ročník I. - čís. 15

Rozpravy
časopis pro otázky sociální obnovy

_ _ _ _ _ _ Obsah:
Řídí redakční kruh.
Za redakci odpovídá: Dr. V. Hájek

Dr. F. Krus, S. J: Sociální encyklika »Quadragesimo
anno« se stručným výkladem.

S. S. Ghelfand: Technologická nezaměstnanost a
socialismus.
Dělnické aktuality.
Zajímavosti ze života sociálního a hospodářského.
Nové publikace.
Recense.
Résumé.

Kč 1’50

časopis

pro otázky sociální obnovy

vycházejí dvakráte měsíčně vždy 15. a posledního v měsíci.
Předplatné činí 35 Kč ročně. Možno též platili čtvrtletně. Čtvrtletní předplatné 9 Kč. Cena jednotí, č. Kč 1’50.
Redakce a administrace Praha lil., Wítězná třída číslo 14. — Expedice: Praha-Strašóice, Nad Primaskou 289.

Účet poštovní spořitelny v Praze číslo 14 8 2*5.

— Řídí redakčni kruh. — Za redakci odpovídá Dr. V. Hájek,

Praha III., Vítězná tř. č. 14. — Vydavatel Dr. Vilém Hájek, Praha III., Vítězná tř. 14. — Telelon admin. 436-78.

Obsah
13-14.

čísla:

Dr. F. Kruš, S. J.: Sociální encyklika „Qudragesimo anno se struč
ným výkladem.
Dr. Bedřich Vašek: Nová taktika komunismu. — Zvýšené nebezpečí.
Ing. Dr. E. Zimmler: Encyklika Lva XIII. Rerumnovarum a Pia XI.
Quadragesimo anno a názor technických hospodářů.
S. S. Ghelfand: Pokus technokratického řešení sociální otázky.
Dělnické aktuality.
Zajímavosti ze života sociálního a hospodářského.
Nové publikace.
Recense.
Résumé.

Lev Frank, řezbářský dělník, posluchač Soc. Školy:
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O pramenech liberalismu.
Liberalismus, jako světový názor, ať
filosofický nebo hospodářský, přestal
býti soustavou vyznačbjící myšlení ur
čité skupiny. Myslím tím, že se nepro
jevuje jako samostatná jednotná složka
v politickém nebo hospodářském životě
dneška.
Avšak jeho vliv nepřestal působiti
a ovlivňuje činy i takových lidí, o kte
rých s věcí neobeznámený pozorovatel
může mylně usuzovati, že jsou třeba
zásadními odpůrci liberalismu. Vždyť
největší nesnáze pro vzájemné doroz
umění mezi lidmi zavinuje právě nedo
statečná informovanost. Na jedné stra
ně jsou lidé, domnívající se neurčitě,
že liberalismus je odbytou věcí. Zá
roveň jsou tu však vůdčí činitelé, kteří
si prostě nemohou ani představit ve
dení hospodářského života jinak, než
na zásadách liberalismu.
Ale udržuje-li se vliv tohoto systé
mu tak houževnatě, kde hledat příči
nu, která způsobuje, že 1501eté vna
dy této milenky jsou stále dost lákavé,
aby upoutávaly nové ctitele a přispívaly
k šíření zmatku?
Jedním z nejpůsobivějších půvabů
liberalismu je naprostý jeho mate
rialismus. Materialisté, třebas jsou
vyznavači socialismu a třebas z jejich
vlastního tábora už Lassale a po něm
ještě i jiní vystavili liberalismus zdrcu
jící kritice, označujíce jej správně za

hydru kapitalismu, nebudou nikdy s to
zbavili se při svém usilování o obecné
blaho kletby onoho společného liberalistického zbožňování rozumu, dokud
se poctivě neodhodlají opustit toto zvě
tralé stanovisko.
Všichni budovatelé liberalismu a pří
vrženci jeho shodně vylučovali Boha
z hospodářského života. Reformace, při
znávající lidskému rozumu, dosud do
mněle spoutanému, chimérickou neo
mylnost, ukula liberalismu a jeho před
voji, merkantilismu, znamenitou zbraň.
Objevením Ameriky otevřely se no
vými mořskými cestami netušené ob
chodní možnosti. Chapadla po prou
dech amerického zlata se dychtivě na
tahovala. Nejjistější, nejlepší způsob,
jak co nejvíce jej získali, byl právě
obchod. Vývoz byl zvláště vhod
ným prostředkem tohoto obchodního
podnikání pro získání zlata. Jedno
duše aktivní obchodní bilanc e stala se účelem této merkantilistické hospodářské politiky a peníze sym
bolem bohatství národů. Práva feudálů
byla okleštěná a jejich význam znehod
nocován ideou centralisace, utvrzováním
absolutismu, rozvójem manufaktur na
úkor zemědělství. Správa zemí byla ministerialisována. Manufaktury vyžado
valy velký počet dělnictva. Za tím úče
lem vyvinula se snaha po zvětšení
populace za podpory různých na

řízení, jako bylo třeba v Prusku zru
šení překážek manželství, nebo zrušení
pokání pro padlé dívky. Bedřich II.
nepotřeboval Boha, 'proto mu též ne
činilo ob,tíží, popřát! dívkám, v zájmu
národního blaha, co nejhojnější „pa
dání".
Colbert, ministr Ludvíka XIV., po
čínal si ve Francii rovněž statně. —
Odbourávala se vnitrozemská cla, sta
věly se kanály, silnice, neméně byla
podporována immigrace cizích pracov
ních sil, ovšem kvalifikovaných.
Merkantilistické chápání národního
hospodářství mělo sympatickou strán
ku v tom, že se tu projevoval dosud
smysl pro celek. Pronikající raciona
lismus však působil zhoubně na tento
zbytek rozvráceného řádu středověku.
Individualistický názor na život roz
máhal se do náležité šíře. Co vskut
ku měl středověk v sobě temného, ono
známé „pěstní právo" mezi feudály, to
pozvedl „osvícený“ racionalismus na
nejvyšší stupeň rozvoje.
Tak třeba Tomáš Hobbes se svou
puritánskou cudností byl tlumočníkem
ještě umírněným. Měl velmi teoretické
představy o „válce všech proti všem“,
o prvotním svobodném stavu člověka,
o vzájemném nepřátelství, jež dalo vyniknouti pudu sebezáchovy, který byl
(Pokračování na 3. str. obálky.)
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Sociální encyklika »Quadragesimo anno«
se stručným výkladem.
(Pokračování.)

„Odproletarisování“ provedeno býti musí, a si budiž vůbec zrušen, poněvadž sám sebou je ne
ce „mužně a bezodkladně“ — jinak nebude spravedlivý, protiví se mravnímu řádu!
„možno uhájiti veřejný pořádek a mír v lidské
Že to nemůže být správné, vysvítá ze skuteč
společnosti proti činitelům revolučním“: i špa nosti, že „platy“ i některé „honoráře“, za něž
nělské události potvrzují oprávněnost tohoto po přemnozí lidé, na př. úředníci až k ministrům,
žadavku, jejž Pius XI. už před 6 roky tak důraz učitelé až po vysokoškolské profesory, stojí v
ně vznesl na všecek svět. Znalci Španělska myslí, cizích službách, podstatně se nerůzní ode
že nešťastná země mohla mít pořádek a klid, mzdy; rozdíl je přece jen ve výši mzdy a platů,
kdyby byli odpovědní činitelé „mužně a bezod v zajištěné trvalosti a jiných okolnostech, které
kladně“ dbali této výstrahy.
nemění podstatu různých pracovních a služeb
Encyklika už nám též řekla, v čem toto odpro ních smluv. Je-li příčinou přemnohých stížností
letarisování podstatně záleží: v tom, aby i pro na námezdní poměry nespravedlivě nízká a ne
letářům bylo umožněno získávati si slušného jmě jistá mzda, pak stačí odstranit tuto nespravedl
ní; ne tak, že by je to svádělo k zahálce, „nýbrž nost a nejistotu, ale netřeba každou námezdní
aby šetrností rodinné jmění rozmnožovali a roz smlouvu prohlašovali předem za nespravedlivou.
množené moudře spravovali“ a tak zbavili i sebe A kdyby někdo tvrdil, že vůbec není možno sta
novití, co je spravedlivá mzda, odkazujeme jej
i svou rodinu existenční nejistoty.
na
rozbor této otázky v sociální encyklice; je
Stojíme před otázkou: Cím to bude možno
uskutečniti? Pius XI. odpovídá: Spravedlivou úplně uspokojující, ačkoliv ani Pius XI. netvrdí,
mzdou. Jeden z nejdůležitějších problémů soci že by spravedlnost mzdy vyžadovala stanovití
ji přesně na haléř. Mnohdy to skutečně není mož
ální otázky!
né, ale to nemusí způsobit porušení sprave
D. Spravedlivá mzda.
dlnosti. Snad nám to vysvětlí příklad Pasteurův:
někteří odborníci odhadovali hodnotu slu
Cesta k odproletarisování: spraved
žeb, jež tento učenec (NB. zbožný jako dítko!)
livá m z d a.
svými výzkumy prokázal své vlasti, na 5 miliard
63. Nebude však možno to uskutečniti, leč u- franků, t. j. tolik, kolik Francie musila platit
možní-li se proletářům, aby se pílí a šetrností do Německu za ztracenou válku 1870—71. I kdyby
pracovali nějakého jmění, jak jsme již naznačili, mu byla Francie dávala nejskvělejší plat — co by
jdouce po stopách svého předchůdce. Odkud si to znamenalo u porovnání s jeho zásluhou! A
však bude moci něco odložiti, leč ze mzdy za přec nikoho nenapadlo, nejméně Pasteura samépráci (a bude-li ovšem živ šetrně) ten, kdo ne ho, stěžovali si na nějakou nespravedlnost.
má nic jiného než práci, aby si jí opatřil to, čeho
Vraťme se k encyklice:
je k živobytí zapotřebí? Promluvme tedy o mzdě,
1. Námezdný poměr není sám sebou
kteroužto otázku nazval Lev XIII. „velmi závaž
nespravedlivý.
nou“, jeho nauku a příkazy, kde by toho bylo
třeba, vysvětlujíce a rozvádějíce podrobněji.
64. Především ti, kdo hlásají, že pracovní a
Ano, otázka spravedlivé mzdy je tak „závažná“, námezdná smlouva jest již svou podstatou ne
ale zároveň nesprávnými naukami a urputnými spravedlivá a že tedy musí býti nahrazena smlou
spory tak zamotaná, že mnozí ji chtěli příliš vou společenskou, učí něčemu neudržitelnému,
radikálně vyřešit! požadavkem: Námezdní poměr a v jejich tvrzení jest urážka pro našeho před
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chůdce, jehož encyklika s námezdným poměrem
nejenom počítá, nýbrž hodně dlouho se jím obí
rá, aby byl upraven podle zásad spravedlnosti.
Účast dělníků na správě, na zisku a
p o d. j e d o b r á v ě c.
65. Soudíme však, že za nynějších společen
ských poměrů bude vhodnější, bude-li smlouva
pracovní, pokud je to možno, poněkud mírněna
smlouvou společenskou, jak se to již v různých
formách začalo uskutečňovali, ke značnému užit
ku dělníků i vlastníků. Tak dělníci a úředníci na
bývají v té neb oné formě spoluúčasti ve vlast
nictví, ve správě nebo v zisku.
K tomuto kratičkému odstavci encykliky (č.65)
by bylo možno napsat dlouhé dějiny různých po
kusů o náhradu nebo o zdokonalení dosavadních
námezdných smluv. Pokud nešlo o úplnou „socialisaci“ hospodářských podniků ve smyslu mo
derního socialismu, směřovaly ony pokusy k to
mu, aby se dělníkům umožnila účast na výnosu
nebo i na vlastnictví a na správě podniků. V ně
kolika málo případech se to do jisté míry poda
řilo (na př. ve světoznámých optických závodech
Zeissových v Jeně), ale celkem nejsou úspěchy
těchto pokusů tak velké, jak si je i někteří kato
líci (zvláště v Belgii) slibovali. Snad byl právě
příliš velký a horlivý optimismus v této věci pří
činou nezdaru. Byli-li by přívrženci náhrady
smlouvy námezdné (pracovní) smlouvou spole
čenskou (jíž se dělník stává spoluúčastníkem
v hospodářském podniku) — byli-li by postupo
vali tak prozíravě, jak to zde Pius XI. naznačuje,
mohla takováto reforma už vykazovat! větší úspě
chy. Její základní myšlenka není sama sebou ne
oprávněna, pokud nechce tvrdit, že námezdný
poměr je vždy nespravedlivý. Rozvážně praví
encyklika: „Za nynějších společenských
poměrů“ — které ovšem nemusejí věčně trvati
— bude vhodnější zmírnění (ne úplná náhra
da) smlouvy pracovní smlouvou společenskou.
To je uskutečnitelné a nevede k překotným změ
nám, kterých ve věcech hospodářských se třeba
varovali vždy.
- ....
2. K čemu nutno přihlížeti, aby byla stanovena
spravedlivá mzda.

a) Nutno dbáti několika zřetelů, ne
pouze jednoho.
66. Že se však při stanovení spravedlivé výše
mzdy musí přihlížeti nikoliv k jednomu, nýbrž
k více zřetelům, to vyslovil moudře Lev XIII.
oněmi památnými slovy: „Má-li se mzda stanovití
spravedlivě, nutno uvážiti několik věcí.“
67. Touto myšlenkou zcela poráží lehkomysl
nost těch, kdo se domnívají, že se tato velmi ob
tížná záležitost dá vyřídili hravě, a přihlížejí při
tomjenk jediné zásadě nebo měřítku, a to ještě
k zásadě zcela pochybené.

b) Nárok pracujících na plný výnos
je neodůvodněný.
68. Neboť ve velikém bludu jsou ti, kdo bez
rozpaků šíří zásadu, že práce má cenu takovou
a má býti odměněna mzdou tak velikou, jakou
cenu mají produkty jí získané; že tedy dělník
196

má právo žádati plný výnos práce. Jak je tento
požadavek nesprávný, vyplývá již z toho, co jsme
vyložili v odstavcích o poměru kapitálu a práce.
Že uspokojující vyřešení naší otázky není snad
né, to dokazují mnohé nepodařené pokusy o ten
to úkol: bylo leccos navrhováno, co se zdálo
dobrou odpovědí na otázku: Co je spravedlivá
mzda?, ba překvapovalo to svou „samozřejmostí“
— ale skutečně z toho zbyl zmatek ještě větší.
Proto právem odsuzuje oncyklika „lehkomysl
nost“ těch, kteří pokládají věc tak důležitou i
nesnadnou za pouhou hříčku. S takovými lehkomyslníky se setkáváme bohužel nejen v obvodu
národohospodářství, nýbrž ve všech částech kul
turního života. To souvisí s neblahým zjevem,
n>a který Pius XI. také důrazně upozorňuje: mizí
vědomí odpovědnosti! Podnikají se velké věci,
končící bankrotem — a není odpovědných, jsou
kryti „anonymitou“. Musíme světu vrátit křesťan
skou svědomitost.
Nejsvůdnější je — v době nakloněné socialistic
kým ideálům — radikální požadavek: všecek vý
nos práce patří dělníkovi, jen to je spravedlivá
„mzda“. To je tak málo oprávněný nárok, jako
by byl jeho opak: všecek výnos podniku patří
podnikateli. Navždy zůstane jedině správnou zá
sada: je-li výnos výsledkem práce tělesné, inte
ligence řídící práci, a kapitálu, pak má každý
z těchto tří činitelů právo na část výnosu. Zá
sadně už o tom jednala encyklika v odstavci
„Kapitál a práce“ (č. 53—58), k němuž Pius XI.
také odkazuje.
Nemůžeme-li tedy přijmouti názory očividně
nesprávné — k čemu musí správné vyřešení otáz
ky po spravedlivé mzdě přihlížeti? — Především
upozorňuje encyklika zase, že jako při vlastnictví
a při všem, co souvisí s hospodářsko-sociálním
řádem, tak též při práci dělníkově třeba hleděti
nejen k jejímu rázu osobnímu, individuelnímu,
nýbrž také k její stránce společenské. Nesnáze a
spory jsou nevyhnutelný, kde se to zapomíná;
zvláště též otázka spravedlivé mzdy nemůže být
uspokojivě vyřešena bez náležitého zření k oběma
těmto vztahům dělníkovy práce. Neboť oč tu
vlastně jde? — O spravedlivé hodnocení práce
— jinak by nebylo možno stanovití spravedlivou
mzdu; ale jde o práci, kterou dělník koná pro
jiné a jejíž význam a cenu určují přemnohé spo
lečenské poměry. Tak tedy rozumíme dalšímu
postupu encykliky:

c) Individuální a sociální stránka
práce.

69. Při vlastnictví se musí hleděti na dvojí
stránku: osobní nebo-li individuální; ale též so
ciální. Je jasno, že totéž platí i o práci, zvláště
o té, která jest pronajímána jinému. Neboť kdy
by neexistoval opravdu sociální organismus, kdy
by sociální a právní řád nechránil výkonu práce,
kdyby různé živnosti, jež na sobě navzájem zá
visejí, mezi sebou nebyly ve shodě a se nedoplnovaly, kdyby — a to je ještě důležitější — se nesdružovaly a , nebyly jakousi jednotou rozum,
majetek a práce, pak lidské přičinění by ne
mohlo nésti ovoce. Nebude tedy možno práci
spravedlivě zhodnotili a odměnili ji tak, jak
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zasluhuje, nebude-li se počítali s její povahou
individuální a sociální.
70. Z této však dvojí známky, jež jest od při
rozenosti v tištěna v práci, vyplývají velmi dů
ležité důsledky, jimiž se má říditi a podle nichž
se má stanovití výše mzdy.
Zajímavé a užitečné by bylo, sem vsunouti ob
šírnější pojednání o vývoji různých názorů, tý
kajících se námezdného poměru, abychom lépe
porozuměli, jak velký význam má tato kapitola
sociální encykliky. Doplňuje v nejedné věci zá
sady Lva XIII. o spravedlivé mzdě. Snad bude
možno jindy v „Rozpravách“ všestranně o tom
pojednati. — Zde se musíme spokojiti s nejnut
nějšími poznámkami. Ostatně ani Pius XI. ne
měl na mysli předložití celou nauku o spraved
livé mzdě; omezuje se na tři zvlášť důležité směr
nice, jimiž se pracovní (námezdní) smlouva musí
říditi. Při všech třech pamatujme nejen na vý
znam práce pro pracujícího, nýbrž i na její strán
ku sociální.
5. Trojí zřetel zvlášť významný.
a) Životní potřeby dělníka a jeho rodiny.
Mzda rodinná: mzda otcova ať stačí
na výživu rodiny.
71. Především se má dělníku poskytnouti mzda
taková, aby stačila, aby mohl uživiti sebe i sVou
rodinu. Jest arci síušno, aby i ostatní rodina po
dle svých sil přispívala ke společné výživě všech,
jak to vídáme především v rodinách rolnických,
ale též v mnohých rodinách řemeslníků a malo
obchodníků; nelze však strpěli, zneuíívá-li se
věku dětského a slabosti ženy. Matky ať pracují
nejraději doma nebo někde blízko domova, a
věnují se starostem o domácnost. Je však nejhor
ším zlořádem, jenž všemi prostředky musí býíi
potírán, když pro nedostatečnost mzdy otcovy
matky jsou nuceny k výdělečné činnosti mimo do
mov a musejí zanedbávali své zvláštní starosti a
povinnosti své a především výchovu dítek. Vší
mocí je tedy usilovali o to, aby otcové dostávali
mzdu dostatečnou k tomu, aby slušně stačila na
krytí společných potřeb rodiny. Nebude-li toho
možno docílili za poměrů současných vždycky,
sociální spravedlnost vyžaduje, aby se co nejdří
ve zavedly nápravy, kterými by se zabezpečila
každému odrostlému dělníku laková mzda. —
Nebude od místa zde vzdáli zaslouženou chválu
všem těm, kdo důmyslně a s úspěchem budo
vali plány a zkoušeli různé cesty k tomu cíli, aby
se mzda pracovní tak přizpůsobila břemenům
rodiny, aby přibylo-li rodiny, rostla i mzda: a
v případě, že by došlo k mimořádným potřebám,
aby se čelilo i jim.
To je stručný souhrn katolické nauky o mzdě
rodinné. Mnoho se o ní píše; i mezi katolíky
se setkáváme až do uveřejnění sociální encykli
ky s různými názory v otázkách sem patřících.
Pius XI. svým určitým rozhodnutím pro mzdu
rodinnou dal jasnou odpověď na nejednu po
chybnost. Dnes sotva koho napadne proti této
nauce encykliky něco namítali, pokud aspoň ne
bude chtít slova papežova jinak vykládat, než jak
jim Sv. Otec sám rozumí.

Nebude zbytečno upozornit, že „mzda rodin
ná“ není totéž co rodinné přídavky, o nichž se
tento odstavec encykliky ke konci také zmiňuje;
i ty vřele schvaluje Sv. Otec, ale kromě nich žádá
pro dělníky více, totiž stálou mzdu, stačící na vý
živu spořádané rodiny.
Koho by zajímalo, o jaký důkaz se opírá tento
požadavek rodinné mzdy, najde nej lepší vysvět
lení v obšírném výkladu encykliky, jejž uveřejnil
Nell-Breuning T. J. s názvem „Die soziale Enzyklika“ (Koln 1932). Rodinnou mzdu vyžaduje
nejen životní zájem dělníka, který živí sebe i svou
rodinu jenom svou prací, nýbrž i účel společen
ského hospodaření, totiž blaho obecné, které je
ohroženo, pokud dělnictvo nežije v poměrech
spořádaných, hmotně i mravně zabezpečených.
Hospodářské krise to dokazují lépe než theoretické úvahy.
Ještě by bylo možno namítnout: Skutečnost
v námezdních poměrech je namnoze tak bídná,
že rodinná mzda zůstane ideálem neuskutečnitel
nými — Pius XI. to ví, ale na svém požadavku
trvá, poněvadž to je požadavek spravedlnosti:
„Nebude-li možno toho — rodinné mzdy — docí
lit! za poměrů současných, — za které jednotliví
zaměstnavatelé nejsou odpovědní — sociální
spravedlnost vyžaduje, aby se co nejdříve
zavedly nápravy, kterými by se zabezpečila kaž
dému odrostlému dělníku taková mzda“ (ro
dinná). —
Ale proč zde ke konci praví Sv. Otec, že „k a ždému odrostlému dělníku“, tedy i svobodnému,
přísluší mzda rodinná? Přesná odpověď je: za
stejný výkon stejná mzda — to žádá tak zvaná
směnná spravedlnost. Co tedy: i mladistvý děl
ník by měl právo na rodinnou mzdu, pokud by
jen jeho výkon byl stejný jako dělníka-otce
rodiny? Encyklika praví: „Každému odrostlé
mu dělníku“; to jsou ti, kteří jsou oprávnění míti
a zpravidla také mají rodinu; neužil-li někdo
ještě svého práva, založit si rodinu, nezmenší se
proto jeho právo na spravedlivou mzdu. — I kdy
by tím ještě nebylo vše vyjasněno, jisté je, že se
výhodou, jíž se dostává malému počtu dělníků
odrostlých, ale ještě svobodných, není nijak po
škozen dělník mající rodinu. Je to něco obdob
ného jako u dělníků z evangelia, z nichž někteří
pracovali celý den a obdrželi mzdu, jak si ji smlu
vili; že ostatní, ač pracovali méně, obdrželi stejně
velkou mzdu, to bylo jejich štěstí; nespravedl
nost proti prvním to nebyla.
Tolik o prvním měřítku spravedlivé mzdy: ži
votní potřeby dělníka a jeho rodiny. — Samozřej
mě třeba také přihlížet! k druhému činiteli výro
by: k podniku samému. Neboť jeho osud je do
jisté míry i osud dělnictva.
Co o tom stanoví encyklika, je tak jasné, že ne
třeba přidávati dalšího vysvětlení. Stačí upozorniti, že této srozumitelnosti je dosaženo rozezná
váním hospodářských nesnází podniku, zavině
ných podnikatelem samým a způsobených bez
jeho viny zevnějšími činiteli. V posledním pří
padě nastává povinnost státu, pomáhati k pře
konání překážek prozíravou hospodářskou poli
tikou. Co zde Pius XI. praví o „solidárnosti a
křesťanské svornosti“ zaměstnanců i zaměstna
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vatele, už nějak připravuje na další kapitolu en
cykliky „Nový společenský řád“ (č. 76—95).
b) Hospodářský stav podniku.
72. Při stanovení výše mzdy se musí počítati
i se situací podniku a podnikatele; neboť bylo
by nespravedlivé vymáhali mzdu příliš vysokou,
jakou by nemohl platifi podnik, leč za cenu vlast
ního pádu a z toho vyplývající pohromy pro děl
nictvo. Arci má-li menší zisk pro svou loudavost,
lenost nebo pro netečnost k pokroku technickému
nebo hospodářskému, to se nesmí považovali za
spravedlivý důvod ke snížení dělnické mzdy. Nemá-li pak podnik sám dostatečných důchodů, které
by stačily na placení spravedlivé mzdy dělnictvu,
protože buď jest utiskován nespravedlivými bře
meny, nebo je nucen prodávali vyrobeiné zboží
pod spravedlivou cenou, tož ti, kdo jej takto
pronásledují, se dopouštějí těžké viny; neboť
olupují o spravedlivou mzdu dělníky, kteří do
hnáni nezbytností musejí se spokojili mzdou nižší,
než by spravedlivě zasluhovali.

Co dělat i, kdyby provoz podniku měl
býti uzavřen.
73. Spojenými silami a spojeným přemýšlením
musejí tedy všichni, dělníci i zaměstnavatelé,
překonávali překážky a jim ať v tomto tak pro
spěšném díle je nápomocna moudrá a prozíravá
politika státní. Kdyby však došlo k situaci krajně
kritické pro podnik, pak by se musilo uvažovali,
zda může podnik pracovali dále, či zda by se
mělo pečovali o dělníky nějak jinak. Při tomto
rozhodování, plném vysoké zodpovědnosti, musí
zaměstnavatele a dělníky sjednocovati jakási solidárnost a křesťanská svornost, jež se musí
prakticky projevovali.
*
Přistupujeme k třetí podmínce, na níž závisí
spravedlnost mzdy: obecné blaho. K němu jsme
sice musili přihlíželi už při všech předcházejících
rozborech námezdní otázky, ale při tom převlá
daly zájmy dělníkovy a podniků; teď stojí obec
né blaho v popředí a uplatňuje i svůj vlastní po
žadavek: upravte mzdy spravedlivě, a to znamená
zároveň: obezřele, aby skutečně všem složkám
hospodářství bylo vyhověno! A Pius XI. zde ne
mluví jen theoreticky, všeobecně, nýbrž soustře
ďuje pozornost na krutou pohromu nynější ne
zaměstnanosti, která v neslýchané dosud míře
ohrožuje všecek společenský řád. Právem odsu
zuje encyklika dosavadní nemoudré pokusy o
překonání nezaměstnanosti: jedni by chtěli mzdy
co možná stlačit, aby prý náklad výrobní se
zmenšil a tak se zlevnily ceny, jiní naopak žádají
zvýšení mzdy, aby se zvýšila koupěschopnost
dělníků. Nepředpojatý rozum vidí, že tu nepo
může jednostranné buď-anebo, nýbrž „obecné“
blaho nutí k všestranné obezřelosti, jak ji Sv.
Otec i zde projevuje: už nejen ke mzdě, praví,
třeba přihlíželi, nýbrž i k regulaci cen, a nejen
v jednom odvětví výroby, nýbrž ve všech, a sice
zase ne pouze v každém zvlášť, nýbrž vždy ve
vzájemné souvislosti, aby všecky složky národohospodářství — jako údy jednoho těla lidského
— srostly v jeden živý celek, plný zdraví a síly.
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Je to jedna z nej pěknějších kapitolek celé so
ciální encykliky, a její význam nabude ještě do
konalejšího vysvětlení a osvětlení z následují
cího odstavce o novém společenském řádu.

c) Potřeby obecného blaha.
74. Konečně musí býti výše mzdy přiměřena
obecnému hospodářskému zájmu. Již výše jsme
vyložili, jak je pro toto obecné blaho důležité, aby
si mohli dělníci a úředníci, uspořivše si nějakou
částku mzdy, jež jim zbyla po úhradě nutných
výdajů, ponenáhlu zahospodařití nějaké jmění.
Nesmí se však přehlédnouti ještě jiná věc, jistě
neméně důležitá a za našich dob zvláště naléhavá,
aby se totiž poskytla příležitost k práci těm, kdo
pracovali mohou a chtějí. To však závisí v nemalé
míře na výši mzdy; ta může býti pro tento účel
příznivá, drží-li se ve správných mezích, naopak
může býti na překážku, když jde za tyto hranice.
Je známo, že i mzdy příliš nízké a i příliš vy
soké bývaly příčinou nezaměstnanosti. Tato po
hroma zvláště v dobách našeho pontifikátu se
jeví tak vleklou a postihla počet příliš veliký, uvrhlá dělníky do bídy a pokušení, podťala bla
hobyt států, rozvrátila veřejný pořádek, pokoj
a mír celého světa. Je tedy proti sociální spra
vedlnosti, když se pro osobní prospěch a bez
zřetele k obecnému blahu mzdy buď příliš stla
čují nebo příliš zvyšují; sociální spravedlnost
vyžaduje, aby se mzdy svorně upravovaly, pokud
možno tak, aby co nejvíce lidí mohlo nalézti
práci a získávali přiměřené prostředky k živo
bytí.
Správně navzájem přizpůsobili mzdy
v různých povoláních.
75. Výhodným jest pro naši otázku i správný
poměr mezd mezi sebou; s tím těsně souvisí
správný poměr cen zboží, které dodávají různá
hospodářská odvětví, jako zemědělství, průmysl
a jiné. Když se toho všeho řádně dbá, různé
robory se spojí a srostou jako v jedno tělo a
jako je tomu při údech, budou si poskytovali na
vzájem pomoc a zdokonalení. Neboť teprve tehdy
bude míti život hospodářsko-sociální pevný zá
klad a splní svou úlohu, dostane-Ii se celku i
jednotlivcům všech statků, jež mohou býti získány
z bohatství přírodního a silami přírodními., tech
nickou, společenskou organisací hospodářského
života; a těchto statků má býti tolik, kolík je
jich zapotřebí, aby se vyhovělo potřebám a sluš
ným požadavkům stavovským a aby se lidé po
vznesli k oné šťastnější a kulturní úrovni, která
— když se jen zachová rozumná míra — ctností
nejen neuškodí, nýbrž velmi napomáhá.
To psal Pius XI. už r. 1931, kdy hospodářská
krise přece ještě — aspoň v Evropě — neřádila
tak nemilosrdně jako v následujících letech! My
dnes ještě jsme nepochopili — natož uskutečnili
— co už tehdy navrhoval o součinnosti všech od
borů průmyslu i zemědělství. Máme sice už ja
kési „hospodářské“ rady, ale skutečně vše ještě
ovládá a kazí politické stranictví. Zatím se přihlá
silo k životu a právu hnutí „technokratické“,
o němž r. 1931 v Evropě ještě nebylo slyšeti.
Zbankrotělý liberalismus, nemoha už vymožeností
techniky zneužívali ke svým sobeckým účelům,
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je zaražen, naprosto bezradný; sem tam šeptá:
bude třeba brzdit... Sv. Otec ne teprv nedávno
při krásné audienci 200 elektrotechniků, nýbrž
už před 6 roky v sociální encyklice prohlásil:
život hospodářsko-sociální musí splnit svou úlo
hu, umožnit totiž celku i jednotlivcmů nabytí
všech statků, jež mohou býti získány z bohatství
přírodního a silami přírodními, technickou vy
spělostí, bezvadnou společenskou organisací; a
těchto statků má býti tolik, kolik jich je zapo
třebí, aby se lidé povznesli k oné šťastnější kul

turní úrovni, která — když se zachová rozumná
míra — ctnosti neuškodí, nýbrž velmi napomáhá.
Jak velice za takovou moudrostí pokulhává náš
ubohý liberalistický „pokrok“! Ostatně Pius XI.
se nechlubí, že by sám teprv byl vymyslil, co tu
pěkného napsal; dovolává se sv. Tomáše Akvinského, který v 13. století panovníkům připomínal
takové ideály jako jejich úlohu. Věru, není se
čemu divit, že se i u nekatolíků šíří heslo: Zpět
k sociálnímu řádu zbožného, věčnou pravdou
osvíceného středověku!

S. S. G h e 1 f a n d:

Technologická nezaměstnanost a socialismus.
V časopise „Dělnická osvěta“ zabývá se inž.
A. Vostrejš otázkou technologické nezaměstna
nosti a přichází k závěru, že „odstranění techno
logické nezaměstnanosti nepomůže už jen návrat
prosperity, nepomohou ani investice, valutová
opatření, zkrácení pracovní doby o několik ho
din týdně, syndikalisace jednotlivých průmyslo
vých odvětví a podobné reformy.“ Autor se ptá:
„Co s tou technologickou nezaměstnaností?“ a
odpovídá: „Problém krise jest neřešitelný pro
středky kapitalistickými... Proto odpověď tech
nika, jaké nalézá východisko pro vědecké řešení
technologické nezaměstnanosti, jest plánovité hos
podaření, všestranná organisace, socialismus.“
V našem časopise bylo od samého počátku
stále poukazováno na otázku technologické ne
zaměstnanosti. V článcích „Cesta z krise?" (č. 1.
„Rozprav“) a „Operace na volném trhu“ (č. 11.—
12.) byla uvedena podrobná statistická data, ze
kterých je viděti, jak vážným jest tento problém.
Též naše stanovisko k různým valutovým a krát
kodobým investičním opatřením bylo v zásadě
odmítavým; jsme také toho názoru, že liberalisticko-kapitalistickými prostředky nelze uspoko
jivě a na trvalo vyřešiti problém zaměstnání a
existence lidí, navždy vyřazených z výrobního
pochodu následkem mašinisace a racionalisace
výroby. V hodnocení sociálně-hospodářského vý
znamu zjevu technologické nezaměstnanosti šli
jsme ještě dále, než autor úvahy v „Dělnické
osvětě“: pokládáme strukturální nezaměstnanost
za nejdůležitější problém naší doby vůbec, jelikož
s ním jsou nerozlučně spojeny všechny sociální
otázky: mzdy zaměstnaných, existenční jistota,
sociální mír a klidný rozvoj, otázka pracovní do
by, odstranění diktatury kapitálu a zavedení konstitucionalismu ve výrobě a celá řada jiných,
neméně důležitých problémů naší doby. Trvalá
a vysoká technologická nezaměstnanost jest stá
lým nebezpečím pro demokracii a kulturu, pro
morálku dospívající mládeže, pro celou společen
skou stavbu. Technologická nezaměstnanost jest
symptomem sociálního, hospodářského a mrav
ního rozkladu dnešní liberalistické společnosti,
senilního marasmu kapitalistického řádu, který
musí býti odstraněn a nahražen jiným, lepším a
spravedlivějším.
Jsme tedy zajedno se socialistickým autorem

úvahy o „Technologické nezaměstnanosti“ v dia
gnose nemoci dnešního společenského řádu a
též, co se týče dosavadních léků proti ní. Musíme
se však rozejiti tam, kde začíná vlastní therapie
této nemoci, a to v odpovědi na otázku: jak od
pomoci?
Inž. A. Vostrejš píše: „odpověď technika...
jest ¡....socialismus“. Není to ovšem poprvé, že
technikové se v tomto smyslu vyslovili. Tak na
příklad američtí technokraté, většinou to tech
nici, ve svém „plánu hojnosti“*) doporučují sespolečnění všech výrobních zdrojů a prostředků,
jako východisko z dnešního liberalistického
zmatku, tedy — stoprocentní socialismus. Odů
vodňují tento požadavek tvrzením, že správně
fungující hospodářský řád se musí podobati vel
ké továrně, ve které vše až do detailů musí býti
předem propočítáno a rozplánováno. Američtí
technokraté nelenili a skvělými propočty doká
zali, že při takové organisaci výroby bylo by mož
no každému občanu tohoto ideálního státu poskytnouti reálný důchod ve výši dnešních deseti
tisíců Kč měsíčně. Proto též pojmenovali svůj
projekt „plánem hojnosti“, vycházejíce z faktu,
že moderní technika je s to, zahrnouíi všechno
lidstvo hmotným blahobytem, což ovšem jest
pravda. Slovo „technokracie“ nepojímají ame
ričtí technokraté ve smyslu „vláda techniky“,
aneb „vláda techniků“, nýbrž spíše ve smyslu
správy hospodářských záležitostí odborníky. Spo
lečenskou konstrukci si ovšem představují jako
hospodářsko-technický problém. Socialismus se
jim jeví logicky jako technicky nejracionelnější
společenský řád, ve kterém jest možno dokonalé
plánování a „vědecká organisace“ vší výroby a
práce. Úplně chápeme psychologii technika, kte
rý jest zvyklý pracovati s přesně ovladatelnými
silami a na vlásek odhaduje každý stupeň výrob
ního a pracovního procesu. Dovedeme se vžiti
do mentality konstruktéra, jenž ve svých pro
počtech vylučuje každou závadu a ztrátu na ma
teriálu, energii a výkonu: právě poctivý technik
nikdy se nemůže smířiti s liberalistickým chao
sem ve výrobě a distribuci, s absurdností dnešní
„bídy v nadbytku“ a s technologickou nezaměst
naností statisíců a milionů lidí, když při jiné,
*) Viz čís. 7.—8. „Rozprav“.
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technicky správné organisaci výroby bylo by mož
no využiti naplno dnes zahálejících strojů a lid
ských rukou k všeobecnému prospěchu. Kdysi
sovětská „Pravda“ nazvala hnutí amerických
technokratů: „technokratická vzpoura“ („těchnokratičeskij bunt“) — velmi to přiléhavý název.
Socialismus techniků a příznivců moderní tech
niky pramení v buntu lidí, kteří jsou donucováni
stávajícími společenskými poměry činiti pravý
opak toho, čemu se ve škole učili, proti dnešním
řádům. Socialismus, ústřední vědecké řízení hos
podářského života, a to jen se stanoviska účel
nosti a technické dokonalosti — to vše musí za
jisté velmi přitahovati k sobě nadšeného moder
ního technika již svojí konstrukční jasností a
jednoduchostí.
Ale — problém liberalistického kapitalismu,
technologické nezaměstnanosti a sociálně-hospodářské obnovy není problémem technic
kým. Technický způsob myšlení nemůže si najiti
uplatnění v řešení otázek, týkajících se uspořá
dání lidské společnosti. Lidská společnost není
mechanická konstrukce, jako mrakodrap anebo
nový most v San Francisku, kde lze přesně vy
počítali všechny konstrukční složky. Technik pra
cuje na základě přesné znalosti fysických a che
mických vlastností používaných hmot, zná pře
dem síly a odpory. Chce-li technik použiti tech
nické metody k stavbě pového společenského
řádu, musí prokázali, že uvážil a propočetl vše
chny síly a odpory, působící ve společnosti lid
ské, a že zná stejně dokonale „lidský materiál“,
jako třeba ocel a beton. V tom právě byl veliký
omyl všech utopisíů, od Platona až po Marxe a
americké technokraty, že do svých sociálně-technických konstrukcí pojali nějakého nikoliv ve
skutečnosti, nýbrž jen v jejich fantasii existujícího
„socialistického člověka“, který beze všeho od
poru přesně zapadne do koleček nového řádu,
pro radost a potěšení technikům. Takový „homo
íechnocraticus“ se ještě nenarodil; zato však má
me stamiliony skutečných lidí s jejich dobrými
a špatnými vlastnostmi, jaké už měli v předhisíorických dobách a mají pořád nyní, se sklony k so
bectví, požitku, lenosti, ulejváctví, zlosti, ctižá
dosti a pod. To jest „materiál“, ze kterého tech
ničtí a technokratisující snílkové chtějí vystavěli
železobetonovou konstrukci socialistického řádu.
Utopickými nazýváme taková vymyšlená spole
čenská zřízení, pro jejichž uskutečnění se ne
dostává prostředků. Návrhy na uskutečnění so
cialistického řádu, jimiž technikové a američtí
technokraté lákají lidstvo perspektivou statisí
cových ročních příjmů, nejsou než utopií. Touha
po soukromém vlastnictví, a to i výrobních pro
středků jest příliš silně zakotvena v lidské při
rozenosti, než aby se dala třeba násilně na trvalo
vymýtiti. Vidíme to na boji ruských „kolchozní
ků“ se socialisačními snahami sovětské vlády,
kterýžto boj kolchozníci vyhráli na celé čáře.
Očividnou tendencí sovětského zemědělství jest,
že se tvoří silná třída stavovsky uvědomělého
rolnictva, samostatně hospodařícího na vlastní
půdě. V průmyslu jest ovšem úplná socialisace.
Jest bezpochybno, že velkoprůmysl v SSSR, zů
stane v socialistickém sektoru i nadále; méně
pravděpodobné jest, že i málo výroba a řemesla
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zůstanou socialisovanými. Již dnes jest dovoleno
samostatným řemeslníkům (ovšem bez dělníků,
„aby se předešlo vykořisťování“) vyráběli a prodávati své výrobky. Přes všechna daňová šikano
vání drží se v sovětském svazu soukromé řemeslo
stále, což jen potvrzuje, jak hluboce jest v lid
ské duši zakořeněn pud samostatného podnikání.
Život si jistě vynutí zrušení zákazu zaměstná
vali dělníky, jimž logicky museli by samostatní
podnikatelé platiti vyšší mzdy než socialistický
stát.
Stoprocentní socialismus, jak si jej představují
američtí technokraté a technikové v celé světě,
jest prostě neuskutečnitelným. Jest ku podivu,
že poměrně málo lidí ví o tom, že v minulém
století byly prováděny celé desítky komunistic
kých pokusů, jež vesměs ztroskotaly. V dě
jinách lidstva úspěšné společenství majetku po
zorujeme jen u řeholí a v říši Inků, kde zákla
dem státního socialismu byla náboženská úcta
ke králi-bohu. Tam, kde komunismus se prová
děl nikoliv z důvodů nábožensko-mravních, ný
brž z důvodů čistě rozumových, „technických“,
vždy se zhroutil.
*
Není pravda, že výrobnost v socialistické spo
lečnosti musí býti lepší a vyšší, než v řádě, kde
základem hospodaření jest soukromé vlastnictví.
Kdyby tomu tak bylo, potom nebyla by musela
se v sovětském Rusku po ztroskotání „váleč
ného komunismu“ zaváděti „Nová ekonomická
politika“ („Nep“), která v obyčejné mluvě zna
mená liberalistické hospodářství a volnou sou
těž. Teprve, až země se trochu probrala z bezměrné nouze a bídy, do které ji uvrhl komunis
mus, objevila se první hospodářská socialistická
„pětiletka“. Vůdcové sovětského státu „Nep“-em
prokázali bezmocnost socialistického hospodář
ství právě ve věci výrobnosti, třebaže apologetové
socialismu úsilovně pouštěli mlhu marxistické fraseologie, aby odůvodnili „dialekticky“ a „třídně"
svoji porážku. Nynější sovětské úspěchy v těž
ké industrii nic nedokazují, jelikož při klidném
rozvoji demokratického Ruska po světové
válce byla by jistě docílena vyšší početní a ja
kostní úroveň výroby, než tomu je dnes. Dras
tickým příkladem mohou sloužiti němečtí soci
ální demokraté, kteří po světové válce měli moc
v rukou, ale přes to se neodhodlali zavěsti so
cialismus. Důvodem bylo to, že netroufali vžiti
na sebe odpovědnost za zásobování obyvatelstva
a raději přenechali tento úkol soukromému pod
nikání.
Faktem je, že sovětská socialistická industrie
nevydrží porovnání s anglickou, severoamerickou,
francouzskou, německou a j. a může se jen chlu
bili úspěchy oproti dobám carského režimu.
*
Slyším námitku: v socialistickém řádě lze lépe
a spravedlivěji rozděl ováti statky, nutné pro lidi.
V socialistické společnosti nemůže býti bídy, ja
ko tomu jest v dnešní době liberalistické, ná
sledkem technologické nezaměstnanosti.
Myslím, že tento názor jest rozhodujícím pro
velkou většinu lidí, sympatisujících se socialis
mem. Neschopnost liberalismu dáti všem lidem
hospodářskou jistotu, ačkoliv výrobnost dnešní
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doby předstihla všechna očekávání, bije do očí.
Ještě jsou ovšem hlasy, jež tvrdí, že se to všecko
nějak urovná: úroky samočinně poklesnou, sou
kromé liberalistické podnikání samo sebou se
stane společným, mzdy půjdou ustavičně nahoru
a zisky — dolů, a že tak přece jednou dojde mír
ně a klidně k společenské harmonii; je třeba jen
trpělivosti a záměrné pomoci hlavně úvěrovou
politikou se strany státu a pod.
Tyto hlasy optimismu ve věcech sociálně-hospodářských silně nám připomínají liberalistické
slaďoučké limonády Smitha, Saye a jiných pro
roků „hospodářské automatiky“. Do růžového
snění moderního novoliberalismu vnáší však disharmonický tón právě — technologická nezaměst
nanost, jež nejen vzdoruje úvěrovým operacím a
jiným kouzlům neoliberalismu, nýbrž ještě stou
pá s každým rozmachem kapitalistické konjunk
tury, jak lze statisticky úplně bezpečně proká
zat! (viz: „Operace na volném trhu“ v 11.—12. č.
„Rozprav“). Technologická nezaměstnanost jest
zjev v liberalistickém řádě neodsíranitelný, a je
proto prostě mravním příkazem, tento řád odstraniti a nahradili novým. A tu jsme u anti
nomie: liberalismus — socialismus. Tertium datur
seu non datur? — toť otázka!
Stavěti proti liberalismu socialis
mus jest paralogisme m. Může býti něco
naprosto protichůdného liberalismu, ale nemusí
to býti zrovna socialismus. Lze navždy vyřešiti
otázku technologické nezaměstnanosti bez sespolečnění všech výrobních zdrojů a prostředků. Lze
úkon čiti liberalistickou nadvládu kapitálu v so
ciálním a hospodářském životě národů, aniž by
bylo třeba přeměniti svět v jednu ústředně říze
nou továrnu. Jest možno spojiti všechny výhody
soukromého podnikání a rozumné hospodářské
svobody s obecným blahem a sociální užitečností.
Lze poskytnouti každému spravedlivý podíl na
národním produktu, aniž by byla porušována
přirozená práva a sklony lidské. Není to socialis
mus, který je povolán řešiti sociální otáku. To
třetí řešení, které není ani liberalismem, ani so
cialismem, jest: solidarismus na základě
stavovského zřízení společnosti a subsidiární činnosti státu!
*
Nedůvěřivec může namítali: Stavovské zřízení
jest vlastně syndikalisací vší výroby; ale co to
pomůže v otázce zaměstnání a důchodů u lidí,
kteří v důsledku pokroku technologie ztratili
práci? Ba naopak, budoucí stavy — syndikáty již
z přirozeného pudu sebezachování budou prosazovati v život různé numeri clausi, omezování
nové podnikavosti, budou zamezovali příliv sta
vovského dorostu a pod. Kdo se bude o struktu
rální nezaměstnané starati?
Odpovídám: Není věcí jedince ani stavu řešiti
otázku technologické nezaměstnanosti. To jest
úkolem společnosti dokonalé, t. j. státu.
V tom právě spočívá jedna z mnohých subsidiárních, doplňujících a kompensujících funkcí státu,
kterážto činnost organicky patří do stavovského
zřízení společnosti. Není věcí státu, přebírati na
sebe řešení takových otázek, které mohou býti úspěšně rozřešeny nižšími společenskými útvary

resp. jedincem. Proto jsme proti státnímu řízení
veškeré výroby a distribuce. Jenom tam, kde ni
kdo jiný nemá možnosti ani prostředků ve věci
obecného blaha, stát zasáhnout! musí. V nové,
solidaristické společnosti bude jedním z hlavních
úkolů státu: vytvořiti sociálně-hospodářské kompensace pro ty, kteří byli stroji navždy z práce
vyřazeni. Přeškolování do jiných oborů, sociální
důchody po dobu přeorientace práce a podnikání,
velké, permanentní veřejné investice — to
jsou spolehlivé prostředky pro radikální řešení
otázky technologické nezaměstnanosti. Pokládá
me tuto činnost státu, jako časově primémí, 1. j.
odstranění nezaměstnanosti jest prvním úko
lem, kdežto zavedení stavovského zřízení jest
úkol dle časového pořadí druhý. Zmizí-li ne
zaměstnanost, pak vyroste takřka sa
močinně, zdola, též stavovská organisace společnosti. Proč? Liberalistická spo
lečnost spočívá, jak již Marx právem poukázal,
na „reservní průmyslové armádě“, t. j. technolo
gické nezaměstnanosti. Liberalistický kapitalismus
nemůže se obejiti bez určitého množství neza
městnaných lidí. Na jednom místě prvního svazku
„Kapitálu“ přirovnává Marx zákon „poměrného
přelidnění“ (technologické nezaměstnanosti) ke
klínům Hefaistovým, kterým byl Prométheus při
kován ke skále. Ovšem, Marx ani netušil, že tech
nické zdokonalování výrobního procesu přivede
k rozdělení dělnické třídy v zaměstnané a ne
zaměstnané a tím i k rozbití „jednoty proletariátu“, nezbytného předpokladu to k uskutečnění
socialismu. O socializaci výrobních zdrojů a pro
středků nemluví, kromě komunistů, dnes skoro
žádný socialista. Samotný pojem „socialismus“
vyjadřuje v naší době spíše snahu po lepším a
spravedlivějším sociálním řádě, nežli usilování
o sespolečnění výrobních prostředků. Socialistic
ké strany dneška jsou sociálně-reformním, nikoliv
revolučním hnutím. A tu jsme u samotného jádra
otázky sociální: S odstraněním technolo
gické nezaměstnanosti odbije hodina
liberalistické společnosti.
Nebude-li nezaměstnanosti, pak zmizí též hroz
ný nátlak kapitálu na dělníka, jelikož v nejhorším
případě může tento pracovati na veřejných in
vesticích. „Klíny Hefaistovy“ moderního kapita
lismu budou vytrženy. Mzdy začnou stoupali až
k hranicím podnikové únosnosti, což logicky při
vede k dohodě mezi podnikateli a dělníky na
základě konstitucionalismu ve správě a vedení
podniků za účasti zástupců státu, jakožto nestran
ného rozhodčího. Stavovské zřízení se tedy ujme
z důvodů životní nutnosti a nikoliv nařizovací
činností shora. Liberalismus zmizí nenávratně v
propadlišti dějin bez krve a násilí.
Jako conditio sine qua non společenského pře
rodu jest rozřešení otázky nezaměstnanosti plá
novitým a cílevědomým státním zásahem. Beze
splnění této podmínky zůstanou všecky sebe lepší
projekty a návrhy utopistickým snem.
•h

Zcela přirozená námitka: kde na to stát vezme
peníze? Vždyť jde o obrovské obnosy, jež státu
musí býti k disposici! Uskutečnění úkolu, stále
zaměstnávati statisíce lidí, vyřazených technolo
gickým pokrokem ze soukromého podnikání, vy
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žaduje též stálým zdrojů příjmů, jež nelze opatřiti žádnými půjčkami, daněmi a obvyklými mě
novými operacemi.
Tato námitka jest jedině oprávněna. Jestliže
opravdu není možno uspokojivě řešiti finanční
stránku celé věci sociálně-hospodářské obnovy,
pak ovšem nezbývá, než trpělivě vyčkávali, až se

to samo sebou nějak urovná resp. až nastane
katastrofa.
Než i po této stránce lze problém rozřešiti: jest
to sériová terminace oběživa (viz čís.
2.-3. „Rozprav“), pomocí které lze ukonČiti ne
zaměstnanost v dohledné době a tak položití zá
kladní kámen nové společnosti.

Dělnické aktuality.
I.
Mezinárodní úřad práce (MÚP.) bude v listo
padu a prosinci t. r. projednávali řadu důležitých
otázek: placené dovolené pro zemědělské dělníky,
zvýšení pracovní hranice pro mládež ze 14 na
15 let a o 40 hodinovém pracovním týdnu v gra
fickém a chemickém průmyslu. Na první schůzi
MÚP byl předsedou jednomyslně zvolen ministr
inž. Jar. Nečas. Toto zvolení jest jednak výrazem
uznání a úcty k sociální politice našeho státu,
jednak uznáním osobních zásluh našeho ministra
soc. péče, který vždy bojoval za spravedlnost a
lidskost v životě sociálním a hospodářském. Upo
zorňujeme při této příležitosti na knížku inž.
Nečase „Za práci statisíců“, v níž autor právem
poukazuje, že máme všechny možnosti k tomu.,
aby se statisícům nezaměstnaných opatřila prá
ce a chléb. Stát musí tu nahradidi neschopnost
soukromého podnikání a začíti prováděli veřej
né investiční práce ve velkém měřítku. Inž. Ne
čas je technik a je si dobře vědom, že dnešní
nezaměstnanost jest rázu strukturálního a nikoliv
konjunkturálního, přechodného. Ve zprávě správ
ní rady MÚP se praví: Snížení nezaměst
nanosti není poměrné zvýšení průmy
slové výroby. Mimořádné zvýšení průmyslo
vé produkce vykazují Japonsko, Chile, Anglie,
Dánsko, USA., Kanada, Belgie, Německo, Francie,
Holandsko, Polsko, Československo. Podivným
kontrastem proto působí výstavka Dělnické
akademie ve Smetanově museu v Praze, kde dia
gramy a tabulky ukazují na snížení životní úrovně
našich dělníků, ačkoliv pracovní výkony stále
stoupají. Tak na příklad v
roce výkon horníka za 1 směnu
Mzda za
v kg uhlí
v Kč
1925
803
5.09
1930
1002
4.63
1934
1166
3.80
Jinými slovy řečeno výkon horníka se zvětšil
v období 1925—1934 o více než 45%, kdežto mzda
snížila se o více než 25%! Kapitalisté provádějí
výslovně třídní politiku, bez ohledu na lidskost,
spravedlnost a společenský zájem. Rostoucí kon
junktura dodává liberalistickým vydřiduchům od
vahy. Dělníci jsou však oslabeni trvalou nezaměst
naností, která rozpoltila je v pracující a nepracu
jící. Na tento zjev bylo v našem časopise mnoho
kráte poukazováno. V časopise „Právo lidu“ ze
12. listopadu t. r. cituje dr. Bohumil Janoušek
knihu Vladimíra Oboytinského: „Les conséquen
ces sociales de la crise“ („Sociální následky krise“): „Zatím, co u jiných vrstev vedla krise k užší
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organisaci, u vrstev dělnických přivodi
la rozdvojení na z a m ě s t n an é a dekla
rované nezaměstnané. I po dosažení předkrisového objemu výroby (již je dosažen! pozn.
red.) zůstane 10 milionů dělníků, jichž racionalisovaná výroba nebude potřebovat; jediným úto
čištěm bude jim všeobecné pojištění proti neza
městnanosti a veřejné investice“.
V témže listě píše poslanec R. Klein (8. listo
padu t. r.): „Peníze patří dnes pod naprosto
spolehlivou kontrolu, pod kontrolu naší demo
kracie. Peníze zítřka budou něčím zce
la jiným, než peníze dneška. Peníze, které
všechno obyvatelstvo nahromadilo v bankách, sta
nou se penězi všeho obyvatelstva“.
To jsou jasná slova, jež by si naši rozhodující
činitelé měli vžiti k srdci. K tomu ještě pozna
menáváme: pokud se s penězi nehne, zůstanou
všecky plány sociální obnovy pouhými fantasie
mi. Rozumná reforma měny — toť nezbytný před
poklad pro přestavbu společnosti. Obvyklá ná
mitka, že peníze jsou jen pouhý organisační pro
středek pro dnešní řád a že tedy žádný měnový
zásah nebude působili, dokud se dříve neuskuteč
ní přestavba společnosti, jest neudržitelná: jsouli peníze opravdu jen organisačním prostředkem,
pak jest přece na bíledni, že změna „organisačního prostředku“ musí nezbytně vyvolali změnu
též i v samotné organisaci společnosti! Avšak
peníze dneška jsou něčím více, než organisační
pomůcka. Dnešní peníze — toť účel hospoda
ření, „věc v sobě“, cíl i střed vší lidské činnosti.
Účelem rozumné reformy má býti právě návrat
peněz k jejich pravému poslání, totiž sloužili
společnosti a nikoliv vládnouíi jí, jako je tomu
dnes. Dokonce i v socialistickém SSSR podržely
dnešní peníze veškeru svoji rozkladnou funkci.
Sovětská státní banka, jež jest nejvyšším ústře“
dím účetním a úvěrním v SSSR, se chlubí výkazem krátkodobých bankovních úvěrů:
v roce 1932
8.705 milionů rublů
v roce 1933
10.382 milionů rublů
14.222 milionů rublů
v roce 1934
v roce 1935
17.378 milionů rublů
26.822 milionů rublů
v roce 1936
V roce 1937 (podle plánů)
33.707 milio
nů rublů.
Kdyby však hospodářství země vyžadovalo na
příklad 50 miliard rublů, to by socialistický stát,
který má vneobmezené moci zdroje, výrobní pro
středky a lidi, nemohl uskutečnili nutné práce
a investice, jelikož by chyběly peníze! A že tam
peníze opravdu často chybí, dokazuje to, že So
větský svaz si musí neustále vypůjčovali peníze
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pro uskutečnění dílčích úkolů hospodářských „pě
tiletek“. Vysoký úrok, který Sověty platí svým
socialistickým občanům (prémiové papíry přiná
šejí majitelům 6 i víoe procent!) dokazuje, že
něco tu není v pořádku, když to musí dělati so
cialistický stát, který všecko sám vyrábí a pro
dává!
II.
Dr. O. Sulík píše v „Právu Lidu“ ze dne 15.
listopadu t. r.
„Korporace v pojetí fašistických vládních sou
stav není než hospodářskou fasádou politického
absolutismu, sterilisovaným stavovským zřízením.
Není korporaíivismem ve smyslu papežských so
ciálních encyklik „Rerum novarum“ (1891)
a „Quadragesimo anlno“ (1931), nýbrž obratným
využitím a zneužitím původní katolické dioktriny
o korporativismu“ (podtrhnuto námi).
Socialista Dr. O. Sulík, který nedávno jako zá
stupce Mezinárodního úřadu práce vystoupil na
konferenci křesťanských dělníků v Praze, má
mnohem větší a hlubší pochopení pro pravého
ducha encyklik Sv. Otců, než katoličtí autoři
sbírky „Stavovská myšlenka“, o níž již byla v na
šem časopise přinesena registrační recense. Úva
ha dr. Sulíka jest vlastně kritikou této knížky.
Nechtěli jsme rozdmýchávali akademický spor
o zásadách skutečně stavovského zřízení. Ency
klika „Quadragesimo anno“ jest přece tak jasná,
že každá meditace o ní v duchu fašistickém
jest opravdu jen „zneužitím původní katolické
doktríny“. Katolicismus se ovšem neváže na ni
jakou formu státního zřízení, ale vylučuje ta
kový řád, ve kterém se popírají práva jedince,
vyplývající ze zákona Božího a přirozeného. Fa
šistická statní idea vůbec není původu katolic
kého, nýbrž pochází z různých směrů raciona
lismu, pantheismu a atheismu. Demokracie zase
není nikterak vymožeností politického liberalismu,
nýbrž odkazem antické filosofie, prohloubené a
osvícené křesťanstvím. Původci moderního fa
šismu byli Bedřich II., Fichte, Hegel; otci mo
derní demokracie byli Aristoteles a sv. Tomáš
Aquinský. Boj proti demokracii jest bojem se
vší křesťanskou tradicí, jest bojem proti křesťan
ské minulosti, proti křesťanské kultuře. Totalitní
pojetí státu se příčí věroučným pravdám o osob
ním určení jedince, nesmrtelnosti lidské duše,
o milosti a svobodě vůle. Stát nemá práva zasahovati tam, kde začínají neporušitelná Bož
ská a přirozená práva lidská. Fašistický stát
nedbá těchto práv a podřizuje je svým domně
lým zájmům. Chápeme, když jinak upřímný ka
tolík dá se oslniti osobností a výřečností nějaké
ho fašistického vůdce, ale nedovedeme pochopiti,
že katolický křesťan zapomíná na Ježíše Krista,
který hlásal nikoliv říši válečného výboje, ra
sových privilegií a krevního souručenství, nýbrž
království míru, pokoje a lásky. Encykliky Sv.
Otců Lva XIII. a Pia XI. hlásají nutnost zavedení
stavovského zřízení společnosti (nikoliv stavov
ského státu!) právě proto, aby konečně přestaly
třídní boje, vykořisťování člověka člověkem a
hospodářský zákon džungle. Přijímá-li fašismus
korporativní řád jest to ovšem něco podobného
stavovství, ale jenom asi tak, jako karikatura

se podobá originálu. Když fašistický režim za
kazuje dělnické stávky a domnívá se, že tímto
nastolil beztřídní společnost, jest to naivnost,
hraničící se stupiditou. Nikoliv zakazování stá
vek, jež mnohdy jsou posledním prostředkem
k docílení spravedlnosti proletáře, nýbrž vytvo
ření takového řádu, ve kterém dělníka ani ne
napadne stávkovali — toť jest pravé, křesťanské
stavovské zřízení. Fašismus se vždy rodí ze zmat
ků a drží se násilím. Kterýsi filosof řekl: bo
dáky lze sice trůn podepříti ,ale nelze na nich
seděti. V těch slovech je obsažena hluboká prav
da. Kam by se poděly fašistické režimy a vůbec
diktátorské, kdyby najednou zmizely je podpo
rující ozbrojené oddíly? A oo konce těchto re
žimů? Snad si nemyslí katoličtí obdivovatelé fa
šismu, že takové státní formy mohou trvale exi
stovali? Obrovské stavby, velkolepé stadiony a
silnice, vítězné války, celé ty nezbytné rekvisity
fašistických diktatur, vše to nestačí, aby lidem
dalo hospodářskou a duchovní náplň života, jako
ji dával na příklad středověký řád městského
hospodářství, jež při vší reglementaci a vázanosti
výroby a směny poskytovalo jedinci maximální
stupeň svobody!
„Již samotný vzduch města čiší svobodou“, ří
kalo se ve středověku. Grandiosní projekty mo
derních diktatur nejsou pokračováním křesťan
ského středověku, nýbrž návratem k úpadkové
době starověku, k Neronovi a Dioklecianovi.
„Chleba a hry!“ Moderní fašismus dbá ovšem
více na hry, než na chleba, a snadněji oželí
podvýživu obyvatelstva, než-li válečné potřeby.
Fašistické režimy jsou stálým nebezpečím pro
mír národů, nejsouce s to, poskytnout! lidem
chleba, připravují pro ně krvavé podívané
války.
Mluviti o fašismu u nás, jest prostě nevkusem.
Horuje-li u nás pro fašismus katolík, jest to
ubohostí. Ale: chce-li někdo stavovskou myšlen
ku, tuto osvobozující zvěst’ pro liberalismem zmu
čené lidstvo, k nám propašovali ve fašismem
znetvořeném vydání
pak to jest zrada vzdě
lanců! Musíme jasně a otevřeně prohlásit!, že
stojíme se všemi poctivými lidmi dobré vůle
na půdě demokracie, a že stavovským zřízením
myslíme stavovský hospodářský řád v demokra
tickém státě. Dohoda, toť demokracie, a cesta k
sociální obnově může býti jen demokratickou.
S potěšením konstatujeme, že naši vedoucí či
nitelé a hlavně mládež, stojí oběma nohama na
půdě demokracie. Od extremistů zprava i zleva
nas odděluje propast. Chce-li někdo budovati mů
stek přes ni, musí býti připraven na úplné ztros
kotání. Nechceme pakíovati ani s liberalismem
ve všech jeho novějších odrůdách. Chceme na
vždy skonoovati s báchorkou, že katolicismus
jest oporou reakce. Právě naopak: jsme revoluční.
Hlásáme nikoliv revoluci krve a násilí, nýbrž
revoluci ducha proti hmotě, revoluci křesťan
ského solidarismu proti liberalistickému indivi
dualismu, proti fašistickému universalismu a ko
munistickému nivelismu. V encyklikách Svatých
Otců spatřujeme ukazovatele správné cesty k
uskutečnění spravedlnosti a lásky Kristovy na
zemi. Nedáme se zmásti učenou (a mnohdy ne
mastnou a neslanou) sofistikou fašisujících vy
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kladačů papežských listů. Nejsme sami: i v kruzích, ještě do nedávná protikatolických, působí
volání Náměstků Kristových blahodárně, a tak se
připravuje společná půda pro společnou práci.
Práce pro národ, pro stát, pro trpící lidstvo, pro
Krista — toť naše heslo!

III.
Ministr inž. Jaromír Nečas učinil nedávno v
rozpočtovém výboru poslanecké sněmovny vel
ký projev, ve kterém podrobně vylíčil všechna
opatření vlády v oboru sociální péče a program
pro budoucnost: opatření práce, regulování pra
covních příležitostí, o potížích přemáhání neza
městnanosti, sociálně-politická opatření, jež byla
v minulém roce uskutečněna, o podpůrné akci
pro nezaměstnané, péče o válečné poškozence,
péče o mládež, sociální politika pro budoucnost.
Ministr inž. Nečas otevřeně poukázal na to,
že zlepšování poměrů ve výrobě nepřivodilo zlep
šení životní úrovně dělníků a vůbec všech za
městnanců. Veřejnost mylně se domnívá, že také
mzdy a platy se zvyšují. Ve mnohých oborech
práce je tomu právě naopak. Kovoprůmyslové zá
vody na příklad snížily hodinovou mzdu o 5—8
procent, u úkolových sazeb snížení dostoupilo až
35%. V dřevoprůmyslu byly mzdy sníženy o 5 až
7%, u stavebního dělnictva v Praze o 5°/o, na ven
kově ještě více. Ve stavebnictví je též nejvíce stá
vek. V červenci t. r. bylo všech stávek 51, z toho
34 ve stavebních a příbuzných živnostech. Pouze
u velkých krejčovských firem se zachovává ko
lektivní smlouva, u menších závodů byla mzda
snížena až o 10%, též ve výrobě prádla, u kožešin,
u domáckých dělníků se snížily výdělky až o 50
procent, prodlužuje se neplacená pracovní doba.
Jediné v textilu se zvýšila jak zaměstnanost lidí,
tak i mzda, což lze vysvětlili působením vládního
nařízení č. 228 ze dne 23. července 1936. Nej
hůře jsou placeny navlékačky korálků — 12 Kč
týdně při 8 hodinové pracovní době.
Ministr inž. J. Nečas se vřele přimlouval za
zvýšení mezd, bez čehož nebude krise překonána,
a též z důvodů lidských a obrany státu.
Inž. J. Nečas poukázal i na důležitou příčinu
velkého počtu nezaměstnaných — racionalisaci.
Ministr uvedl otřásající příklady ztráty práce a
existence dělníků v důsledku racionalisace a
mašinisace výroby v brusírnách granátů, v tírnách lnu, v přádelnách a tkalcovnách juty, v me
chanických tkalcovnách, domáckém krejčovství
na Prostějovsku, v zemědělství.
Náš časopis již od samého počátku neustále
upozorňoval na zjev technologické nezaměstna
nosti a na neudržitelné deflační propadávání
mezd a platů přes zlepšování výrobních poměrů.
Našemu názoru se dostalo nyní naprostého po
tvrzení z vysokého místa. Množí se hlasy, odsu
zující dnešní liberalistický řád, ukazují, že nut
nost radikální změny začíná si uvědomovati vět
ší počet lidí. Tak, na příklad, v liberalistických
„Národních Listech“ ze dne 22. listopadu t. r.
Antonín Pimper píše:
„.. .Nesmí se ani soukromí podnikatelé domní
vali, že průmyslové nebo jiné podnikání je pouze
jejich osobní věcí a že v dnešní době nejsou ke
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svým podnikům vázány určitou kolektivní a ve
řejnou odpovědností“. (!)
Tak vida! Můžeme tedy vbrzku očekávati, že
„Národní Listy“ začnou propagovali zásady sociál
ních encyklik Sv. Otců a opustí dosavadní svůj
apoštolát sociálně-hospodářské džungle, jak ji
chápe liberalismus všech barev a odstínů.
Nynější společenské zřízení není založeno na
přirozených zásadách mravnosti a slušnosti v ho
spodářském životě. Takové samozřejmosti, jako
na příklad spravedlivá mzda, musí býti vybo
jovány. Neuznáváme třídní boj jako zákon a
normu, ale konstatujeme fakt, že již více, než
století pracující lid se rve o svá lidská práva
s liberalistickou chamtivostí. Kdežto harmonický
řád městského hospodářství ve středověku trval
po celá století, dokud ovšem ho nezbořily vzmá
hající se rozumářství a materialismus, libera
listický řád („ordre naturelle“ fysiokratů a li
berálů) ihned při svém zrození byl provázen ne
slýchanou pauperisací lidstva a sociálními boji.
Ve třicátých a čtyřicátých letech minulého stole
tí, když manchesterští liberálové hlásali sociální
harmonii pomocí „laissez faire“, odehrávaly se
zoufalé zápasy dělníků o kus chleba (lyonské pu
če, chartisté v Anglii, hnutí slezských tkalců
v r. 1844 v Německu, hladové bunty v r. 1847
a pod.)
Není a nemůže býti kompromisu mezi námi ka
tolíky a liberalismem, i když se halí ve vlastenec
ké barvy. Nejlepší vlastenec je ten, kdo dá své
mu lidu práci, chléb a sociální mír, nikoliv však
ti, kteří všude řvou o samém vlastenectví a zá
roveň pašují peníze do Švýcarska, aby si je tam
uložili.

ZAJÍMAVOSTI
ZE ŽIVOTA SOCIÁLNÍHO
A HOSPODÁŘSKÉHO.
Obraty v zahraničním obchodě.
Obraty v zahraničním obchodě za 9 měsíců
r. 1936 oproti stejnému období loni stouply v
%%: Anglie o 9, USA o 18, Německo o 7, Francie
o 4, Japonsko o 9, Belgie o 26, Holandsko o 4,
Československo o 11, Švédsko o 14, Dánsko
o 9. Obraty poklesly v Argentině (o 6%) a ve
Švýcarsku (o 5%).

Stav světové emigrace.
Podle zpráv Komitétu Společnosti Národů pro
zkoumání otázky emigrantů je na celém světě
700.000 uprchlíků, Rusů, Arménů, Židů z Němec
ka a j. V Číně a Mandžusku je na 130.000 Rusů.
Uprchlíků z Německa je 115.000 lidí, z toho
100.000 Židů.
Něco ze statistik o zdravotním stavu obyvatelstva.
V zem. zastupitelstvu země České sdělil dr. Z.
Krčmář mezi jiným, že v r. 1935 bylo ošetřováno
v nemocnicích 719.450 nemocných oproti 368.315
nemocným v r. 1925. Tuberkulosních bylo vloni
a letos oproti stejnému období v r. 1925 téměř
dvojnásobné množství.
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Stav nezaměstnanosti.
K prvnímu září t. r. bylo v Československu
celkem 475.980 nezaměstnaných (v srpnu t. r.
bylo 502.389 nezaměstnaných), z toho 356.433 mu
žů, 121.547 žen. Podle oborů povolání:
nádeníci......................................... 96105
textil.........................................,. 57.816
stavebnictví.............................. 44.232
zpracování kovů...................... 28.398
obchodní zřízenci a zaměstnanci 26.527
dřevoprůmysl a řezbářství . . . 20.410
zemědělství a lesnictví .... 18.740
domácí služby
.......................... 18.051
oděvnictví ..................................... 16-801
sklářství
.................................. 16 068
hornictví
................................. 12.068
kamenictví
................................. 11-934
potravinový průmysl...................... 10.623
grafický průmysl........................ 6.369
svobodná povolání........................ 4.725
papírnický průmysl........................ 4.711
hostinské živnosti........................ 4.091
dopravní zřízenci........................... 2.931
chemický průmysl........................... 1.771
hutnictví .................................. 1584
čalounictví
.............................. 1.058
průmyslové zpraoování koží . . 1.519
zahradnictví ..............................
783
průmysl kaučukový a celuloidu . 227
nezaměstnaných učňů .... 5.522
Podle zemí jeví se nezaměstnanost takto: v ze
mi české — 280.738 nezaměstnaných, v zemi mo
ravskoslezské — 146.986, na Slovensku — 47.199,
na Podkarpatské Rusi — 3057.
K prvnímu listopadu bylo v severních Čechách
následující rozvrstvení nezaměstnanosti:
Obor povolání:
Rok 1934
1935
1936.
zemědělství
3032
3284
3701
hornictví
3347
3603
3103
sklářství
12873
10658
16169
6352
kovoprůmysl
8485
8805
strojírenství
2276
2481
2072
4540
dřevoprůmysl
4700
5272
textil
22492
21580
14162
3087
oděvnictví
3598
3391
12243
12125
stavebnictví
10999
17914
19037
14734
pomocné dělnictvo
obchody a kanceláře 4069
4600
4437
nádeníci
9742
8603
7909
Značné zmenšení nezaměstnanosti nastalo v tex
tilu, sklářství, v kategorii nádeníků a v kovo
průmyslu. V ostatních oborech jsou poměry má
lo změněné. O něoo stoupla nezaměstnanost v
zemědělství, oděvnictví a u obchodních a kance
lářských zřízenců.
Venerické nemoci v USA.
V USA je celý milion luetiků, půl druhého mi
lionu lidí je nemocných kapavkou.
Statistika z Německa.
V červenci t. r. bylo v Německu: 100.000 epi
leptiků, 1Ý2 milionu kreténů, 110.000 bláznů, 13.000
slepců od narození, 15.000 hluchoněmých, 80.000
těžce zatížených, 32.000 lehce zatížených.

Také mzda.
V jednom moravském listě byl uveřejněn ne
dávno následující inserát: „Slečnu do kanceláře,
znalou němčiny, psaní strojem, Stenografie, při
jmu ihned. Nabídky pod značkou „200 Kč“.

Vzrůst autarkie.
J. A. Baťa prohlásil v československo-anglické
sekci londýnské obchodní komory: „Soudím, že
potrvá-li dnešní autarkie velkých států, promění
se nejpozději do deseti let úplně struktura světo
vého obchodu. Velká krise čeká na příkl. Austrá
lii, neboť dnes vidíte oblek, jehož cena je o celou
třetinu nižší nežli kdyby byl z vlny přírodní. A
k tomu má lepší technologické vlast
nosti. Pomalu vyrůstá celý průmysl, který je
založen na výrobě umělé gumy“. — Pokrok těch
nologie, správněji řečeno, technická revoluce naší
doby, znamená pro světová a jednotlivá národní
hospodářství éru hlubokých skladbových změn.
Nejen válečné ovzduší a měnová nejistota tvoří
příznivou půdu pro myšlenku soběstačnosti, ný
brž, a to hlavně, i poměrná snadnost autar
kie, kterou umožnila moderní technika. Nevěříme
v obnovení mezinárodního obchodu v bývalém
rozsahu, zejména ne v duchu liberalistickém. Vý
voj světové směny půjde jinou cestou, než tomu
bylo dosud. V budoucnu se uplatní taková ex
portní výroba, která se přizpůsobí vybranému
vkusu. Předpokladem této výroby jest pořádek
ve vlastní domácnosti, plná zaměstnanost lidí,
vysoké reální mzdy a pod., což umožní zvýšený
dovoz zboží z ciziny. Zvýšený dovoz zboží zna
mená pak i zvýšený vývoz do ciziny. Tedy, ni
koliv od zvýšení našeho exportu přijde ozdravení
domácích poměrů, nýbrž právě naopak. Rostou
cí autarkie států dává nám ponaučení, co máme
dělat. Především: péče o vlastní domácnost! Ak
tivní proíikrisová politika jest možná i bez před
cházejícího zvýšení exportu. Tuto pravdu by si
všichni měli uvědomili.

Náhražka půdy?
Americký profesor W. A. Gericke z kaliforn
ské university v Berkeley dokončil právě poku
sy s náhražkou půdy roztokem, obsahujícím váp
ník, draslo, mangan, železo, měď, dusík, fos
for, síru, zinek, borax. Nádrž s roztokem je vy
*
hřívána elektricky. Pokusy se prováděly s bram
bory a rajskými jablky. Sklizeň u bramborů
převyšovala 22krát normální! Výlohy,
spojené s touto metodou, jsou značně menší, než
obvyklé. Zaznamenáváme tuto zprávu se vší re
servou.
Konec sovchozů.
Státní zemědělská hospodářství v SSSR („Sovchozy“) budou zrušena a nahražena družstevními
hospodářstvími („kolchozy“). Neuskutečnitelnost
centralistické socialisace půdy se tu plně pro
jevila.

Přeorientace sklářského průmyslu.
Některé severočeské sklárny vzhledem k zmen
šenému odbytu barevného a tabulového skla pře
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budovaly výrobu se zřetelem na domácí odbyt.
Budou příště vyráběli skleněnou vatu, jež jest
výborným utěsňovacím prostředkem, a skleněné
předivo různých barev, podobné umělému hed
vábí a výborných technologických vlastností. To
to počínání zasluhuje vší chvály: zase ukázka
toho, že jest třeba více si všímali možností od
bytu zboží na domácím trhu, nežli beznadějně
čekaťi na oživení světového obchodu a našeho
exportu. Není pochybností, že přeorientace vý
roby jest možná. Příklad severočeských skláren
jest nejlepší odpovědí našim liberalistickým defaitistům, kteří stále opakují: „Nemůžeme nic dě
lat, jsme odkázáni na export, musíme čekat, až
cizina nás zachrání. Ovšem, výroba pro vlastní
domácnost může prosperovali jen tehdy, je-li ka
pacita vnitřního trhu vysokou, t. j. mají-li naši
lidé dosti prostředků, aby kupovali a tak výrobu
udržovali v chodu. Otázka přebudování části na
šeho exportního průmyslu jest těsně spjata s pro
blémem vybudování silného domácího trhu, ne
závislého na měnových, celních a dovozních opa
třeních ciziny. Přeorientace výroby a péče
o vlastní domácnost se musí státi heslem
dne. Cesta k uskutečnění tohoto programu: mě
nová reforma a záměrná sociálně-hospodářská
iniciativa státu.
.
Letošní sklizeň bramborů u nás.
Podle odhadu Státní úřadu statistického je le
tošní sklizeň bramborů rekordní (u porovnání
s loňským rokem téměř o 20"« vyšší).
Stav elekírisaoe u nás.
V Československu je elektrisováno 5400 obcí,
z toho asi 3000 obcí v Čechách, asi 1500 v zemi
Moravskoslezské a 770 na Slovensku a Podkar
patské Rusi.
Rozvrstvení obchodu a průmyslu ve Francii.
Ve Francii je celkem 587.000 průmyslových pod
niků, z toho 411.000 malých provozoven, s nej
výše 5 dělníky. Pouze 7930 podniků zaměstná
vá více než 100 dělníků. Též i v obchodě pře
vládají malé podniky: z celkového počtu 470.000
firem — jen 36.000 obchodů s šesti až 50 zaměst
nanci: více než 100 zaměstnanců má 1570 firem.
Toto rozvrstvení průmyslu a obchodu ve Francii
vysvětluje, proč ani nejradikálnější socialistic
ká vláda se nemůže odhodlali uskutečniti svůj
program, t. j. socialisaci výroby. Marxem před
povídaná koncentrace kapitálu a zánik malovýroby se nedostavily; ba naopak, malovýroba a
maloobchod houževnatě a, dík své početnosti,
i úspěšně bojují proti pohlcujícím snahám velkokapitálu. Socialisační politika ve Francii by oka
mžitě vyvolala, jako vždy a všude, aktivní odpor
drobných výrobců a obchodníků, lpících na svém
malém sice, ale nezávislém podniku. Není proto
komunismus ve Francii uskutečnitelný. Tím těžší
jest ovšem postavení socialistických stran, jež
mají ve svém programu socialismus. Jsouť si
dobře vědomy neuskutečnitelnosti svého progra
mu, ale jsouce tísněny komunisty zleva a fašisty
zprava, nemohou najiti správnou cestu a proto se
drží raději metod liberalistických. Ani jeden zá
sah francouzské vlády nešel do hloubky (uzáko
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něný sice, ale neuskutečněný 40 hodinový pra
covní týden v to počítaje). Francouzské dělnictvo,
které více důvěřuje svépomocným akcím, než
vládním zásahům, ještě více ztěžuje postavení
vlády. Tu se jasně prokazuje neudržitelnost pro
gramového socialismu. Francouzští katolíci sice
ještě nevystoupili na veřejnost s jasným a kon
krétním protikrisovým a sociálně-hospodářským
programem (u nás ostatně také ne), ale poslední
projevy francouzských biskupů nasvědčují tomu,
že zásady encykliky „Quadragesimo ainno“ prav
děpodobně vbrzku najdou své konkrétní vyjá
dření.
Obchod gumovou obuví.
V světovém obchodě gumovou obuví je Čes
koslovensko na druhém místě za Japonskem. Na
třetím místě je Německo.
Spotřeba umělého hedvábí.
Roční spotřeba umělého hedvábí na osobu: v
Anglii 1.1 kg, USA 0.9 kg, Itálii 0.85 kg, Japon
sku 0.75 kg, Německu 0.68 kg. Spotřeba umě
lého hedvábí u nás jest nepatrná.

Změna v bolševickém nazírání na dějiny.
Oficielní sovětský básník Děmjan Bědný, přítel Leninův a starý bolševik složil libreto k opeře
„Bohatýři“, ve které se posmívá ruským národním
hrdinům, legendárním „bohatýrům“, velebí teh
dejší loupežníky v lesích a na silnicích, potupně
líčí začátky křesťanství na Rusi. Zcela nedávno
byla však opera vzata z repertoiru. Úřední roz
hodnutí zní v tom smyslu, že opera nesprávně a
tendenčně líčí dobu knížete sv. Vladimíra, že
byliny o bohatýrech jsou kulturním pokladem
ruského národa, a že křesťanství bylo kladnou
etapou v ruských dějinách, protože přispělo ke
sblížení slovanských národů s národy vyšší kul
tury.“
Jestliže se právem divíme změně, která na
stala v bolševickém nazírání na dějiny a ná
rodnost, pak ještě s větší radostí uvítáme pěk
ný způsob psaní o tom našeho sociálně-demokraíického listu „Ranní Noviny“ ze dne 25. listo
padu t. r., kde se glosuje sovětské rozhodnutí
o opeře D. Bědného.
Kde žije náboženský člověk?
V. Řehoř ve „Venkově“ (25. XI. 1936) píše:
„Hluboký náboženský člověk žije jen na půdě“.
Učenému a zbožnému panu senátorovi radíme,
aby se jednou též podíval do nějakého nauč
ného slovníku a přečetl si pozorně článek o měst
ských cechovních řádech ve středověku. Pak snad
nebude týrati nevinný papír bezcennými „socio
logickými“ exkursy.

Japonský vývoz.
Anglický časopis „Textile Weekly“ uvádí ohro
mující číslice o japonské expansi a japonském
vývozním dumpingu. V r. 1925 vyvezlo Japonsko
1250 milionů čtver. yardů textilií v ceně 39 mi
lionů anglických liber šterlinků, v r. 1935 — 2700
mil. čtver. yardů v ceně 29 mil. liber! Není potom
divu, když textil v Lancashiru jest zničen.
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Zákon o pojištění v nezaměstnanosti v USA.
Nejvyšší soud v USA, jenž svým rozhodnutím
pohřbil NIRA, nyní rozhodl, že zákon o pojištění
v nezaměstnanosti nepříčí se ústavě.
Konjunktura pro stroje.
Podle zprávy státního úřadu statistického v
září t. r. poklesl konsum masa, stoupl odbyt tuků.
Za prvých devět měsíců t. r. poklesl odbyt masa
oproti stejné době loni o 162.000 q. Na hlavu
obyvatelstva byl konsum:
1936
■;
1935
maso
18.07 kg
20.11 kg
tuky
4.22 kg
3.54 kg
Rostoucí konjunktura, o které nás tak ujišťují,
ponechala tedy stranou široké masy lidu. Vze
stup spotřeby tuků při současném poklesu konsumu masa znamená zhoršení životní úrovně obyvatelstva. Již jednou jsme poukázali na ne
stoudný způsob psaní jednoho „seriosního“ liberalistického listu, který v poklesu masa (hově
zího a vepřového) spatřoval neklamnou známku
větší spotřeby drůbeže(l) Již i v poslanecké sně
movně bylo upozorněno, že nynější světová a do
mácí konjunktura je spíše pro stroje, než pro lidi.
Stoupá odbyt surového železa a oceli, olejů, to
piv, elektrické energie — ale jen pro průmysl,
v domácnostech se spotřebuje ještě méně, než
v době nejhlubší hospodářské deprese. Ka
pitalisté se těší z tučných konjunkturních zisků,
kdežto masy lidu živoří. Ve Francii ohlásil svaz
výrobců surového železa od 1. prosince t. r. zdra
žení o 35 franků na tunu. V USA zdražuje U. S.
Steel Corp. od 1. ledna 1937 ocel o 2 až 4 dolary
na tuně. Hrubý výnos amerických oceláren se
tím zvýší až o 50 milionů dolarů.

Nezaměstnanost v Rakousku.
V listopadu t. r. oproti stejné době loni
bylo v Rakousku o 14.800 nezaměstnaných více
(243.380 oproti 228.580 v r. 1935), z toho ve
Vídni a okolí — 112.130 lidí bez práce.
Počet soukromých zaměstnanců.
Podle zprávy Mezinárodního úřadu práce
((MÚP) obnáší v průmyslových zemích počet
soukromých zaměstnanců 20 až 30°/» všeho obyva
telstva. Podle jednotlivých zemí: Německo přes
5Vž milionů, Rakousko 450.000, ČSR. 965.000, Švý
carsko 320.000, Dánsko 220.000, USA 11,300.000,
Francie 3,000.000, Chile 172.000.
Francouzský státní rozpočet v XVII. stol. I
Ne bez zajímavosti jest zajisté státní francouz
ský rozpočet v době proslulého Colberta (druhá
polovina XVII. stol.):
válečné výdaje...................... 1.111,000 000 livrů
královský dvůr......................
480,000.000 livrů
všechny ostatní výdaje .... 219,000.000 livrů
(Livr — asi 22 zlatých franků.)

Jak se Japonsko připravuje na Olympiádu.
Japonci chtějí do r. 1940, kdy má býti v Tokiu
Olympiáda, přeměniti své hlavní město ve vzor
mravnosti. Nově zřízená mravnostní policie ob

držela instrukce, ve kterých se zdůrazňuje, že
prostituce žen jest výsledkem nemravnosti mužů,
většinou cizinců. Japonci a Japonky jsou v jádru
svém zdraví a hluboce mravní. V dívčích obec
ných a středních školách má se přednášeti o
mravním nebezpečí velkoměst.
Mzdový sazebník v jabloneckém průmyslu.
Ministerstvo sociální péče schválilo sazebník
největších mzdových sazeb pro domácké dělníky
pomocníky domáckých mistrů a podnikatelů, za
městnaných výrobou a zušlechťováním jablonec
kého pasířského zboží, což přivodí jistotu práce
a mzdových poměrů v tomto světoznámém prů
myslu a učiní konec sociálně škodlivé soutěži děl
nických mezd.
Rasistické šílenství.
Přednosta rasově politického úřadu nacionálně socialistické strany v Německu dr. Walter
Gross, jeden z vedoucích řečníků-nacistů, pro
hlásil mezi jiným ve studentském vzdělávacím
táboře Grössinsee: „Křesťanství vzniklo v řím
ské říši v tom okamžiku, kdy nastala degenerace
a bastardisace národa. Vidíme z toho zcela zře
telně, že se křesťanství mohlo vyvinouti a rozrůsti
jen mezi bastardy, mrzáky a otroky...“ To jsou
konce rasistického šílenství, jež začalo mystikou
„krve a půdy“ a končí protikřesťanským běsně
ním a klaněním se cizoložným a krvelačným ger
mánským bůžkům novopohanství!
!

i

Nedělní klid.
„Nový večerník“ ze dne 23. listopadu se vyslo
vil proti nedělnímu klidu živnostníků na venkově.
Jest prý to „klid, který zabíjí“. „P. L.“ na to
právem odpovídá, že „nedělní klid je otázkou
zdraví veliké části našich obyvatel a jeho zave
dení nehraje žádnou roli po stránce hospodář
ské.“ Zajímavé jest porovnali počet dnů, kdy se
nepracovalo v XVI. stol, (tedy již na začátku
nového věku!) v bavorských horních a hutních
podnicích: z 203 dnů celkové práce se nepraco
valo — 123 svátečních dnů, z 161 dnů práce — 99
dnů svátečních, z 287 dnů práce
193 dny svá
teční, z 366 dnů — 260 dnů svátečních, z 366
dnů — 263 dny sváteční. (St. Peetz, Volkswirt
schaftliche Studien, 1895). Myslíme, že v dnešní
době strojní výroby, když pro člověka zbývá po
řád méně práce a máme statisíce nezaměstnaných,
jest až příliš nevhodno mluviti o tom, aby z dů
vodů soukromého zisku horovalo se pro
zrušení nedělního klidu, tedy vlastně pro zave
dení práce přes čas. (Nebo snad „Nový Večer
ník“ má na zřeteli nedělní zaměstnání nezaměst
naných? V tomto případě ještě snad by bylo
možno o tom diskutovali!) Městští řemeslníci ve
středověku zachovávali všecky neděle a zasvě
cené svátky a nikoho nenapadlo, že sváteční klid
zabíjí; naopak, náboženský a rodinný život byl
bohatým a plným kulturního a mravního obsahu.
Právě ztráta nábožensko-mravní základny hos
podářského života měla za následek rozmach
velkovýroby na úkol řemesel a úpadek středního
stavu, který pokračoval až do našich dob. Je
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opravdu smutné, když i do středostavovské ideo
logie pronikají prvky čistě liberalistického ma
terialismu a mamonářské chamtivosti...

Požadavky válečného průmyslu.
V Německu jest nyní zakázáno používání niklu,
kobaltu a chrómu k jiným účelům než k váleč
ným. Automobilový průmysl nesmí tedy již
chromovati a cyklistický a motorový průmysl ne
smí pracovati s niklem.
Jak léčiíi následky mechanisace?
Ve „Zprávách zemské rady živnostenské pro
Čechy“ čteme: „Není dobře možno, aby mecha
nisace pracovního postupu vyhazovala na dlažbu
lidi, a státu ponechána byla povinnost, tlumiti so
ciální následky překotnosti v mechanisačním
tempu z veřejných peněz, tedy z peněz poplat
níků, když přece víme, že mechanisační úsilí
sleduje pouze zájmy soukromohospodářské a je
tedy diktováno snahou zajistili si větší výtěžek
práce na úkor sociálních poměrů v národním
hospodářství.“

Život mládeže.
Z výstavy o životě naší mládeže v Clam-Gallasově paláci v Praze vyjímáme několik číslic:
v^ Československu jest 204,000 lidí s týdenním
příjmem asi 50 Kč; 451.000 lidí s týdenním důcho
dem 10 Kč, 137.000 lidí nemá vůbec příjmu.
Světová konjunktura roste.
V USA výroba motorových vozidel je na neza
držitelném postupu. Podle odhadu bude rozsah
letošní výroby o 10% větší než v r. 1935. Od r.
1929 nebylo tolik motorových vozidel vyrobeno,
jako letos (do konce t. r. se odhaduje na 4 mil.
600.000 kusů!) Odhady pro rok 1937: 5 milionů
osobních a nákladních vozů, což by znamenalo
největší automobilovou produkci vůbec.

Záhada ceny benzinu u nás.
Litr benzinu stojí v: Londýně 1.99 Kč, v Bru
selu 1.85 Kč, v Pešti 2.62 Kč, ve Vídni 2.70 Kč|.
V Praze stojí litr benzinu s 20% obsahem líhu
3 Kč! Však také benzin, rafinerie Apollo v r. 1935
vykazovala hrubý zisk 21 milionů Kč, čistý zisk
vykazoval zvýšení o 160%, ve Pantových závodech
bylo 24 milionů Kč rozděleno akcionářům v ak
ciích zdarma, Vacuum Oil Company vykazovala
22% dividendy. („V. P. L.“)
Zápas o světovou moc.
Na jiném místě přinášíme recensi o nové knize
A. Zischky: „Zápas o světovou moc Olej“. Tam
se čtenáři doví, kolik špíny a lidské krve lpí
na dividendách petrolejářského a benzinářského
průmyslu. Rostou kapitalistické zisky, ale též i
íidská bída. Liberalismus v celém světě jásá nad
konjunkturou: co to je pro liberalismus, když
hladoví děti nezaměstnaných i zaměstnaných, jen
když stroje mají s dostatek práce a do kapes ply
nou pohádkové zisky! Tento nemravný řád musí
býti zbořen a nahražen jiným!
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RECENSE
Ä. Zischka: Zápas o světovou moc Olej. Nakl.
E. Beaufort a. s., Praha, 1936, 206, cena?
V našem časopise referovali jsme již o knize
A. Zischky („Zápas o světovou moc Bavlna“).
Nová kniha téhož autora, ve které se neobyčejně
plasticky podává historie boje o petrolejové pra
meny, jest krutou obžalobou liberalistické cham
tivosti a bezohledného mamonářství. „Kapka ole
je má cenu kapky krve!“ — toť heslo kapitalistic
kých vládců lidstva. Mimovolně vzpomínáme slov
Marxových: „Kapitál přichází na svět tak, že
od hlavy k patě ze všech pórů teče mu krev a
špína“ — kapitál petrolejový potvrzuje tuto větu
na sto procent. Autor popisuje na příklad život
a práci lidí, zaměstnaných při dopravě výbušných
látek v petrolejovém průmyslu: „Mnoho tun nitroglycerinu se denně spotřebuje na polích pensylvanských, oklahomských, texaských a kaliforn
ských. Nitroglycerin exploduje nárazem, úderem
a žárem. Dováží se zvláště konstruovanými auty a
rozesílá se v pánvích vějířovitě rozdělených, je
jichž oddíly pozůstávají z gumy. Vozy jezdí jen
v noci, zcela pomalu, a po postranních silnicích,
aby se zamezily srážky. Tyto vozy jsou nápadně
červeně natřeny a každý se jim vyhýbá jako mo
ru. Policie všech míst, kterými projíždějí, musí
býti předem vyrozuměna, zastávky smí býti uči
něny jenom mimo osady a městům s více než
10.000 obyvateli se musí velkým obloukem vyhnouti. Přes veškera tato opatření vyletí kaž
dý pátý vůz do vzduchu (podtrhnuto námi
red.). Ač mají gumové pánve a nejlepší péro
vání, musí řidič těchto výbušných aut súčtovati
se svým životem, musí očekávati každou chvíli,
že při každém otočení kol může býti roztrhán na
tisíce kusů, rozdrcen a zničen. Právě před dvěma
nedělemi se tak stalo u pevnosti Worth v Texasu,
kde takový vůz narazil na zábradlí mostu a v oka
mžiku byl rozprášen doslovně na nejmenší třísky.
Stopy po řidiči nebyly vůbec nalezeny a od vozu
jen několik kousků zahýbaného plechu, vzdále
ných jeden a půl kilometru od místa neštěstí.“

ROZPRAVY

O jednom takovém řidiči píše autor: „Ústa to capitalisme repasse et crasseux dans les colonies
hoto muže jsou zvláště stažena, jeho šedé oči ou la prolétarisation ne fut nullement atténuée
kmitají a mnohdy v nich probleskne divá bázeň. par la législature sociale. Ces quelques rares pa
Přesto vstupuje vždy znovu do svého auta a vy roles qui étaient vouées à l’agriculture, l’auteur
dává se vždy znovu na smrt. Jako hráč, který les tient, en les expliquant, pour une admonesta
nemůže přestátí, dokud má alespoň haléř, zde tion et un avertissement à l’Espagne (l’ency
jest sázka o život. Výdělek dolar za míli. Řidič clique guadragesimo anno fut publiée en 1931)
nitrogly cerinového auta je povinen et aux catholiques espagnols. Hélas, les évène
ujeti denně nejméně 25 mil (podtrh. red.). ments récents donnèrent pleinement raison aux
Chce-li, může vykonati více. To však činí málo appréhension du Saint Père. L’encyclique analyse
který. Mnohé zachvátí strach uprostřed cesty, les nations du paupérisme et de la prolétarisation
příšerný strach před neznámem, které číhá za qui ne sont pas identiques. Le paupérisme c’est
každým otočením kola, a nechají toto křiklavě à dire indigence, s’empare quelquefois même
červené auto státi na silnici.
des gens — qui n’appartiennent pas aux prolé
Jiní chtějí vydělati denně 50, 60 dolarů, do taires et vice — versa, un prolétaire ne doit pas
táhnou to měsíčně na tisíc a prodělají tuto trý toujours souffrir l’indigence. Les signes cara
zeň jen několik neděl. Ti ztrácejí většinou ner ctéristiques de la prolétarisation c’est l’incerti
vy, šlápnou ostře na brzdy a vyletí nejčastěji do tude de l’existence. Le Saint Père attire l’atten
vzduchu těsně před tím, než vydělali s dostatek, tion sur l’abondance des biens matériaux d’un
aby mohli žiti rok bez práce. Přes to lze spatřiti côté, et sur la manière injuste de la réparti
znovu a znovu, jak se tato auta plíží noční dobou tion de cette abondance. C’est pourquoi l’ency
po silnicích olejových států, přes to se naleznou clique réclame pour le prolétariat la possibilité
vždy noví kandidáti pro toto sebevražedné povo de gagner une fortune, revendication qui peut et
lání, tuto nejhroznější frontovou službu pro „krá doit être réalisée. L’ordre public, la tranquillité
le oleje“. A. Zischka rozdělil svou knihu na 24 et la paix dans la société humaine peuvent être
kapitoly, ve kterých živě popisuje život a vzestup défendus victorieusement seulement quand on
Deterdingův, M. Samuela, Rockefellera, pozadí se metra virilement et sans délai à la réalisation
boje v „zeleném pekle“ Gran Chaca, spory v Ori de cette revendication de l’encyclique „Quadrage
entě, úlohu Ibn Sauda, perské intriky, záhadný simo anno.“
La sollicitude avec laquelle le représentant du
konec presidenta USA Hardinga a španělského
diktátora Primo de Rivery. Autor jest přesvěd Christ parlé à la conscience du monde est bien
čen, že německá chemická industrie osvobodí légitimée — le danger d’échauffourées et révo
svět od nadvlády oleje tím, že ukáže cesty k lev lutions communistes grandit. Le sociologue tché
né výrobě benzinu z uhlí. Ovšem, problém ten coslovaque bien connu, professeur à la Faculté,
není tak jednoduchý, jak to autor knihy líčí: Dr. Frédéric Vašek écrit dans son assai „la nou
vždyť zásoby uhlí nejsou též nevyčerpatelné; a velle tactique du communisme-danger augmen
co bude potom, až se vyčerpají, což při nynějším té“ sur ce problème qui est, surtout à notre
a stále rostoucím rozsahu potřeby benzinu jest époque, d’une haut actualité. Dans ses mani
festations d’avertissement pressant (aux pèlerins
zcela konkrétní možností?
hongrois à l’imauguration de l’exposition inter
Přírodní zdroje musí býti spravovány nikoliv nationale de la presse catholique, aux directeurs
s hlediska soukromého zisku nebo válečných vý de l’action catholique et aux émigrés espagnols,
bojů, nýbrž na zásadách křesťanské mravnosti le fout au cours de cette année) le Siní Père
a solidarismu: Péče každého státu o vlastní do Pie XI souligne ce danger le plus grand et le
mácnost, upřímná vůle k míru a dohodě, — a za plus universel pour l’humanité — le communis
jisté zápas o přírodní zdroje mnoho ztratí na me qui a déclenché une agitation colossale dans
své ostrosti. V této knize čtenář spatří pravou fous les pays. Le communisme menace la di
tvář liberalistického kapitalismu, žijícího, jako gnité de l’individu, la sainteté de la famille,
legendární vampýr, jenom z lidské krve. Snad l’ordre et la sûreté de la société, spéciale
i mnohému zastánci „laissez faire, laissez passer“ ment de la religion, en premier lieu de la
se otevrou oči. Kniha jest vydána pečlivě, s mno religion catholique. Les bases de toute culture
ha ilustracemi a statistickými údaji. Zvláště do et de toute civilisation sont attaquées. C’est du
poručujeme knihu sociálním studijním kroužkům devoir des catholiques de mettre en garde tout
katolické mládeže.
G.
le monde contre les pièges par lesquels les com
munistes s’efforcent de creér une sorte de possi
bilité à un rapprochement et une collaboration
avec les catholiques. Ce piège est dangereux
RÉSUMÉ
au plus haut degré et a uniquement pour but
de donner le change à fout le monde.
L’auteur de l’article cite aussi la manifestation
Les numéros 13 et 14 des „Rozpravy“ commen
cent par l'explication de l’encyclique „Quadra des évêques polonais qui révèlent que le moyen
gesimo anno“ du docteur F. Krus, S. J. Comme principal de l’agitation communiste, c’est la pro
nous l’avons déjà écrit, cette explication éveilla pagande de l’athéisme. La devise qui a été lancée
une grande attention dans les milieux catholiques par les communistes aux pays au régime démo
et même non-catholiques. L’auteur analyse le cha cratique „Le front unique!“ „Front populaire“,
pitre de la déprolétarisation du prolétariat et c’est l’expression de la tactique communiste chan
attire l’attention surtout sur le sévissement du gée à laquelle l’ordre a été donné au Vile con
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grès de la troisième internationale à Moscou
en 1935. Dimitrov déclara à ce congrès: „Notre
congrès fut le congrès de la nouvelle orientation
de notre tactique“. On y a voté les résolutions
sur la nécessité de créer partout des fronts uni
ques des ouvriers contre le fascisme, voire il
faut pacteur même avec les confréries religieuses.
Dans la pratique ce travail égale un travail ab
solument subversif comme le démontrent les in
structions de l’internationale moscovite dennées
aux agent du communisme dans l’Amérique la
tine: on ne doit pas parler de l’internationalisme
mais c’est le nationalisme local qui sert de point
de départ. Au Brésile on soutiendra le mouve
ment séparatiste San Paulo, à Rio on agitera con
tre ce séparatisme. On aura à provoquer des
troubles quant au change et à la bourse pour
accélérer la crise économique. On doit provo
quer une confusion. Quant à l’Autriche, on re
commande: revendiquer des réformes irréalisa
bles (le dédettement de la classe agricole à la
charge de l’Etat et autres choses semblables,
avec la propagande simultanée parmi la classe
d’ouvriers industriels contre cette revendication)
et la collaboration commune avec les socialistes
et démocrates de tous les programmes sous la
devise „Pour la paix et la liberté en Autriche“.
Mais le communisme n’a pas renoncé à ces prin
cipes et buts fondamentaux. S’il n’accenture pas
aujourd’hui son athéisme, c’est seulement pour
gagner la confiance des ouvriers chrétiens. Il
ne faut pas se bercer de la supposition que, „le
communisme parvienne à la raison“. Ce n’est
qu’une manigance de tactique. Le communisme
se nourrit du mécontentement des masses et
de la misère des gens. La myopie des représen
tants du capital, sourds à la parole et â la
loi divine, est le meilleur aide du communisme.
Quelle impression profonde l’encyclique „Qua
dragesimo anno“ a produite même dans les mi
lieux professionnaux ,c’est ce que démontre
l’article de l’Ing. Dr. techn. h. c. Emile Zimm1 e r sur les opinions des économes techniques
quant à la question du remaniement social. Cet
article représente au fond le texte de la confé
rence de l’auteur qu’il a tenue naguère à l’insti
tut d’économie technique jointe à l’Académie de
travail de Masaryk. L’auteur constate, que les
propositions des encycliques „Rerum novarum“
et „Quadragesimo anno“ s’accordent parfaite
ment avec celles de cette académie et des ingé
nieurs qui y travaillent à la construction corpo
rative, autonome, à l’aide de l’administration de
l’État, à l’exclusion de la lutte des classes et avec
le Conseil national d’Économie à la tête; la décicision définitive est réservée au parlament élu
démocratiquement. Il est bien intéressant de
quelle manière on arrive au résultat égal si l’on
part des principes purement philosophiques, ou
du commencement même de la science et du tra
vail technique sociaux. L’auteur rapproche les
textes des encycliques de la proposition de
l’Académie et constate avec plaisir que les ingé
nieurs suivent le juste chemin.
Par une coincidence certainement non sans im
portance, S. S. Ghelfand analyse les livres de
Hans Juring évidemment ingénieur-juriste
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„Proposition de nouvel ordre économique“) ,,einer neuen Wirtschaftsordnung“ édit. Petschau
et Cie, Prague 1935). L’auteur de l’article n’est
pas d'accord avec quelques opinions de Juring,
le soumet à une critique, surtout là, ou Juring
demande l’abolition de la propriété privée, la di
minution des droits des succession, ecc. Mais la
justice exige qu’on ne repousse pas, avec les ini
quités, aussi les idées saines et précieuses conte
nues dans le livre de Juring. Ce sont: Le devoir
de l’État d’alimenter tous les citoynes, les émo
luments des citoyens gradués selon l’âge les circontantes de famille, de rendement et de la con
joncture économiques; ensuite la constitution des
classes sur des principes démocratique, la pro
duction et la distribution dirigées, la propriété
commune de certaines (quand l’exige le salut
public) installations de production en maintenant
l’initiative économique et un nouvel ordre mo
nétaire. De la monnaie au vrai sens du mot, c’est
à dire de l’argent comptant, il n’y en a pas. Le
change s’effectue par voie de chèques. Tout ci_
toyen a son compte que lui attribue sa corpora
tion compétente. L’initiative du pouvoir public
s’effectue sans aide de l’argent comptant par
de simples décrets des groupes professionaux“
dirigeants. L’auteur de l’article analyse en détails
le livre de Juring et ne prend pas une attitude
repoussante envers quelques idées, mais bien
avec des réserves. Ainsi par exeple, la propriété
socialisée de quelques institutions de production
serait admissible seulement alors, si le salut pu
blic l’exige si l’on ne peut résoudre autrement
les problèmes relatifs, et si l’on indemnise équi
tablement les propriétaires privés de cette insti
tution.
Tant qu’on n’inventera pas la manière de rachat
par l’État des moyens de production, toutes ces
propositions, même les meilleures, resteront une
utopie irréalisable. Les méthodes communistes
de violence doivent être repoussées avec la plus
grande énergie.
Dans ljes „Actualités ouvrières“ bien étendues
dans ce numéro, on souligne incessamment la
question du chômage technologique, problème
que notre revue plaçait toujours au premier plan
de l’intérêt public. De nombreuses statistiques
démontrent que même le plus grand essort con
jectural de la production mondiale ne mettra
pas fin au chômage. Le libéralisme s’est déjà
survécu. Le dévelopement de l’économie libérale
s’engage dans la diraction absurde de l’élargisse
ment continuel du marché des besoins pour ma
chines (huile, chauffage, graissage, métaux etc.),
et la restriction des biens de consoumafion pour
le peuple. Dans les „Actualités“ en s’occupe des
questions résultant de la décente dévaluation
monétaire, des évènements de grève, de salaire
de ces derniers temps, de la question du travail
des femmes dans les métiers pénible (en U.R.P.S.
le pourcentage de femme dans les métiers pé
nibles est le plus grand!) et des circonstances
de main d’oeuvre en Tchécoslovaquie.
Suif la liste des nouvelles publications en lan
gue tchécoslovaque, Française, anglaise et alle
mande et la rubrique usuelle „Curiosités“ de la
vie sociale et économique.

také jediným důvodem, aby se lidé
sdružovali ve velké silné společnost^
přenášejíce tak zároveň svá přirozená
práva na panovníka. Tedy už pochyb
nost o oprávněnosti naprostého abso
lutismu. A právě toto „přirozené prá
vo člověka“ stálo Se východiskem nové
individualistické filosofie. Na tomto zá
kladě býly stavěny všechny teorie li
beralismu. Zdůrazňoval-li Locke subjektivistický, mechanistický, atomistický
, individualismus, vytvořuje též učení
o • konstitucionálním státě, uplatňoval
Rousseau svoji „mravnost bez Boha“
Nejlépe pak prozrazuje „Emil“, jak si
to Jean Jackes představoval.
Montesquieu odůvodnil Lockea, z je
hož názorů vyšel též Francois Quesnay, tvůrce fysiokratismu. Bezpochy
by to byla právě jeho povinnost pečovati o fysický lesk králův, jež ho při
vedla k neuctivému přesvědčení, že
osobní prospěch je vlastní poslání člo
věka na zemi, nikoliv starost o po
chybný lesk cizí. Ježto pak měl tento
nespokojený doktor mnohem lépe vy
vinutý smysl pro skutečnost (pravdě
podobně právě vlivem svého povolá
ní) než jeho předchůdci i vrstevníci,
vytvořil učení, že společnost jest me
chanismus, ve kterém každý jedinec je
samostatným činitelem. K svému vý
vinu potřebují ovšem tito činitelé vol
nost. Tento důvod vyplývá z populár
ního hesla doby: — Laissez faire,
laissez passer! — Proto je třeba od
stranit vše, co činí člověka nesvobod
ným, t. j. robotu, zákazy pohybu, pře
kážky živností a rozšiřování filiálka
mi, což středověké stavovství a cechovniGtví nepřipouštělo), státní zásahy do
hospodářství, mravní princip nahrad.t
„přirozeným řádem“ (ordre naturelle)
odůvodněným rozumem. Quesnay tedy,
třebaže vycházel z nesporně nemrav
ného dogmatu, přispěl přece zřejmě
též k vymanění člověka z mnohých
nesvobod absolutismu. To je jisto. Ne
méně jistý však je fakt, že tu byl dán
první základ k zproletarisov á n i davů.
Především Quesnayovo učení naby
lo živnou půdu ve světě. V zemích
*,
lpě jících neústupně na zásadách napro
stého absolutismu, nebylo sice mož
nosti k širšímu uplatnění, naproti tomu
absolutistické státní celky, které se ne
uzavřely konstitucionalismu Lockeovu,
(Francie, Anglie, Rak.-Uhersko, Rus
ko), ty přijímaly částečně názor Ques
*),
nayův
zařizujíce podle něho svoje
hospodářství. Z čistě hospodářské strán
ky zakládá se názor Quesnayův pře
devším na rozlišení hosp. činnosti na
a) činnost tvořící á
b) činnost měnící.
Tvořící činnost je zemědělství
(Quesnay pozvedl opět jeho význam),
merkantilismem znehodnooený), mění
cí: živnosti, obchod, doprava a pod.
Jsou. tu pak tři třídy občanů: majitelů
půdy, zemědělců a nezemědělců. Tito
jsou zároveň „aktivní“ stranou, na roz
díl od čtvrté třídy občanů, kterou
představují dělníci, t. j. proletariáť, o
němž už byla zmínka. Poddaní byli
zbavováni jha roboty, ne však z etic
kého podnětu, nýbrž jen ze sobeckého
zájmu a potřeb racionalistické nauky
Quesnayovy, vyžadující toho jako pro
středku k rozvoji. Bývalí otroci jho jen
změnili. Měli-li v prvním případě přece
jenom možnosti (ku př. vykupováním
*) co se týče daňových theorií.

se) zvýšit časem svoji životní úroveň
nové okovy i tuto pouhou . naději- mě-,
nily v tragickou gřjmassu. Rozumářství
bez' Boha, to mohlo Quesnaye přivésti
jedině k poznání reálných nesrovna
lostí v politice merkantilistické a k ně
kterým hmotně přospěŠným zařízením a
náhledům vyhovujícím jednotlivcům, ale
poněvadž bylo spojeno s přezíráním
pravdy křesťanské, že člověk je bez
výhradně bytost společenská, přineslo
další škodu společnosti, jež ve své vět
šině byla přímo poškozována vzniká
ním nových nesrovnalostí, psychologic
ky vedoucích k násilnému protitlaku,
jakým byla i francouzská revoluce. A
tato revoluce, bojující zase jen racionalistickými prostředky duchovními i
hmotnými proti racionalismu reakčnímu, stala se jen osudovou příležitostí
pro uchvatitelství Napoleonovo a pro
moc, jež byla méně okázalá, za to
trvalejší a svým vlivem pronikající až
do našich dnů, jako též i „potřený“
fysiokralismus Quesnayův. Stačí jen
poukázati na názor tohoto fysiokrata,
zdůrazňující, že zemědělství může
vzkvétati jen tehdy, jsou-li ceny obilí
trvale vysoké; jen tehdy může země
dělství dávati vysoký čistý výnos a
poskytovati vysoké důchody majitelům
půdy, průmyslníkům a dělníkům. Není-li to nějak známé dnešnímu člově
ku? A což německé volání: Blut und
Boden!
Co však bylo tou mocí, soupeřící
úspěšně se slávou Napoleonovou? No
vé směrnice na zlepšení hosp. řádu,
plnokrevného liberála *— Adama Smitha.
V myšlenkách Quesnayových nachá
zel vady, které se snažil odstranit!.
Nesouhlasil s míněním o obchodní bi
lanci, nebo že peníze, nebo zeměděl
ství činí národ bohatým. Neodmítal však
názor, že osobní prospěch je nejpřiro
zenějším popudem pro hospodářskou
činnost, jejíž rozvinutí vyžaduje nále
žité svobody. Státu ponechával pouze
funkci právní ochrany, již Lassale ve
své kritice liberalismu výstižně nazval
„funkcí nočního hlídače“ (Nachtwachterstaat). Heslo laissez faire, laissez
passer shledávali i Adam Smith i manchesterští liberálové stále živými. Vy
cházeje ze stanoviska, že jen celoroční
práce národa, jež poskytuje spotřební
statky a to takové, jež mají směnnou
hodnotu, zaručuje bohatství národa, do
šel též k své velmi lákavé představě
harmonického vývoje a z toho vyplý
vající sociální harmonie, opírající se o
naprosto volnou soutěž a svobodný ob
chod a o dobře honorované pracovní
síly — dělnictvo.
Všímal si technického vývoje své do
by a předvídal z toho praktické mož
nosti pro přesun od malovýroby k vel
kovýrobě a s tím spojený rozmach
velkokapitálu.
Distribuci důchodů považoval za spe
cielní otázku ceny. Tato se tvoří pra
cí. vynaloženou na výrobu statků. Mzda
je cena za práci, pozemková renta
opět cena za užívání půdy. Důchody
pak rozděluje tak. že dělníkům při
znává odměnu za práci, kapitalistům
a majitelům půdy podíl za spoluúčast
kapitálu a půdy. Tak vznikají tři pev
né druhy důchodů, t. j. mzdy — zis
ky — renty — každý jiný důchod
je jen odvozený. Podrobnosti Smithovy teorie jsou jím ovšem přirozeně šířejí rozvedeny. Přesto se Smith do
pustil opět základní chyby ve svých
počtech. Stejně jako fysiokraté i je

ho vlastní následovníci, pokládá hospo
dářský řád za mechanismus, jehož
správný chód vyžaduje toliko technické zdokonaleni. Kdyby tomu tak bylo,
-mohli jsme my dnešní nespokojenci 1
už dost dlouho oslavovat nějaké to
jubileum obecného blahobytu. Zatím
jsme většinou pesimisté.
Na základě Smithových teorií kapi
tál skutečně neomezeně vzrůstal. Vlast
Johna Bulla kypěla bohatstvím, ale ži
votní úroveň proleťariátu klesala, me
zera mezi bohatými a chudými byla
bezedná. První Boha nepotřebovali,
druzí se Ho zříkali docela, neboť schop
nost pochopit Jeho existenci byla pří
mo udeptána životní úrovní, rozlišující
je jen Velmi matně od němých tvorů.
Anglikánský pastor Robert Malthus,
působící v chudinské péči, byl bídou
těchto mas zaujat do té míry, že hle
dal východisko, jak tyto nesrovnalosti
alespoň omezit. A svým badavým roz
umem „vynalezl“ populární teorii o pře
lidnění. Podle něho „nebyío místa u
velké tabule přírody“ pro všechny, ný
brž jen pro jakési neurčité množství.
Jen rozumná zdrženlivost může snížit
příliš nápadný nepoměr mezi pracujícím
a kapitalistou. Tento pesimismus však
není důkazem, že racionalismus, po
pírající Boha, měl pravdu, když Mal
thus, jsa dokonce sluhou Božím, nena
šel v Jeho pravdě východisko méně
násilné. Taková námitka je planá, ne
boť víra Malthusova vyšla z reformace,
jež racionalisticky vykládala si přiká
zání Boží, jak se to lidem hodilo.
Proto též Malthus byl jen pasíoiem, ale
ne knězem pravé víry.
David Ricardo pak, analysující celou
soustavu liberalismu, poukázal sice
svým důvtipem na t. zv. železný zákon
mzdový, na diferenciální renty, roztřiďuje statky na volně vyrobitelné v
průmyslu a opačné v zemědělství, a
došel jako i A. Smith k přirozené
ceně, čímž je myšleno nej nižší možné
kvantum životních prostředků dělníka,
jež ho činí schopným býti opět pro
středkem kapitalistdvým k zvětšení ka
pitálu, ale nenalezl přesto žádné jiné
záruky skutečně- trvalého blahobytu,
aspoň takového, který by nikdy ne
klesl pod určitou snesitelnou úroveň.
Dospěl tedy k závěru, že je nutno
smířiti se s faktem, že s všeobecnou
prosperitou dělník může dostoupit ta- .
kové životní úrovně, která bude opět
přispívat jen k tomu, aby se neúměr
ně rozmnožil, takže nabídka pracov
ních sil převýší poptávku, v důsledku
toho bída se znovu rozleje po zemi
tento stav potrvá tak dlouho, dokud
přirozený důsledek tohoto stavu nepřivodí represi, jako jsou nemoci, epi
demie a pod., jimiž poměr znovu bu
de vyrovnán. To jsou tedy pěkné zá
věry, A můžeme my dnes usuzovat ji
nak?
To už bv byla jiná kapitola. Tento
přehled pramenů liberalismu má jen
usnadnit pochopení dalších zjevů přes
romantiky ke vzniku socialismu a jeho
rozmachu, usnadniti pochopení vnitř
ní její souvislosti a příbuznosti.
Záslužná činnost. Náboženský týde
ník „Neděle“ měl v loňském roce pra
videlnou rubriku, nazvanou „Sociální
škola“, mezi čtenářstvem velice oblíbe
nou. Probíraly se v ní palčivé sociální
otázky dneška. V letošním roce rubri
ka zanikla. Až teprve před krátkou do
bou byla znovu zavedena pod názvem
„Sociální rozprava Neděl e“.

SUKNA

PROKOPaČÁP

HERMES BABY
švýcarský

psací

a dobrý poslech

stroj

„do aktovky“

Váží i s kufříkem jen 372 kg a
přece Vás udiví svou přesnosti
a výkonem.
Cena s eleg. kufříkem Kč

nu,,, záruka

1250

radio

„PHILIPS

»

Obraťte se na firmu

radla

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

Znamenáček

CHOCHOLA A SPOL., PRAHA

NUSLE, Táborská 59.

Václavské nám. 23

Pasáž Politiky

1

Telefon 564-08.

>1

Zastoupení ve všech městech.
3 î

TISKOPISY

I

reklamní, obchodní, společenské, časopisy,

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

provádí

\
i

Slovanská knihtiskárna

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

|||| |||

Tiskne Slovanská knihtiskárna Aloise Fišera, Praha-Strašnice čp. 289. — Novinová sazba povolena řed. pošt a telegrafů
v Praze pod č. 42.645/VII. 1936 ze dne 19. února 1936. — Pod. úřad Praha 77.

