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Sociální škola.
Současná krise přesvědčila už kaž
dého, že dnešní hospodářský a sociál
ní řád se přežil. Národohospodáři li
beralismu neví si rady, co s nezaměst
nanými a hladovými a co s nesmír
nými zásobami zboží. Zboží tedy ničí
a o nezaměstnaných uvažují. To je
znamení ůplnc bezradnosti.
Otázky hospodářské a sociální vů
bec jsou nejdůležitější otázky našich
dnů. Katolík musí důkladně obezná
mili se s jejich podstatou a jejich
řešením ve smyslu katolické sociální
nauky. A tento úkol sleduje naše ..So
ciální škola“.
Vyučovali se bude vždy v úterý, stře
du a pátek od 6—9 hod. večer, tedy

celkem devět hodin týdně. Vyučováno
bude národnímu hospodářství, křes
ťanské sociologii, sociální politice, zá
kladům filosofie a apologetice, kro
mě toho budou i praktická cvičení
v ..semináři pro otázky organisační a
agitační“.
Zápisné činí 2 Kč a školné za půl
roku 18 Kč, celkem tedy 20 Kč. Ne
majetní budou osvobozeni od školného
i zápisného.
,.Sociální škola“ byla připojena jako
samostatná složka k ..Studijním kur
sům, které řídí P. dr. Jan Urban.
Přednášky se budou konati v poslu
chárně Studijních Kursů, Praha II.,
Jungmannovo nám. č. 20.
Přihlášky posluchačů jen písemné je
adresovali buďto Studijním Kursům.

Praha II., Jungmannovo nám. 20, ne
bo do redakce Rozprav. V přihlášce
uveďte předběžné vzdělání.
Přednášky započnou v úterý dne
13. října.

Dobrá věc.

Edice revue Akord v Brně, Klácelova 2. začala v prosinci minulého
roku vydávati sbírku popežských en
cyklik a projevů pod názvem „Roma
locuťa“. Dosud vyšly tři knížečky. Prvá
obsahuje encykliku Ad cotholici sacerditii v bezvadném překladu, druhá
projevy papeže Pia XI. O komunismu
a třetí encykliku o filmu. Prvé dvě
jsou po 4.20 Kč, třetí stojí 3.20. Do
poručujeme.
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V Praze dne 30. září 1936

D r. F. Kruš S. J.:

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

Stojíme u druhého dílu druhé části sociální
encykliky, kde Pius XI. doplňkem k dělnické
encyklice Lva XIII. vysvětluje, jaký musí být
poměr mezi kapitálem a prací. Bylo-li důležité
zjednati si správný pojem o soukromém vlast
nictví, nebyl to přec příliš těžký úkol, poněvadž
tu šlo celkem jen o odstranění několika nedoroz
umění, nikoliv o vypracování nějakého nového
výměru (definice); stačilo trochu dobré vůle a
ovšem též něco vědomostí po h i s t o r i c k é strán
ce práva. Ti staří filosofové a právníci nebyli
i v otázkách vlastnictví tak zabedněni, jak se to
někdy o nich vypravuje; není ojedinělé přiznání
učeného právníka Jheringa, že by si byl 20 let
práce ušetřil, kdyby se byl záhy seznámil se stře
dověkými spisovateli, zejména se sv. Tomášem
Akvinským. Právě čtu v novém dobrém spise
„Neue Ideologien der Wirtschaftspolitik“, již na
psal profesor istanbulské (cařihradské) univer
sity Fritz Neumark (1936): „Nade všemi plány
(o ustálení hospodářského a sociálního řádu, li
beralismem rozvráceného) stkví se jako nejvyšší
ideál: politicko-sociální ústava středověku, jejíž
obnovení přes všecky strukturální změny podnes
se vystřídavší, mnozí považují za možné“. —
Zkrátka: než proneseš o komkoli v a čemkoliv
tak opovržlivý úsudek, jako na př. i v akademic
kém pražském ovzduší zatracují ten ubohý stře
dověk, měl bys nejprv vědět, koho a co odsu
zuješ; jinak se sám vyhlašuješ za nevědomce
i škůdce pokroku a míru. —
Na větší věcné potíže narážíme u otázky,
jaký má býti poměr mezi kapitálem a prací.
A přec je to otázka tak důležitá, že její správné
vyřešení v theorii i praxi by znamenalo urov
nání sociálních bojů!
Nesnáze začínají u významu slova „kapitál —
kapitalismus“. Jedna z nejnovějších příruček o
národohospodářství praví: „Pojem .kapitálu' pa
tří k nejzamodrchanějším složkám věd o hos
podářství.“ A potvrzuje to pohled do knih jed

najících o kapitálu a kapitalismu, začínaje dílem
Marxovým „Kapitál“. — Pius XI. nemá na mysli
urovnali všecky spory o pravý smysl „kapitálu“,
na to by nestačila ani velká kniha, natož stručná
encyklika. Přes to je v několika těchto kapitol
kách Q. A. o kapitálu (zde č. 53—58 a později
č. 100—110) označeno všecko, čeho potřebuje národohóspodářství, aby zažehnalo bouře stále se
rodící ze zlořádů, zaviněných kapitalismem mo
derním. Uvidíme to hned. —
V č. 52 encykliky jsme čili: Původně se nabývá
vlastnictví zabráním věci, která dosud nikomu ne
náležela, a prací neboli specifikací... prací totiž,
„kterou kdo koná ve svém vlastním jmé
nu, a jíž věc nabývá nové formy nebo jíž je
věc zvětšena nebo rozmnožena; jedině taková
práce dává právo na tyto plody práce.“
Co však říci o plodech, o výnosu práce konané
ne „vlastním jménem“, nýbrž na věci cizí? Tu
jsme u základní otázky spravedlivého sociálního
řádu. Encyklika nejprv připomíná skutečný po
měr kapitálu a práce ve výrobě:
B. Kapitál a práce.

1. I práce i kapitál při výrobě nutný.
53. Docela jinak je tomu, když se práce prona
jímá jiným a tedy se koná na věci cizí.
O té práci plně platí, co nazývá Lev XIII. „svá
tou pravdou“, že totiž „národní bohatství ne
vzniká odjinud než z práce dělnické“. Zda nevi
díme sami, že tyto statky nesmírné, z nichž pozů
stává bohatství lidí, se tvoří a vycházejí z děl
nických rukou, které pracují buď samy nebo —
vyzbrojeny nástroji nebo stroji — podivuhodně
stupňují svou výkonnost? Ano je všem známoi,
že ještě ani jeden národ z bídy a nedostatku se
nikdy nepropracoval k lepší a hojnější zámož
nosti, leč když se spojila ohromná práce všech
“občanů — i těch, kdo práci řídí, i těch, kdo roz-
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kaqy provádějí. Ale právě tak je jasno, že tyto
nejusilovnější pokusy by byly bývaly marné a
bezúspěšné, ba že by se k nim ani nebylo mohlo
přikročiti, kdyby Bůh Stvořitel všehomíra ve své
dobrotě nebyl dříve daroval bohatství a přiro
zených prostředků, statků a sil přírodních. Ne
boť pracovali znamená: na nich nebo pomocí
jich vykonávati činnost; ať již jsou tak činný
síly tělesné nebo duševní. Vyžaduje pak přiro
zený zákon neboli vůle Boží tímto zákonem pro
hlášená, aby se zachoval správný řád, když se
tato přírodní výzbroj přizpůsobuje pro lidské
používání; tento pak řád záleží v tom, že každá
věc má svého pána.
Nekoná-li tedy člověk práce na věci své, mu
sejí se spojití práce jednoho a věc, jmění jiného;
každá sama o sobě neprovede nic. To měl za
jisté na zřeteli papež Lev XIII., když psal: „Ne
může býti kapitál (věc) bez práce ani práce bez
kapitálu (věci).“ Proto je docela nespráv
né, připisuje-li se buď jediné kapi
tálu nebo jediné práci tio>, čeho bylo
dosaženo jen spojením jejich výkon
nosti; a je naprosto nesprávné, když jedna z
těchto složek si přisvojuje veškerý výsledek díla,
popírajíc účinnost složky druhé.
Řekli jsme, že tu stojíme před otázkou tak dů
ležitou, že by její vyřešení učinilo konec hospodářsko-sociálním bojům.
Pokud majetek — řekněme prozatím: kapitál —
a práce s tím kapitálem je v jedněch rukou čili:
kapitál patří tomu samému člověku (po případě
skupině lidí), který (která) koná práci, vyrábí
s tím majetkem nové statky — potud sotva koho
napadne vyšetřovat!, kolik procent výtěžku tře
ba připočíst kapitálu a kolik vynaložené práci.
Není sporu o výtěžek, poněvadž všecko patří
jednomu, proto není takového vyšetřování. Tak
tomu je u rolníka, který si obdělává svou roli,
tak v obvodu domácí výroby.
Ale kdekoliv majitel výrobního kapitálu si při
bere jiné lidi jako pracovníky — a to je daleko
převládající způsob výroby dnešního hospodář
ství, tu ovšem nabývá ona otázka, kolik při
spěl k výtěžku kapitál a kolik práce, největšího
významu: významu i prakticky tak velkého, že
spor o spravedlivou výměru zásluhy obou čini
telů — kapitálu a práce — se stal příčinou kru
tých bojů; boje dospěly k tomu, že bojující po
nejvíc přestali vyšetřovati, kolik mně a kolik
tobě, nýbrž jeden tábor tvrdí: všecek výnos je
můj, a druhý zase: nikoliv, všecko patří mněl To
je boj kapitalismu se socialismem. Kdo má prav
du? Ani ten ani onen. Bez střízlivého vyšetřo
vání se neobejdeme; a kde se to děje klidně bez
předpojatosti, není nesnadno zjistit aspoň tolik,
aby se nikomu neděla zřejmá křivda! Lev XIII.
několika slovy naznačil správný postup v této
otázce, ale i jeho prostá slova byla překruco
vána a proto byl Pius XI. nucen poněkud obšír
něji o tom pojednati. A sice začíná (to je obsah
č. 53 Q. A.) zjištěním skutečnosti, jak kapi
tál a práce spoluúčinkují; na jejím základě teprv
bude možno rozhodnouti o nároku, který si
činí i kapitál i práce.
Jaká je tedy skutečnost? Lapidárně prostými
slovy ji vystihuje Lev XIII.: „Nemůže býti
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kapitál bez práce ani práce bez kapi
tálu (věci).“ Pius XI. pak zase stručnými, ale
nanejvýš významnými slovy upozorňuje, že tato
vzájemná součinnost je mnohem pronikavější
(řekl bych: intimnější) než by se zdálo povrch
nímu pozorovateli: ne jen tak jako by ze dvou
společníků-podnikatelů dal jeden tisíc Kč do pod
niku, druhý pět tisíc; tu by ovšem i výtěžek me
chanicky přesně se dal rozdělit. Při kapitálu a
práci zcela jinak: „Zda nevidíme, že ty statky ne
smírné, z nichž pozůstává bohatství lidí, se tvoří a
vycházejí z dělnických rukou, které pracují buď
samy nebo — vyzbrojeny nástroji nebo stroj i — podivuhodně stupňují svou výkonnost?“
Uvažme: „Nástroj — stroj“ — jako prodloužená,
zesilněná, znásobněná ruka dělníkova, to umožňu
je stupňovaný výtěžek; hned rozumíme, že ma
jitel těchto strojů a nástrojů by mohl dělníkovi,
osvojujícímu si všecek výtěžek jako ovoce prá
ce jen svých rukou, odpověděti: Nikoliv jen
tvých, nýbrž i mých rukou! A k tomu: Vý
těžek se nerodí jen z práce rukou, nýbrž ještě
důležitější bývá řízení práce, jež ponejvíce
také vnáší do podniku ten, jemuž patří věci
k výrobě nutné. Tedy skutečně: Nemůže býti
kapitál bez práce, ani práce bez kapitálu!
Sama sebou se vynořuje otázka: Kde je tedy
klíč nebo měřítko, jímž bychom přesněji stano
vili, jak velké jsou vlastně podíly i kapitálu i
práce na výrobě? — Upřímně vyznáváme, že
takového matematicky přesného měřítka není:
i zde máme důkaz, jak oprávněné je heslo Pia
XI. „Spravedlnost a láska“. Spravedlnost ma
tematicky měřící sama nestačí. Kdo by chtěl na
př. zásluhy Pasteurovy i o finance Francie oce
nit „spravedlivě“, t. j. přesně do haléře? Ani
přibližně, snad do milionu, to nejde — ačkoliv
někteří přece chtějí odhadnout, odhadují na 5
miliard, kontribuci to Francie za ztracenou válku
1870/71!
Proto také v encyklice Q. A. nejde o přesnější
vyměření podílů kapitálu a práce na výtěžku;
jde o zamítnutí obou výstředností: všecko patří
kapitálu, všecko patří práci. A neoprávněnost
těchto požadavků sama sebou plyne z tohoto roz
boru, jak jej podává Q. A. (č. 53.).
Tím je též vysvětlen a proti dalšímu zneužívání
zabezpečen výrok Lva XIII.: „Národní bohatství
nevzniká odjinud než z práce dělnické.“ Lva XIII.
zdaleka nenapadlo schváliti socialistický názor,
že všecek výnos výroby patří dělníkům, ani ne
myslil, že by někdo si tak vykládal jeho slova,
a právě proto psal — snad to můžeme říci —
bez zbytečné starostlivosti. Ostatně hned v násle
dující větě žádá, aby dělník z toho, čím přispívá
k obecnému blahu, dostal také „část“, tedy ne
všecko. Kdo onen odstavec dělnické encykli
ky v souvislosti čte, vidí, že tam znamená „prá
ce dělnická“ u přirovnání k práci zákonodárců,
soudců, úředníků atd. práci těch, kteří pečují
o potřeby tělesné a o statky vnější, aniž by byl
chtěl Lev XIII. na tom místě rozebírat otázku,
zda tato práce je skutečně jen prací rukou dělnic
kých, patří-li výtěžek celý dělníkům.
Zajímavé by bylo, věnovati zde též něco po
zornosti naukám Ricardovým a Lassalleovým, kte
ré vedly k onomu nesprávnému názoru: Všecek
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výnos práce patří dělníkům. Musíme se však
obmeziti na nejnurnější vysvětlivky. — Co jsme
si tu připomněli, stačí k správnému porozumění
dalších kapitolek Q. A.:

2. Ani kapitál sám ani práce sama nesmějí žádati plný výnos práce jen pro sebe.
a) Je nesprávné, když to žádá kapitál.
54. Po dloubou dobu věru majetek neboli „ka
pitál“ měl moc si uchvacovali příliš velký podíl.
Veškerých výtěžků výroby, veškerého výnosu
se zmocňoval kapitál pro sebe, ponechávaje děl
níkům sotva tolik, co stačilo, aby se zotavily a
obnovily jejich síly. Neboť hlásalo se, že jakýmsi
hospodářským zákonem, proti němuž nelze vů
bec nic dělat, veškeren kapitál se soustřeďuje
a přechází do rukou boháčů«, že však mocí téhož
zákona dělníci jsou odsouzeni a připoutáni k írvalé bídě a k životu v nedostatku. To byla teorie
liberálů, jimž se obyčejně říká liberálové manchestrovští. Je sice pravda, že skutečný život se
s touto teorií vždy a všude nekryl; nelze však po
přít, že zařízení hospodářsko-sociální k tomu vy
trvalými pokusy tíhla. Věru nikdo se nebude
diviti, že tyto nesprávné zásady, tyto bludné po
žadavky byly prudce potírány, a to ne pouze od
těch, kteří jimi byli připravováni o přirozené prá
vo na zlepšení svého postavení v životě.
b) Je nesprávné, když to žádá práce.
55. A tak k dělníkům, podrážděným takovou
křivdou, se přidala, jak se jí říká „inteligence“, a
proti onomu vymyšlenému zákonu postavila stej
ně smýšlenou zásadu rázu mravního: veškeren
výnos nebo příjem že mocí práva připadá děl
nictvu, pouze že se z něho odejme tolik, kolik
je nezbytno k udržení a obnově kapitálu.
Tento blud je mnohem svůdnější než blud ně
kterých socialistů, kteří tvrdí, že všecky výrobní
statky hospodářské mají přejiti ve vlastnictví
státu neboli že mají býti socialisovány; ale je
tento blud mnohem nebezpečnější a mnohem způ
sobilejší óklamati lidi, kteří se nemají dosti na
pozoru; sladký jed, jejž dychtivě srkali mno
zí, kterých nemohl óklamati otevřený socialis
mus.
Zde má encyklika na mysli i některé katolíky,
kteří ve své jinak chvalitebné horlivosti o ochra
nu pracujícího lidu neopatrně podlehli nespráv
nému názoru. — Všimněme si vždy nesmlouvavé
upřímnosti encykliky: kde je třeba, kárá přísně
přehmaty kapitalismu, i kdyby proto katolické
nauce bylo vytýkáno, jak se to skutečně dělo a
děje, že nadržuje socialistům; ale kde zase třeba
poukázali na nesrovnalosti socialistických názorů,
Pius XI. to činí bez bázně, že tím povzbudí so
cialisty proti sobě.
K dalšímu textu encykliky jen ještě tři po
známky:
1. opět a opět upozorňuje Pius XI. na blaho
obecné, ale ne tak, jak tomu rozumí komunis
mus, že by totiž práva a požadavky kolektiva, cel
ku směla pohltit, zrušit všecka práva jednotliv
cova, nýbrž tak, že jednotlivec nesmí v užívání
svých práv nic podniknout, co by poškozovalo
zájmy obecného blaha.
2. Toto pravidlo rozhoduje i v otázce, jíž se

teď zabýváme, totiž jak by bylo třeba dělit vý
nos výroby mezi kapitalistu a dělníka. Nebude
sice možno, jak jsme už řekli, stanovití nějaké
pravidlo, podle něhož by toto rozdělení mohlo
býti provedeno dopodrobna s matematickou přes
ností, ale zření K obecnému blahu bude chrániti
od zřejmé nespravedlnosti; a kde už není dost
objektivních, věcných příčin ke stanovení ur
čitého podílu na výnosu, tam je v poslední instan
ci stát oprávněn i povinen vyplniti mezeru svým
rozhodnutím.
3. Ještě jedno slovo encykliky zasluhuje zvlášt
ní pozornosti: „Je třeba, aby se bohatství, které
se stále rozmnožuje hospodářsko-sociálním
pokrokem, přidělilo jednotlivým lidem a třídám
lidstva tak, aby byl zabezpečen onen obecný pro
spěch, o němž s chválou mluví Lev XIII.“ Kéž
by kapitalismus tomu byl rozuměl! Mohli jsme
místo krise a bojů míti klid hospodářský-sociální
a úroveň i hmotného blahobytu dvakrát vyšší než
dnes. Pius XI. žádá, aby všechen 'lid, tedy i děl
nictvo, mělo podíl na rostoucím bohatství!
Skutečnost byla obyčejně opačná; větší výnos
podniků v liberálním hospodářství sotva kdy měl
za následek zvýšení mzdy dělníků; ponejvíce bylo
zisku upotřebeno na nové investice, na dokona
lejší racionalisaci, aby výroba byla ještě levnější
a tak vynášela ještě víc. Při tom tito podnikatelé
zapomněli, že sami sebe uvádějí do dvojího ne
bezpečí: 1. že to dospěje k nerozumné nadvý
robě a 2. že odbytu bude tím méně, čím větší
bude konán nátlak na dělnictvo nízkou mzdou a
vytlačováním dělníků z práce následkem překot
né racionalisace. Pro tuto zaslepenost právem
pranýřuje Roosevelt ve své knize „Hleďme
vpřed!“ nejen zaměstnavatele dělníků, nýbrž i
správy akciových společností, které měly vyplá
cet větší dividendy nežli znovu a znovu investovat
do beznadějných podniků.
Encyklika zakončuje tento díl o kapitálu a prá
ci takto:
3. Vůdčí zásada pro spravedlivé rozdělení
výnosu.
a) Hospodářské statky mají živiti
všechno lidstvo.
56. Není o tom pochybnosti: obojí směr, aby
si nezatarasil těmito nesprávnými názory přístupu
ke spravedlnosti a pokoji, musil býti napomenut
velmi moudrými slovy našeho předchůdce: „Ze
mě, ač rozdělená mezi soukromé osoby, nepřestá
vá sloužiti společnému užitku všech.“ Totéž učíme
i my o něco výše, kde jsme řekli, že — aby mohly
stvořené statky poskytovati lidem onen užitek, a
to v jistém a bezpečném řádu — že přiroze
nost sama vedla k soukromému vlastn i c t v í a k rozdělení s t a t k ů. To se nesmí
pouštěti se zřetele nikdy, nemá-li se zblouditi
s pravé cesty.
b) Není každé rozdělení majetku
dobré.
57. Není však každé rozdělení statků a
bohatství mezi lidmi z p ů s o b i J é k t omu, aby se jím cíle Bohem zamýšleného
dosáhlo buď vůbec nebo měrou dosta
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tečnou, Proto je třeba, aby se bohatství, které
se stále rozmnožuje hospodařsko-socíálním po
krokem, přidělilo jednotlivým lidem a třídám
lidstva tak, aby byl zabezpečen obecný onen
prospěch, o němž s chválou mluví Lev XIII., nebo
jinými slovy, aby bylo dobře postaráno o obecné
blaho veškeré společnosti. Tento zákon sociální
spravedlnosti zakazuje, aby třída vylučovala třídu
z účasti na statcích. Proviňuje se tedy proti ní
třída bohatých, která jako by oddávajíc se bez
starostnosti při svém bohatství — považuje za
spravedlivý řád ten, v němž jí připadá všecko,
proletářům nic; proviňuje se však stejně i proletariát, když — jsa velmi rozhořčen křivdami a
jsa silně pokoušen k tomu, aby se třeba špat
nými prostředky domáhal jediného svého práva,
jehož je si vědom — všecko chce míti pro sebe,
protože prý vše je vytvořeno jeho rukama, a pro
to útočí a domáhá se zrušení majetku a důchodů,
pokud by nebyly získány prací, ať již je to maje
tek a důchod jakýkoli aneb ať již má v lidském
soužití jakoukoli úlohu; a útočí na ně a domáhá
se jejich odstranění jediné z té příčiny, že jsou
bezpracné. Nesmí se pominouti, že v této věci ně
kteří nevhodně a neprávem uvádějí výrok apošto
lův: „Nepracuje-li kdo, ať nejí“; neboť apoštol
přináší soud o těch, kdo nepracují, ač pracovaíi
mohou a mají, a napomíná, že se času a sil těles
ných a duševních pečlivě musí používati, a že
nesmíme obtěžovali jiných, m ů ž e m e -1 i

Kdo

chce býti informován
o sociálních otázkách

se postarali o sebe sami. Neučí však apoš
tol nikterak, že práce jest jediným právním dů
vodem, aby člověku se dostalo výživy a důchodu.
c) Vůdčí zásada dobrého rozdělení:
potřeby obecného blaha.
58. Každému ať se tedy přidělí jeho podíl na
statcích; a musí se pracovali o to, aby se
rozdělení vyrobených statků proved
lo a upravilo podle zásad obecného
blaha neboli sociální spravedlnosti;
kdežto dnes jest veliká nesrovnalost
mezinečetnýmipřílišnýmiboháčianeisčíslnýmí chudáky a tudíž jsou v roz
dělení majetku velmilěžké závady, jak
vidí každý, kdo má cit.
Opět čteme: „obecné blaho“. Že kapitalismus
těžil i z technických vymožeností jen pro sebe,
nikoliv pro obecné blaho, proto zamotal svět
do divného bludiště: čím více statků, tím větší
bída!
Encyklika v těchto kapitolách už též označuje
východiště z nové záhady: jak vybředneme z ne
zaměstnanosti technologické, t. j. způsobené tech
nickými vymoženostmi.
Poslední slova tohoto oddílu encykliky (č. 58)
připravují na nový oddíl: „odproletarisování“,
který je zároveň ještě dalším doplňkem k odpo
vědi na otázku: jak dělit výnos mezi kapitál a
práci?

čte ROZPRAVY

S. S. Gh elf an d:

Operace na volném trhu.
Co to je? — Nákup a prodej prvotřídních
dílčích dluhopisů (státních papírů, zástavních li
stů hypotečních ústavů, komunálních dluhopi
sů a pod.) cedulovou bankou. Ve mnohých stá
tech tyto „operace“ cedulové banky skutečně pro
vádějí. Tak na př. v Anglii jsou „operace“ známy
již 200 let, v Německu, USA a celé řadě jiných
zemí začaly se prováděli v poslední době. Úče
lem „operací“ je, odstranili nedostatek oběživa,
který velmi poškozuje hospodářský život. Náku
pem státních a j. papírů vhání cedulová banka
do hospodářství potřebnou mízu — peníze — v
patřičné míře, čímž se rozhojní a zlevní úvěr
a oživne podnikatelská činnost. Jako příklad úspěšné národohospodářské politiky se uvádí
Švédsko, které hlavně pomocí smělých měnových
zákroků a „operací na volném trhu“ již téměř
překonalo výrobní krisi.
Sociálně demokratický poslanec prof. dr. J.
Macek ve své knize „Cesta z krise“, která v krát
ké době došla již několika vydání .velmi dobře
vysvětluje povahu těchto „operací“, jichž je vá
šnivým zastáncem: „Vrcholný zdroj úvěru, který
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zasycuje národní hospodářství penězi, je cedulová
banka (u nás má firmu: Národní banka českoslo
venská — ale je to akciová společnost pod nepří
mým vlivem vlády)
)
*
Veliká většina bankovek
skoro všech cedulových bank je dávána do světa
úvěrem (cedulová banka jimi kupuje směnky od
jiných bank [t. zv. eskont], poskytuje zápůjčky
lombardní, anebo kupuje jimi dílčí dluhopisy při
tak zv. operacích na volném trhu); jen menší
část bankovek je dávána do oběhu tím způsobem,
že cedulová banka jimi kupuje zlato. Proto může
se zcela dobře říci, že velká většina bankovek je
„kryta“ pohledávkami cedulové banky za jejími
dlužníky, neboli, že velká většina bankovek vznik
la na podkladě dluhů. Tyto „dluhy“ jsou ovšem
předpokladem podnikání a práce, nejsou to pří
znaky nějakého „podkopávání měny“... Naše ce
dulová banka podle zákona smí vydávali své ban
kovky jen na krátkodobý úvěr směnečný a lom
*) Stát je zúčastněn jednou třetinou akcií na Národní
bance, která má emisní privilegium do r. 1941. V čele Nár.
banky je devífičlenná bankovní rada, guvernéra jmenuje
státní moc.
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bardní. Není jí dovoleno kupovat a prodávat
na volném trhu dílčí úpisy....
A zde jsme u otázky, jakým způsobem je třeba
dodávat národnímu hospodářství peníze, jakožto
nástroj ve výměně zboží a práce, a tedy jako po
můcku k organisaci lidské spolupráce a spolupotřeby.
Dosavadní způsoby výdeje bankovek u nás ani
co do stupně nedostačují, ani věcně nevyhovují.“
V poslední době ovšem poskytuje Národní ban
ka úvěr i na jiné záruky než je obchodní směnka
(dodavatelské poukázky a j.) Před několika lety
poukazovali přívrženci „operací“ na to že kursy
státních papírů stály na povážlivě nízké úrovni
a vysvětlovali to též i tím, že cedulová banka
se nezúčastňuje obchodů státními a j. papíry.
Však v r. 1934 byl zřízen Reeskontní a lombard
ní ústav, jehož hlavním úkolem jest péče o trh
státních papírů a o likvidnost peněžních (ze
jména t. zv. lidových) ústavů. Kursy prvotřídních
papírů skutečně se zotavily a státní dluhopisy,
jak známo, jsou dnes nejjistějším uložením ka
pitálu. Jelikož Reeskontní ústav provádí své
transakce též pomocí úvěru Národní banky ,lze
míti za to ,že tato se, byť i nepřímo též zúčast
ňuje „operací na volném trhu“. Úvěr cedulové
banky reeskontnímu ústavu jest ovšem co do roz
sahu omezen. Aby „operace na volném trhu“
mohly zapůsobili nejen ve smyslu zotavení kursu
státních papírů, nýbrž aby přivodily též i to
hlavní, co se od nich očekává, t .j. pronikavé
rozhojnění a zlevnění úvěru se všemi blahodár
nými následky, bylo by podle mínění zastánců
„operací“ nutno rozšířiti nákupy a prodeje obli
gací, což ovšem naráží jednak na zákaz, daný
cedulové bance, jednak tomu vadí i předepsané
25% zlaté krytí vydávaných bankovek (vydá-li
Národní banka více papírových peněz, musí podle
zákona platili státu daň). Proto, aby cedulová
banka mohla skutečně operovali na volném trhu
podle potřeb národního hospodářství a ne podle
stavu zásob mrtvého kovu, navrhuje se, íib.y čsl.
měna byla odpoutána od zlatého standartu, jako
to učinily Anglie a celá řada jiných států. Po
ukazuje se na to, že státy s „nevázanou“ měnou
dostaly se již, resp. dostávají se ven z krise,
kdežto země, úporně trvající na zlatém podkla
dě své měny, se ještě stále nacházejí ve stadiu
hluboké hospodářské deprese. Anglie, Švédsko,
Dánsko, Finsko, USA a j. státy mohou již mlu
vili o konjunktuře, kdežto země „zlatého bloku“
(Československo, Holandsko, Francie, Švýcarsko
a j.) zůstaly pozadu v procesu hospodářského
oživení. Zvláště markatním příkladem jest po
dle názorů zastánců „operací“ — Švédsko. V kni
ze známého národohospodáře Theodora Pistoria „Švédská cesta z krise“ (1936, „Orbis“), jsou
velmi poučná data o Švédsku z nichž vyplývá,
že „operace“ byly sice tam prováděny dávno
před soudobou krisí, ale jako prostředku proti
krisi a nezaměstnanosti jich bylo použito po prvé
v r. 1932, kdy po pádu Ivara Kreugera byly četné
peněžní ústavy ohroženy návalem vkladatelů. Ten
kráte vydala švédská vláda dluhopisy asi za 245
milionů švéd. kron (asi lVz miliardy Kč)
*),
které

od ní převzala státní cedul. banka a zachránila
ohrožené banky před runem. Pistorius správně
píše, že tato transakce byla mnohem odvážnější,
než operace na volném trhu v pravém slova smy
slu, jelikož se jednalo o přímý úvěr států u
cedulové banky, což se obvykle rozhodně
zamítá národohospodáři a státníky. Ačkoliv podle
běžné teorie, byl takový zákrok vyloženou infla
cí, neprojevily se vůbec žádné inflační následky
(vzestup cen a pod.), což výmluvně dokazují
číslice velkoobchodních cen (sír. 37).
Švédská vláda se nespokojila se záchranou pe
něžních ústavů a vkladatelů před katastrofou,
nýbrž zasáhla aktivně ,hlavně, rozhojněním a zlev
něním úvěru ,proti krisi a nezaměstnanosti. V
březnu
let
1929
1933 1934
1935
1936
bylo 15.700 186.561 160.345 85.588 53.000
nezaměstnaných, což jest dokladem úspěšnosti
švédské protikrisové politiky říká Pistorius. In
dex průmyslové výroby stoupá neustále. V lednu
r. 1935 byl výrobní index jenom o něco málo
menším než v r. 1929, roku to vrcholné konjunk
tury. Letos dostoupil rozvoj výroby již předkrisové výše.
Theodor Pistorius vidí příčiny švédských úspěchů nejenom v hospodářských zákrocích,
nýbrž i v mravních hodnotách švédského lidu
(smysl pro solidaritu, touha po udržení vysoké
životní úrovně, upřímná zbožnost, protínající vše
chen život a pod.). Pevná důvěra švédského lidu
ke své vládě a její finanční a měnové politice —
foť základ švédského úspěchu; švédská hospo
dářská politika vyhnula se deflačním zásahům
(omezení státních výdajů, snížení mezd a cen,
omezení úvěru atd.). Teorie vyrovnaného státního
rozpočtu; t. j. že státní výdaje každého roku
nesmějí býti vyšší státních příjmů, byla opuštěna.
Prof. Ohlin (měl též před nedávném v Praze
přednášku) psal: „Nikdo nečeká, že rozpočet
má býti vyrovnán v každém měsíci. Proč
pak by měl býti vyrovnán v dvanáctiměsíční době,
kterou nazýváme rokem? Proč ne spíše v době
několika let, zahrnujících nejen dobré, ale i
špatné hospodářské poměry?“ (čas. „Index“).
Úspěch švédské protikrisové politiky nabádal
i naše národohospodáře, aby propagovali opu
štění zlatého standartu měny, připojení se k „šterlinkovému bloku“*) Anglie a severských států
a „operace na volném trhu“, jako nezbytný před
poklad hospodářského oživení u nás.
*

*) V r. 1931 bylo státních papírů v švédské Riksbance
za 3.7 milionů šv. kr.

*) Skupina států, řídících svoji měnovou politiku podle
anglické měny (libry šferlinků).

Kolem těchto „operací“ vzplanul zuřivý boj.
Kdežto zastánci „operací“ hájí názor, že tyto jsou
úplně korektním zásahem, nemajícím nic společ
ného s inflačním rozmnožením oběživa (dokonce
i taková aptorita jako J. M. Keynes ve své po
slední knize schvaluje „operace“ a pokládá je za
nejlepší finanční a měnový zákrok) — odpůrci
„operací“ dokazují, že kupuje-li cedulová banka
státní papíry, poskytuje tímto přímý úvěr státu,
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rozpravy
což je vyložená inflace. Cedulová banka, dle názoru
odpůrců „operací“ je povinna udržovati určité na
pětí na peněžním trhu (k vůli stabilitě měny)
a nemůže proto poskytovati jiné úvěry, než-li
krátkodobé, tedy nemůže býti vůbec ani řeči o
tom, aby cedulová banka financovala, na příklad,
veřejné investiční práce, které musí býti prová
děny jenom z prostředků, jež si veřejná ruka opa
tří buď daněmi anebo půjčkami. Cedulová banka
netvoří kapitálu, tvrdí odpůrcové „operací“, a
není důl na peníze. Kapitál se tvoří z úspor lidu;
je-li výroba a směna zboží a služeb, tvoří se též
i důchody, i úspory. Není-li výroby a směny,
nemůže býti i důchodů. Cedulová banka může
tvořiti jenom umělý důchod, nikoliv skutečný.
Umělý důchod znamená snížení skutečného ná
rodního důchodu a neudržitelné stoupání cen.
Zadlužené osoby z toho ovšem budou míti ra
dost, ale zaměstnanci, pensisté, dělníci a dů
chodci sociálně-pojišťovacích ústavů budou uvr
žení do propasti bídy, kterou rozevře inflace
peněz.
Odpůrci „operací“ poukazují na to, že zadlu
ženost USA stoupla v posledních třech letech
na 32 miliardy dolarů, tedy o 100 zadluženost
Německa jest prostě obrovskou (právě k vůli
„operacím“ a j. zákrokům) a výsledky těchto zá
kroků jsou neúměrné vynaloženým obětem. Ceny v
USA stouply, aniž se zlepšily mzdy, čili reálné dů
chody poklesly; Německo jenom zázrakem udržuje
jakousi rovnováhu a stojí před nevyhnutelným fi
nančním pádem. Švédsko? Tam prý jsou zcela
jiné poměry: obrovské lesní bohatství, sulfit, ce
lulosa, papír a hlavně švédská ruda, nejlepší ve
světě — foť základ švédského blahobytu! Švédský
vývoz má proto zcela jiné vyhlídky než, na př.,
náš a připojení Švédská k anglické měnové po
litice rpá zcela jiný význam u Švédská, které vy
váží do Anglie celou čtvrtinu své exportní výroby,
než u nás, jelikož ve vývozu jsme roztříštění.
Opuštění zlatého standartu u nás by mělo ne
blahé následky pro postavení Kč v cizině — ba
i pouhá novinářská polemika o další devalvaci
*)
Kč resp. o zavedení měny nevázané na zlato
jest prý škodlivou, poněvadž vzbuzuje v cizině
nedůvěru v naši měnu a ohrožuje obchodní sty
kyZastánci „operací“ na to odpovídají, že zákla
dem měny jest důvěra obyvatelstva ke státu;
budou-li však odpůrcové „operací“ křičeti všude,
že jest to inflace ,pak ovšem není divu, že oby
vatelstvo se znervosňuje a zneklidňuje; není to
v důsledku toho, že „operace“ jsou vskutku in
flací, nýbrž proto, že se podlamuje předem dů
věra. Anglie, jež zná „operace“ už 200 let, a Švéd
sko jež jich skvěle použilo pro řešení krise,
jsou důkazem vědecké bezvadnosfi „operací“.
„Operace" nejsou inflací, poněvadž stát si při
nich nechce vytvořiti umělou kupní sílu, nýbrž
si prostě vypůjčuje peníze na mimořádné úkoly,
kterých si vyžaduje mimořádná doba. Půjčka
zavazuje ku splácení, kdežto inflace jest přisvo
jování si kupní síly obyvatelstva bez jakéhokoliv
závazku přisvojenou částku navrátit!. Proto i
všechny námitky proti inflaci jsou lichými ve
*) Devalvace = snížení obsahu kovového krytí měny.
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věci „operací na volném trhu“. „Operace“ roz
hojní úvěr, zlevní úrok, vytvoří příznivé ovzduší
pro rozmach soukromého podnikání, veřejná ruka
bude prováděti investice a zaměstnávat! stati
síce lidí, deflační propadávání
)
*
se zastaví —
bude vytvořena hospodářská konjunktura a krise
bude definitivně překonána.
♦
To jsou v hlavních rysech zásady „operací na
volném trhu“ a námitky jejich odpůrců. Boj o
„operace“ trvá již několik let a jako už vždy
v takových případech bývá, debaty zabíhají na
různé vedlejší koleje, čímž se věc sama neoby
čejně komplikuje a znesnadňuje. Musíme přesně
rozlišovali mezi zastánci pouhého odpoutání měny
od zlatého krytí za účelem rozmnožení oběživa
a „operacemi“, jichž účelem jest rozhojnili a
zlevnili úvěr, jako nezbytnou podmínku hospoského oživení. Když stát dává příkaz cedulové
bance, aby vydala nové bankovky pro krytí běž
ných výdajů veřejné ruky, jest to zajisté nespráv
ný zákrok. Proč? Chce-li prostý občan něco podniknouti, musí míli napřed kapitál, anebo si ho
opatřili úvěrem. V obou případech bude to úspora, která vznikla z lidmi vydělaných peněz,
tedy z práce občanů. Kdyby občan si chtěl dopomoci ke kapitálu tak, že by peníze padělal a
dával je do oběhu, byl by stíhán a trestán; nic
by mu nepomohly výmluvy, že chtěl za tyto
padělané peníze poskytnouti práci a výdělek ji
ným lidem, třebaže nezaměstnaným. I kdyby soud
uvěřil této obhajobě, přece by ho odsoudil a ni
kdo by nepochyboval o tom, že právem. Též stát
nesmí si opatřovali peníze jiným způsobem, než
každý jedinec, t. j. jinak, než z lidmi vyděla
ných peněz. Opatří-li si stát peníze ne z práce
lidí (ve formě daní, půjček a pod.), nýbrž z čin
nosti lisu na bankovky, jest to vlastně totéž, co
padělání peněz, jenomže zákonem chráněné. Otáz
ka zní: když na směnku důvěryhodných občanů
cedulová banka půjčuje peníze, může-li půjčiti
důvěryhodnému státu? Není ovšem možno,
najiti nezvratný důkaz proto, že ce
dulová banka nikdy a za žádných okol
ností nesmí státu půjčiti. Všecky námit
ky proti teoretické korektnosti „operací na vol
ném trhu“ se vyznačují ne tolik argumentační si
lou, jako spíše ustrašeností z toho, co by mohlo
nastat, kdyby si stát z těchto „operací“ prostě
udělal nevysychající zdroj příjmů a tak přivedl
měnu koneckonců k pádu. Jádro otázky o pří
pustnosti „operací“ je v tom, kolik nového
oběživa lze z tohoto titulu vydati, kde jest nej
krajnější mez rozhojnění peněz?
Odpověď na tuto otázku není lehkou, jest to
ještě nerozřešený problém cedulového bankov
nictví. Prakticky se to řeší tak, že za základ se
bere zlato a výše oběživa se řídí jednak určitou
relací mezi zlatým standartem a výší bloku ban
kovek, jednak skutečnými potřebami národního
hospodářství (obchodní směnky, exportní úvěry,
nákup cenných papírů a půjčka na ně atd.); tam,
kde zlatý standart jest opuštěn, řídí se výše blo
ku státem quo ante, potřebou a pod. Nějaká
matematická formulka, jež by udávala vědecky
*) nezadržitelný pokles cen a mezd, při čemž se zhodno
cují peníze a pohledávky.
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výši oběživa pro dané poměry populační, vý
robní, směnné, distribuční a pod., neexistuje. Za
to existuje celá řada formulek pavědeckých, jež
pod zdánlivě učenou rouškou skrývají jenom vel
ké Nic. Příkladem, takřka klasickým^ podob
ných pythijských mudrosloví může sloužiti i vel
mi známá formulka
ZxC = PxR,
kde Z znamená zboží, C — ceny, P — oběživo
plus žirární peníze, R — rychlost oběhu peněz.
Slovy: úhrnné ceně zboží, určeného ku směně,
musí odpovídati stejná nabídka peněz. Jest to
ovšem naprostá pravda, ale taková pravda, kte
rá nic neříká a nikoho nepoučuje. Odpovím-li na
otázku, kde jest soused Novák? — soused No
vák jest tuto chvíli ve svém kabátě — povím
sice pravdu, ale tázající se bude i nadále v nevě
domosti, kde Novák vězí. Tak jest tomu i s tou
to kouzelnou formulkou, která vyvolala velikou
diskusi v odborném tisku a jež byla mnohdy po
užívána jako důkaz pro nebo contra v různých
národohospodářských otázkách. Též i v otázce
„operací“ bylo toto šamanské zaklínání vytaho
váno na svět, aby bylo buď zbraní útoku pro
„operace“, anebo terčem, na který se sesypaly ná
mitky proti nim.
Rovněž zbytečně komplikují otázku „operací“
výklady o nutnosti připojiti se k měnové politice
„šterlinkového bloku“ za účelem pozvednutí ex
portu. Tento požadavek není společným všem za
stáncům „operací“: mnozí právem pokládají
otázku zvýšení vývozu za podřadnější v celko
vém problému krise, jelikož mezinárodní obchod
utrpěl tak hluboké skladbové změny, že sotva
bude možno sebe šikovnější měnovou akrobacií
obnoviti mezinárodní směnu a naši účast na ní
v bývalém rozsahu (kromě toho, každá měnová
operacei, mající účelem zesíliti vlastní soutěži
vost na cizích trzích, může býti účinnou je,n
pokud není napodobena jinými státy). V článku
„Cesta z krise?“ v prvním čísle „Rozprav“ jsem
uvedl dostatečné důkazy pro správnost tvrzení
o strukturálních změnách ve světovém obcho
dě a nebudu proto tímto zdržovali čtenáře.
„Operace na volném trhu“, tak jak u
nás jsou myšleny, mají býti hlavním
prostředkem pro vytvoření domácí
konjunktury. Rozhodující dvě otázky jsou:
1. Mohou-li operace na volném trhu býti tímto
prostředkem?
2. Znamená-li hospodářská konjunktura v dneš
ní době též i konec nezaměstnanosti
a bídy?
*
Na první otázku, zda-li „operace“ mohou ve
spojitosti s jinými protikrytovými opatřeními vy
volali hospodářskou konjunkturu, lze odpově
děli zcela bezpečně, že ano. Nechci ovšem tím
nikterak tvrditi, že by bez těchto „operací“ ne
nastoupila nikdy už konjunktura; zajisté by při
šla, ale ne v tom čase a ne v tom pořadí, jak se
to ve skutečnosti stalo. A že konjunktura tu
vskutku je, o tom nemůže nikdo pochybovati.
Nuže:
V Spojených státech severoamerických byl stav
výroby v letech:
*)
*) Porovnáváme stav z prvního pololetí.

Vysoké pece v provozu
Těžba surového železa v 1000 tun
Surová ocel v 1000 tun
Spotřeba bavlny v 1000 balíků
Obuv v milionech párů
Stavební ruch v milionech dolarů
Počet konkursů
Výroba automobilů v 1000 kusů

1952
46
5.169
7.700
180
150
667
15.900
2.396

1936
145
13.510
13.150
283
182
1.230
5.400
3.321

Je zřejmo, že letošní stav výroby v USA uka
zuje na pronikavé zlepšení u porovnání s jedním
z pejhorších let krise, ba i u porovnání s rokem
1929, kdy byla vrcholná domácí a světová kon
junktura, může letošní rok se zváti ro
kem konjunkturním. V květnu r. 1936 byl
stav výroby v USA, pokládáme-li období let
1931 za 100:
Dámská konfekce................................ 134
Pekařský průmysl................................ 113
Nástrojařský průmysl .... 104
Automobilový průmysl .... 113
Psací stroje ....... 105
Papír................................
110
Podniky, jež po několik let byly pasivními, v r.
1935 platily již dividendy, přibývá objednávek.
Celkový průměr výroby v USA (r. 1928 = 100)
se rovná 90. Prodej obchodních domů v prvním
pololetí t. r. se zlepšil o 10% oproti loňsku, kdy
též se již mohlo mluviti o pronikavém zlepšení
poměrů. Oproti r. 1935 stoupl odbyt:
umělého hedvábí
o 50%
stavební ruch
o 71%
zasílatelství obchodních domů
o 30%.
Vývoz zboží do cizích států stoupl o 12%, dovoz
o 17%. 2000 největších podniků vykazovaly v r.
1935 čistý zisk 272 miliardy dolarů (v r. 1934 —
1.7 miliardy dolarů), čili 5% oproti 372% zisku
v r. 1934.
Za prvých 7 měsíců t. r. stoupla v USA výroba:
(v milionech tun):
1932
1936
1935
5.7
11.3
16.1
surového železa
25.3
18.3
8.5
surové oceli
Stav vkladů v r. 1935 — 53 miliard dolarů (oproti r. 1933 — přírůstek 7 miliard). I podle
stavu oběživa můžeme souditi o značnosti hospo
dářského oživení v USA:
r. 1929
r. 1933
r. 1936
bylo oběživa
(k poslednímu červenci):
4.717
5.645
6.153
milionů dolarů.
Ceny stoupají; od počátku Rooseveltovy vlády
(r. 1932) stouply ceny průměrně o 33%, ačkoliv
ještě nedosáhly úrovně z r. 1929.
O tom, že USA prožívají nyní líbánky kon
junktury, nemůže tedy býti pochyb. Avšak i v ce
lém světě pozorujeme, že výrobní a odbytové
poměry se pronikavě zlepšily. Nejlépe je to vi
děli na stavu zásob kaučuku, bavlny, čaje, výši
těžby kovů. Ubývá-li zásob zboží, soudíme dle
toho právem na lepšící se odbyt. Světová zá
soba kaučuku od počátku t. r. poklesla v prvém
pololetí s 607.000 tun na 547.000, čili o 10%, zá
soba bavlny o 30%, zásoba obilí od r. 1933
do dneška — o 50%, stoupá těžba kovů. Chceme-li si udělaíi úplně jasnou představu o roz-
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sáhu letošní světové konjunktury, podívejme se podářské deprese a nastolení konjunktury! Spo
jitost konjunktury s blahobytem jest na prvý po
na tuto tabulku:
Pokles zásob surovin (v 1000 turu bavlna v 1000 hled takovou samozřejmostí, že každá pochybnost
o tom se zdá býti vyloučena. A přece — máme
balíků, petrolej v 1000 barelů):
velmi závažné důvody pochybovali o tom, že
r. 1936
r. 1935
konjunkturní rozmach ukončí nezaměstnanost a
(první pololetí)
bídu. Ba více — světová struktura výroby a prá
17.000
24.000
pšenice
ce se tolik změnila v poslední době, že můžeme
5.450
6.720
cukr
směle tvrdili: hospodářská konjunktura
1.660
1.380
káva
nepřivodí
podstatného zmenšení ne
100
112
čaj (Londýn)
zaměstnanosti, a mnohdy znamená je
14.000
13.590
bavlna
ště větší lidskou bídu. Důkazy? Podívej
10
11
hedvábí
me se:
567
kaučuk
740
Stav světové výroby a nezaměstnanosti v létech
12.800
16.860
uhlí (Evropa)
1927 až 1935 (při čemž výroba r. 1928 = 100) vy462.000
481.680
petrolej (USA)
padal takto:
587
555
měď
291
289
olovo (USA)
Výroba: Počet nezaměstnáLéta:
15
15
cín
ných v milionech:
113
89
—
zinek
1927
95.1
—
100
1928
Tedy: s výjimkou několika málo druhů zboží,
8.8
106
1929
odbyt silně stoupl. Stoupají též i ovšem kursy
14.9
90.5
1930
cenných papírů. Proti nejnižšímu bodu z r. 1929
21.5
1931
78.5
stouply kursy cenných papírů v USA průměrně
25.9
1932
65.0
o 75°/o.
25.6
74.7
1933
Velká Britanie nezůstala pozadu za světovým
22.5
1934
81.1
hospodářským oživením. Jestliže výrobní index
21.5
1935
89.9
v srpnu t. r. byl u USA = 90(r. 1928 = 100), to
index V. Britanie = 112, činnost obchodní se
V roce 1931 a 1935 byl stejný počet nezaměsttam již vyrovnala činnosti z r. 1929. V zeměděl naných, ale indexové číslo výroby, jež bylo v r.
ství, průmyslu a maloobchodu je značný vzestup. 1931 — 78.5, stouplo loni na 89.9. Ředitel Meziná
Stavební ruch je tam v rozmachu; v posledních rodního úřadu práce Bufler řekl: Jest nápad
letech bylo v Anglii postaveno 3 miliony domů. ným rozpor mezi vzestupem výroby a vleklou ne
Státní rozpočet vykazuje v posledních dvou le zaměstnaností. Index světové výroby se již vy
tech přebytky. Britský vývoz znamená vzestup rovnal stavu z r. 1929, ale nezaměstnanost
v 20 výrobních odvětvích (železářský, ocelář se ustaluje na znepokojující výši.
ský »strojírenský, textilní průmysly, vozidla, che
V Československu v r. 1935 byly větší (4-) nebo
mikálie ,sklo a pod.). Kursy cenných papírů stou menší (—) než v r. 1933 v °/o:
ply proti nejnižšímu bodu v r. 1930 u mnohých
Export Nezaměst
akcií až o 600 °/o.
nanost
Odevšad se hlásí vzestup výroby a zlepšení Průmysl kamenický
4.6
+ 13.5
hospodářských poměrů: Japonsko vykazovalo Zpracování kovů
21.7
+
51.9
stav výroby v r. 1935 -= 153 (r. 1929 — 100), Strojírenství
+ 69.4 - 13.3
Dánsko — 124, Norsko — 110, Německo — 100, Dřevařský
4- 29.2 — 2.2
průmysl
Československo — 80, Francie — 69.
7.6
+109.1
Konfekce
Zastánci „operací na volném trhu“ stále pou Potraviny
2.6
49.7
kazují na to, že země „zlatého bloku“ (Francie, Zemědělství a lesnictví
+ 12.7
426.4
Československo a j.*) značně zaostaly v konjunk
4-100.0
8.2
turálním rozmachu za státy, jež prováděly mě Gumařský průmysl
Celkové
zlepšení
exportu
bylo
v
r.
1935
oproti
novou politiku „hojného a levného úvěru“. „Facta locuta, causa finita — fakta promluvila, zále r. 1933 o 23°/o, ale jenom 8.4% lepší zaměstna
nost! Ve Spojených státech severoamerických,
žitost jest ukončena.“ Nedá se popírati, že
kde je bezpochybně nyní „konjunktura“, je 12
1. světová konjunktura je na vzestupu;
2. země, jež prováděly „operace“ a vůbec mě milionů podporovaných nezaměstnaných. Kdo
novou politiku levných peněz, se nejdříve dostaly zná, jakou přísnou kontrolou „rechercherů" musí
projiti nezaměstnaný v USA, aby dostal podporu,
do období konjunktury.
zajisté se nebude diviti, jestliže faktický stav ne
*
v USA odhadneme na 17—18 mi
Tedy: první otázka, zda-li „operace“ mohou zaměstnanosti
lionů,
což
s
rodinnými
příslušníky dělá zajisté
býti prostředkem k docílení konjunktury, lze polovinu všeho obyvatelstva
Spojených států! Bo
zodpověděli kladně. Zbývá ještě odpověď na hatá a mocná Anglie, v území
jejíž nezapadá
druhou otázku: znamená-li hospodářská konjunk slunce, má 2 miliony nezaměstnaných
ještě i dnes,
tura v dnešní době též konec nezaměstnanosti v době vysoké konjunktury. Britský úřad
po
a bídy? Na první pohled se zdá, že tato otázka jištění v nezaměstnanosti prohlásil, že pro
Anglie
jest úplně zbytečnou: vždyť právě k ukončení musí zvyknouti na myšlenku stálé nezaměstnano
lidské bídy i směřuje úsilí národohospodářů a sti milionů lidí.
státníků, kteří provádějí politiku zapuzení hos
V Japonsku poklesla nezaměstnanost jenom o
2%, ačkoliv výrobní index byl tam už loni o více
*) Článek byl napsán před devalvací franku.
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než 50% vyšší, než v r. 1929. V Dánsku při vý
robním indexu, větším o 20% (r. 1930 — 100),
stoupla nezaměstnanost v r. 1935 o 90%! V Nor
sku byla výroba v r. 1935 o 5% vyšší, než v roce
1929, nezaměstnanost se zvětšila o 80%. Švédsko,
toto šťastné, opěvované Švédsko, jež definitivně
pomocí operací na volném trhu překonalo krisi,
jehož výrobní index dostoupil letos již výše z r.
1929, má počet nezaměstnaných o víc než 200%
větší než v r. 19291
V r. 1934 byla výroba v ČSR. oproti r. 1933
o 12% větší, kdežto zaměstnanost stoupla jenom
o 8%.
Zjev ustalující se resp. stoupající vysoké ne
zaměstnanosti při zvětšené výrobě není úplně
novým zjevem a jest výrazem neúprosné ten
dence vývoje dnešní společnosti:
)
*
V roce 1899 se vyrobilo v USA:
166 milionů hl obilí s 32.000 dělníků.
v r. 1929 — 192 milionů hl obilí s 24.000 dělníků.
V r. 1900 se vyrobilo v USA: 11 milionů tun
železa za 600 milionů pracovních hodin.
V r. 1929 — 58 milionů tun železa za 770 mi
lionů hodin.
V letech 1923—1927 stoupla výroba v USA
takto:
Ocel: plus 8%; dělníků však méně o 9°/o, uhlí:
plus 4%, dělníků však méně o 16%, tabák: plus
53%, dělníků méně o 13%, zemědělství: plus 10%,
dělníků méně o 5%.
V ČSR.:
V r. 1919 bylo vytěženo 10,254.233 tun uhlí
s 66.560 dělníky. V r. 1928 14,560^305 tun uhlí
s 57.648 dělníky.
V r. 1901: bylo na území nynějšího Českoslo
venska 634 pivovarů s výstavem 9,355.320 hl piva;
v r. 1926- 525 pivovarů s výstavem 9,712.625
hl piva;
v. r. 1928: 381 pivovarů s výstavem 9,140.600
hl piva.
Tyto řady číslic bychom mohli rozváděti do
nekonečna. Smysl je jasný — ve výrobě dnešní
doby jest tendence nahradili práci lidí prací
strojů.
Ze všech stran přicházejí zprávy o pokračující
mechanisaci a racionalisaci výroby. Jsou již četné
podniky, jež pracují vůbec bez námezdhích sil
— automobilky, textilky, elektrické centrály. Čím
příznivějšími jsou poměry trhu a odbytu, tím
větší vzestup vykazuje mašinisace výroby a stále
se oddrobují další lidé od výrobního pochodu.
Zprávy živnostenských inspektorů mluví o tom
velmi jasně. Technický pokrok vyřazuje neza
držitelně lidí z práce a nahrazuje je stroji. Tito
vyřazení lidé jsou v dnešní společnosti kastou pro
sebe, jsou to oběti technologické nezaměstnanosti,
kteří nemají vůbec naděje, že se jednou vrátí k
svému bývalému zaměstnání. To jsou miliony ne
zaměstnaných v Americe, Anglii a jinde, kteří nic
nevědí o konjunktuře, o výrobních indexech a
stavu zásob světových surovin. Jejích doživotním
údělem jest živořiti v bídě. Ve článku „Cesta
z krise?“ jsem psal: „Doba krise jest největší
překážkou dalšího technického zdokonalování vý
roby. Není odbytu, není úvěru, není peněz. Není
*) „Cesta z krise?", č. 1. „Rozprav“.

pro koho vyráběti, a stavětí. Není peněz na drahé
investice, na nové dokonalejší stroje. Pracuje se
omezeně a používá se raději lidské práce, poně
vadž stroj se nevyplácí, pracuje-li omezeně. (Stroj
musí býti plně zaměstnán, má-li pracovati renta
bilně). Uvážíme-li, že krise trvá již 6 let, pak
musíme přiznati, že počet nezaměstnaných po
měrně není příliš velký, zvláště když si ještě
připomeneme i přirozený přírůstek obyvatelstva
a znesnadňování vystěhovalectví. Krise tedy
brzdí tempo racionalisace a mechani
sace.
i
Ale jakmile zasvitne slunéčko konjunktury, uvolní se úvěr, zlepší se odbyt — ihned se začne
kapitál investovat! do nových strojů, zvelebovati
technické zařízení podniků a nezaměstnanosti bu
de přibývat".
Ještě před 1—2 lety se odhadoval počet lidí,
navždy vyřazených z výrobního procesu na 250
tisíc, dnes, jak jest všeobecně známo, se odhaduje
počet „technologických" nezaměstnaných u nás
na 350—400 tisíc lidí. Zvýšení číslice technologické
složky nezaměstnanosti dálo se v poslední době
zřejmě pod vlivem zvýšené mechanisace podniků,
využívajících bezpochybného hospodářského zlep
šení u nás k tomu, aby zvýšily svoji soutěživost
na trzích, což bez racionalisace a mašinisace nejde.
Největší metalurgické závody v Československu
již loni předstihly stav výroby z r. 1929, ale za
městnávají jenom 50% dělníků (12.000 oproti 24
tisícům v r. 1929). V resoluci 32. mezinárodního
sjezdu horníků, který se konal před nedávném
v Praze, se praví o účincích racionalisace a
mechanisace práce, že „přivodily význač
ně stoupnutí výkonů dělníka a značné
snížení počtu zaměstnaných lidí“.
V ČSR. bylo
Výkon v kg
Počet dělníků
na 1 dělníka
v dolech:
a směnu:
V roce:
1.042
1929
57.592
47.853
1.171
1933
1.207
1934
43.056
1.256
1935
41.786
Počet dělníků se zmenšil tedy v r? 1935 oproti
r. 1929 o 27.5%, kdežto výkon se zvýšil o více než
20%!.
- !■ !’
iJ I
V USA právě v posledních dvou letech, kdy
následkem energických měnových a hospodářsko-organisačních opatření Rooseveltovy vlády,
byla výrobní deprese téměř překonána, lze pozorovati, že proces nahrazení dělníků prací stro
jů pokročil zvláště intensivně v automobilové vý
robě, kde se ujímá pověstný výrobní systém
Smithův (viz„Cestazkrise“), bylo nahrazeno
v poslední době 60% všech dělníků no
vými stroji! Bylo vypočítáno, že kdyby se
Smithova metoda všeobecně ujala, postačilo by
tisíc (!) dělníků pro celou ideální světo
vou potřebu motorových vozidel. New
YorkEdison, co zřídila elektrickou centrálu, která
dodává proud množství obyvatelstva, která po
čtem převyšuje Velkou Prahu, aniž by k tomu
bylo třeba jediného dělníka! Elektrisace
dolů dovolila propuštění % zaměstnanců. Dříve
udělal jeden dělník na stroji 19 žárovek denně,
dnes vyrobí stroj za pouhého dozoru dělníka
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(a mnohdy i bez něho) — 73.000(1) žárovek den
ně. Ve stavebnictví vykazuje zastavěná plocha
od r. 1927 přírůstek o 11%, zatím co dělníků
při tom ubylo o 15 procení. Nedávno upozor
nila americká federace práce íia nepoměr mezi
stoupáním výroby a ubýváním nezaměstnanosti.
V březnu 1936 stoupla výroba na 70% předkrisového stavu, zisky výrobců stouply dokonce na
úroveň z r. 1926, ale jen 46% nezaměstnaných
našlo práci (počítaje v to i zaměstnané na ve
řejných stavbách a pod.)l
Označíme-li množství technické energie, připa
dající na jednoho spotřebitele v 'Číně číslem 1,
tu na jednoho Čechoslováka připadne 9 jednotek,
na jednoho Němce 12, na jednoho Angličana 18,
na jednoho Američana 30 jednotek.
Srovnáme-li stav nezaměstnanosti v Českoslo
vensku, Německu, Anglii a USA, a vezmeme-li
v úvahu rozdíly v počtu obyvatelstva, obdržím«
tytéž číslice: 9, 12, 18, 30! „Náhoda“, více než
divná.
Bylo by ovšem chybou, domnívati se, že stroj
jenom bere lidem práci; stroj práci též dává. Tak
na př. rozvoj automobilové výroby poskytl práci
správkárnám aut, pokrok elektrotechniky přivo
dil vznik radiového průmyslu, zvukové filmy vzaly
práci a výdělek hudebníkům v biografech, ale
zato poskytly práci četným novým pracovníkům
v atelierech atd. Ale nesmíme při tom zapomí
nali na jednoho velmi důležitého činitele (na to
již v č. 4. „Rozprav“ bylo upozorněno), kterým
jest čas. Znovuzařazení a hlavně přeškolení
vyřazených lidí vyžaduje více měsíců a někdy i
let! Výměna pracovních sil z jednoho oboru
do druhého není tedy něčím snadným a auto
matickým. Podle amerických odborových statis
tik velká většina propuštěných dělníků najde zno
vu práci (v jiném oboru) v nejlepším případě
teprve po mnoha měsících nevýslovného strá
dání a úsilovného školení. Počet na trvalo vy
řazených z práce jest při tom od 5% (Švédsko)
až do 10% (USA.).
*

Ve zjevu trvalé, vysoké technologické nezaměst
nanosti, která se zastavuje ve svém vý
voji s hospodářskou depresí a stoupá
s konjunkturou, jest nutno hledati vysvět
lení mnohých na prvý pohled paradoxálních zjevů
dnešního života.
Až do poslední doby hospodářský vývoj světa v
liberalistickém období lidských dějin probíhal
cyklicky, t. j. období konjunktury se střídala
s obdobími krise a deprese. Od r. 1825, kdy vy
pukla (nejdříve v Anglii) první kapitalistická
krise, dostavivší se po letech průmyslového vze
stupu, prožíval svět skoro pravidelně každých
deset let hospodářské krise, jimiž vždy končívaly
zlaté časy „konjunktury“. Tak tomu bylo v letech
1835—36, 1847, 1857, 1866 atd. V jednom z pří
štích čísel „Rozprav“ se ještě vrátíme v delší
úvaze k problému „kapitalistického cyklu. Teď
poznamenáváme jenom tolik, že ke „konjunktuře“
vždy nezbytně patřily: vysoké ceny, dobrý odbyt,
snadný úvěr, vysoké mzdy, maximální za
městnanost lidí.
Dnešní bezpochybná světová konjunktura, která
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ovšem není v důsledku autarkických
)
*
snah stá
tů a různosti protikrisové politiky ve všech kul
turních zemích stejnou, vyznačuje se sice stou
páním cen a odbytu zboží, ale při tom ještě
jednak vysokým stupněm nezaměstnanosti, jed
nak nebývalé slizkými mzdami.
Kdežto roční průměr výdělku pojištěnců Ústř.
sociální pojišťovny byl v r. 1929 — 5976 Kč,
v následujících letech byly výdělky dělníků:
r. 1933 — 5232 Kč
r. 1934 — 5097 Kč
r. 1935 -4947 Kč
Podle úhrnné statistiky ÚSP vzrostl v roce
1935 průměrný stav pojištěnců o 2% oproti roku
1934. Nejvíce vzrostl počet pojištěnců v 1 třídě
(týdenní mzda nejvýš 36 Kč), a to o 9%; 2. třída
(týdně nejvýš 60 Kč), 3. třída (týdně nejvýš
84 Kč) a 4 třída (týdně nejvýš 108 Kč) vykazují
daleko menší vzrůst počtu pojištěnců.
Podle statistiky VPU (všeobecného pensijního
ústavu) bylo sice v r. 1935 328.681 pojištěnců
oproti 309.051 pojištěnců v r. 1930, ale z toho
pracovalo úplně zdarma 24.667 lidí. 4.500 Kč
ročně mělo 4P-094 pojištěnců, 54.225 lidí mělo
7.500 Kč ročně, 59.000 zaměstnanců mělo 10.500
Kč. Čili 60% všech pojištěnců mělo platy nedosta
tečné k uhájení slušného živobytí.
V sociálním pojištění bylo na počátku toho
roku v nejnižších třech třídách (nejvýš 84 Kč
týdně) 54% ,t j. více než polovina všech po
jištěnců. Není tedy pochybnosti v tom, že pře
konávání hospodářské deprese u nás a beze
sporné konjunkturální zlepšení výroby, odbytu
a cen zboží se ve mzdách neprojevilo. Jinde je
to ovšem ještě horší; nízká úroveň reálných mezd
v Německu jest notoricky známa, a v USA pro
hlásil nedávno v senátě senátor Dickinson, že
občané USA snědli v r. 1935 500 milionů konsserv pro psy.
Dnešní světová konjunktura se obešla tedy bez
vysokých mezd a platů a bez maximální zaměst
nanosti lidí. Peníze obíhají někde mezi výrobci,
obchodníky, lépe placenými zaměstnanci a pod.,
tam jest konjunkturální vzestup, zacelují se ško
dy a ztráty z dob krise a vesele se hledí do na
stávajících tučných let hospodářského rozmachu.
Většina lidí o tom všem nemá ani potuchy, nejmé
ně, ovšem, nezaměstnaní.
Proč tedy dnešní konjunktura vybočila z ob
vyklých kolejí? Právě proto, že konjunkturální
vzestup naších dnů se děje ve znamení další racionalisace a mechanisace výroby! Je to konjunk
tura spíše pro stroje, než pro lidi. Vysoká techno
logická nezaměstnanost jest strašlivým balastem,
přívěskem .který táhne mzdy dolů a nepřipouští
žádné zlepšení sociálních a mzdových poměrů.
Vědomí, že za jednoho jich dostane deset i více,
rozvrátilo úplně zaměstnavatelskou morálku. V
očích zaměstnavatelů, jejichž duše jsou zmrzačeny
liberalismem a lživědou učených obhájců dneš
ního hospodářského a sociálního zlořádu, jsou
mzdy režijní položkou, jež se musí co nejvíce
stlačovati; dělník jest pro ně pouhý výrobní pro
středek a nikoliv člověk, mající nesmrtelnou duši.
Liberalističtí „chlebodárci“ jsou prostě neschopni
*) Snahy po soběstačnosti.
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si uvědomili, že mzda dělnická jest částí, a to
nezbytnou, společenského příjmu, ni
koliv výrobním výdajem, a že sami pod
lamují svou mzdovou politikou větev, na které
sedí. Dnešní konjunktura se omezila na malý
kruh konsumu schopných spotřebitelů, ponechav
ši stranou většinu lidstva. Spotřební schopnost
trhu se silně zmenšila oproti dřívějším konjunk
turám, jelikož se zmenšily jak počet bodů od
bytu, tak i hospodářská únosnost konsumentů.
Při známé bezhlavosti liberalistického podnikání,
kterou nespraví ani stovky a tisíce kartelů, jako
ji nespravily v dřívějších dobách, dojde ovšem
k nové hospodářské krisi, a to nikoliv za 10 roků,
jako tomu bylo dosud, nýbrž mnohem dřív e.
Mám důvody k předpokladu, že na podzim r.
1937 dojde k nové cyklické krisi a hospodářské
depresi, jež ukončí nynější „konjunkturu pro fabrikanty a bursiány“.
Bylo by velkým omylem, domnívati se že tech
nický pokrok zavinil bídné mzdy. Právě naopak,
technický rozvoj výroby umožnil vzestup životní
úrovně lidí a upevnil základnu boje dělníků o
spravedlivou mzdu. Na 100 Kč hodnoty výrobku
(v spotřebním průmyslu) připadá asi 50 Kč na
materiál a suroviny a jenom asi 5.30 Kč na mzdy.
Kdyby racionalisace výroby byla prováděna spí
še s hlediska zájmů dělníka, než s hlediska nejvyššího zisku výrobce, tu úspora na př. materiálu
o 5°/o by mohla býti využita pro zvýšení mezd
téměř o 5O°/o! Životní zájmy pracujících ve vý
robě jsou stejně těsně spjaty s technologickým
pokrokem, ovšem pokud i dělníci budou rozhodovati o cenách, mzdách atd. spolu s výrobcem,
sedíce za jedním stolem. Nezbytným před
pokladem toho jest řešení problému
technologické nezaměstnanosti. Po
kud nebudou nalezeny a uvedeny v
chod sociální kompensace pro lidi,
kteří byli jednou pro vždy vyřazeni ze
světa soukromého podnikání, marný
mi zůstanou všecky snahy po ozdra
vení sociálních a hospodářských po
měrů. Před několika týdny proskočila v tisku
zpráva ze Švédská, jež nevzbudila téměř žádné
pozornosti. Švédská vládní komise bude studo
vali účinky racionalisace a mechanisace výroby
po stránce sociální, jelikož celá polovina všech
nezaměstnaných ve Švédsku jest navždy stroji
vyřazena z práce. Budou se hledati cesty k ná
pravě, zejména možnosti trvalých sociálněhospodářských kompensací pro struk
turální (technologickou) složku nezaměstnanosti.
Příklad, hodný následování!
*
Jestliže tedy na první otázku, zda-li „operace
na volném trhu“ jsou s to, býti hlavním prostřed
kem k nastolení konjunktury, zodpověděli jsme:
ano, tu na druhou otázku, zda-li hospodářská
konjunktura v dnešní době znamená též i konec
lidské bídy a nezaměstnanosti, odpovídáme: Ni
koliv!
Za změněných podmínek dnešního hospodář
ství nemá již hospodářská konjunktura sociál
ního významu, jako měla dříve, proto i všecky
prostředky k dosažení konjunktury, tedy i „ope

race na volném trhu“ jsou ranou do vody.
Jelikož se strany soukromého podnikání možno
spíše dčekávafi zhoršení než zlepšení technolo
gické nezaměstnanosti, nezbývá, než aby zasáhl
stát. Zastánci „operací“ mohou ovšem namítali,
že právě tyto „operace“ dají státu možnost prováděti veřejné investiční práce, čímž by byla ab
sorbována značná část nezaměstnaných. Je to
ovšem pravda. Ale na jak dlouho?
Tu přicházíme k problému, který již byl výše
nadhozen, a to: kde jest nejkrajnější mez roz
množení „hojných a levných peněz“? I když ne
existuje žádná vědecká formulka, kolik v tom
kterém státě může býti vydáno oběživa, přece
to neznamená, že můžeme rozmnožovali oběživo
do nekonečna, spoléhajíce se na důvěru obyva
telstva. Nelze-li přesně vypočítali „koeficient dů
věry“, není proto ještě důvěra neomezenou.
Vždyť „operace“ svojí povahou jsou státní půjč
kou, tedy mají přirozeně své meze. Jestliže, na
příklad, si „operacemi“ stát ppatří 10 miliard
Kč, mohl by zaměstnávali půl milionu lidí za
slušnou mzdu 2—3 roky; tím ovšem by silně
stoupl konsum a odbyt veškerého zboží, a také
mzdy a platy soukromých zaměstnanců, zbave
ných přítěží nezaměstnanosti. Byla by opravdová
konjunktura, ze které by všichni něco měli. Ale
uplynou 2—3 roky, a co dál? Veřejné investice
pro nedostatek peněz ustanou, budou zase sta
tisíce lidí bez práce, soukromá výroba, která sto
procentně jistě využije hospodářského oživení
ku zvýšení své soutěživosti doma i cizině (t.
j. zavede nové dokonalejší stroje a „hojné, levné
peníze“ nastrká do racionalisace a mechanisace
provozu), zůstane najednou bez konsumentů, kte
ré pro ni dosud stát vyráběl, ceny se šhroutí,
mzdy se shroutí jako obvykle, ještě dříve než
ceny a z celé slavné konjunktury, která splaskne
jako balon, zbude jen větší státní dluh a úrokové
břemeno. Najednou se objeví, že počet nezaměst
naných je větší, než byl v době před „operacemi“,
poněvadž čačtí výrobci tak statečně zvyšovali
svou soutěživost, že zavedli automobilky, tex
tilky a pod. bez jediného dělníka, jako to je jinde.
Co potom? Nové „operace“? Nových 10, 20, 50,
100, 500 miliard? Vždyť dnešní technologická
nezaměstnanost není přechodný zjev, trvající
2-3-5 let; jest to fenomen trvalý, a sociální kompensace pro odčinění trvalých následků tohoto
trvalého zjevu musí působili snad 10—20 i více
let, pokud nebude uskutečněna úplná přestavba
celé dnešní společnosti od základů! V tom právě
tkví jádro sociální otázky naší doby. Liberalistická společnost stojí a padá s technologickou
nezaměstnanosti; jakmile bude uskutečněno právo
na práci a na pracovní důchod, obnova sociálních
a hospodářských řádů se stane jenom otázkou
času. Mylným jest názor, že s uskutečněním prá
va na práci se shroutí celá soukromo-podnikatelská soustava; shroutí se jenom liberalismus, což
je velký rozdíl. Městské hospodářství středověku
bylo založeno na soukromém podnikání, ale neby
lo liberalistické, nýbrž harmonické. Odlišné pod
mínky našeho života způsobily, že naprosto ne
stačí organisace soukromého podnikání, byť i
pod dozorem a vlivem státu, jako to navrhují
přívrženci různých forem řízeného hospodářství,
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nýbrž že jest neodolatelně nutno vytvořili okruh
působnosti nucených svazků (států, zemí, obcí
a pod.), jako korektiv a doplněk soukromého
podnikání. To znamená, že veřejná ruka musí
podnikali v takovém rozsahu, aby mohla absor
bovali celou armádu nezaměstnaných, kteří byli
navždy pokrokem techniky vyřazeni ze soukromopodnikového světa. Nuceným svazkům nastá
vají pak odpovědné úkoly — přeškolení neza
městnaných, zakládání nových odvětví výroby
(optika, jemná mechanika, chemická industrie a
pod.), příprava a provádění velkých veřejných
investičních prací a mnoho jiných důležitých úkolů, které s sebou přinese život a doba.
Jest jasno, že uskutečnění této sociálně-hospodářské formy znamená konec kapitalistického
vykořisťování, poněvadž se zmizením technolo
gické nezaměstnanosti, zmizí též i hrozba hla
dem. V zájmu samotných podnikatelů bude, aby
spolu s dělníky a zaměstnanci utvořili novou
organisaci výroby na demokraticko-stavovských
základech. Nebudu se zde šířiti o podrobnostech
této hospodářské formy („korigovaného hospo
dářství“), o níž v příštích číslech „Rozprav“
bude uveřejněna zvláštní úvaha. Jenom zde chci
podotknouti to, že ku splnění všech obrovských
úkolů, které ukládá státu hlavně technická re
voluce naší doby, stát ovšem musí míli obrovské
prostředky, těmto úkolům přiměřené. Žádné operace na volném trhu nemohou takové prostřed
ky opatřili! Jediné, oo mohou vykonati, jest
přivodili fabrikantskou konjunkturu na dobu 2—3
let, až do nové krise. Zachránili však svět před
touto novou krisí operace na volném trhu^ nedo
vedou, stejně jako nezabránily krisím v "Anglii,
ač se tam již po celé století provádějí.
Zastánci „operací“ u nás se rádi dovolávají
autority J. M. Keynesa, který ve své poslední

knize „The General Theory of Employment, In
terest and Money“ (London 1936), ooznaČil „ope
race“ zia největší zdokonalení peněžní správy.
Keynes má zajisté pravdu, pokud má na mysli
dnešní peněžní soustavu. A o to právě jde,
že v rámci dnešní peněžní soustavy
časově neomezených anadhodnotných
peněz vůbec nelze bez krise a násilí
řešiti mimořádné sociálně-hospodářské úkoly, jež před lidstvo a jeho od
povědné vůdce postavila přítomná doba! Keynes jest buržoásně-liberalistický národo
hospodář a nemůže proto býti autoritou pro nás,
kteří pokládáme etiku za jediný možný základ
národohospodářské vědy.
Principielně souhlasíme se stanoviskem zastán
ců operací na volném trhu, že totiž jest možno
prováděti aktivní protikrisovou politiku nezávi
slou na stavu exportu našeho zboží do ciziny.
Jest též možno přivoditi výrobní konjunkturu
prováděním těchto operací, nelze však zažehnati
jimi dnešní bídu a nezaměstnanost, protože tato
politika levných a hojných peněz má v zápětí
další, stoupající racionalisaci a mechanisaci,
větší zisky podnikatelů a nové vzrůstání ne
zaměstnanosti.
„Operace na volném trhu“ toť obvyk
lý měnový zákrok, nepřesahující hra
nice, vymezené liberalistickou hospo
dářskou naukou. Účinek „operací“ mů
že býti blahodárný pouze v třídním
smyslu, jelikož za podmínek dnešního
hospodářství prospěje jenom kapita
listům. Naše doba si vyžaduje zcela
jiná opatření pro uspokojivé řešení
ožehavých otázek dne šního hospodář
ství. „Operace na volném trhu“ to roz
hodně nejsou.

Dr. Vilém Hájek:

Zákon o zákazu potratů v SSSR.
Celkem málo povšimnut zůstal zákon o zá
kazu potratů v SSSR a to v celém našem tisku.
Nehodilo se to liberálům a také ne marxistům,
kteří občas nosívají standarty, volající po zrušení
§u 144 našeho trestního zákoníka.
Ve Světozoru, který ode dávna zastává
směr, kterému se z neznámých důvodů říká „po
krokový“, chopil se pera bývalý hudebník Rá
dio journalu a začal o této věci polemiku. Opásal
se pasem z pokroku, jehož chatrnost nasvědčuje
tomu, že si jej opatřil u vetešníka a připnuv si
dávno už nemoderní a nevyhovující brnění, zho
tovené a dialektického materialismu pustil se do
bujného zápolení. Co že si to v Rusku vzpomněli,
že vydali zákon tak zpátečnický. Žena prý musí
míti právo úplně volné disposice svým tělem,
v tom je prý pravá svoboda a skutečný lidský po
krok. Leč zápolení nesetkalo se s úspěchem.
T v ruském bolševickém tisku po uveřejnění
tohoto zákonného návrhu bylo možno čisti ta-
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kové články, jako měl Světozor, ale nebezpečí
úplného mravního rozkladu a anarchie bylo Tak
veliké, že dekretem CIKu a Sovnarkomu ze dne
27. června stal se tento návrh zákonem.
Zákon ustanovuje zákaz potratů s výjimkou
těch případů, kdy ohrožen jest život matky, nebo
když rodiče jsou zatíženi dědičnou chorobou.
Potrat smí v takovémto případě býti proveden
jen v nemocnici, nebo porodnici. Nedovolené
provedení potratu trestá se vězením nejméně
tříletým, za přinucení k potratu uloženo jest
vězení v trvání dvou let a žena, která by potrat
si dala provésti bude trestána peněžitým trestem ve výši 300 rublů. Stanovisko tohoto
sovětského zákona sice neshoduje se ještě plně
se stanoviskem křesťanským, ale přece znamená
veliké plus.
Jistě ne náhodou, ale proto že byla poznána
pravá příčina zla, jest v tomtéž zákoně ustanovení
o rozvodech a alimentech, znamenající určité

ROZPRAVY

zostření dosavadních předpisů rozvodových a
prakse při výměřování a vymáhání alimentů..
Jest na snadě, že opatření tak závažné a ze
jména neočekávané mělo jistě velice důležité pří
činy a že celý tento bolševický experiment musí
býti poučným i pro ostatní svět Už z; tohoto dů
vodu jest třeba otázkou touto zevrubněji se za
bývat!. Jestliže pak k tomu si ještě povšimneme
co o „potratové vymoženosti“ psali kdysi bolše
vické a bolševikům nakloněné kapacity, a to ještě
v zimě r. 1935, vykládající západnímu světu, jak
on je vlastně se svou kulturou zaostalý, a když
na druhé straně si všimneme různých projevů
od prostých lidí, které musely sovětské noviny
otisknouti, stane se otázka tato dvojnásob za
jímavou.
Dovolenost potratů.
zavedena byla v sovětském Rusku zákonem z
listopadu 1920. Zákon takový nebyl ještě před tím
ani potom vydán v žádném jiném státě. Platil
tedy tento zákon skoro plných šestnáct let ne
změněn, neboť jen malá změna byla na něm
provedena r. 1926. Zákon měl podrobná ustano
vení o postupu při potratech. Předepsáno bylo,
že potrat nesmí býti prováděn podáváním drogů,
nýbrž jen operativně. Předepsáno bylo zákonem
že žena musí po provedené operaci zůstati na
lůžku po celé 3 dny a po další dva týdny nesmí
jí býti dovoleno pracovali.
Kdybychom měli seznamenati všechnu litera
turu, která o tom vyšla z pera bolševických vůdců
i západních levě orientovaných intelektuálu, a
v níž s podivuhodnou vytrvalostí jest napadána
nauka církve a vychvalován potratový zákon, za
bralo by to velmi mnoho stran. Koncem roku
1935 vyšla v Londýně kniha nazvaná „Sovětský
komunismus: nová civilisace?“ Autory této dvousvazkové knihy, čítající přes 1000 stran jsou sou
rozenci (bratr a sestra) Sydney a Beatrice Webb,
známí v socialistickém hnutí anglickém. Na otázku, která jest položena jako název díla, odpo
vídají kladně. V závěrečné kapitole vytýkají auto
ři základní pilíře této „nové civilisace“ a je mezi
nimi mimo jiné neexistence nějaké absolutní mo
rálky abezbožectví. Také v tomto díle jest obsáhlé
líčena procedura potratová (str. 830 anásl.), po
tratový zákon líčen jako vrchol pokroku a zdů
razňován jeho blahodárný účinek. Zvláště je zdů
razňována veliká zručnost bolševických lékařů,
neboť prý velikou praksí docílili toho, že operace
která dříve trvala Va hodiny trvá u nich jen tři
minuty. Tak se tedy psalo ještě r. 1935.
Bolševici jsou ovšem mistry v zacházení s cifra
mi, jejich statistiky, pokud vůbec jsou po ruce,
zřídka kdy podávají věrný obraz skutečného sta
vu. Nemáme, ani pokud jde o počet potratů,
žádných statistik. Literatura, jak jsme o ní shora
mluvili, naopak zdůrazňovala, že počet potratů
není veliký a že vlastně jest to nejlepší způsob,
jak zabrániti většímu zlu.
Nedají se již ovšem tak snadno usměrniti nebo
umlčeti zprávy porůznu pronikající i na příklad
v denním bolševickém tisku, z nichž na prvý po
hled je patrno, že věci mají se docela jinak.

Stůjíež zde některé příklady:
Vedoucí moskevský časopis „Pravda“ z 11. srp
na 1935 přinesl tuto zprávu:
„Během měsíce května 1935 přišlo do nemoc
nice 150 dělnic z továrny Dědovskoj, které otě
hotněly; třicet z nich se rozhodlo státi se mat
kami, 120 rozhodlo se pro potrat.“
Týž časopis z 11. června 1935 přinesl dopis
matky, jež sama ve zdraví vychovala 5 dětí a
jež stěžuje si nyní na svou dceru. Dcera je vdá
na prvý rok, je jí 21 let, je zdravá a krásná, avšak
jen zjistila, že otěhotněla, rozhodla se plodu se
zbaviti.
V tomtéž čísle se pák dále praví, že potraty si
dávají prováděti jednak ženy velmi chudé, jed
nak (doslovně)
„Naše dámy dobře živené, dobře zaopatřené,
které neskrývají své pohrdání k ženám, matkám
početných rodin...“
Z tohoto článku Pravdy, který se nedá nijak
zapříti, je jednak viděti, že v Rusku vedle žen
chudých jsou i ženy „dobře živené a vším za
opatřené" (ženy „vrchních proletářů“) a že není
tedy potratářství zjevem, který by měl své ko
řeny jen ve špatných poměrech hospodářských,
ale spíše více ve špatných poměrech mravních.
Prudký pokles natality nastal v Rusku právě
v r. 1935, kdy dospívala mládež vyrostlá za re
voluce. Že tento pokles ,činící asi 1,000.000 naro
zení sluší přičísti právě na vrub této okolnosti,
na to usuzujeme:
1. ze spousty zpráv v bolševickém tisku o
rostoucím potratovém hnutí, z nichž je viděti,
že jde vesměs o mladé lidi (dvě ukázky jsme
shora citovali);
2. z toho, jak někteří mladí lidé vyjadřovali
se při letošní kampani novinářské o připravo
vaném zákoně;
3. z toho, že tím větší je počet potratů, připa
dajících na porody, čím je větší v tom kterém
místě neb okrese počet hlasů komunistických
než počet hlasů bezparíijných. Strana má totiž
největší počet stoupenců mezi mládeží, zpraco
vanou úplně sovětskou školou (volí se od 18 let).

Pibtratářství je tedy důsledkem šíření komuni
stické nauky.
Tento zajímavý zjev a jistě nikoliv náhodný,
totiž, že procento potratů stoupá s „proletářským uvědoměním“ massy, podrobíme zvláštní
obšírné úvaze v některém z příštích čísel „Roz
prav“.
Je to také pochopifelno, uváží-li se, jak urput
ný boj vedl se proti rodině a že tento boj byl
částí programu bolševické strany. Dva velké prů
lomy do této důležité instituce jsou:
1. nerozeznává se mezi konkubinátem a man
želstvím tak zvaným zaregistrovaným.
2. Rozvod bylo možno až do loňského roku
provésti tím způsobem, že jeden z manželů i
bez vědomí druhého prostě na korespondenčním
lístku sdělil úřadu, že nebude již s druhým man
želem žiti. I dnes je rozvod velmi lehký.
Kdo podlehl komunistické ideologii, podlehl
přirozeně i v otázkách názoru na manželství.
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Co předcházelo ústupu?
Vzpomínám na článek, který objevil se v „Prav
dě“ loňského roku někdy kolem svátků veliko
*)
nočních.
Byla to veliká obžaloba celého so
větského „zákonodárství“ manželského. Tato ob
žaloba, psaná, ženou, zněla přibližně takto: Čím
je vlastně žena v sovětské vlasti, když ji muž
kdy chce odhodí, když se podrobuje potupné
operaci atd. Žena je potom vlastně pro muže
jen něco jako aparát pro onanování, protože
to, co v Rusku se nazývá manželstvím, není
přece žádné manželství. Žena je otrok, aparát,
věc.
Veliký pokles natality zarazil sovětské pohla
váry a měl býti odstraněn. Proto v novinách
se hodně psalo, zřejmě na příkaz vládních míst,
o krásách mateřství. Stalin demonstrativně jel
na Kavkaz na návštěvu ke své matce — ale
marně. „Theorie o sklenici vody“ zapustila své
kořeny. Cifry a zprávy, které ústředním orgá
nům docházely, musely býti hrozné. Nebyly
v celku uveřejněny a jsou tu jen dohady. To
vedlo k zákazu potratů. Jest otázka,
jaký výsledek bude míti tento zákon.
Už shora jsme uvedli, že při potratářství jed
ná se především o otázku mravní. Vždyť zastra
šující rozměry dostalo potratářské hnutí v Rus
ku právě, když je ohlašováno, že hmotné poměry
dělnictva se lepší. Nelze proto sváděli všechno na
bídu hmotnou.
Za takovéhoto stavu věci sotva přinese nový
zákon nějakou nápravu. Jest nesnadno zamezili
něco, co bylo dříve tolik velebeno, a lze čekali
že to, co dříve dělalo se veřejně, bude se dělali
nyní tajně.
Ze spousty zpráv a projevů uveřejněných v bol
ševickém tisku, které jsou pro posouzení věci
velmi důležité, stůjž zde toto:
*) Datum článku nemáme po ruce a sdělíme je čtená
řům příležitostně.

V Izvěstiích četli jsme dopis 29 leté dělnice,
která vzpomíná čtyř potratů, jimž se podrobila,
a hořce si stěžuje, že jest nyní mrzákem.
Naproti tomu šest komunistických studentek
poslalo redakci dopis, v němž se postavily proti
zákazu potratů s odůvodněním, že potrat jeví
se jediným spasitelným prostředkem, jak dostali
se z následků náhodného styku s mužem, když
tento styk nevedl k uzavření sňatku.
Na jiném místě zase inženýr vyjadřuje se proti
zákazu potratů, protože to prý znamená „snížení
společenského významů obou manželů“ a jiná
dopisovatelka zase upozorňuje, že potrat musí
býti už proto přípustný, poněvadž přes úsilovný boj proti předsudkům svobodná matka se
těžko provdá.
V odpověď na projev šesti studentek napsala
však v časopise „Moloto“ nějaká Ljubickaja, že
je rozhodně proti potratům a že se diví, jak vů
bec někdo může přijíti s takovým argumentem,
když přece založení rodiny nesmějí předcházeti
žádná náhodná setkání.
Celkově lze říci, že potratářství se úplně vžilo
v mladé, proletářsky uvědomělé generaci. Na
papíře zvítězilo ovšem stanovisko Ljubických,
poněvadž vláda v něm vidí jediné východisko.
Nesmíme si ovšem mysliíi, že autor každého člán
ku, nebo dopisu redakci zaslaného, je komunis
tou. Noviny nemohou obmeziti se v přijímání
zpráv jen na příslušníky strany, protože za od
halení mnohých zlořádů ve straně i v úřadech
děkují často upozorněním a projevům došlým
z řad lidí stojících mimo stranu. Kritika v tako
vých zprávách bývá často velice ostrá, ale někdy
se čtenáři přímo zdá, že pisatel zprávy pod pláš
těm snahy po nápravě dává mezi řádky prů
chod svému zásadně odmítavému stanovisku k so
větským zřízením. Zdá se, že i mnohý projev
takových Ljubických byl principielním zamítnu
tím toho, co vážení Angličané Sydney a Beatritrice Webbovi označují jako novou civilisaci.

Dělnické aktuality.
O rozsahu světového hospodářského oživení
v poslední době svědčí data o vzestupu výroby
surového železa a oceli. Bylo by chybou domnívati se, že hybnou pákou tohoto oživení jest je
nom úsilovné zbrojení států; kromě nepopiratel
ného vlivu zbrojení se tu projevuje též i obvyklý
konjunkturní vzestup, který již nesčetněkrát liberalistické hospodářství zažilo a který vždycky
neslavně skončil krisí a depresí. Nejpřesvědči
věji mluví cifry z USA.
Pokládáme-li průměr výroby v USA v létech
1919—1929 za 100, tu v květnu t. r. jevil se obraz
produkce takto:
Dámská konfekce . . . ...................... 134
Pekařský průmysl . . . ...................... 113
Papír..............................
110
Psací stroje...................
105
Automobilový průmysl . ...................... 113
Nástrojařský průmysl . . ....................104
Zaznamenáváme tedy vesměs stoupnutí nad p ř e dkrisový průměr. Naproti tomu poklesla vý-
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roba v stavebním průmyslu, důlní těžbě a vý
robě lokomotiv. Spotřeba bavlny stoupla od r.
1932 o polovičku, spotřeba železa a oceli o 200
proč., zmenšil se počet úpadků a insolvencí (o
60 °/o). Podniky začaly po hubených létech krise
vypláceli dividendy, přibývá objednávek v elek
trárenském průmyslu a pod., slovem konjunktura.
Totéž vidíme i v Anglii. Obchodní činnost tam
již dostoupila výše z r. 1929, nastalo velké zlepše
ní v zemědělství, průmyslu, a maloobchodu, stát
ní rozpočet vykazuje v posledních 2 letech pře
bytky. Tedy konjunkturální rozmach jest i tu ne
popiratelným. Než na rozdíl od dřívějších kon
junktur postrádáme vzestupu mezd a podstat
ného zmenšení nezaměstnanosti. Tu se plně pro
jevila vedle chaotické anarchie liberalisíického
hospodářství též i vnitřní protichůdnost onoho
ve vší své nepřirozenosti a nemorálnosti. Dělník
jest v očích „kapitánů výroby“ jenom výrobní
prostředek, nikoliv dítko Boží, jež má ne
smrtelnou duši a časné lidské potřeby. Stroje vy-
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tlačují dělníka z práce, aniž by dnešní liberalistická společnost se postarala o dostatečnou so
ciální kompensaci pro lidi vyřazené z výrobního
procesu, kolem nichž jde život, práce, konjunktu
ra — pro jiné. Milionové armády nezaměstnaných
(12 milionů v USA, 3 miliony v Německu, 2 mi
liony v Anglii atd.) jsou těžkou přítěží pro ty
šťastnější ,kteří pracují ve výrobě, poněvadž ne
bývalé mizerné mzdy v této konjunktuře jsou
způsobeny právě onou vysokou nezaměstnaností.
Žádné anebo bídné výdělky znamenají konec kon
ců žádný resp. malý konsum. Letošní konjunktura
se odehrává jenom v úzkém kruhu výrobců a spo
třebitelů se značnějšími příjmy; velké masy lidu
zůstávají mimo hospodářské oživení, což je v dě
jinách liberalistického hospodářství snad poprvé.
Dříve přece se lidé zúčastňovali konjunkturálních
rozmachů a dostávali lepší mzdy (ovšem, ne ta
kové, aby mohli stupňovati svoji spotřebu v té
míře, jak stoupala výroba). Proto delší trvání
dnešní konjunktury se jeví málo pravděpodob
ným, a naopak, velice pravděpodobným je, že
v dohledné době zase vypukne obvyklá cyklická
krise se všemi jejími zlými následky, aniž by
pracující lid pocítil nějaké, byť i přechodné zlep
šení ve stávajících bědných poměrech. Naopak,
životní úroveň našeho lidu klesá. Zmenšil se kon
sum masa, mouky, cukru. Spotřeba piva v čer
venci t. r. byla oproti červenci r. 1935 o 2.2%
menší.
;
(
Proslýchá se, že v příštím roce má býíi svolána
světová hospodářská konference. Již jednou tako
vá konference byla — v r. 1933 v Londýně. Po
dosti dlouho trvajících pokusech „napáliti“ je
den druhého, konference se rozešla. Jelikož libe
rálové ničeho nezapomněli a ničemu se nenaučili,
tu můžeme od příští hospodářské konference
právem očekávali stejně „skvělé“ výsledky, jako
v r. 1933. Sociální a hospodářská obnova světa
nemůže býti uskutečněna na zásadách liberalis
mu. Volná soutěž, laissez faire a „boj všech proti
všem“ patří do dějin lidských omylů a bludů.
Místo těchto nepřirozených zásad musí nastoupiti
vědomí solidarity, odpovědnosti za vlastní do
mácnost a láska k spolubližnímu.

•••

Osm stovek kartelů a monopolů již začíná nésti
ovoce: roste drahota. Podražilo maso, dražší je
uhlí, máslo atd. Důvod k zdražování jest v umě
lém vytvoření nedostatečné nabídky zákazem do
vozu, resp. v svévolném zvýšení cen na základě
monopolního postavení. Zde vidíme vzor třídního
a stavovského sobectví, bezohledného k lidské
bídě. V. Řehoř ve „Venkově“ ze dne 2. IX. t. r.
jako obvykle obhajuje stanovisko zdražovatelů.
Prý se musí vycházeli nikoliv z cen před nedáv
ném, nýbrž z cen t. zv. normálních, z dob kon
junktury. Pak prý bude jasno, že maso vlastně
zlevnilo. Nízké ceny jsou prý nevědecké a nepři
pouští též i poněkud slušných mezd. Aby do
dal svým vývodům zdání vědeckosti, přibral si
autor na pomoc dokonce i prof. Macka, jehož
cituje na důkaz svých tvrzení a jenž přišel k ne
očekávané úloze „promotéra“ zdražovatelské
chamtivosti asi stejně, jako slepý k houslím. Vše

cko nasvědčuje tomu, že cenová a mzdová politi
ka některých vrstev nabývá vysloveně třídního a
mnohdy přímo antisociálního rázu, což ovšem
nikterak nemůže přispěli k ozdravení našich hos
podářských poměrů. Stoupající ceny při neustále
klesajících mzdách, to znamená, že se rozhodlo
kráčeti přes mrtvoly. Kapitalisté si libují v zis
cích, kdežto pracující lid se musí ještě více uskrovniti. Zaměstnavatelská morálka ještě více
klesá v poslední době. Roste bezcitnost a tvr
dost k člověku, který svojí prací působí ke pro
spěchu zaměstnavatele. Dlouhotrvající nezaměst
nanost a bída představují pro některé nesvědomité podnikatele záminku k útisku zaměstnanců a
k bezohlednosti vůči práci hledajícím. Tak na
příklad „Český typograf“ přináší zprávu: K za
městnavateli, který je v této době bezmála 701etý,
byl poukázán dělník, jemuž v nejbližších dnech
bude padesát let. Zaměstnavatel dělníka
nepřijal s prohlášením, že je už moc
starý a že takového dělníka nemůže
potřebovat Kvalifikace dělníka, jeho svědo
mitost a píle, rodinné poměry, dlouhá nezaměst
nanost a potřebnost jest takovému „chlebodárci“
jedno, jen když může ukázati svou zaměstnava
telskou moc nad bližním. Takového zaměstna
vatele ani při tom nenapadne, že jest již sám
701etým starcem a že podle jeho vlastního výroku
o nepotřebnosti „starých“ měl by býti odstraněn
z vedení podniku při nejmenším už před dvaceti
lety.
S druhé strany velmi dobrým dojmem působí
požadavek „Prager Börsen Curiera“, aby kovo
dělníkům byly zvýšeny mzdy. Tento časopis má
zajisté blíže ke kapitalistům, než k dělníkům a
můžeme si jenom přáti, aby rozumné sociální zá
sady pronikly i do těch kruhů, jež se obvykle uza
vírají všemu, co nepřináší zisku. I odjinud při
cházejí zprávy, které ukazují, že zásady papež
ských encyklik přece pronikají do liberalismem
zmrzačeného světa. Tak na příklad rozhodl spol
kový soud Australské unie, že mzdy zeměděl
ským dělníkům musí býti zvýšeny o 8%. V odů
vodnění rozsudku se praví, že společnost má
za povinnost zajistiti zemědělským
dělníkům stejné reálné mzdy, j a k o prů
myslovým dělníkům, aby stoupla je
jich životní úroveň. A že při dobré vůli
to jde, ukazuje příklad firmy Torest Hill v Lon
dýně (výroba záclon), která zavedla 40hodinový
pracovní týden a každoroční 14denní dovolenou
pro dělníky, aniž by snížila mzdy.
Velkou překážkou uskutečnění sociální obnovy
světa jest neklidné ovzduší stálého zbrojení stá
tů, zejména států válkymilovných. Nejspolehli
vějším ukazovatelem zbrojení jest, vedle železa
a oceli, hliník (aluminium). V Německu bylo
v r. 1935 zpracováno 505.000 tun bauxitu, z ně
hož bylo vyrobeno 70.000 tun hliníku. 84% bauxitu nakoupilo Německo v Maďarsku, Itálii a
Jugoslávii. Ve výrobě hliníku, který jest
nezbytnou surovinou pro letadla, jest
Německo na prvém místě ve světě. Se
veroamerická unie se svými 40.000 tunami v r.
1935 je na druhém místě, Francie (22.000 tun) na
třetím. Též i v nákupech rtuti, niklu, síry, cínu,
kadmia, manganu a pod., což všecko jest ne
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zbytným pro válečné účely. Německo vede
Vnitřní dluh Německa za poslední tři roky vzrostl
o více než 20 miliard RM (asi 190 miliard Kč).
Nezaměstnanost byla sice sražena o polovinu, ale
reálné mzdy německých dělníků též poklesly, čili
nezaměstnaní byli zařazeni do práce na úkor
mezd již zaměstnaných a na dluh, což jest vlast
ně stará osvědčená metoda všech diktatur.
Světové zásoby obilí poklesly od počátku t. r.
o 20%, zásoby kaučuku o 10°/o, bavlny o 30%,
čaje o 2O°/o, což bezpečně ukazuje na lepšící se
odbyt těchto statků. Technologická nezaměstna
nost se ovšem nelepší, spíše se ustaluje na dosa
vadní výši, s tendencí vzestupnou. — Rostoucí
světová konjunktura a stabilisovaná nezaměstna
nost nemohou ovšem se vyví jeti neobmezeně a
přijde, pravděpodobně v příštím roce, obvyklá
cyklická krise, jež asi definitivně pohřbí všechny
naděje na to, že lze bez přestavby nynější liberalistické společnosti ve smyslu encykliky „Qua
dragesimo anno“ řešiti třeba i dočasně celý ten
zamotaný uzel problémů, který se jmenuje soci
ální otázkou.

ZAJÍMAVOSTI
ZE ŽIVOTA SOCIÁLNÍHO
A HOSPODÁŘSKÉHO.
Snahy Německa po soběstačnosti.
V Německu se uplatňují snahy pro docílení
úplné nezávislosti na cizích surovinách. Obnove
no bylo dolování v starých dolech na zinek,
olovo a pod., staví se továrna na umělý kaučuk
a umělou vlnu, všemožně se podporuje domácí
výroba tkanin, rozšiřuje se plocha lnu.
Náboženská svoboda, fašismus a bolševismus.
„Rudé Právo“ glosuje článek Dra. Alfréda
Fuchse v „Lidových Listech“ o protikatolické
politice hitlerovského Německa a odvažuje se
tvrditi, že revoluční marxismus zajišťuje svobo
du náboženského přesvědčení. Jestliže ke svo
bodě náboženského přesvědčení patří též i zá
kaz vyučování náboženství v Sovětském Svazu,
anebo pálení kostelů a vraždění řeholníků ve
Španělsku, „Rudé Právo“ nepíše ničeho. Uvě
domělý katolík musí odmítnouti každou státní
formu, v níž jsou popírána nejsvětější lidská
práva. Jak fašismus, tak i bolševismus jsou pro
katolíka nepřijatelnými. Námluvy „Rudého Prá
va“, resp. tak zvané pravice jsou marnými.

Denaturovaný cukr.
Nedávno byla uveřejněna zpráva, že v země
dělském výzkumném ústavu našli nový prostře
dek, kterým lze denaturovati cukr natolik, aby
byl použitelný pro dobytek, nikoliv však pro lidi.
Objev a výzkum tohoto prostředku vyžádal si
prý dlouhé a učené práce ministerstva zeměděl
ství, výzkumného ústavu, zvěrolékařské školy,
korporací cukrovarnických a řepařských. K této
zprávě poznamenáváme: Vloni bylo zkrmeno pro
dobytek 225.000 q denaturováného cukru, liho
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varům prodáno bylo asi 70.000 q nezdaněného
cukru. Vyvezeno přes hranice půl druhého mi
lionu q za 50—70 Kč metrický cent, na skladech
zbylo 10.000 vagonů cukru. Letos, podle odhadu
se vyrobí asi o půl milionu q víoe, než vloni.
Dík „učené a dlouhé práci“ bude dobytek žrát
cukr za 75 hal. za kilogram, pro lidi však jest
cena 6.30 Kč za kilogram. Opravdu těžké jest,
nepsati satiru na dnešní společenské poměry a
na dnešní „vědu“, když místo toho, aby „dlouze
a učeně“ hledala způsoby, jak umožniti lidem
sladiti kávu cukrem za přístupnou cenu, vyna
lézá prostředky, aby jimi konsum cukru znemož
nila! Ó, ubohá, liberalismem zmrzačená a prostituovaná „věda“!

Počet analfabetů v jednotlivých státech.
Podle Zpráv Společnosti Národů v letech'
1931—1932 měly analfabetů (k nimž se počítají
všichni ti, kteří neumí čisti ani psáti) v proceňtech z celkového počtu obyvatelstva:
Francie
5.9 %
USA
6 %
CSR
1A o/o
7.5%
Belgie
10.8%
Estonsko
13 %
Maďarsko
18.8%
Lotyšsko
26.8%
Itálie
32.70/0
Litva
32.70/0
Polsko
39.7%
Bulharsko
43 »/o
Španělsko
43.3%
Řecko
48.7%
SSSR
Mexiko
64.9%
65.2%
Portugalsko
Brasilie
69.1 %
v Anglii, Holandsku, Německu, Švýcarsku a
skandinávských státech analfabetů téměř není.
K této zajímavé statistice poznamenáváme, že
v historických zemích Československé republiky
ve smyslu definice Společnosti Národů téměř
není analfabetů. Na Slovensku a Podkarp. Rusi1
museli jsme houževnatou prací odstraňovat! ne
blahé následky rakousko-uherské školské poli
tiky, což se již z valné části, díky Bohu, poda
řilo. Z ostatních zemí může o dobrém výsledku
mluviti Sovětský Svaz, kde se podařilo zmenšiti
počet analfabetů o celých 50 procent, pak ještě
Lotyšsko, Itálie a Litva.
Raciomalisace v konfekci.
V Prostějově se nedávno konala porada o
nezřízené racionalisaci v konfekčním
průmyslu za účasti zaměstnavatelů a zaměst
nanců a bylo apelováno na velkopodnikatele,
aby obmezili racionalisaci, neboť to znamená
vyřazení několika tisíc kvalifikovaných mistrů
a dělníků. Z českých dějin víme, že když za
krále Jiřího z Poděbrad došlo k určitému zdo
konalení mlýnské výroby a hrozila nezaměstna
nost, podali si mlynářští tovaryši stížnost ke
králi. Král pak zakázal používání nového vy
nálezu. Ale to byl přece jenom „temný středo
věk“, my žijeme v liberalistické době volnosti,
rovnosti a bratrství! Přece se nebude v naší do
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bě něco zakazovati, co nese větší zisk kapita
listům, to by nebylo s liberalistického stanovis
ka pokrokové. Sociální kompensace pro lidi, kte
ří pozbyli racionalisací zaměstnání? I kdepak,
vždyť by se tím porušily „železné zákony“ liberalistické lžinauky!

Hospodářské oživení u nás.
V červenci t. r. byl hrubý výnos daní cca 800
milionů Kč, čili o 24.4°/o vyšší, než v červenci
r. 1935. Tato okolnost ukazuje na pokračující hos
podářské oživení u nás. Žel Bobu, toto oživení
zůstává omezeno na poměrně malý kruh sociál
ně silnějších, kdežto široké massy lidí utrpěly
v poslední době spíše újmu na své životní míře.
Dobrým barometrem životní úrovně u nás jest
množství zkonsumovaného piva. Podle posled
ních statistik bylo v srpnu t. r. spotřebováno
752.575 hl piva, což u porovnám se srpnem r. 1935
znamená pokles o 15.3°/o. Úhrnem bylo za údobí
leden-srpen t. r. pro tuzemský konsum vystave
no 5,229.000 hl piva, oproti stejnému období
vloni méně o 21.5%. Hospodářské oživení, které
přináší výhody jenom určitým vrstvám obyvatel
stva, za současného poklesu životní úrovně ši
rokých mas, jest zjev, který zajisté nemůže než
vzbuditi obavy o další klidný vývoj poměrů, je
likož žene vodu na mlýn jen živlům podvratným.
„Hospodářské oživení“ je dnes v celém světě.
Někde se dokonce mluví o „konjunktuře“. Jiho
americké státy (Brasilie, Chile, Peru a j.) pro
žívají nyní éru hospodářského vzestupu po dlou
ho trvající depresi. Brasilský dovoz se v prvém
pololetí t. r. oproti stejné době vloni zvýšil o
7.7%, vývoz ještě o více. Při tom ale dne 23.
září t. r. bylo naházeno v Rio de Janeiru (Bra
silie) do moře 6,000.000 žoků kávy, t. j. celá čtvrti
na vší roční produkce kávy (každý žok po 160
kg)l Od r. 1931 podnes bylo zničeno 36,000.000
pytlů kávy, a to k vůli udržení cen. To jsou kon
ce, k nimž dospěl liberalismus.
Výsledky pozemkové reformy.
Inž. A. Pavel píše v časopise „Pozemková re
forma“: Do rukou lidu, státu a samosprávy bylo
pozemkovou reformou převedeno 1,760.000 ha,
z toho zemědělské půdy 850.000 ha, ostatní (hlav
ně lesní) 910.000 ha. V drobném přídělu obdr
želo 620.000 rodin 780.000 ha, 2020 r-odin —
226.000 (zbytkové statky), ostatní (754.000 ha) by
lo přiděleno družstvům, obcím, okresům, státu a
jednotlivcům.
Zacházejte poctivé s fakty.
Podle nedávno uveřejněných statistik, stále u
nás klesá spotřeba masa. Porovnáme-li spotřebu
masa a živočišných tuků letos a vloni, vidíme, že
v prvním pololetí
r. 1935
r. 1936
spotřeba
v kg na hlavu
5.26
5.50
hovězího masa
6.48
6.85
vepřového masa
2.51
2.09
vepřového tuku
13.35
14.08
úhrnem masa
2.49
2.89
úhrnem tuků
Pokles spotřeby hovězího masa obnáší 4.4%,

vepřového 5.4",o, stoupla spotřeba tuků asi o
20%.
Tyto číslice ukazují na to, že lidé nemají pe
něz na maso a ze proto více musí mastiti bram
bory. Ale rozšafní „národohospodáři“, stojící ve
službách kapitalistů, vyvozují z toho, že pokles
spotřeby vepřového a hovězího masa nevyplývá
tolik z chudoby lidu, jako z toho, že asi stoupl
konsum drůbeže a mléčných výrobků.
Tak to stojí černé na bílém v jednom liberalistickém listě, který chce býti pokládán za seriosní
orgán. V době bídy a nouze působí podobná
psaní odporným dojmem. Mohou býti ovšem růz
né názory na příčiny a léčení dnešní krise, ale
nesmí se při tom nikdy zapomínali na poctivé
zacházení s fakty.
Stav motorisace v Německu.
Porovnáme-li stav motorisace v Německu za
prvých šest měsíců letos, vloni a předloni, vi
díme:
Počet motorových vozidel
traktorů
osobních nákladních
v tisících
1934
675
984
192
1935
810
244
1059
962
271
1184
1936
čili oproti r. 1934, vzrostl stav motorisace letos
o 32.5%.

Výrobní konjunktura trvá.
Liberalistický svět prožívá nyní konjunkturál
ní vzestup, o kterém ovšem obyčejní smrtelníci
nic nevědí. Tak, na příklad, v Anglii se již mohou
pochlubili tím, že ve vývozu překonali dokon
ce i nejvyšší bod z r. 1930. Za prvých 8 měsíců
t. r. činil anglický vývoz asi 283 milionů liber
šterlinků oproti 278 milionům v r. 1930 za stejné
období. Též i dovoz stoupl velmi značně (537
milionů liber oproti 480 milionům v. r. 1930),
což by vskutku nasvědčovalo o značném oživení
hospodářství v Anglii. Počet trvale nezaměstna
ných při tom neklesá (asi 2 miliony lidí).

Reální mzda v SSSR.
Podle sovětských statistik, je v SSSR více než
24 milionů námezdních pracovníků (většina ze
mědělců jest sdružena v „kolchozy“ a nepočítá
se do kategorie námezdních pracovníků). Prů
měrná mzda dělníka stoupla letošního roku o
17.6% oproti r. 1935. Jelikož sovětské statistiky
nic nemluví o výši cenového indexu letos a loni,
nelze si ovšem udělali správné představy o tom,
zda-li zvýšení mezd o 17.6% jest skutečným nebo
jen papírovým zvýšením.
Koncem r. 1935 stály
"v SSSR:
0.90 rublů za kg
černý chléb
1.70 rublů za kg
bílý chléb
pšeničná mouka
2.40 rublů za kg
cukr kostkový
4.90 rublů za kg
brambory
0.30 rublů za kg
7.60 rublů za kg
Hovězí maso
6.50 rublů za kg
rýže nej lepší
Loňská průměrná mzda 200 rublů měsíčně pro
počítána podle ceny černého chleba (před válkou
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0.05 rublů za 1 funí, čili 7‘A kopejek za kg), rov
nala by se předválečným 16.5 rublům. Tento mě
síční příjem stačil před válkou pouze ke skrov
nému živobytí na ruském venkově. Nejnižší
hranice mezd v Sovětském Svazu je 70—80
rublů měsíčně (asi 6—7 předválečných rublů),
130 rublů pro nekvalifikované dělníky a
prodavače (asi 11 předválečných). Tyto mzdy
znamenají ovšem už jen bídné živobytí. „Stachanovci“ vydělávají 1000 i více rublů měsíčně
(více než 80 předválečných rublů), což je sku
tečně obstojný úřednický příjem před válkou).
Konjunktura v USA.
Zajímavým je, že mimo celkovou konjunkturu
v USA. zůstala tato odvětví výroby:
Důlní těžba - 52 (Průměr let 1919-31 = 100)
Výroba lokomotiv — 27
Cihlářský průmysl — 32
Cementářský průmysl — 44
Dřevařský průmysl — 36.
Skoro všechny ostatní obory výroby v USA
vykazují vzestup. K tomuto zjevu se ještě vrá
tíme.

Katolická charita.
Celkové vydání katolické charity v Českoslo
vensku za r. 1935 dostoupilo téměř 50 milionů
Kč. Z toho připadlo na Čechy asi 27’A milionů Kč,
na zemi Moravskoslezskou asi I8V2 mil. Kč, zby
tek na Slovensko.

7 přikázání sovětským žákům.
Orgán „komsomolu“ (Svazu komunistické mlá
deže v SSSR) „Komsomolskaja Pravda“ uve
řejnil nedávno 7 přikázání sovětským školákům:
1. Pozorně naslouchej ve škole.
2. Uč se na výbornou.
3. Važ si, chraň a miluj svůj mateřský jazyk,
vytvořený dlouhými věky .
4. Miluj práci.
5. Buď čistotný, zdvořilý a jemný k rodičům,
kamarádům a občanům, miluj a Cti své učitele.
6. K nastávajícímu 100 výročí úmrtí básníka
Puškina nauč se nazpaměť verše velikého bás
níka.
7. Komsomolci a pionýři (mladí průkopníci)
jsou povinni býti vzorem všem sovětským žá
kům.

jednotlivců zůstaly sta rodin bez prá
ce a výdělku!
Výsledek racionalisace.
Ústřední sociální pojišťovna (ÚSP) měla v r.
1935 invalidních důchodců o 72% více než se
předpokládalo. Racionalisace práce a celého vý
robního pochodu, jež se provádí výhradně se
zřetelem na zisk podnikatelů, činí veliké ná
roky na zdraví dělníků. Vystupňované tempo
práce vyžaduje svrchované pozornosti od pra
cujícího člověka, což při mnohahodinové práci
u stroje vyčerpává duševně i tělesně; stačí pak
okamžik nepozornosti — a neštěstí je hotovo.
32. mezinárodní sjezd horníků, jež se před ne
dávném konal v Praze, upozornil ve své resoluci
o vlivu racionalisace, na počet úrazů při práci.
Odpomoci může jen podstatné zkrá
cení pracovní doby.

Ceny a spotřeba masa v Praze.
Podle Dobytčí a masné pokladny v Praze byly
ceny za 1 kg živé váhy v letech:
1934
1935 31.VIII.1936
Kč
Kč
Kč
5.55
7.53
4.79
Voli
6.13
3.43
4.35
Býci
3.05
3.67
5.05
Krávy
6.15
Mladý dobytek
4.59
3.89
8.16
Vepři
3.35
6.79
Oproti r. 1934 stouply ceny masa u volů o více
než 57%, u býků o 80%, u mladého dobytka o
65.5%, u vepřů o více než 140%. Za prvých 7
měsíců t. r. byla spotřeba masa v Československu
15.29 kg na hlavu obyvatelstva (vloni za stejnou
dobu 16.18 kg na hlavu obyv.), což jest pokles
o více než 5.5%. Naproti tomu spotřeba tuků
stoupla letos ol2.7% (oproti stejnému období
v r. 1935) — lidé nemají na maso, musí si tedy
více mastiti brambory.
Pravdivá obžaloba.

V jednom ze svých rozhlasových projevů pra
vil P. Coughlin („rozhlasový kněz“, jak ho na
zývají v USA) toto: Tak jako není dovoleno ma
jiteli domu, aby svůj dům zapálil, tak také ne
smí býti vlastníkům dovoleno ničit potraviny.
Miliony lidí nevědí co budou zítra jisti, statisíce
lidí umírá hladem a páše sebevraždy z bídy.
Ale dnešní liberalistické hospodářství bez Boha
pálí v Brasilii měsíčně 8 milionů žoků kávy,
v USA čtvrtletně Zabíjí 6 milionů vepřů nikoli
Případ odsouzení hodný.
k nasycení lidí, nýbrž na hnojivo, v Los Angeles
Železářský kartel vyplácí Společnosti Štěpánov- vylévá denně 200 lišíc litrů mléka do moře,
ských železáren Kč 400.000.
jen za to, že aby udrželo ceny másla, zabíjí a spaluje 600
podle závazku majitelů se nebude ve tisíc krav, v Kalifornii hází půl druhého milionu
Štěpánovských železárách pracovat. pomerančů do moře, v Kanadě nechává shniti
Takových případů jest v poslední době mnoho. 30 tisíc tun pšenice. Tak hnije za živa liberalis
Upozorňujeme na článek v č. 1. „Rozprav“: Vlád mus, který zrodila francouzská revoluce ve jménu
ní nařízení ze dne 25. VI. 1935, č. 134 Sb. z. a volnosti, rovnosti a bratrství, a satan mamonu
n. ukazující na možné cesty nápravy. Nelze tohoto světa, dívá se s úšklebkem na toto ší
trpět i, aby pro mrzký zisk několika lenství.“
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Význam žirárních peněz.
Odúčtovací ústředí v Praze sděluje, že od po
čátku tohoto roku do 31. srpna bylo podáno
k vzájemné výměně (clearing) za 503/4 miliardy
Kč směnek, šeků, poukázek a faktur. Oproti stej
nému období r. 1935 jest to o 18’A miliardy Kč
více. Jest to ovšem jen malá ukázka toho, jaký
význam mají žirární peníze v hospodářském ži
votě. V Německu obnáší platy v žirárních peně
zích asi 65° o všech platů, v anglosaských zemích
až 85%.
Výroba elektřiny ve Švédsku.
Ve výrobě elektřiny je Švédsko na pátém místě
ve světě. Velkoprůmysl spotřebuje 80% vší vy
robené elektrické energie, železnice (vesměs elektrisované) 6%, zbytek (14°/o) připadá na domác
nosti, obchod a živnosti, střední a malý průmysl,
městská a zemědělská hospodářství.

O snahách po autarkii.
Podíl dovozu surovin na veškerém českosloven
ském importu byl v létech:
1931
1932
1933
1934
1935
52
45
51
54
55 proč.
Surovin se dováží ročně asi za 2 miliardy Kč.
S rostoucí autarkii (snahou po soběstačnosti)
států v zušlechťovací výrobě roste též i význam
otázky opatření nezbytných surovin, a to jak
pro mírové, tak i pro válečné účely. Je však
velmi málo zemí, jež by byly v tom ohledu úplně
nezávislé na ostatním světě. O možné autarkii
v surovinách lze mluviti u sovětského Svazu a
USA, snad též i u Číny. Všecek ostatní svět jest
odkázán na směnu, anebo na výrobu surovinných
náhražek (umělý benzin, kaučuk, umělá vlna a p.).
Ani mocná Anglie není úplně soběstačnou, ač
koliv má nejbohatší kolonie na světě. Pokládáme-li za nezbytné mírové a válečné suroviny obi
lí, maso, vlno, bavlnu, uhlí, železo, hliník, antimon,
petrolej, rtuť, nikl, síru, cín a pod., pak má Velká
Britanie svoji spotřebu krytu jen asi ze 72%
vlastními zdroji, Německo asi ze 16%, Japonsko
z 12%, Itálie ze 17°/o.

Náboženský film v USA.
Náboženské společnosti v USA se usnesly udělovati své votum jen takovým náboženským fil
mům, v nichž všichni účinkující vedou čestný a
bezúhonný život.

Katolická charita.
V r. 1935 bylo v pražské arcidiecési 90 kato
lických charitativních ústavů (opatroven, sirot
činců, starobinců, nemocnic a pod.) s 18.004 cho
vanci a ošetřovanci. Celkové vydání charity bylo
okrouhle Kč 17,880.000, z toho na chudinskou
péči bylo vynaloženo Kč 2,830.000.
Stavební ruch v Anglii.
V posledních 3 letech bylo v Anglii postaveno
3 miliony domů, z toho celá polovina byla sub
vencována státem anebo obcemi.

RECENSE.
S. S. Ghelfand: Ztracený svět.
V 9. čísle „Rozprav“ byla uveřejněna stručná
recense o vysoce zajímavé a poučné knize od
Dra. E. K. Wintra o Rudolfu IV. Rakouském.
*)
Kniha tato jest jednak obhajobou myšlenky ra
kouské neodvislosti, jednak hlubokým sociolo
gickým rozborem pozdního středověku kol XIV.
století. O středověku se obvykle mluví a píše
jako o době temna a feudální poroby; rozvoj ka
pitalismu rozbil prý okovy středověkého žaláře
a teprve socialistická myšlenka, vzniklá z kapi
talistické antithesy, znamenala prý nové poselství,
krásnou zvěst duchovního a sociálního osvobození
člověčenstva. Tato napolo liberalistická, napolo
marxistická konstrukce se tak vžila, že opačné
mínění o středověku se pravidelně pokládá za
projev „nepokrokovosti“, ba zpátečnictví. Záslu
hou objektivního badání, dalekého jak přepja
tosti romantismu, tak i povrchní vychloubavosti
liberalismu, se názory na středověk podstatně
změnily. Dr. E. K. Wintrovi přísluší zásluha, že
osvětlil dobu kol. XIV. století a položil základ
k obdobnému, sociologickému badání též i o ji
ných epochách a dějích středověku. V stručném
výtahu se jeví bohatý obsah Wintrovy knihy
takto:
Učení o příčinné souvislosti ve vývoji feuda
lismu, kapitalismu a socialismu jest nutno zamítnouti jako nevědecké a neodpovídající historické
skutečnosti, poněvadž všechny tyto formy spo
lečenské organisace jsou jen složkami jednoho
a téhož dějinného „příčného řezu“. Zejména v dě
jinách není nikdy čistého kapitalismu bez toho,
aby mu nebylo čeleno „socialistickými“ zákroky
veřejné moci. Až dosud národohospodáři a socio
logové všímali si hlavně zjevů vzniku a rozvoje
kapitalismu, t. j. činnosti jednotlivců, kteří chtěli
se odtrhnout! od vázaného hospodářství své do
by. Nepovšimnuty však zůstaly zjevy, o nichž
lze směle mluviti jako o „ranném socialismu“.
Kdežto socialismus XIX. století vyrostl z negace
staré společnosti, z bezvěrectví a utilitarismu, —
— ranný socialismus středních věků vyrůstal
z konservatismu veřejné moci. Nesmíme ovšem
zapomínali, že tu působily neobyčejně rozmanité
a často si odporující zájmy. Proto nelze si před
stavovali, jakoby státní moc vždy a všude potí
rala rozvoj kapitalismu v samých jeho začátcích:
vždyť stát i církev přečasto musely používali vý
hod, plynoucích z rozmachu individualistického
kapitalismu. Dokonce i první kartely a monopoly
nebyly nikterak dílem jednotlivců, nýbrž výtvo
rem státní fiskální politiky. Chronická peněžní
nouze nutila světskou i církevní moc k různým
odchylkám od přísnosti sociálně-hospodářské mo
rálky doby. V Anglii, na příklad, za Alžběty, Ja
kuba a Karla dynastie byla přímo nenasytným
promotérem kapitalistických monopolů (v jiných
zemích tyto zjevy se vyskytovaly již mnobem
*) E. K. Winter: Rudolf IV. von Oesterreich. I. Vídeň.
Reinhold 1934; II., Vídeň, Gsur & Cie. Viz recensi v „Roz
pravách na str. 1932 S. 9.
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dříve). Právě tato tendence státu, kdy se z fis
kálních důvodů napomáhalo vzniku a rozvoji ka
pitalismu, byla středem pozornosti badatelů. Exis
tovala však též jiná tendence a sice státní socia
lismus (snad spíše solidarismus? — pozn. recen
sentova), kdy státní moc záměrně zasahovala do
hospodářství,, a to nikoliv z důvodů fis
kálních, nýbrž z ohledů sociálních a
organisačních. Příklad objasní celou věc.
Pro udržení výroby v nerentabilních podnicích
nakupovala tyrolská vláda rudu a organisovala
malá družstva pro její těžbu. Družstva, která si
nemohla sama vybudovati vlastní podniky, musela
dobytou rudu buď prodávati aneb plaviti v cizích
soukromých závodech, což často vedlo k stlačo
vání cen rudy a k znehodnocení práce hornických
družstev. Tyrolská vláda vykupovala proto rudu
a plavila ji ve vlastních závodech, ačkoliv nemě
la z toho žádného finančního prospěchu, ba na
opak mnohdy i škodu. Vláda se vůbec při spo
rech o mzdách, pracovní době a pod. soustav
ně stavěla na stranu pracujících a
často přejímala do vlastní správy ne
rentabilní podniky, jen aby lidé měli
práci a výdělek.
Tento základní regalistický princip správy trval
po několik století a jest jasným a klasickým pří
kladem státního plánovitého hospodaření, kde
v popředí stojí ne zájmy fisku, nýbrž blaho lidu.
Středověký panovník chtěl býti otcem lidu a
vlasti. Rudolf IV. Rakouský směle pokračoval
v této tradici a snažil se organisovati celé národní
hospodářství. Doba sedmiletého panování Rudol
fa IV. může býti právem nazvána „ranným socia
lismem“, poněvadž sociálně-organisační úloha
státu jest v této době velmi jasnou, praví Winter.
Tak na příklad podnikatelé, kteří sami nepraco
vali, nýbrž jen financovali výlohy, spojené s těž
bou rud, dostávali při vyúčtování nákupů vlády
12 stříbrných grošů týdně, kdežto pracující čle
nové družstev
15 grošů!. Porovnáme-li tento
zajisté spravedlivý řád ve „žVrnulém“ a „tem
ném“ středověku s naší érou „volnosti, rovnosti
a bratrství“, kdy bezměrná kapitalistická cham
tivost stlačuje při každé příležitosti dělnické
mzdy, aby zvýšila podnikatelský zisk, — věru,
jak vysoko stála tato doba „temna“ nad naším
stoletím létadel, radia a automobilů!
Ranný kapitalismus se objevuje velmi záhy.
V XIV. století již pozorujeme velmi mnoho pří
znaků ranného kapitalismu, jež se neobjevily
ovšem náhle, nýbrž vznikly ještě o století nebo
o dvě století dříve. Hlavním problémem středo
věkého hospodářství byla otázka renty a úr o k u, která znamenala osudy tvorby kapitálu
v městech a na venkově. Církev schvalovala ren
tu a zakazovala bráti úrok. Hlavním, a to i ze sta
noviska moderní doby pozoruhodným argumen
tem proti oprávněnosti úroku bylo tvrzení, že
peníze nejsou než prostředkem směny statků a
služeb a nikoliv hodnotou o sobě, za jejíž po
užívání by se měla platiti odměna. Sv. Tomáš
Akvinský učil, že bráti úrok nelze, ale lze se zú
častnili kapitálově v nějakém podniku a míti
podíl na zisku, rentu. Otázka úroku a renty
byla palčivou otázkou středověku, jelikož zne
možnila uspokojivé řešení problému veřejného a
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soukromého úvěru. Vývojová teorie hospodář
ství (též i romantismus) tvrdí, že středověk ne
potřeboval úvěru, který prý byl teprve průvod
ním zjevem kapitalismu. Chyba lávky! Zrovna
středověk se zakládal na úvěrnictví!
Obchodníci, řemeslníci, státní instituce, města a
provincie — vše potřebovalo úvěru a hledalo kre
ditní prameny všude. Církevní zákaz úroků zne
možnil ovšem normální úvěrnictví. V středověkém
předkapitalistickém hospodářství zákaz úroku
znamenal tolik, co mravně-theologický index eko
nomiky, kde člověk a věc těsně k sobě patří,
kdežto peníze jsou neplodný. To bylo výrazem
vázanosti hospodářství, omezenosti styků, kapi
tálové chudoby a předpokládané zbytečnosti
úvěru.
Zámožnost, bohatství a touha doby spočívaly
ve vlastnictví půdy. Jenom ten, kdo měl vlastní
půdu, se pokládal za boháče a byl úvěruschopným, neboť mohl zříditi rentu.
Celá struktura feudální společnosti i městské
ho hospodářství spočívala na soustavě feudál
ních poukázek a rent. Tato pak soustava jest
zdrojem a hybnou silou kapitalistického vývoje.
Začátky tohoto zjevu jsou velmi dávné. Nelze
však úplně pochopiti pád feudalismu, pokud si
neujasníme úlohu, kterou v tom hrálo zlato a
zavedení zlaté měny.
Ve XIII. století ve Florencii byla zavedena zlatá
měna, k čemuž se připojila též i četná německá
města (v XV. a XVI. století zase přišlo ke slovu
stříbro). Ve XIV. století byl již ranný kapitalis
mus velmi vyspělý — význam měst v hospodář
ství se upevnil, myšlenka světového obchodu se
rychle šířila. Symbolem těchto zjevů bylo zlato.
Umírající středověk tu stál tváří v tvář před no
vým věkem. Bohatstvím středověku byla půda,
bohatstvím novověku — zlato. Třebaže vítězný
postup zla ta byl v XV. století zastaven, přece
idea feudalismu byla otřesena v samotných zá
kladech. Zlato a půda — foť antithèse v historic
kém smyslu slova. Ve XIII. století se neodehrál pouze přesun od stříbra k zlaté měně, nýbrž
od feudální autarkie (soběstačnosti) k světové
mu hospodářství, kde tón začaly udávati nikoliv
feudální šlechtici, nýbrž města.
Tento proces se odehrával pozvolna. Z počát
ku se nic nezměnilo v názorech na půdu, jako
jediný zdroj a měřítko bohatství. Stále ještě umísťovaly se peníze s oblibou v rentách a stat
cích. Proto pokusy, učiniti zlato základem všeho
hmotného bohatství, měly přímo revoluční vý
znam. Zlato bylo stálým měřítkem hodnot na
rozdíl od stříbra, a bylo všude vítaným zbožím
a platebním prostředkem. Stěny autarkie, zalo
žené na významu půdy a na stříbrné měně, která
platila jen ve vlastní zemi, začaly se bořiti. Vý
znam bankovního úvěrnictví stoupal, rovněž i
význam městského hospodářství. Naproti tomu
klesl význam provincie, statku, půdy.
Jest proto jasno, že v boji proti feudalismu se
zeměpáni chopili zlata ne tak z lásky k žlutému
kovu, nýbrž spíše jako prostředku pro povzne
sení měst, těchto přirozených spojenců proti feudálům. Zavedení zlaté měny znamenalo totiž nový
symbol bohatství, rozvoj městského hospodářství,
rozvoj mezinárodních styků a co hlavní (pro pa
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novníky ovšem) — soustředění a posílení státní
moci.
I před epochou zlata dovedli zeměpáni svou
mincovní politikou zasahovati velmi citelně do
úvěrových operací feudálů. Častá „odvolávání“
a „obnovování“ mincí, t. j. výměnu starých za
nové se ztrátou mnohdy i každé 3—4 měsíce,
znamenalo vždy konfiskaci značných částek v ho
tovosti. Feudálové, pochopitelně, bojovali proti
takovým zákrokům svého lenního pána, dokonce
i vědeckými spisy (ovšem, i jiné vrstvy obyva
telstva bývaly poškozovány „obnovováním“ stří
brných mincí). Zlatá měna znamenala
vlastně „obnovení měny“ ve velkém.
Zeměpáni radostně vítali tuto novotu, kdežto
feudálové ostře proti ní vystoupili.
Rudolf IV. zavedl pevnou relaci (po
měry mezi zlatém a stříbrem) a zrušil
„obnovování“ mincí. Kromě toho prováděl
záměrnou politiku úvěrovou a diskontní a zabý
val se myšlenkou zřízení ústřední banky pod kon
trolou státu. Myšlenka tato byla po staletích uskutečněna (Wiener Bank).
*
V rámci revuálního článku jest nemožno podati všechny myšlenky a postřehy autora knihy
o Rudolfu IV. Rakouském. Dr. Winter zůstává
vždy objektivním a mnohdy až se zarážející upřímností rozebírá příčinnou souvislost některých
bolestivých otázek, jež hýbaly středověkem. Be
zesporně zajímavým jest, úloha připisovaná církvi
v otázce úroků a z kanonického zákazu braní
úroků vyplývající židovská lichva. Církev nedo
volovala bráti úrok ze zapůjčených peněz, jelikož
to pokládala za neslučitelné s křesťanskou lás
kou k bližnímu, ale připouštěla kapitálový zá
jem a z toho plynoucí podíl na zisku. A tu jsme
u problému, který jest vysoce aktuelním i v naší
době.
Poslední církevní rozhodnutí o nedovolenosti
úroku datuje se z r. 1745 (papež Benedikt XIV.).
Teprve v XIX. století rozhodnuto bylo, že ti,
kdož si dávají platiti mírné úroky, nedo
pouštějí s e hříšného činu. Kanonisté a
theologové středověku byli naprosto svorní v od
suzování úroků. Hlavním důvodem zákazu úroků
bylo to, že na peníze se pohlíželo jen jako na
pouhý směnný prostředek a měřítko
hodnot, nemající vlastní objektivní hodnoty.
Pak církev poukazovala na to, že dlužník si oby
čejně vypůjčoval peníze, když byl v tísni; úvěr,
dle tehdejšího názoru církve, byl spíše rázu spo
třebního než produktivního a neslušelo prý křes
ťanu, aby využil nouze bližního k rozmnožení
vlastního jmění- Též i reformátoři (Luther, Melanchton, Zwingli) se vší rozhodností odmítali
úrok z peněz. Calvin byl poněkud povolnějším
v této otázce, ačkoliv nedovedl svoje kompromis
ní stanovisko nijak vědecky odůvodniti.
Změna v názorech u kanonistů a theologů na
stala s prohloubením nazírání na peníze a jejich
funkce. Jelikož peníze ve skutečnosti jsou ně
čím, co lze vždy použiti k rozmnožení jmění, tu
i přenechávání částky peněz jinému znamená po
skytnutí mu příležitosti k zisku. Přísluší tedy vě
řiteli právem též odměna za poskytnutou půjčku.
To jest dnešní stanovisko většiny theologů v otáz

ce úroku. Nezodpověděnou zůstává ovšem otáz
ka, jak vysoký smí býti úrok se stanoviska mrav
ního řádu?
Neuspokojivě působí odpověď: výše úrokové
míry budiž určována veřejnou mocí. Toť jest pou
ze odklad problému, nikoliv jeho řešení. Podle
čeho tedy určí veřejná moc výši úroku? Odpo-;
věď: „podle zvyklostí“ a zákonu „nabídky a po
ptávky“ zní zase neuspokojivě. Což pak můžemet
řešiti hospodářskou otázku, která jest zároveň
otázkou mravního řádu, nějakými „zákony“ na
bídky a poptávky, jež nejsou než obměnou záko
na džungle?! Tu jest třeba pevného měřítka; mu
síme si proto nejdříve ujasniti, co jest úrok.
Úrok jest spravedlivé hodnocení pe
něz jako pomůcky kapitálové tvorby.
Pouhá pomůcka nemůže býti ovšem samočinně
vzrůstající hodnotou, íedý i úrok nesmí býti v ta
kové výši, aby věřiteli poskytoval možnost bezpracně zíti. Děje-li se však opačně, přináší-li pe
níze úrok nikoliv Vi—V2°/o, nýbrž až i 15—25°/o',
stává se to nikoliv proto, že tyto lichvářské úro
ky by představovaly nějaké spravedlivé zhodno
cení důležité funkce peněz, nýbrž proto, že vy
soký úrok jest cenovým výrazem peněžní
nadhodnoty, pramenící v časové neomeze
nosti peněz. Dnešní úroková míra se skládá tedy
1. ze spravedlivého úroku, jako odměny za spo
ření, a 2. z nadúroku, jako ceny nadhodnoce
ných peněz.
Není proto divu, když ve středověku, kdy
podstata a funkce peněz byly ještě velmi nejasný
(i v naší době setkáváme se všude, i u odpověd
ných národohospodářů s naprosto bludnými ná
zory na peníze), Církev ve snaze čeliti lichvářskému nadúroku, zamítla zároveň s ním
též i mravně nezávadný úrok. Proto ti,
kdož s Endemannem a druhy viní církev z brz
dění hospodářského vývoje, nejsou v právu, jeli
kož jedinou pohnutkou církve bylo za
bránili li chvě, jež už ve starověku sžírala
společnost a byla palčivou životní otázkou. Dr.
Winter ve své knize neobyčejně plasticky podává
celý tento boj a mistrně rozpitvává složitou socio
logickou spleť kolem tohoto problému.
S velkým důrazem upozorňuje Winter na to,
že státní a sociálně-hospodářská činnost Rudolfa
Zakladatele nebyla jen nahodilou. Celé jeho zá
konodárství svědčí o pravém opaku. Jeho roz
hodnost, důslednost a takřka doktrinérství svěd
čí o tom, že mladý panovník se odhodlal k usku
tečnění svého státního ideálu na základě předem
stanoveného plánu. Odkud čerpal Rudolf IV.
své myšlenky, co bylo zdrojem jeho „socialistic
kých“ snah? Byl-li to vliv platonismu,
jak to tuší Winter, anebo tu byly vlivy
mnohem bezprostředně jšíabližší? My
slím (je to ovšem jen pouhá domněnka), že na
Rudolfa IV. měl velký vliv jeho tchán, císař a
český král Karel IV., neobyčejně vzdělaný v theo
logii, právech a dějinách, protektor umění a smě
lý reformátor. Jest známo, v jakém vzorném po
řádku byly zemské finance za jeho panování;
jest též známa jeho péče o povznesení české
země. Sám autor knihy o Rudolfovi IV. líčí po
hnutí, které se zmocnilo mladého rakouského
vévody, když byl na návštěvě na Karlově Týně,
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a že vbrzku následoval příkladu svého tchána
(založení svatoštěpánské kathedrály). I v založení
university následoval Rudolf IV. Karla IV. A
tu mimovolně se vynořuje otázka, zda-li Rudolf
IV. Rakouský nenásledoval Karla IV. i v jeho so
ciální politice?
Rudolf IV. se ujal vlády v r. 1358; v r. 1360
byla v království Českém bída a nezaměstnanost.
Karel IV. rozřešil tuto krisi způsobem, který
i v naší moderní době vzbuzuje nej
větší respekt — veřejnými investiční
mi pracemi, když mobilisoval před tím
finanční prostředky. „Hladová zeď“ do
dnes upomíná na geniální zákrok středověkého
panovníka, který se cítil býti odpovědným za
svůj lid Bohu a pokládal za svoji samozřejmou
povinnost, dáti lidem práci a chleba, když sou
kromé podnikání nestačilo. Myslím, že nevzdálí
me se příliš pravdy, jestliže Karla IV. budeme
pokládati za pravého inspirátora sociální poli
tiky Rudolfa Zakladatele, jemuž byl velký císař
a král velmi nakloněn, přes to, že ctižádost mla
distvého vévody, jež se nezastavila ani před pa
děláním listiny o „větších výsadách“ habsbur
ského domu (t. zv. privilegium majus), byla ne
jednou příčinou rozmíšek mezi nimi.
Z díla E. K. Wintra plyne důležité ponaučení,
a to jak pro katolíky, tak i pro nekatolické
odpůrce „temného“ a „ztrnulého“ středověku.
Před několika sty léty byl tu na zemi bohatý,
krásný svět, který ovšem měl též i své nedostat
ky a bolesti, ale nebyl ani temným, ani ztrnulým.
My, moderní lidé, se rádi chlubíme technickým
pokrokem a demokratickým duchem naší doby
a zapomínáme na to, že ani neumíme správně
technického pokroku využiti a že demokracie
jest vlastně odkazem antiky a křesťanství. Ne
smíme zaměňovali právní řád dobý s jejím du
chem. Nechceme ovšem, aby zase bylo nastoleno
feudální zřízení, ale nemůžeme než smeknouti
před středověkem, prodchnutým duchem zbož
nosti a sociální spravedlnosti. Porovnáme-li dneš
ní společenské řády s jejich bojem všech proti
všem, s jejich „neomylnými zákony hospodář
ské automatiky“, podle kterých lidstvo musí hlou
pě umírati hlady v nadbytku, s jejich rasistický
mi a jinými „vymoženostmi“, s tolik opovrhova
ným „temným“ středověkem — ne, rozhodně naše
moderní doba neobstojí! Nikoliv „temný“
středověk, nýbrž ztracený pro nás
svět sociální spravedlnosti, toť pra
vá charakteristika středověku.
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RÉSUMÉ
Dr. F. Krus: Encyclique sociale „Quadrage
simo anno“ avec une brève explication. L’auteur
de l’article continue l’explication de l’encyclique
sociále.
Dr. B. Vašek: Les déplacements dans la fon
ction du prêtre dans les organisations profession
nelles et économiques.
Dans cet article l’auteur explique à quel point
le travail du prêtre est nécessaire dans les or
ganisations économiques et professionnelles; sur
tout lorsqu’il s’agit d’associations laïques, l’acti
vité du prêtre doit embrasser le côte religieux
et moral.
Il aboutit à la conclusion que
1°) l’état sacerdotal a renoncé à beaucoup de
fonctions dans la vie économique et profession
nelles et les a abandonnées aux laïques.
2°) vu les circonstances particulières, là sur
tout où jusqu’ici il n’y a pas de laiques possé
dant une instruction professionnelle, la charité
chrétienne peut prétendre à ce que le prêtre mê
me à présent encore, continue à garder ou bien
accepte des fonctions de caractère laïque,
3°) quand quelque prêtre, vu ses capacités par
ticulières pour un certain ressort, peut contri
buer efficacement au bonheur commun, il est
bon de profiter de son don de Dieu pour le bien
de la totalité.
4°) Et même si le cierge en général avait déjà
abandonné beaucoup de fonctions dans de tel
les associations, ce serait un malheur s’il les dé
préciait ou s’en retirait.
5°) Le nouveau devoir du clergé dans ces cor
porations consiste à faire maintenir parmi les
membres un esprit religieux fervent et la fidélité
aux commandements moraux. Le point de vue d’
où le prêtre conçoit aujourd’hui son devoir dans
les associations professionnelles et économiques
est „le point de vue religieux et le point de vuë
de l’apostolat, propre à l’oeure catholique“.
Dr. Vilém Hájek: De l’application de la
peine de mort aux enfants au desaus de 12
ans dans l’UdRSS et des raisons de cette me
sure.
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L’auteur de cet article nous soumet tout d’abord
le texte de la loi du 7 avril 1935 selon laquelle
les mineurs, à partir de leur douzième année,
convaincus d’un acte de violation, de blessure
corporalle, de mutilation, de meurtre ou de ten
tative de meurtre doivent comparaitre devant
le tribunal correctionnel et on peut leur ap
pliquer fouis les degrés de la peine juridique.
Dans le code pénal soviétique (chaque répu
blique soviétique a son propré code pénal) on
n’y trouve pas le mot, peine „mais la mention
„mesure de protection sociale“.
Ces „mesures de protection sociale“ sont dP
triple espèce.
La première s’appelle „mesure de protec
tion sociale par le tribunal corectionnel“.
Le second groupe est formé par les „me
sures do protection sociale“ de caractère mé
dical.
Le troisième grouqe s’appelle „mesure de
protection sociale de caractèrre médico-pedago
gique.“ (Maisons de correction et autres sem
blables).
Le premièr groupe contient des peines telles
que détension, camp de concentration etc.......
L’une des peines rentrant dans ce cadre est
désignée comme. „Suprême mesure de la pro
tection sociale“. Par ce titre vraiment beau on
entend la peine de mort par fusillement. Le
vol est puni par la plus grande mesure de pro
tection sociale, aussi les actes de violation, les
blessures corporelles, le meurtre et la tentative
de meurtre sont dans beaucoup de cas, punis
par la peine de mort.
Quelles furent les circonstances qui menèrent
à la promulgation d’une loi aussi inhumaine?
Le manque de respect pour n’importe quels
loi et décret, le vol, le cambriolage, les actes
de violation, la prostitution.
Les malfaiteurs d’aujourd’hui de 12 ans, aux
quels on applique la noble „suprême mesure de
protection sociale“ sont des enfants grandis dans
l’éducation anti-religieuse.
Il n’y a pas de doute à ce que l’application de
'a peine de mort aux enfants de 12 ans, appli
cation promulgée loi en UdRSS, soit une mesure
inhumaine et inouie dans l’histoire de la science
du droit pénal moderne.
S. S. Ghelfand: Le projet d’abondance des
technocrates américains. Les technocrates amé
ricains auxquels revient le mérite du juste diag
nostic des causes de la misère actuelle découlant
de l’inertie d’ordre économique et social envers
l’énorme progrès technique de notre époque, ont
publié leur „Projet d’abondance“ et ils consta
tent:
a) Le problème de la production est résolu.
Pour l’humanité entière on peut procurer une
quantité suffisante de biens et de services néces
saires à la satisfaction de tous les besoins et de
fous les souhaits rai sonnables si on exploite à
fond la technologie moderne.
b) Le système de prix aux conditions d’au
jourd’hui, à savoir aux conditions de l’abondance
possible, n’a pas d’effet suffisant.
c) Il faut inaugurer un ordre économique nou
veau qui aura un effet certain quand il y aura'

une grande offre de produits et de denrées;
Ensuite l’auteur soumet à la critique la ma
nière par laquelle les technocrates américains
veulent imposer l’institution technocratique, il
démontre l’immoralité de ces méthodes et l’in
suffisance profondeur de la pensée de tout ce
projet d’abondance qui n’est rien autre qu’un
mélange de chiffres d’ingénieurs et d’un dilet
tantisme social-psychologique. L’idée n’est pas
travaillés à fond, en revanche il y a beaucoup de
penchants aux effets et à une démagogie cachée.
Discussion de la circula tin monétai
re. Dans notre revue nous avons publié un mé
moire sur Ghelfand sur la fixation „détermination
du montant de la circulation monétaire; Ghel
fand aperçoit dans ce projet une manière op
portune de ranimer notre économie. Dans la
discussion sur cet objet nous avons publié l’arti
cle du docteur M. Weirich et la réponse de
Ghelfand. A la discussion qui suivit, prirent part
P. Dr. F. Kruš S. J. Ensuite le Dr. H. A. Simanc
et R. Klazar. Toutes les objections et tous les
doutes de ces auteurs, Ghelfand les renversent
avec toute l’énergie et avec assez de persua
sion.
J U D r. Vilém Hájek: La nouvelle Constituttion soviétique et la liberté religieuse en Russie.
A l’occasion de la publication de la proposi
tion de la nouvelle constitution soviétique, nous
avons lu dans notre presse, même non communi
ste beaucoup d’études favoralles favorables sur
la nouvelle démocratie soviétique. Toutes ces étu
des avaient pourtant un défaut: celui d’être trop
peu critique.
L’auteur de cette étude donne ensuite l’expli
cation de l’article 124 de la nouvelle constitution
soviétique qui dit: „Pour assurer la liberté de
conscience des citoyens de l’Etat dans l’UdRSS
l’érglise est séparée de l’Etat et l’école de l’eglise.
La liberté d’exercer les cultes réligieux et la
liberté de l’éducation antiréligieuse est accordée
à tous les citoyens de l’Etat.
I
La substance de cause est contenue dans la
seconde phrase de cet article. Ceci ressort le
mieux en comparant l’article 124 d’aujourd’hui
à la loi de 1918 par laquelle la séparation de
l’Eglise d’avec l’Etat fut executée.
La séparation de l’Eglise d’avec l’Etat fut ac
complie en Russie par la loi do 23 janvier 1918,
numéro 263. V 13 et il fut arrêté: „afin que la
vraie liberté de conscience soit assurée aux ou
vriers, on sépare l’Eglise d’avec l’Etat. La liberté
de propagande réligieuse et antiréligieuse est
permise à tout citoyen“.
Cette décision était, comme il est évident pour
tout le monde, de beaucoup plus libérale que
l’article 124 d’aujourd’hui, parcequ’elle permet
tait la propagande réligieuse et antiréligieuse,
tandis que la constitution actuelle permet seu
lement la liberté de cultes mais non la pro
pagande réligieuse.
D’après les statistiques allemandes, 250 milliards
de couronnes furent dépensées pour l’armement
en 1935; ce n’st que le commencement de ce qui
attend l’humanité au cours des années à venir.
Le monde se trouve dans l’atmosphère de la
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pire incertitude et la confiance des nations en,
la sécurité du droit international et en la valeur
des traités une fois signés est ébranlée.
Tandis que, jusqu’ à aujourd’hui, l’armement
était effectué essentiellement sur terre et dans
les airs, sur mer aussi commence maintenant
un rapide développement de l’armement. L’An
gleterre annonce la construction de nouveaux
vaisseaux de guerre, la Russie, les Etats Unis
d’Amérique, la France et le Japon l’imitent, tandis
que l’Allemagne et ITialie viennent de commen
cer. Si nous considérons que l’économie mon
diale commence à se remettre de la dernière
crise au prix de pénibles efforts et d’énormes sa
crifices et que des symptômes indiquent que
l’année prochaine se présentere une nouvelle
crise cyclique d’économie mondiale, après seu
lement nous non saisirons vers quels terribles an
nées de misère nous nous acheminons. Il faut que
toutes les forces refusant la guerre du point de
vue éthique inférieur soient mobilisées. Nous
autres catholiques, nous devons accentuer que
la connaissance uniquement faite de raison ne
suffira pas. Nous croyons que seulement la ré
génération réligieuse intérieure de l’individu soit
à même de créér un nouvel ordre qui signifierait
l’assurance durable de la paix. Ce ne sont pas
les institutions formalistes juridiques qui déci
dent ici, mais l’ésprit qui domine de telles in
stitutions. Il suffit de faire valoir la charité
chrétienne et l’équité dans toutes les sphères de
l’activité humaine qui, par les temps qui courent
peut donner à l’ordre d’ajourd’hui de meilleurs
fondements et un meilleur contenu.
L’oeuvre de paix peut naitre seulement de la
renaissance morale intérieure de l’individu à la
quelle, d’après de point de vue catholique, il
faut avant tout, la renaissance de la vie réligieuse.
Après seulement, il sera possible d’unir l’Europe
en une vraie association des nations et d’amener
la Société des Nations à sa véritable destination,
de sorte qu’il soif possible de résoudre sur la
base de l’quité, fous les problèmes palpitants qui
aujourd’hui séparent les états les uns des autres.
Dr. F. Krus S. J.: L’esprit occidental, c’est à
dire l’esprit du Moyen-Age était-il un esprit
socialiste?
L’auteur de cet article mentionne un livre in
téressant du socialiste Dr. E. Franzi „Abendlän
dische Revolution“. Le livre est intéressant sur
tout en ce que son auteur marxiste ait trouvé
rapport positif au Moyen-Age chrétien et dise
que le Moyen-Age était, au fond, l’esprit du so
cialisme. Cette louange du Moyen-Age signifie
le renoncement au marxisme, dit le Dr. F. Krus.
L’effervescence sociale en France. Dr.
B. Vasek.
L’auteur de cet article y présente la déclaration
des évêques français, que ceux-ci ont raife aux
fidè les aux époques tourmentées de terreur et
de plus haute responsabilité. Il y cite surtout la
déclaration dé l’archevêque de Paris, le cardinal
Verdier, du cardinal Suhard, archevêque de
Reims, de l’archevêque de Cambrai, Chollet, de
l’archevêque Saliège de Toulouse, du cardinal
Liénart, évêque de Lille et de l’archevêque de
Dijon Petit de Julleville. Ensuite l’auteur souligne
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l’importance de foutes ces déclarations qui ont
été faites au moment où fout autour de nous
est on flammes et où pour d’innombrables âmes
se décide, au cours de ces luttes sociales et
économiques, la question: avec Dieu? ou sans
Dieu? et il démontre à quel point chaque mot
devrait être réfléchi avant d’être écrit.
S. K. M. et la question sociale.
„Les journées de la jeunesse catholique“ à
České Budějovice se déroulèrent sous la devise
de Jirsik „Dieu — Eglise
Patrie“.
Quiconque fut témoin de cette grandiose ma
nifestation de la jeunesse catholique, doit recon
naître que n’mporte quel reportage élogieux se
rait déplacé. L’article accentue la grande im
portance, que à cette assemblée., la jeunesse ca
tholique accordait aux questions sociales. La jeu
nesse catholique ainsi qu’il en est dans d’autres
pays, deviendra aussi chez nous, l’avant-garde de
l’action sociale. La preuve en sont „Les journéés
de la jeunesse catholique“.
Nos oeuvres. Propositions pour l’organisation de l’école sociale.
Le devoir de l’école sociale doit être l’étude de
la doctrine sociale catholique et l’éducation de pro
pagateurs enthousiastes. Les initiateurs de l’idée
de la fondation d’une Eoole sociale“ la considè
rent comme importante surtout à cause des rai
sons suivantes:
a) l’encyclique „Q. a.“ fut acceptée avec enthou
siasme dans tout le monde non communiste mais
ses principes n’ont pas encore été exploités et
mis en valeur. Par contre les socialistes et sur
tout les communistes ont des écoles exemplaire
ment dirigées pour leurs travailleurs.
b) Des cours de trois ou de huit jours sur les
doctrines catholiques, comme il est coutume de
faire chez nous, ne suffisent absolument pas.
c) La décadence des forces politiques du catho
licisme, qui s’est manifestée, doit précisément être
attribuée au manque de travailleurs ayant une
instruction professionnelle.
d) La doctrine sociale catholique est compètemenf inconnue dans les grandes masses du
peuple. Chez nous le mouvement social catho
lique n’est pas encore suffisamment parvenu à
concrétiser les principes contenus dans les ency
cliques sociales papales et à empreindre ainsi des
devises appropriées. Tandis qu’un meneur socia
liste, grâce à la tradition et à la structure détail
lée du marxisme, a toujours une propre devise à
sa disposition, les travailleurs catholiques se trou
vent dans un désarroi plus ou moins grand. Seule
l’école sociale peut y remédier, qui, sur de soli
des bases scientifiques, apprendrait à ses audi
teurs à penser et à travailler. Uniquement ainsi,
les adversaires peuvent être battus. Dans le texte
suivant se développe le procédé du travail et l’or
ganisation de l’école.
J. Mládek: Quelques réflexions sur
la question des organisations profes
sionnelles dans la production agri
cole.
L’auteur se forme une opinion sur la loi proje
tée concernant les chambres agricoles et y voit
la première base pour la future organisation
agricole.
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PROKOPaČAp

HERMES BABY
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Dobrá
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zórukí

a dobrý poslech
švýcarský psací stroj
„do aktovký“

Váží i s kufříkem jen 3‘A kg a
přece Vás udiví svou přesností
a výkonem.
Cena s eleg. kufříkem Kč

1250*—

Ku každému stroji písemná záruka. Výhodné platební podmínky.
Žádejte podrobnou nabídku neb předvedení.
Generální zastnwpení pro ČSR.:

CHOCHOLA A SPOL., PRAHA
Pasáž Politiky

Václavské nám. 23
Zastoupení ve všech městech.

radlo

„PHILIPS”
Obraťte se na firmu

radlo

Znamenáček
NUSLE, Táborská 59.
Telefon 564-08.

TISKOPISY
reklamní, obchodní, společenské, časopisy,

brožury, knihy v dobré úpravě,
levných cenách a v době nejkratší
provádí

Slovanská knihtiskárna

ALOIS FIŠER
Strašnice, Nad Primaskou 289
Telefon 521-03.
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