačí
ani k nejskrovnějšímu živobytí, jest jasno, že ta
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kový stav věci vždy znamenal stálé nebezpečí
těžkých sociálních konfliktů a otřesů. Kdyby špa
nělští katolíci se řídili, pokud byl ještě čas, po
kyny, obsaženými v encyklice papeže Pia XI.,
tato nešťastná země by mohla snad býti uše
třena dnešního hrozného bratrovražedného boje.
V „Rozpravách“ již byla uveřejněna úvaha o
španělských problémech a o ponaučení, které ze
Španělska by měli čerpati katolíci celého světa.
„Poznej sama sebe“ — tato pravda by měla býti
ujasněna především katolíky. Chceme-li oprav
du obnovy světa na základech křesťanské spra
vedlnosti a lásky, potom si musíme též i ujasniti praktické cesty k tomuto cíli a poctivě
z toho vyvozovati důsledky. Jestliže, na příklad
brojíme proti nemravnému filmu a nečistému ti
sku, tak se nesmíme spokojili poukazováním na
svinstva, jež nákladem mnohatisícovým vychá
zí u naších odpůrců, ale též se i postarati o to,
aby takové „Nic než tělo“ známé sbírky „Rodokaps“ nebyly ozdobeny jménem katolické tis
kárny, která svinstvo tiskne pro svůj soukromý
zisk.
•••

Koncem července t. r. bylo a nás nezaměstna
ných 504.750 osob, t. j. o 10.8% méně než v červ
nu t. r., kdy bylo hlášeno 565.799 lidí bez zaměst
nání. V Cechách činí pokles nezaměstnanosti 7.6%
— v zemi Moravskoslezské 11.1% — na Slovensku
25.8% — na Podkarpatské Rusi 5.1%. Blahodárný
vliv veřejných investičních prací, zejména na Slo
vensku je zřejmým. Ovšem více než půl milionu
nezaměstnaných jest stále ještě tíživým bře
menem pro naši malou zemi. Musíme si při tom
uvědomiti, že úplné odstranění nezaměstnanosti
může býti uskutečněno jen s pomocí veřejných
investičních prací v obrovském měřítku, a to
stálých, trvajících snad 10—20 i více let, jelikož
celé statisíce lidí jsou navždy technologickým roz
vojem vyřazeny z práce v soukromopodnikatelském světě. Otázka nezaměstnanosti jest rozho
dující pro řešení sociální otázky vůbec, jelikož
hlavní náš požadavek, odproletarisování proletariátu ve smyslu papežských encyklik, t. j. spra
vedlivá mzda pro dělníka a jeho rodinu, jest
možno uskutečnili jen po úplném od
stranění n e z a m ě s t n a n o s t i. Zatím, ovšem,
pohybuje se úroveň mezd mnohdy pod lidskou
důstojnost a při tom projevuje stále klesající
tendenci. Podle statistiky Ústřední sociální po
jišťovny bylo
Počet
Průměrný roční
výdělek dělníka
v roce
dělníků v tisících
5976
1929
2505
1955
1887
5252
1954
1879
5097
1955
1918
4947
V posledních číslech „Rozprav“ již jsme uvedli
celou řadu číslic o dělnických mzdách, ze kterých
je jasně viděti, že různá kolísání počtu zaměst
naných lidí, i když mají dosti příznivou tendenci,
zůstávají naprosto bez vlivu na vývoj mezd, které
neustále klesají. Je jasno, že otázku spravedlivé
mzdy a jiné otázky, spojené s dělnickým životem,
nelze dříve uspokojivě rozřešili, dokud nebude
definitivně řešena otázka nezaměstnanosti, čili
mutatis mutandis, dokud nebude vyřešen pro
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blém, kde vžiti miliardy Kč na stálé investiční
práce, aniž by se při tom prováděla inflace a
aby břemeno státního dluhu se nezvětšilo, jako
na příklad ve Francii, kde socialistická vláda
Blumová si nově vypůjčila již 28 miliard franc.
franků.
Mizerné mzdy nevadí ovšem liberalistickým
podnikatelům, aby nezvýšili ještě více požadavky
vůči pracujícím. Výkon dělníka roste, mzdy kle
sají a počet pracujících lidí se zmenšuje. Na ne
dávném mezinárodním sjezdu horníků (třicátémdruhém) se uváděla zajímavá data, jako na př.:
v Polsku v r. 1950 vytěžilo 51.000 dělníků 7.1
milionů tun uhlí, kdežto v roce 1955 vytěžilo
29.000 dělníků 12.5 milionů tun, což ukazuje na
neúprosně technologický proces pozvolné zámě
ny práce lidí za práci strojů. V resoluci hornic
kého mezinárodního sjezdu se praví:
Racionalisace a mechanická práce v hornictví
přivodila:
1. význačné stoupnutí výkonů dělníka a značné
snížení počtu zaměstnaných,
2. značné zvýšení počtu úrazů a předčasnou in
validitu horníků.
Bezohledná liberalistická chamtivost zneužívá
technického pokroku, který by měl sloužiti všem
lidem, ku zvýšení vlastního zisku, aniž by se při tom
bral ohled na zdraví a život pracujícího člověka.
Stroje se zavádějí dnes ne proto, aby ulehčily
dělníku v jeho práci, nýbrž aby ho zotročily,
což není ovšem posláním moderní techniky, která
je s to, zahrnouti všechno lidstvo hmotným bla
hobytem a hojností statků a služeb, nýbrž vý
razem liberalisfického sobectví a úkazem nut
nosti vybudovati nový sociální řád spravedlnosti
a lásky. K jakým koncům přivádí panující spo
lečenská soustava jasně ukazuje, na příklad
zpráva České zemské péče o mládež na Moravě,
podle které celých 90% nezaměstnané mládeže
se ničemu ne vy učilo! Tato Jobova zvěst nepotře
buje dlouhého komentáře. Stačí jen poukázati na
na to, že „něco je shnilého ve státě dánském“ a
že jest třeba rychlé a energické nápravy v duchu
okružního listu Sv. Otce.
Podle zpráv z 52 mezinárodního sjezdu horníků
v Praze bylo v roce:
Výkon v kilogramech
Počet
na 1 dělníka a směnu
dělníků v dolech
57.592
1929
1.042
1955
47.855
1.171
1954
45.056
1.207
1955
41.786
1.256
O tom, jak stoupá výkon dělníka při poklesu
počtu zaměstnaných ve výrobě, ukazují též i ná
sledující data:
Ve výrobě surového železa bylo:
v roce
průměrný výkon v tunách
1952
242
1955
576
1954
455
1955
4'91
při čemž počet zaměstnaných ve výrobě byl v r.
1955 o 11.2% nižším, než v r. 1952. Nepřeháníme,
když tvrdíme, že právě v tomto problému spočívá
celá zápletka všeho sociálně-hospodářského dění
přítomné doby!
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ZAJÍMAVOSTI
ZE ŽIVOTA SOCIÁLNÍHO
A HOSPODÁŘSKÉHO.

USA překoínává křísí?
Obchodní komory v USA si velice libují v tom,
že výroba již tam překonává krisi a že v někte
rých oborech produkce a odbyt dokonce před
stihly stav z r. 1929, roku to nejvyšší světové a
domácí konjunktury. Že v USA je na 12 milionů
podporovaných nezaměstnaných, jest těmto bo
drým kapitalistům jedno. Vůbec všude se začíná
tvořiti podivné stanovisko k soudobým hospo
dářským zjevům: ponenáhlu, ale jistě mizí i ta
poslední špetka soucitu a lásky k bližnímu, a to
zejména u těch lidí, kteří ještě před krátkou do
bou byli následkem krise téměř na pokraji ka
tastrofy, ale jimž se přece podařilo udržeti se
nad vodou. Máme tu na mysli kapitalistické
kruhy, jež se ještě před 2—3 roky tvářily velmi
radikálně a byly ochotny k nejdalekosáhlejším
sociálním a hospodářským reformám. Mluvilo se
dokonce o „socialismu bohatých“, apelovalo se
na nejkrásnější lidské city, mravní zásady a pod.
Ovšem jen pokud i těmto kapitalistům, odchova
ným liberalistickou školou chamtivosti a bez
ohlednosti hrozilo hospodářské shroucení v dů
sledku krise. Jakmile však těmto ustrašeným li
berálům zasvítilo slunéčko konjunktury, zmizel,
jako v propadlišti, soucit s bližním a mravní
zásady, a „socialismus bohatých“. Místo toho se
zase objevují „pevné a nezměnitelné zákony“ ná
rodního hospodářství, podle kterých prý musí
býti nezaměstnanost a bída, jak to nedávno psal
jeden z nejrozšířenějších českých listů ve své
hospodářské části. Opravdu, spíše projde vel
bloud uchem jehly, nežli bohatec se naučí mravně
mysleti a žiti a tak si zasloužiti nebe. Liberalisíé,
puzeni nezkrotnou touhou po největším zisku,
zapomínají při tom, že to celé jejich bohatství
a moc jest budova na písku, stejně jako i je
jich národohospodářská lžinauka. Liberalistické
období lidských dějin trvalo jen asi 150 roků,
a již se prokázalo býti naprosto prohnilým od
hlavy až k patě. Všecky zmatky naší doby, so
ciální a politické otřesy a převraty — vše to uka
zuje na nezvratně se blížící konec liberalismu.
Ale což opravdu muselo by se nastolení nového
společenského řádu provázeli krví a násilím?
Což opravdu jest tak málo rozvahy a dobré
vůle, aby se nemohl v lásce a míru uskutečniti
přerod společnosti, aniž by při tom byl někomu
zkřiven vlásek na hlavě? Neustaneme ve své
práci o přesvědčování, pokud ti, kdož nechtějí
vidět a slyšet, neotevrou svých očí a nestanou
se lépe vnímavými k varovným hlasům, když už
jejich srdce nejsou schopna dobrých hnutí. Nový
sociální řád, vybudovaný na nezviklatelných zá
kladech papežských sociálních encyklik, toť náš
program sociální obnovy, jež jest jedině s to,
zajistiti lidské společnosti mravní rozvoj a kul
turní a hmotný blahobyt. Proto i bojujeme proti
modlám 'liberalismu, finančnictví a uspávajícímu
chlácholení různých těch obchodních komor a
jejich „učených“ příživníků.

Ve Švédsku zřizuje se komise pro studium
účinků raciohalisace.
Švédská vládní komise bude studovati účinky
racionalisace a mechanisace výroby po stránce
sociální, jelikož celá polovina všech nezaměstna
ných ve Švédsku jest navždy stroji vyřáděná
z práce. Budou se hledati cesty k nápravě, ze
jména možnosti trvalých sociálně-hospodářských
kompensací pro strukturální složku nezaměstna
nosti. Tato stručná zpráva ze Švédská nevzbu
dila v denním a odborném tisku téměř žádné popozornosti. Není ovšem divu: zájem celého světa
jest soustředěn nejvíce na politiku a dramatické
události dne, jako revoluce ve Španělsku a pod.
Proto i taková zdánlivě všední zpráva ze Švéd
ská nemohla vyvolati nějaký větší ohlas. Stu
dium zjevu technologické čili strukturální ne
zaměstnanosti, jež jest hlavním symptomem těž
ké nemoci liberalistického řádu, nemůže než přivésti k pevnému přesvědčení o neudržitelnosti
tohoto řádu a k odhodlání nahraditi jej spra
vedlivější soustavou. Tato švédská akce biy mohla
býti nám příkladem a povzbuzením: i u nás
by měl býti ustanoven sociálně-hospodářský sbor pro studium otázek,
spojených se zjevem technologické ne
zaměstnanosti.
Prozatím se v této důležité věci neděje nic; na
mlouvají se báchorky o tom, že nezaměstnanost
zmizí, až vzroste vývoz našeho zboží. Jest to
velmi obratná demagogie zastánců dnešních liberalistických řádů — nemůžeme prý nic dělat
pokud se neobnoví světový obchod a náš export v
bývalé výši, vinni jsou Japončíci, cla a daně
a pod. My, kapitalisté, neneseme na daném stavu
věcí vlny. Technologická nezaměstnanost? Podle
pánů liberálů, bylo by lze — likvidovati velmi
snadno — postačí jen přestátí vypláceli pod
pory v nezaměstnanosti a dělníci budou dělat
tak lacino, že lidská práce bude ještě lacinější,
nežli strojová. Pak by ovšem páni liberálové
přestali zaváděti nové stroje a laskavě by lidi
zaměstnávali za 1—2 Kč denně. Takové nelidské
a nekřesťanské názory na dělníka s jedné strany
a chlácholení exportem, rostoucí konjunkturou
výroby a „operacemi na volném trhu“ na druhé
straně, přivodí nakonec bouři a katastrofu. Jest
třeba ještě zavčas podniknouti vše, aby byly za
chráněny před zničením kulturní hodnoty lidstva
a Boží požehnání moderní techniky by mohlo býti
náležitě využito ke prospěchu všech lidí.

Jest třeba dívati se na práci jinak než na kapitol.
V „Právu Lidu“ píše V. Maur: Je třeba dívati
se na práci jinak než na kapitál“. Odměna za
práci musí být větší než odměna, kterou vyhra
zujeme kapitálu, zejména t. zv. kapitálu finanč
nímu.
Tento názor se obvykle pokládá za něco ultrasocialistického, za novodobý objev. Chyba lávky
již středověk, „temný“ středověk, pro který
nemají liberálové a jejich marxističtí levobočkové
než slova pohrdání a odporu, dovedl správně
hodnotili význam a cenu kapitálu a lidské práce.
Tak na příklad v Tyrolích za Meinharda II.
(ve XIII. století), zemská vláda vykupovala rudu,
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dobývanou soukromými podnikateli, kterým bylo
propůjčeno kutací právo, při čemž podnikatel
za svoji finanční účast dostával 12 stříbrných
grošů týdně, kdežto pracující dělník dostával
15 grošů! Při tom výkup se prováděl často i
tenkráte, když rudy nebylo zapotřebí, tedy z
důvodů sociálních. Nedávno vyšlá kniha dr.
Franzla „die Abendländische Revolution“, o které
v našem časopise bylo již podrobně referováno,
poukazuje na duch středověku, duch pra
vého socialismu, správněji solidarismu. Tento
duch panoval ve středověku, pokud ovšem
byly živě a upřímně zachovávány křesťanské zá
sady ve společenském a rodinném životě. Libe
ralismus rozbil středověké společenské zřízení,
jež se nedovedlo přizpůsobili novým požadav
kům života, ale nevytvořil žádné nové organické
společnosti, nýbrž atomisoval ji, rozdrobil ji v
v jednotlivce, stojící proti sobě v zuřivém „boji
všech proti všem“. Moderní socialismus zase usi
luje o podrobení jedince všemocnému kolektivu,
nedbaje přirozených práv lidských. Sociální řád
spravedlnosti a lásky k bližnímu může spočívati
jenom na přirozených základech, t. j. základech,
křesťanských, jak je vylíčil Sv. Otec Pius XI.
ve své sociální encyklice.

Pokles spotřeby masa.
Podle výkazu Státního statistického úřadu za
prvých pět měsíců letošního roku, klesá u nás
spotřeba masa nepřetržitě. Na hlavu obyvatelstva
činí pokles téměř 5% oproti stejné době loň. roku.
Naproti tomu zvýšila se spotřeba tuků (o 15%),
a to hlavně tuků umělých: lidé následkem
krise jsou nuceni jisti více brambor a méně masa.
Požadavek určité části tisku, aby umělé tuky
byly zdraženy za účelem lepšího odbytu másla a
sádla, jest prostě antisociálním a musí býti se
vší důraznosti odmítnut. Nemluvě již o tom, že
by byl naprosto bezúčelným — bez úpravy dů
chodů širokých mas obyvatelstva nebude i vět
šího odbytu másla a sádla.

O hudebních programech rozhlasu.
Anglický rozhlas oznámil, že vysílaní velkých
symfonických koncertů z Queen's Haifu bude
omezeno na jednu hodinu. Posluchači rozhlasu
zaplavili správu dopisy ze všech vrstev obyvatel
stva, ve kterých protestují proti tomuto zkraco
vání a tvrdí, že právě tyto koncerty tvoří nejcen
nější jádro programů anglického rozhlasu. Oby
čejně se o Angličanech tvrdí, že jsou národ málo
muzikální, poněvadž nevydal ze sebe poslední
dobou žádného významného skladatele nebo vý
konného umělce. Ale z této stručné zprávy vidí
me, že úroveň hudební kultury u Angličanů jest
mnohem vyšší než u nás, ačkoliv můžeme se prá
vem chlubiti našimi velkými skladateli a vir
tuosy. Ještě nedávno byla v tisku diskuse o na
šem rozhlasovém programu, a určitý tisk se úporně dožadoval „zlidovění“, t. j. zhoršení po
řadů našich vysílání.
Dokonce se plýtvalo i hesly: „kulturní demo
kracie“, „vůle většiny posluchačstva“ atd. Ovšem
že všelijaké ty dechové, tamburašské a „lidové“
kapely, nemají s demokratismem nic společného,
leda s plebejstvím v kultuře. Když našemu roz
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hlasu už chceme něco vytknouti, tak právě to, že
zařazuje do svých relací tyto „dechové“ a j.
kapely, jež hrají většinou falešně a vrhají divné
světlo na „národ hudebníků“, jakým prý jsme.
V otázce programu rozhlasu nemůže rozhodovali
přání byť i většiny posluchačů: rozhlas není ho
spoda, kde kapelník za pětikorunu zahraje „de
vět kanárů“. Rozhlas jest důležitý výchovný a
kulturní činitel, a jestliže právem brojíme proti
nemravným a nekulturním filmům, to ještě s vět
ším důrazem musíme vystoupili proti soustav
nému kažení hudebního vkusu našeho lidu, hlav
ně mladé generace, všelijakými antihudebními
pitomostmi, kterými jest náš rozhlas přímo nabit,
i když tyto pitomosti se oblékají do „lidové“
formy. Správa našeho rozhlasu by měla míti
pevnější páteř a rozlišovat nikoliv mezi „těžkou“
a „lidovou“ hudbou, nýbrž mezi hudbou ho dno tnotnou (ke které náleží naše národní písně a
tance) a šmejdem narychlo upečeným ziskuchtivými a malogramotnými „skladateli“, jejichž mí
sto není v atelieru rozhlasu, nýbrž na „dvoreč
kách“ a v hospodách. Naše mladá generace (i
akademická!) vyrůstá v ovzduší „kultury“ dan
cingů a putyk a „národ hudebníků“ promarňuje bohaté dědictví Smetanů a Dvořáků, ke kte
rému se pomalu již nechce znát. Že i určitá část
„pokrokového“ tisku se dala do služeb plebejckosti, jest příznačné; postrádáme však jasného a
pevného stanoviska tisku strany, jež chce sloužiti
zájmům katolického lidu v ČSR.
Výroba elektrické energie.
Ve výrobě elektrické energie jest Českosloven
sko na 17 místě (0.6% světové výroby). Na 1
obyvatele CSR připadá ročně 84 KWh.

Úmrtnost u nás.
V roce 1921 bylo živě narozených dětí v Česko
slovensku 399.000, v r. 1935 '268.000, čili skoro
o 33% méně. V r. 1921 zemřelo v CSR. 157.000
osob, v r. 1935 203.000, t. j. o 22.5% více. K těm
to výmluvným číslicím není třeba obšírných ko
mentářů. Nelze však vše vysvětlovali hospodář
skou tísní naších dnů; ještě více než sociální
a hospodářské příčiny působí pokles mravní úrovně, rozlukové zákony, bezvěrectví, materia
lismus,, nemravný tisk a biografy atd. V poklesu
populace jsme na třetím místě za Francií a Ně
meckem. V r. 1922 mělo Rumunsko na 1000 oby
vatel 36.5 porodů, Polsko 35.3, Itálie 30.8, Ma
ďarsko 29.5, Československ o 28, Německo
22.4. Do r. 1932 klesly tyto číslice v Německu
o 32.6 proč., v ČSR o 25 proč., v Itálii o 22.7
proč., v Maďarsku o 21.7 proč, v Polsku o 19.1
proč.

Statistika sebevražd.
Podle rakouských statistik, na každých 100.000
obyvatel se čítalo v r. 1932 sebevražd: v Itálii
11, ve Francii 20, v Německu 29, v Českoslo
vensku 30, v Maďarsku 35, v Rakousku 44.
Mezi sebevrahy je většina žen. Od r. 1933 však
tyto číslice značně klesají; zvláště ubývá mla
distvých sebevrahů. K tomuto zjevu se ještě vrá
tíme v obšírnější úvaze.
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Úmrtnost dětí ve Španělsku.
Na 1000 úmrtí připadá ve Španělsku dětí pod
5 let:
v Granadě — 447,
v Albercetě — 405,
v Laspalamas — 494.
V jiných španělských městech jest úmrtnost
dětí přibližně na stejné výši, což jest jasným dů
kazem hrozné bídy španělského lidu.

Co umožnil pokrok?

Nedávno zemřelý anglický spisovatel Chesterton v jednom rozhlasovém projevu pravil: Po
krok umožnil všem psáti hanlivé letáky, vydávati špatné noviny, založili novou sektu, prováděti
živnost jakou kdo chtěl. Poslední skončilo tím,
že kdo měl živnost, ztroskotal, poněvadž jeho
konkurent směl též dělati co chtěl. Smíme pro
jevovat! své nápady, jak chceme, — jenže 5 lidí —
milionářů ovládá všechen tisk, jímž bychom chtěli
pro je vováti své nápady. I zdá se mi, že vzduch
svobody, který prý zásluhou liberalismu vdechu
jeme, zaviňuje záduchu, na kterou si mnozí z nás
stěžují.
Jak mnoho kdo válčil.

Rusko-americký sociolog Pitirim "Sorokin vy
počítal, že za posledních 1000 roků bylo v
Evropě 827 válek. Z toho Francie vedla 185 vá
lek, Anglie 176, Rusko 151, Rakousko-Uhersko
131, Španělsko 75, Itálie 32, Německo 25, Ho
landsko 22 atd.

Úbytek nezaměstnanosti.
V červnu t. r. ubylo vlivem sezónních prací
71.415 nezaměstnaných, t. j. o 11.2%. Oproti r.
1935 je stav nezaměstnanosti letos nižší o 40.000
lidí, oproti r. 1934 nižší o 17.000. Celkový počet
nezaměstnaných v červnu t. r. byl 565.970 osob.

Pokles výroby vodky v SSSR.
Podle tvrzení sovětského lidového komisaře Mikojana je výroba vodky jediným odvětvím po
travinářského průmyslu, jež vykazuje pokles. V
r. 1913 bylo prodáno na nynějším území SSSR
1.116 milionů litrů vodky, t. j. 8 litrů na jednoho
obyvatele matušky Rusi ročně. V r. 1931 bylo
již jen 4.4 litrů, v r. 1935 3.6 litrů na hlavu (cel
kový prodej v r. 1935 — 635.6 milionů litrů). Před
válečný („carský“) ruský státní rozpočet byl vy
budován na monopolním prodeji vodky; to byl,
jak mu říkali oposiční ruští poslanci Dumy, „pijanský“ rozpočet. Na Rusi pilo všecko. Ve vodce
byly utápěny nesčetné hospodářské a kulturní
hodnoty. Je-li tomu tak, jak tvrdí Mikojan, pak
jest to rozhodný pokrok oproti bývalému stavu.
Výdělek 84 Kč týdně!
V sociálním pojištění bylo na počátku t. roku
v nejnižších třech třídách (nejvýš 84 Kč týdně)
54%, t. j. více než polovina všech pojištěnců.
To je prostě odstrašující zpráva. Když dělník za
celotýdenní námahu nedostane ani takovou mzdu,
aby se s rodinou mohl aspoň dosyta najísti,

nemluvě již o ostatních potřebách kulturního
člověka, pak jest to do nebe volájící hřích! Ne
stačí bojovat proti nezaměstnanosti, nýbrž jest
naléhavou nutností dáti pracujícím to, co jim
právem náleží, t. j. spravedlivou mzdu. Nedávno
jsme slyšeli, jak vůdčí osobnosti čsl. průmyslo
vého a finančního světa si pochvalovali utěšený
rozvoj hospodářství. Kdy už konečně ten „utěše
ný“ rozvoj se projeví též i v dělnických mzdách?

Kolík by se uživilo lidí na zemi?
Podle statistik, lidstvo se denně rozmnožuje o
50.000 hlav. V r. 1800 bylo na zeměkouli asi 860
milionů lidí, letos asi 2 miliardy. Podle odhadů
odborníků by se na naší zeměkouli mohlo uživiti
při lepší organisaci výroby a distribuce pohodlně
20 miliard lidí.
Těžba zlata.
V roce 1935 bylo vytěženo na celém světě
820.000 kg zlata, čili o 17% více než v r. 1926.
Z toho připadá na Jihoafrickou unii 40% vší
produkce zlata, na SSSR 14%, Kanadu 11% a
USA 10%.
Nutnost mravních zásad v sociálním životě.
Všecko nasvědčuje tomu, že odpovědní činitelé
začínají chápati nutnost mravních zásad v soci
álním a hospodářském životě. Návrh nového exe
kučního řádu, vypracovaný ministerstvem spra
vedlnosti a zejména nedávné nařízení vlády o
vynětí kukuřice v některých krajích Podkarpat
ské Rusi, obzvláště postižených zlou bídou, z pra
vomoci obilního monopolu, jsou důkazem toho,
že myšlenky sociálních encyklik pronikají i tam,
kde ještě do nedávná platily pouze bezohledné
zásady zisku a liberalistické tvrdosti k bližnímu.

Ke sterilisaci ve III. Říši.
Podle názorů směrodatných „rasových biolo
gů“ v Německu jest 1,200.000 lidí, čili 2°'o celko
vého německého obyvatelstva III. Říše, zralá
k sterilisaci. Bohužel, chybí zprávy, zda-li
do této statistiky jsou zahrnuti též i opi „rasoví
biologové“.
Revise řádů a hodnot.
V prvém týdnu měsíce října, tedy začátkem
universitního školního roku bude se v Praze
už po čtvrté konati Akademický týden.
Myšlenka pořádání akademických týdnů převzatá
z ciziny setkala se u nás s dobrým přijetím a
jest si přáti, aby zájem o přednášky akademické
ho týdne byly co největší a žeň co nejbohatší.
Program IV. Akademického týdne je určen hes
lem „Revise řádů a hodnot“. Hlavní přednášky
rozděleny jsou na sekci filosofickou a sekci sociologicko-právní. Názvy jednotlivých přednášek
nebyly ještě uveřějněny, nýbrž zatím jenom jmé
na přednášejících.

Oprava tisku: Na stránce 132 (Recense) 4.
řádka od zdola, uvedeno bylo chybně Dr. Kříška
místo Dr. Voříška.
RÉSUMÉ přineseme v příštím čísle.
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RECENSE.
Bavlna a světová krise.
Je v tom souvislost, skutečně — a když krise
dospívá ke krvavé revoluci, jako teď ve Španěl
sku, anebo dokonce i k světové válce, pak je
souvislost bavlny se světovou krisí dvojnásob
větší, poněvadž bavlna má nejen nesmírně velký
význam pro průmysl textilní (— vr. 1913 to zna
menalo 25 miliard něm. marek, ale od tohoto roku
do r. 1927 vzrostl počet vřeten z 99 milionů na
165 milionů —), nýbrž jako střelná bavlna i pro
výrobu střeliva.
Antonín Zischka (syn rakouského diplomata,
nar. ve Vídni) už v chlapeckém věku se seznámil
s mnohými velkými městy, po válce jako doved
ný novinář prý vykonal pětkrát cestu kolem ze
měkoule. Při tom konal důkladná studia o hospodářsko-polifických poměrech všech světadílů
a opatřil si množství statistického materiálu. Vý
sledky těchto studií uveřejňuje v neobyčejně za
jímavých knihách. Jedna z nich má název: Der
Kampf um die Weltmacht Baumwolle (Boj o vel
moc bavlnu). Nákl. Goldmann, Lipsko. Str. 254,
asi 36 Kč). Stojí za přečtení.
Navazuje na převrácenosti moderního hospo
dářství: Spojené státy americké platí ročně sta
miliony dolarů prémií za ničení bavlny — aby
její cena neklesala, a v Asii vydávají Anglie, So
větské Rusko a Japonsko miliardy peněz a obě
tují statisíce lidských životů na úpravu půdy, aby
vynášela bavlnu! „Napsal jsem tuto knihu,“ praví
Zischka, „abych ukázal, jiak nesmyslné to je jed
nání, jak marné jsou boje o monopoly. Povždy,
co jsou lidé na zemi, zabíjeli se navzájem pro
pokrm, byt, šatstvo. Bojovali kdysi o medvědí
kůži, potom válčil Egypt s Babylonem, poněvadž
Egypt držel monopol výroby plátna a Babylon
obchodoval asiatskými bavlněnými látkami. „Bí
lé zlato“ (= bavlna) spolu zavinila války Baby
loňanů proti Ninivitům, potom 600 let před Kris
tem další války v Mesopofamii; bavlna není ne
vinná válkou na smrt, kterou 2000 let později ve
dly proti sobě Benátky a Janov. Dějiny bavlny
vykazují sice i velkolepé zjevy... Ale pro ba
vlnu byly miliony černochů z Afriky zotročeny,
aby pracovaly na polích Ameriky. A pro tyto
otroky vznikla v Americe válka Severu proti Ji
hu. Boj o bavlniště a trhy na bavlnu už dávno
není bojem konkurenčním mezi kupci nebo mezi
městy a zeměmi, nýbrž zápas o „bílé zlato“ je
dnes zápasem kontinentů, otřásajícím celým svě
tem a od té doby, co se střetly v boji střediska
textilu japonského a anglického.“
Podobné boje vyvolaly sice i jiné suroviny, olej,
uhlí, rudy, avšak „boj o bavlnu je zuřivější a do
kazuje jasněji než jiné spory, že sobecké hospo
daření vede do naprosté bezúčelnosti a hrozného
promrhávání.
A tento důkaz o převrácenosti liberalistického
hospodaření podává knížka Zischkova tak pře
svědčivě, že to čtenářem otřásá a budí nevoli nad
zabedněností těch státníků a národohospodářů,
kteří snad deklamují: pohřbili jsme liberalismus
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skutečně však nevidí ani metr přes začarovaný
okruh soudných zásad liberalistických a ženou
státy do bídy čím dál tím větší — ačkoliv sou
časně čím dál tím zbytečnější. Jsme co do hos
podářské vyspělosti tam, kde jsme byli před
50—80 lety, po stránce morální jsme rafinovanější
a krutější o 100—1000%, což by prospělo jednomu
národu takto pokročilému, ale vede k všeobecné
zkáze, když jsou všichni tak mazaní — a to je
dnešní situace. Zischka obviňuje nejvíc Anglii
ze všech krutostí, jež má hospodářská volná kon
kurence od 18. století na svědomí.
V posledních letech vstoupilo do popředí Ja
ponsko: „Svými levnými výrobními silami za
tlačilo Japonsko anglické bavlněné výrobky té
měř ze všech trhů země. Osaka (největší ob
chodní město Japonska, zvláště pro textilní zboží;
3 miliony obyv.) vítězí nad Anglií a ostatními sou
peři od Afriky až do Kanady. Japonsko dávno
předstihlo své učitele. R. 1870 prodávalo bavlně
ného zboží za 14Ÿ2 milionu jenů, r. 1933 už za
478 milionů!“
Co tedy bude? Ovládne konečně Japonsko ba
vlnu a všecek průmysl a obchod? I Japonsko se
žene bludnými cestami liberalistického hospo
daření — do propasti.
Zischkova kniha je novým nevývratným důka
zem, jak pravdivě řekl Pius XI. před 5 lety:
„Volná soutěž zničila sebe sama; místo volného
trhu byla nastolena hospodářská diktatura; místo
touhy po zisku nezkrocené dychtění po nad
vládě; veškeren život hospodářský stal se pří
šerně tvrdým, bezcitným, ukrutným.“
Není tedy nijaké pomoci? Zischka myslí, že
věda, chemie a technika, a sice německá věda
učiní konec nesmyslným bojům konkurenčním.
Tyto kapitoly „Věda a technika v boji proti spe
kulaci“ a „Chemie rozbíjí monopoly“ by si měli
číst ti vlastenci, kteří i dnes ještě padají nevolí
do mdlob, když slyší slovo „autarkie — soběstač
nost“ — a přečte si je asi se zájmem i náš p. mi
nistr národní obrany, neboť jsou vážným potvrze
ním oné jeho promluvy, v níž zdůrazňoval v do
bě tak nejisté nutnost autarkie, t. j. nezávislosti
co možná největší na cizině.
Místo další diskuse o té prožluklé autarkii od
kazujeme na knihu Zischkovu; komu by nestačila,
najde v ní seznam ještě asi 70 dalších literárních
pomůcek k těmto otázkám.
K.
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