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Ze soc. školy:
Dne 20. ledna 1937 o 20 hod. v míst
nostech soc. školy v Praze II., Jungmannovo nám. 20 koná se přednáška
p. ministra ing. Nečase a to na théma:

»O úkolech sociální poli
tiky v přítomné době«.
Přednáška je přístupna i širšímu
obecenstvu.
Referát, jakož i posudek o Sociální škole

na třetí straně obálky!

Rozpravy
časopis pro otázky sociální obnovy

Řídí

redakční kruh
Za redakci odpovídá;
Dr. V. Hájek.
Vychází vždy 15. a 50 v měsíci

Ročník 1

V Praze dne 30. prosince 1936

Óíslo 16-17

D r. F. Kruš, S. J.:

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

Kde stojíme? Před poslední — nejdůležitější organisaci hospodářsko-sociálního života“ —
— částí druhého dílu encykliky, který vykládá a „Všecko jen pro povznesení mravní úrova doplňuje dělnickou encykliku Lva XIII., ze n ě“. I spory z toho vznikly — zcela zbytečné.
jména (č. 41—75): A) právo vlastnické, B) po Encyklika označuje za stejně nezbytnou jak re
měr kapitálu a práce, C) odproletarisování pro- formu zařízení (institucí), tak nápravu m r aletariátu, D) spravedlivou mzdu.
vů. Sebelepší společenská zařízení nestačí, neVe všech těchto otázkách encyklika Q. A. sice jsou-li oživena duchem mravní vyspělosti, ale
stále přihlížela také k jejich sociální stránce též naopak i nejupřímnější snaha po mravní bez(zvlášť v pojednání o jednotné organisaci hospo . úhonnosti zůstane bez účinku, není-li podepřena
dářství), ale jen nepřímo, pokud totiž tento spo dobrými, účelnými zařízeními. Toto poslední čas
lečenský ráz oněch otázek působí na správné je to zapomínají nadšení „idealisté“; i naše ency
jich pojetí a vyřešení. Teď ještě třeba zjistit klika mohla se vykázat — už je 6. rok po jejím
přímo a v souvislosti aspoň nejdůležitější zásady, uveřejnění! — většími praktickými účinky, kdyby
na nichž správný nový hospodářsko-sociální řád její obdivovatelé více byli uvažovali, jak by se
měly její zásady „konkretisovati“ t. j. skutečná
musí spočívati.
hospodářsko-sociální zařízení té které země jejím
požadavkům přizpůsob ováti, s počátku reformami
E. Nový společenský řád.
aspoň částečnými, přechodnými, až by postup
Dvojí reforma nutná: institucí
ným úsilím byl uskutečněn nový sociální řád.
Taková práce vyžaduje mnoho idealismu, nad
a mravů.
šení, zajisté, ale kdo chce do Říma, nedostane se
76. Co jsme dosud řekli o spravedlivém rozdě tam nadšením pro krásu Věčného města, nýbrž
lení statků (A, B, C) a o spravedlivých mzdách musí dopodrobna domyslit, čeho bude potřebo
(D), týká se jednlotlivých osob a vztahuje se vat, aby cestu uskutečnil a krok za krokem musí
k společenskému řádu jen nepřímo. Náš před vše to si připraviti a opatřili. Není zbytečno,
chůdce Lev XIII. vynakládal všecko své úsilí důrazně to připomenout, poněvadž „idealismus“
a přemýšlení na to, aby tento společenský řád bez střízlivého praktického rozumu už mnoho
byl přebudován podle zásad zdravé filosofie a dobrých podniků znemožnil.
aby byl zdokonalen ve smyslu vznešených pří
Tedy ještě jednou: K uskutečnění nového spo
kazů zákona evangelia.
lečenského řádu jsou nezbytný tyto dvě věci:
77. Dobrý počátek byl učiněn. Aby však byl reforma zařízení a náprava mravů. Obé je nezbyt
zabezpečen, ostatní předpoklady aby byly zdo no, nejen jedno! Zbytečné jsou všecky spory
konaleny a aby ještě hojnější a radostnější po v této samozřejmé věci. Ani o to se netřeba
žehnání vyplynulo pro lidstvo, jsou nezbytný hádati, co je důležitější: reforma zařízení
hlavně dvě věci: reforma zařízení a náprava nebo ref orma mravů. Dívám-li se na n e j v y š š í
cíl života lidského, t. j. na spásu duše, je obno
mravů.
Tyto stručné věty naznačují, že jsme zde už va mravního řádu, liberalismem rozvráceného,
u hlavního bodu encykliky. Rodí se nový svět, nejnaléhavější požadavek; pokud jde o bez
vše záleží teď na tom, kdo bude určovati, jakým prostřední účel hospodaření, totiž o usku
směrem se má bráti tento vývoj. Celkem se tu tečnění spravedlivého společenského řádu, jsou
ozývají dvě hesla: „Všecko jen pro správnou ony dvě podmínky stejně nezbytný; vynaložme
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něn, zdravé jádro oněch organisací ničit — a to
byla rovnováha mezi právy jednotlivcovými a
požadavky obecného blaha. Liberalismus velebil
jedince a zanedbával pravou společenskou organisaci, až ji téměř zničil.
Jindy zase přívrženci liberalismu se hájí: Ne
rozbili jsme společenský řád — jen se podívejte,
kolik spolků, kolik hospodářských sdružení, ko
lik syndikátů, kartelů, trustů. Není-li to důkaz
Reforma institucí.
sociálního uvědomení? — Ne, naprosto není!
Když z dřívějších účelných samorodých organi
1. Reforma sociální působnosti státu.
sací nezbyly než trosky, hlásil se přec zase člo
a) Stát nesmí býti zavalen kdejakými
věku vrozený pud po spolčování, i tvořily se
funkcemi.
lecjaké nové organisace. Ale ponejvíce to byly
zájmy hmotné, nutnost ubrániti se násilnickému
78. A když se zmiňujeme o reformě zařízení,
máme na zřeteli zvláště stát. Ne že by se od jehlo mamonářství; z toho nikdy nevznikne zdravý živý
práce měla ocekávati veškerá spása, nýbrž po organismus společenský, nýbrž naopak, z toho se
něvadž vinou „individualismu“, o němž byla výše zrodí nešťastný třídní boj ,který dokoná dílo roz
řeč, věci dospěly k těmto koncům: onen bohatý vratu. Právem bylo o marxistickém socialismu,
sociální život, kdysi — prostřednictvím rozma spočívajícím na třídním boji, řečeno, že nikdo
nitých stavovských organisací — tak složitě, ale tak málo, jako on si zasluhuje názvu „socialis
při tom souladně vnitřně vybudovaný, byl po mus“, poněvadž nikdo tak důsledně nezničil du
valen a téměř zničen; zůstali téměř jen jedno tliví cha skutečně sociálního, začínaje rodinou a kon
lidé a stát; a to na nemalou škodu i státu Samé če suverénním státem.
Aspoň své zásluhy o zvelebení státní moci
ho, neboť ztrativ ráz vlády sociální a převzav na
sebe všecky úkoly, jež dříve plnívala ona zni by chtěl liberalismus přece obhájiti; a neříkáčená sdružení, byl zavalen a téměř zdrcen úkoly me-li sami, že stát je nejen oprávněn, nýbrž po
vinen soustřediti ve svých rukou všecku moc ve
a povinnostmi téměř nekonečnými.
To je stručný obsah dějin sociálního vývoje věcech hmotných, pozemských? — Tak právě to
od středověku až po naši dobu: „Bohatý sociální neříkáme. Že stát nové doby skutečně nabyl ne
život... byl povalen a téměř zničen.“ To je vel jednou velké moci, nepopíráme, ale záslužné a
ký hřích individualistického liberalismu. Indivi požehnané to vždycky nebylo. Když všecka pouta
dualismem nazýváme přepjaté zdůrazňování a ne společenského řádu se uvolňovala a trhala, musil
oprávněné zvětšování práv jednotlivcových a sna stát nějak zachytit, co by se jinak úplně bylo
hu zprostiti (emancipovali) jednotlivce dle mož rozpadlo. Ale železná obruč není totéž, co živá
nosti všech závazků vůči kterémukoliv řádu vyš-" síla vnitřního volného vzrůstu! A vždy je při
Šímu. Liberalismus přijal tuto zásadu a uplatňo tom velké nebezpečí, že se státní moc zvrhne
val ji nejen v soukromém, nýbrž i ve všem ve v tyranii — jak toho dnes máme příkladů dost.
řejném, politickém, hospodářsko-sociálním živo Jedině správný pojem p státní moci je: tak sdru
tě, ba učinil si z ní přímo základ společenského žovat, tak řídit menší společenské útvary 1 jed
řádu. Jak je to možné — z individualismu čili notlivce, k velkému cíli obecného blaha, aby všem
nevázanosti tvořit společnost, jež je nemyslitelná byla zachována a zaručena všecka jejich práva
bez několikerých závazků? — Liberalismus od nejen na klidné bytí, nýbrž i na čilé uplatňování
povídá: Nejlepší sociální řád nastane samočin svých vlastních oprávněných tužeb podle schop
ně, bude-li jednotlivci ponechána co největší svo ností daných jim Tvůrcem světa.
boda; a hospodářský blahobyt bude největší, bu
Snad ještě nikde nebyly tyto zásady tak struč
de-li moci každý člověk co nejvolněji přihlíželi ně a tak jasně vysloveny jako v těchto dalších
k svému vlastnímu prospěchu.
odstavcích sociální encykliky:
Kolik pravdy a oprávněnosti je v této základní
zásadě obsaženo, dokazují armády proletariátu b) Jaké sociální a hospodářské funkce
stát převzíti má, jaké nemá.
a beznadějný všeobecný rozvrat všeho společen
ského řádu. Liberalismus sliboval všestranné o79. Je sice pravda, a dějiny to zřejmě proka
svobození člověka, proto rozbíjel starší společen zují, že vzhledem na změněné poměry mnohé
ské organisace, všecko však vede k anarchii a ko věci nyní nemohou býti provedeny, leě velikými
nečně k tyranii, diktatuře ať hospodářské, ať sdruženími, ač v dřívějších dobách na tytéž věci
politické.
stačily i společnosti malé. Ale nic nemůže hnouti
Ale liberalismus se umí hájit. Nebylo prý mož a otřásti v sociální filosofii touto krajně důleži
no, zkostnatělé organisace středověké déle trpě- tou zásadou: To, co mohou jednotliví li
ti; zajisté to bylo menší zlo, rozbít je než nechat dé provésti na vlastní odpovědnost a
je dále brzdit a znemožňovat všecek rozmach svým vlastním přičiněním, nemá se
života hospodářského. — Odpověď: Také Pius jim brati z rukou a přenášeti na spo
XI. uznává, že po době rozkvětu středověkých lečnost; a právě tak je nespravedlno
hospodářských organisací nastal pokles, zaviněný stí, když se převádí na větší a vyšší
jejich neschopností a neochotou přizpůsobili se společnost to, co mohou vykonati a
novým podmínkám všeho kulturního života; ale dobře provésti společnosti menší a
tu bylo povinností odpovědných činitelů, zjed nižší: je to současně těžkou škodou a rozvra
nat zdravou reformu, nikdo však nebyl oprav- tem správného řádu. Neboť každý společenský

všecko úsilí na obě, jak to i Pius XI. zdůrazňuje.
Nejprv pojednává o reformě zařízení, a sice zazačíná s vyměřením práv a povinností státu,
o nichž liberalismus šířil osudně bludné názory.
Směrnice pro reformu mravů podává encyklika
souvisle v 3 .dílu: „Zhodnocení dnešního řádu
a cesty k nápravě.“
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zásah svou mocí a svou přirozenou povahou má
přinášefi posilu údům sociálního těla, nikdy však
jich nemá ničiti a strhovali jejich funkci na sebe.
c) Důležitá zásada „subsidiárnosfi“.
80. Má tedy nejvyšší státní moc zále
žitosti a starosti méně důležité — které
ji ostatně velmi rozptylují — přenechávati
k vyřizování nižším sdružením; tak bu
de moci s větší svobodou, energií a účinností

prováděti všecko to, co jest jenom jejím úkolem,
poněvadž ona jediná na to stačí, řídíc, dohlédajíc,
donucujíc, trestajíc, podle povahy a potřeby jed
notlivých případů. Pročež ať mají na paměti
ti, kdo spravují státy: čím dokonaleji se zachová
tato zásada „subsidiárníh o“ poslání,
čím dokonaleji budou jednotlivá sdružení sesku
pena v soustavu hierarchickou, tím více bude
stoupati sociální autorita a vliv státu, tím šťast
nější a radostnější budou poměry ve státě.

Dva dopisy o technologické nezaměstnanosti.
Velevážený pane redaktore.
Jsem velmi povděčen, že jsem byl upozorněn
na Vaše „Rozpravy“, neboť z nich čerpám, jako
inženýr mnohá poučení, která my, technikové,
vychovaní v technickém zvláštním myšlení, roz
hodně potřebujeme se strany filosofů.
Byl jsem předsedou čsl. technokratů, ale vzdal
jsem se toho hnutí, protože jsem přívrženec sta
vovského zřízení a nikoliv socialistického a ame
rických technokratů, kteří nám na oči staví stav,
pro který snad lidstvo za staletí dozraje, dostoupí-li jej vůbec.
Proto mně, prosím, laskavě nezazlete, mám-li
k číslu 15. některé poznámky.
1. Uznávám bystrost vývodů v článku váženého
pana S. S. Ghelfanda „Technická nezaměstna
nost a socialismus“, ale myslím, že se neshodu
jeme v pojmu „Technologické nezaměstnanosti“.
Já i mnozí technikové míní, že jest to ona neza
městnanost, která pochází z racionalisace stroj
ního zařízení (hlavně automatisace strojů)
a jejich pochodů pracovních.
Vylučujeme zde jiné příčiny nezaměstnanosti.
Jsme těžce postiženi výtkou, že naše vynalézavost
vyhání lidstvo do bídy a nejsme otrlí dost, aby
chom ku př. snesli výtku vysoko vynikajícího lé
kaře, že inženýři kráčí bezohledně přes mrtvoly
a život statisíců.
Inženýři brání se tím, že nezaměstnaností, též
technologickou, jsou vonni ti podnikatelé, kteří
strojů užívají, vylučujíce dělníky z práce a že
inženýr pouze konstruuje stroje k ulehčení bře
men a práce dělníkovy. Ale myslím, že jest to
jen z části obranou případnou. Nemůže platili
při dnešním stavu nouze o práci a rovnováhu
odbytu, když inženýr již při konstruování stroje
jest vědomě veden snahou, aby uspořil na počtu
dělníků a rukodělné práci. Zapomíná, že závod
musí býti pramenem obživy pracujících a ne jen
zisku.
Mám za to, že náprava musí záležeti v tom, že
náklady úživy strojem vyloučených dělníků ne
smí se počítati v rentabilitě stroje a jeho provozu,
k dobru tohoto opatření, ale k tíži v té výši, jaká
vychází z nákladu na úživu po čas (snad 2-3-4
léta), než najde vyloučený nové zaměstnání. Ná
klad mají nésti ti, kdo z nového stroje mají zisk,
t. j. podnikatel, dělníci, kteří v práci zůstávají,
peněžník, opatření financující, stát za konsumenta, sníží-li se cena zboží. Jestliže pro voz nového

stroje tento náklad nesnese, není to žádná racio
nalisace, ale poškození veřejného i soukromého
zájmu.
Kdyby výdělek dělnictva se racionalisací ale
spoň nesnížil, byla by i úplná automatisace do
brodiním. Dnes ovšem jest to úhonou, ale dělají
se s ní strašáky do budoucnosti jistě přehnané.
Uveřejnil jsem o tom článek v „Nové Práci“.
2. „Dělnické aktuality“ jsou velmi užitečné. Ale
nutno se chrániti dobře před propagandou a ro
zeznávali ji od pravdy. Na str. 202 uvádí se
výkon horníka v q stále stoupající a mzdy kle
sající na q. Ale zapomíná se, že v těžbě k mzdám
klesajícím musí se přičítali také náklady stroj
ní práce, která v Mor. Ostr. revíru jest velmi roz
sáhlá a tu by náklad těžby 1 q stoupal. Nízkost
podílu mzdy na 1 q nemusí míti za následek .po
kles příjmu dělníka, ač přiznávám, že i denní
mzdy a hlavně příjem klesl Jinými příčinami
(pokles odbytu).
Ono se u nás často více hledí na propagandu,
než na pravdu. Na sjezdu dělnictva textilního
byly uváděny veřejně mzdy přímo žebrácké, ale
v zápětí Svaz textilní uveřejnil mzdy dle kolektiv
ních smluv vyšší. Co si pak má člověk mysleti,
jestliže zprávy se „kulatě“ stylisují. Není to ani
v prospěchu dělnictva, ani podnikatele.
V dokonalé úctě oddaný ing. Zimmler.

Odpověď váženému pánu Ing. Dr. h. c.
Emilu Zimmlerovi.
Velevážený pane doktore!
Jsem přesvědčen, že v otázce technologické ne
zaměstnanosti jsou naše názory úplně shodný
a to jak v definici pojmu, tak i v hodnocení hlu
bokého sociálu ě-hospodářského a etického vý
znamu tohoto zjevu pro všechen společenský ži
vot a vývoj.
Vždy jsem přesně rozlišoval mezi nezaměstna
ností rázu konjunkturálního a nezaměstnaností
technologickou. V celé řadě úvah („Cesta z krise“, „Trochu filosofie peněz“, „Osudy marxismu,,,
„Operace na volném trhu“ a j.), uveřejněných
v tomto časopise, jsem stále upozorňoval na neza
držitelný proces vyřazování lidí z práce v dů
sledku automatisace a racionalisace provozu. Ve
článku „Technologická nezaměstnanost a socia
lismus v č. 15. „Rozprav“ jsem měl na zřeteli
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právě onu strukturální nezaměstnanost, způsobe
nou mechanisací výroby.
Jest třeba stále upozorňovati veřejnost na ne
možnost řešení této otázky liberalistickými me
todami, jako na př. krátkodobé investiční práce,
zvelebení exportu, zboží za hranice, diskontní a
úvěrová politika a pod. Není pochybnosti, že jest
nutno vytvořiti celý komplex sociálně-hospodářských kompensačních opatření pro ty, kdož byli
technologickým pokrokem vyřazeny z práce a
výdělku. Není ovšem též pochybností, že v rámci
dnešního quasi-liberalistického řádu nelze učiniti
nic, co by mělo účinek úplný a trvalý.
Článek „Technologická nezaměstnanost a socia
lismus“ byl věnován problému: je-li socialismus
jediným úspěšným prostředkem pro řešení otázky technologické nezaměstnanosti? Učinil jsem
závěr, že nikoliv, a že tuto otázku rozřeší úspěš
ně jen stavovská organisace společnosti za subsidiární a komplementární činnosti státu. I v tom
se naše názory, jak je viděti z Vašeho ct. dopisu,
naprosto shodují.
Nesouhlasím ovšem s názorem onoho lékaře,
který vytýkal technikům, že kráčí přes mrtvoly.
Technici zajisté chtějí sloužiti všemu lidstvu a
ne jen liberalistickému kapitálu, a není proto divu, když technici dali podnět ku vzniku techno
kratického hnutí, jehož účelem jest uvésti spole
čenské řády v mravní soulad s technickým po
krokem. Jenomže první technokraté pojímali pro
blém společenské výstavby jako technickou úlohu (jako na př. „Plán hojnosti“ amerických
technokratů, Resar v knize „Technokracie“ a j.).
Píšete, velevážený pane doktore, že jste ustoupil
z technokratického hnutí u nás právě z důvodů

principielních, poněvadž jste zastáncem stavov
ského zřízení a nikoliv socialismu resp. návrhu
amerických technokratů. Chápu toto Vaše sta
novisko, myslím však, že bylo by snad bývalo
lepší, vybojovati principielní zápas v rámci ny
nější Technokratické společnosti, která prožívá
hlubokou vnitřní krisi.
Dovoluji si ujmouti se autora „Dělnických ak
tualit“ v otázce hodnocení statistických oficiel
ních dat o výkonech v q a mzdách (rovněž za
q vytěženého uhlí). Autor glossy má tím na mysli
fakt, že pokrok strojního zařízení neprospívá v
tomto případě nikterak ke zvýšení životní úrovně
dělníků, nýbrž slouží zcela osobnímu prospěchu
kapitalistů, s čímž zajisté též budete souhlasiti.
Rozdíly mezi udávanou výši mezd podle kolek
tivních smluv v textilním průmyslu a skutečným
stavem věcí, jaký byl vylíčen na poslední kon
ferenci textilních dělnic, lze snadno vysvětliti
tím, že kolektivní smlouvy nejsou vždy a všude
dodržovány. Na nedávném případě se zřícením
novostavby v Praze, se veřejnost mohla pře
svědčili, že dělníci kvalifikovaní se najímali jako
nekvalifikované síly, aby se nemusela vypláceti
mzda podle kolektivních ujednání. Bídné mzdy
50 Kč, 35 Kč, ba i 12 Kč týdně jsou u nás, žel
Bohu, faktem, potvrzeným z oficielních míst, kte
rý nemůže býti vyvrácen. Úplně souhlasím s Vámi
v tom, že zisků plynoucích z výkonů modernisovaného strojního zařízení by mělo býti po
užito v souhlase se zájmy veřejného a obecného
blaha. Pokusil jsem se dáti tomu konkrétní výraz
v soustavě sériově terminovaného oběživa.

V hluboké úctě S. S. Ghelfand.

R. M o e 11 e r-D o s t a 1 i j:

Od komunistické strany k Církvi katolické.
Výňatky z kap. V. Proč jsem se stal katolíkem.
(Přeloženo z německého rukopisu.)
Co jest spravedlnost? Tato otázka vždy mě oož se mi zdálo býti neslýchaným podvodem. Mne
upoutávala a v kritických okamžicích mého života oslňovala rafinovaná dialektika marxistického uurčovala ta aneb ona odpověď na ni, též směr čení; v náboženství i Církvi spatřovala tato nauka
mého duševního vývoje; nakonec zakotvil jsem jen prostředek boje silných se slabými. Stal jsem
v socialismu.
se horlivým nenávistníkem Církve.
Vlastní příčinou mého obratu od protestantismu
To trvalo léta. A přece přicházely velmi časté
k socialismu, byl vnitřní odpor proti hrůzám okamžiky kdy jsem si říkal, že chyby, omyly,
války. Kde je křesťanská Církev a její mírotvorná ba přestupky církevních předpisů nemohou býti
moc, ptal jsem se, aby odsoudila válku jako ne důkazem pro popírání existence Boží. Byl-li jsem
křesťanskou a barbarskou?
vůbec atheistou? V těžkých okamžicích mého
Je tomu již více než 20 let, kdy ztroskotala moje pohnutého života jsem se vždy utíkal k plaché
dětské modlitbě; ovšem po každém takovém „zpá
víra a víra desetitisíců dobrých křesťanů.
Z východu zazněl hlas Leninův, který zvěstoval teční ckém“ hnutí jsem se brzo vracel k „velkole
lidstvu mír a spravedlnost ve jménu socialismu. pým vědeckým poznatkům“, v jichž světle ná
Uposlechl jsem tohoto volání: stal jsem se socia boženství nebylo než „opium pro lid“. Což pak
listou. Důkladné studium marxismu otevřelo mě „nepřekonala-li věda Boha?“ říkal jsem si.
nové pro mne pohledy do zákonitostí vývoje
A přece jak nepatrným jest člověk, když jest
sociálního. Teprve teď se mi stala jasnou ne v duševní tísni, kdy selhává všechna světská věda!
spravedlnost kapitalistického řádu, kterou jsem Jednou byl jsem u nemocného dítěte, zápasícího
dříve cítil pudově. Přesvědčil jsem se, že mnohá se smrtí. Rodiče se modlili, nesouvisle, ale přece
privilegia a výsady panujících tříd se ospravedl se modlili. Otec byl komunistický agitátor. Za
ňují jako nezměnitelné složky božského řádu, několik dnů potom když se jeho děcko uzdra
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vilo, hřímal ve schůzích lidu proti náboženství a
Církvi.
Očividně se styděl přiznati k svému „zpáteč
nictví a pověrčivosti“. Zeptal jsem se ho příleži
tostně, oo vlastně cítil, když tenkráte se tak
vroucně modlil u postele nemocného dítěte. Od
pověď zněla: „Ach, oo všecko neděláme, když
nevíme si rady“. Kolik atheistů jedná podobně?
Kolik jest atheistů vůbec? Mnoho. Milionová
armáda internacionálního socialismu sestává z
dělníků, kteří jsou socialisty a komunisty proto,
že vnitřní řád jest se svým bohatstvím a přepy
chem na jedné straně a bídou a nouzí na druhé,
nespravedlivým. Dělník jest roztrpčen do nebe
volající ukrutností 1a bezohledností kapitalistické
třídy. Hmotná bída jest živnou půdou pro socia
listické hnutí. Atheisté? Ne, socialističtí dělníci
nepřichází k socialismu jako bezvěrci, ale jejich
víra podléhá protináboženské bubnové palbě mar
xistů, též snad i následkem pasivního poměru
některých zástupců Církve vůči životním otázkám
pracujícího lidu.
Vyznávají-li mnozí socialisté otevřeně atheis
mus, jako jsem to dělal i já, myslím, že čím více
zdůrazňují svoje bezvěréctví, tím nejistější jsou ve
svém vnitřku a všichni by zajisté mohli říci s
Darwinem:
„I v dobách svých největších kolísání nebyl
jsem natolik bezvěrcem, abych popíral jsoucnost
Boží“.
V dopise mého přítele jest toto zajímavé místo:
„Tys mi přece zvrátil víru v Boha, posmíval jsi
se mi, tisícerými důkazy prokazoval jsi, že Boha
není; nyní mi píšeš, že všecka tak zvaná ma
terialistická učení o životě jsou nicotná. Dnes mi
píšeš, že bez Boha nelze rozumně objasnili svět,
Ty, bývalý popírač Boha?“

*
Historický materialismus a socialismus, jako
jeho politický a sociálně-hospodářský výraz tvrdí,
že se změnou soukromokapitalistického řádu v
socialistický, nastolí se beztřídní společnost, v níž
nebude sociálních protiv. Materialismus fašistů
všech směrů opírá se o pojmy: stát, národ, lid,
rasa, krev. Podle Mussoliniho a Hitlera jsou to
hybné síly dějinného vývoje, jimž se musí podrobiti též náboženství a Církev. Teorie o po
stavení státu, národu, rasy v hierarchii hodnot
jest ve své podstatě a cílech barbarskou a jest
naprosto neslučitelnou s křesťanstvím, které učí
o j ednotě lidského pokolení a rovnosti všech před
Bohem. Fašistická nauka o hodnotách vede ne
vyhnutelně k propagandě vítězné války, jako nejvyššího mravního cíle. Podle výroků Mussoli
niho a Hitlera jest válka hlavním prostředkem
k rozvinutí všech ušlechtilých mužných ctností.
Fašismus znamená odlidštění lidstva.
VintL na vzniku a rozvoji socialismu a fašismu
nese liberalismus se svým rozkladným vlivem
na všechen sociální život. Pravda, liberalistická
éra přinesla též obrovský rozmach exaktních věd
a techniky. Ale všechny tyto skvělé pokroky
vědy a techniky nepřinesly lidem štěstí a spoko
jenost, nýbrž bídu, hlad a strádání. Technika
v rukou kapitalistických vládců lidstva se stala
nástrojem hromadného zabíjení a zbídačení mas.

Socialismus je dítetem liberalismu; proti bru
tálnímu nátlaku shora postavil socialismus proletářský boj zdola. Socialističtí teoretikové, ze
jména ze školy leninsko-stalinské myslí výhradně
třídně.
Podle jejích učení jest dovoleno každé násilí,
jestliže toho vyžaduje zájem dělnické třídy. Ozbrojené povstání je podle tohoto učení nejvyšší
formou třídního boje; „Moc překonáme mocí!“
Proto též komunistická Internacionála usiluje o
svržení kapitalistického řádu pomocí ozbrojené
moci.
„Občanská válka!“ toť stálá hrozba kulturnímu
světu, a to následkem střetnutí se fašistických a
komunistických sil. Obě strany zbrojí vojensky
pro rozhodný okamžik.
Zvítězí-li v občanské válce ta nebo ona strana,
neznamená to též ukončení třídního boje. Dikta
tura vítězné strany bude tvrdě a krůtě ničiti po
slední zbytky protivníků. Rozsudky smrti, kon
centrační tábory, vězení, káznice, nuoené práce,
to jsou průvodní zjevy všech diktatur.
Bude-li mi snad někdo vytýkali, že teprve teď
tak píši, ačkoliv jsem byl po léta čelným funk
cionářem komunistické strany, uznávám opráv
něnost této výtky.
Jsem však také dnes bohatším o zkušenosti, jež
jsem nashromáždil v komunistickém Rusku a o
zážitky v Hitlerově Německu. Silně na mě pů
sobily krvavé události v Rakousku a současná
občanská válka ve Španělsku. Nepopírám faktu,
že třídní boj existuje; jsme, žel Bohu, svědky
krvavých událostí v Rusku, Rakousku a Španěl
sku, jež nejsou než vyvrcholením třídního boje.
Krátce před tím, než jsem musel opustili Ně
mecko, řekl mi můj přítel: „Zvedne-li se jednou
německý lid proti fašistické diktatuře, bude tato
občanská válka nejhroznější ze všech.“ Jsem pře
svědčen, že všecky snahy komunistů v Rusku
nastolili nový, spravedlivý, sociální řád proto se
lhávají, že prostředky pro uskutečnění těchto
ideálů, jsou nelidské; nový řád se nastoluje tím,
že se ničí lidské životy.
Již liberalistická éra bezohledně kráčela přes
svaté ideály lidstva. Zisk, imperialistické snahy,
boj o moc znamenají pro liberalismus více, než
lidský život. Fašismus hlásá dokonce právo na
ničení lidských životů, jako nejvyšší právo státu
resp. národa. Totéž právo na lidský život si oso
buje i marxismus, zejména v jeho extrémním
křídle.
Ptám se: jsou příčiny hluboké krise ve všech
oborech lidského života opravdu jen materialis
tického rázu? Anebo jest to spíše úplně shroucení
našeho duchovního života, naprostý rozvrat mrav
ních, náboženských a kulturních hodnot ,lidstva?
Jedni proklamují stát, národ a rasu jako nejvyšší
princip, jiní ospravedlňují ničení lidských životů
právem bojující třídy. Nikdo nebéře zřetel na
člověka, na jeho bezprostřední, přirozené právo
na život a duchovní hodnoty.
Při těchto úvahách stále lépe jsem chápal, oo
měl na mysli Sv. otec Pius XL, když v „Q. a.“
psal: „Hlavní podíl musí míti láska, která jest
poutem dokonalosti... I když člověk obdrží vše,
co mu patří, podle spravedlnosti, zbývá stále
široké pole pro lásku ...“
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Bez kompasu lásky, jest každá snaha po spra
vedlnosti nejistá a kolísavá. Bez lásky stává se
spravedlnost hroznou nespravedlností.
Co však znamená když Sv. Otec žádá spra
vedlnost a lásku? Nic jiného než aby Ježíš Kri
stus byl středem všeho našeho dění. Či neko
nečná láska jest jinak ztělesněna, než v Ježíši
Kristu a Jeho oběti na Kalvárii? My, lidé, zapo
mněli jsme na tuto lásku, proto náš život se stal
tak hrůzným. Když jsem si toto uvědomil, shroutily se všechny svazky jež mne poutaly ke ko
munismu. Cesta k obnově a sociální spravedl
nosti jest cestou lásky a nikoliv nenávisti.
„Učte se nenáviděti“, zvolal jednou Lenin ke
svým soudruhům. Nenávist se nezastavuje ani
před vlastními kamarády, jak to dostatečně pro
kázaly krvavé boje mezi komunisty a sociálními
demokraty. Obětí vládního pronásledování v So
větském Svazu nejsou jen příslušníci bývalých
privilegovaných tříd nýbrž také socialisté, trockisté a j.
Mezi 30. červnem r. 1934 ve Třetí Říši a velkým
procesem s trockisty v srpnu 1936, jest velká
podoba. Fašismus a marxismus jednají s člověkem
jako s pouhou věcí, oba směry zamítají názor
na člověka jako na dítky Boží.
Jsou katolíci, kteří pokládají fašismus za men
ší zlo, nežli komunismus a nejsou proti tomu,
aby větší zlo bylo vyháněno menším. Mussolini
však tak formuloval v r. 1936 fašistickou státní
ideu:
„Fašistický světový názor ,pro nějž jedinec není
ničím, klade největší váhu na stát a dává jedinci
jen tolik, kolik toho vyžaduje zájem státu. Libe
ralismus odmítal stát k vůli individualismu, fa
šismus navrátil státu jeho práva, přirozená práva
státu. Fašistická idea státu jest absolutní. Mimo

státu není pro fašismus žádná kulturní a duchov
ní! hodnota“Hitler formuluje téměř stejně svůj názor, jenom
že místo pojmu „stát“ nastupuje rasová a krevní
soudružnost. „Právo jest vše, co jest národu a
rase prospěšné.“ Tedy, ať již třída, stát, nebo
rasa, vše to má stejné kořeny materialistického
myšlení, z nichž vyrůstají fašismus a marxismus.
Oba jsou plody liberalismu.
Materialismus musí nevyhnutelně přivésti k úpadku vše lidské v člověku, protože béře mu
pevný a všeobecně platný životní základ. Tako
vým základem, všeobecným, trvalým a pevným
jest jen Bůh. K tomuto počátku a cíli všeho musí
člověk směřovali.
Vím, že mojí bývalí komunističtí přátelé budou
se ironicky usmívati při čtení těchto řádků, dostanou-li se jim do rukou. To mi ovšem nedělá
starostí. Od mého obrácení se k pravé víře já
se cítím býti neskonale šťasten u vědomí že jsem
našel ztracenou víru v Boha.
Uprostřed zmatků naší doby,, dědictví to liberalistické éry kdy hmotářství rozbíjí všechny du
chovní hodnoty, anebo je falšuje, svítí jedině
Světlo z Kalvárie a skýtá nám naději, že lidstvo
zase se najde a tímto též Boha. Když jsem prožil
po konvenci si poprvé tajemství mše Sv., byl jsem
tolik šťasten v jednotě s mým Bohem a Pánem!
Nejsem s to, abych slovy vylíčil mé procítění
tajemství Trojjedinosti Boha a milosti. Mohu jen
to říci, že jsem šťasten v lůně katolické Církve.
Tam jsem našel, co jsem marně po dlouhá léta
hledal: Smysl života. Nauka Církve jest pravá
nauka Kristova. Kristus, toť střed našeho života,
Kristus
náš vůdce, Kristus — naše spása. Ra
dostně skládám toto vyznání víry v Ježíše Krista
a Jeho Církev.

J. J u n g e s:

Otázka pojištěni proti krupobití s hlediska
stavovské organisace.
Každá země jest více méně vystavena nebez
pečí materielních škod v důsledku přírodních
událostí. Zemětřesení, zátopy, krupobití, bouře,
sucha a pod., jsou zjevy, proti nimž lidé nemohou
se brániti pojišťováním. Postižení těmito přírod
ními katastrofami jsou obyčejně odkázáni na své
pomoc, resp. dobročinnost svých bližních nebo
statní pomoc.
Především jsou těmto nebezpečím vystaveni ze
mědělci. Lze sice na př. různými vodohospo
dářskými pracemi poněkud zmímiti rozsah ži
velních škod, ale jest nemožno, zabránili jim
zcela, jelikož tyto přírodní události se objeví
vždy znenadání a jsou nevypočitatelný ve svých
důsledcích pro hospodářství. Tak na př. v r.
1935 byla úroda požkozena suchem, v r. 1936
byly to vytrvalé deště, jež zmenšily výnos země
dělské práce. Nevypočitatelnost risika jest též
příčinou nepojistnosti těchto živelných škod.
Zemědělec se může se stoprocentním úspěchem
chrániti jedině proti nebezpečí ohně, kdežto na
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př. krupobití patří k událostem, jichž pojištění
jest spojeno s neúnosně vysokými prémiemi. Proti
krupobití neexistují různá ochranná opatření, jako
proti požárům a pod. Se stanoviska pojistné tech
niky jest krupobití zcela jednostranným risikem;
tomuto druhu pojištění chybí podstatná známka
zdravého pojišťování, t. j. promíšenost a vyrov
nanost risika. Jest pochopitelné, že rolník, který
byl po 30—40 let ušetřen krupobití, nepomyslí
ani na pojištění, třebaže i jemu se může přihodili
totéž jako oněm švýcarským sedlákům dne 20.
července 1935, kdy po čtvrtstoletí nepadaly krou
py a najednou během několika minut byla celá
úroda krupobitím zničena. Existují krajiny, kde
krupobití jest takřka domácím zjevem. Tam ovšem se zemědělci proti tomu zabezpečují po
jištěním, ale za velmi nevýhodných podmínek,
znehodnocujících vlastně samu myšlenku poji
šťovací.
Pro stanovení výše prémií jsou důležité dva
momenty: místní okolnosti (častá krupobití) a
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citlivost zemědělských produktů vůči kroupám.
Tak na př. jižní Německo a některé oblasti če
skoslovenská jsou známy jako „bohaté na krupo
bití“. Na druhé straně, ne všechny rostliny jsou
stejně citlivé; nejcitlivější rostlina vůči kroupám
jest tabák, potom přichází: víno, chmel, textilní
a olejnaté rostliny, lusky a na posledním místě
v této škále jest obilí.
V Sovětském svazu, a v Rumunsku jest zave
deno nucené pojištění proti krupobití. V ostat
ních zemích jest tato otázka přenechána soukro
mému pojišťovnictví.
Dosavadní forma a prakse tohoto však naprosto
nevyhovuje naléhavým skutečným potřebám ze
mědělského lidu. Vinu na tom nenesou soukromé
pojišťovny; nýbrž zvláštní ráz pojišťovacího risika.
Odpomoci může jen cílevědomá svépomocná akce
všeho zemědělského stavu a to tak, že všechna do
sud nepojistná risika (bouře, deště, sucha, kroupy)
budou pojmuty do sféry pojišťovací působnosti
všeho stavu, což přivodí zdravé rozdělení risika
a promíšení pro všechny zúčastněné v pojištění
a zlevní pojistné prémie. Soukromé pojišťovnictví

není s to, řešiti uspokojivě problém živelních
škod. To jest vlastním úkolem stavu resp. státu;
stavovské organisaci živelného pojištění jest tře
ba dáti přednost před sestátněním, protože jest
neradno přetěžovat! stát funkcemi, na jichž spl
nění úplně postačí nižší společenské útvary v
rámci své vlastní působnosti.
Problém živelného pojišťovnictví v rukou auto
nomního stavu jest ovšem těsně spiat s otázkou
finanční. Právě nevypočitatelnost živelních risik
mohla by ohroziti správný chod všeho pojišťov
nictví živelního, i když by tu bylo zdravé vyrov
nanost risik na základě všestranného obligatorního pojištění proti nebezpečí ohně z působnosti
soukromých pojišťoven a vtěliti je do stavov
ského živelního pojištění na základě nucené účasti každého člena zemědělského stavu.
Vidíme, že problém pojištění proti živelním
katastrofám přerostl možnosti o organisační
schopnost liberalistického hospodaření. Na tom
to risiku národního hospodářství lze se přesvěd
čili, že otázka stavovského zřízení jest vskutku
aktuelní, a to ve smyslu papežských sociálních
encyklik.

Dr. Václav Ryneš:

O německém nacionálním socialismu.
Německý nacionální socialismus tkví svými ko
řeny ve vědě přírodní, ústřední jeho myšlenkou
není stát, nýbrž národ chápaný zoologicky. Že
Darvinova nauka o dědičnosti osobních vlastností,
jež spolu s celým učením Darvinovým byla v Ně
mecku zpopularisována, byla jedním z duchovních
předpokladů nacionálně socialistického programu,
není pochyby.
Vlastním duchovním praotcem dnešního něm. nac.
soc., jest však Gobineau, jehož dílo „Essai sur
l’inégalité des races humaines“, vydané v roce
1853, bylo v Německu zpopularisováno Chamberlainovými „Základy 19. století“. Zde koření pře
svědčení. nac. soc. o rasách, o jejich nerovnosti,
o nordické rase, jakožto nej dokonalejší vůbec
Gobineau nesouhlasí s Darvinovým učením o vli
vu prostředí a ohledně míšení ras tvrdí, že se
při něm ušlechtilé vlastnosti ztrácejí, zatím oo
nižší zůstávají. Cestu nac. socialismu připravo
val dále i Nietzsche hlásáním „vůle k moci“,
ideálu, „nadčlověka“, „panské morálky“. I u
něho se nachází myšlenka o „pěstění“ člověka.
„Nejen dále musíš se pěstit, nýbrž také vzhůru“.
Také o Nietzscheho se opírá přesvědčení nac.
socialismu, pokládající za lež ztotožňování státu
a národa. Dále byl ovlivňován nac. socialismus
de Legardem a obzvláště Möllerem van den
Bruck. Posléze uvedený razil výraz o „třetí říši“,
výraz, jenž utkvěl na dnešním Německu. (Prvá
říše 962 až 1806, II. říše 1871-1918, III. říše =
cíl.) Z rasových teoretiků nac. socialismu jsou
nej významnější Hans Günther, rozvíjející ob
zvláště své názory o nordické rase až k hlásání
jakési všenordické myšlenky, Alfred Rosenberg,
pokládající za nejvyšší měřítko „die rassenge
bundene Volksseele“, A. Hitler a oficielní inter-

pret nac. socialistického programu Ing. Gott
fried Feder.
Dříve než se budeme zabývati vlastním progra
mem nac. soc., je nutné stručně zachytiti dějin
nou cestu tohoto hnutí. Myšlenky něm. nac. soc.
poprvé byly formulovány v roce 1882 v progra
mu všeněmecké strany v Rakousku. Nezdařený
pokus o utvoření samostatné strany nac. soc.
učinil pastor Bedřich Naumann v roce 1896. Jeho
strana, jež vzniká v téže době, jako u nás strana
národně sociální, jest reakcí na vliv mezinárod
ního socialismu marxistického a snaží se z jeho
okruhu dělnictvo vyvěsti. Pokus Naumannův
končí v roce 1903. V Rakousku po rozkladu vše
německé strany vznikla v roce 1904 „Deutsche
Arbeiterpartei für Oesterreich“. Tato strana v
květnu roku 1918 přejala pojmenování „Deutsche
Nationalsoz. Arbeiterpartei Oesterreichs“. Jejím
opěrným bodem byly severní průmyslové Cechy
a vůdcem Rudolf Jung. Analogické hnutí v Ně
mecku počalo se rozvíjeli, a to — což není bez
zajímavosti — na jižní hranici českého živlu,
v Bavorsku, v době následující po listopadové
revoluci roku 1918, kdy bývalý sociální demokrat
Ant. Drexler a spisovatel Harrer založili „Deu
tsche Arbeiterpartei“. K nim přidružil se rodák
z Rakouska A. Hitler, jenž se stal vůdcem pro
pagandy a s ing. Federern značně ovlivnili pro
gram nové strany, jenž byl oficielně prohlášen
dne 24. II. 1920, kdy nová strana přejala na
schůzi ve dvorním pivovaře v Mnichově svůj
dnešní název: NSDAP. Tento program, shrnutý
ve známých 25 článcích, byl v roce 1926 prohlá
šen za nezměnitelný. Program NSDAP byl do
plněn v roce 1930, kdy byl přizpůsoben potřebě
propagace mezi zemědělci.
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Na nečekanou porážku ve světové válce, jež se
přičítá marxistické „ráně ze zadu“, na zeslabení
říše úbytkem území vlastního i kolonií, na vlá
du koalice socialistů a centra, z nichž jedni před
stavují menšinu sociální, druzí náboženskou a
oběma se vyčítá internacionalismus, reaguje se
v 25 bodech mnichovského programu, nacionalis
mem promyšlených do všech možných důsledků.
Nacionalismem, jehož pramenem je mythická
„Volksseele“, nacionalismem, který rozbíjí v 19.
století utvořený rozdíl mezi národní společností
a státní mocí, vytvářeje a domýšleje pojem totál
ního „Volksstaatu“, nacionalismem, který neres
pektuje státními smlouvami utvořený stav a volá
po spojení všeho Němectva (čl. 1.) v jedné říši,
nacionalismem, který bezohledně chce zbaviti ně
meckou „Volksgemeinschaft" všech cizích prvků.
Právě v této snaze pramení antisemitismus, po
jatý ryze rasově a bezohledně důsledný, pramení
boj proti marxismu, jemuž se ostře vytýká na
uka „o třídním boji“, pramení i volání po zásahu
státu do biologického života společnosti a po zá
konech, znemožňujících plození jedinců nár. celku
neužitečných, nebo i škodlivých. Nacionalismus
jest autory 25 bodů domyšlen i po stránce so
ciálně politické a kulturní. V prvém ohledu člá
nek 10. hlásá obecnou pracovní povinnost všech
občanů v rámci celku a k prospěchu všech, čl. 11.
zrušení bezpracnéh o důchodu, zlomení úrokového
otroctví, čl. 13. zestátnění všech dosud zespolečenštěných podniků, čl. 14. podíl dělníků na
čistém zisku v továrnách, čl. 15. velkorysé vybu
dování starobního pojištění, čl. 16. nutnost vy
tvoření a udržení zdravého a středního stavu a
boj proti obchodním domům, jako škůdcům
středního stavu, a čl. 17. hlásá některé požadav
ky zemědělské. Rasový něm. nacionalismus pro
niká kulturní požadavky programu velmi inten
sivně: čl. 19. volá po znovunastolení německého
obecného práva a odstranění římského, čl. 23.
znamená značně omezení svobody tisku vylučo
váním Neněmců z účasti na kulturním podnikání,
čl. 24. činí svobodu náboženských vyznání závis
lou na tom, že tato nedotýkají se morálky ger
mánské rasy.
Nejeden z uvedených požadavků nese na sobě
znamení bouřlivé revoluční doby, v níž byl pro
gram stylisován. Vliv marxistického socialismu a
potřeba agitačně se mu stavětí na odpor, jest
zvláště znatelná ve volání po zestátnění závodů,
po účasti na zisku, pozemkové reformě a pod.
Ale celek programu nezanechává pochyby, že
se program jasně obrací ke všem lidem německé
krve. Na rozdíl od stran s partielními zájmy, dě
lícími národní celek na třídy, případně strany,
jasně říká nac. soc. program v čl. 24. „Gemein
nutz vor Eigennutz“. Požadavky státně politické
tohoto hnutí vyplývají z uvedeného článku 22.,
který žádá zrušení milice a zavedení obecné bran
né povinnosti; přípravou pro vojenskou povinnost
jest v čl. 21. žádané zavedení branné předvýchovy
mládeže, spočívající v tělocviku a sportu. V člán
ku 25. volá n. soc. program po vytvoření silné
říšské centrální moci a po bezpodmínečné auto
ritě politického centrálního parlamentu nad ce
lou říší a po vytvoření komor podle stavů a
povolání, jež by prováděly říšské rámcové zákony
v jednotlivých zemích Německa. Posléze zmíněný

218

požadavek, zřízení komor, naznačuje jasně, že
duch, ovládající od počátku hnutí nár. soc., byl
jiný, nežli ten, jenž v ústavě franc. z 3. XI. 1791
v prohlášení práv člověka a občana slavnostně
celému světu v čl. 1. hlásal, že ve Francii není
více ani cechův, ani korporací řemeslnických a
uměleckých, a v článku druhém hlásal, že účelem
všeho politického spolčování (tedy na prvém mí
stě státu) jest zachování přirozených a nezadatel
ných práv člověka, jež jsou: svoboda, majetek,
bezpečnost a odpor proti utlačování. Není tře
ba mnohými slovy komentovati dvojí diametrálně
od sebe odlišné pojetí věcí veřejných: na jedné
straně za účel všelikého dění veřejného se pro
hlašuje ochrana jednotlivce a jeho práv, druhé
pojetí deklaruje podřízenost jednotlivcovu zá
jmům celku. Proti atomismu francouzské re
voluce stojí tu universalistické tendence XX. sto
letí, projevivší se i v revoluci ruské a italské. Ty
to universalistické tendence od počátku vlastní
hnutí národně socialistickému, ovlivňují všestran
ně jeho vztahy ke státu. Dynamika hnutí obrací
se proti separování státu a národní společnosti,
proti neutralitě státu vůči společnosti a hos
podářství, proti autonomii jednotlivých spole
čenských oblastí, proti nadvládě hospodářství
nad životem společnosti. Na místo liberálního
právního státu nastupuje stát totální, nastupuje
jednota státu s politickým a duchovním bytím
národa.
To však bylo možné teprve po té, co nár. soc.
hnutí ovládlo státní aparát a zákonně deklaro
valo jednotu státu a strany jakožto orgánu ná
rodního celku. Jednota státu a nár. soc. strany
byla, pokud v Německu politické strany nebyly
zlikvidovány, zbožným přáním nejen pro nár. soc.,
nýbrž i pro ostatní strany, podobně jako jinde.
Jest již v povaze moderního politického stranictví
touha stran ovládnouti mocenský státní aparát
a sjednotiti pak ve vlastní ideologii národní spo
lečenství.
Následující pasus jasně určuje poměr národa,
strany a státu v nár. soc. nauce: Nej vyšší hod
notou, již nár. soc. uznává, je národ! Nositelem
jeho vůle je nár. soc. strana. Tato strana jest
nosnou silou něm. státu, pomocí jehož aparátu
uskutečňuje národní vůli. S tím se shoduje i vý
klad říšského tisk, šéfa dr. Dietricha na loň
ském sjezdu nár. soc. strany v Norimberku, po
daný cizím novinářům. Pravil: „Nár. soc. strana
není strana v parlamentním smyslu, nýbrž je
stranou německého národa. (Nemůžeme při těch
to slovech nevzpomenouti na dnešní název Henleinovy strany: Sudetendeutsche Partei — strana
Sudetských Němců.) Strana rozkazuje státu,
avšak sama není státem. Strana má politické ve
dení, stát vykonává správní funkce. Vůdce sírany
(připomínám, že program z roku 1920 mluví ještě
o vůdcích) je současně hlavou státu. Strana po
skytuje neustále státu muže, jichž potřebuje k po
litickému vedení.“ Oba tyto citáty naznačují, že
ani po dobytí státu není v nár. soc. nejmenší
touhy stranu snad likvido váti a zavěsti nějaké
zřízení nové. Úplnou představu nár. soc. státu
podává nám Binder v knize „Der deutsche Volksstaat“ Základními pilíři třetí říše jsou stavy,
o ně se opírá a na nich spočívá vůdcovská
vrstva, tvořená nár. soc. stranou, z té vychází
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a své pomocníky si volí vůdce. Je při tom těžko
nevzpomenouti si na zřízení států, dobytých ger
mánskými kmeny někdy v 4. a 5. století. Nad
lidem usedlým a podrobeným stojí i tu dobyva
telé, vedení vůdcem kmene! Nár. soc. teoretik
Binder je však přesvědčen, že v národě rozděle
ném ve stavy není bezprávnosti, neboť jest každý
politicky oprávněn uvnitř svého stavu a jako člen
svého stavu má podíl na sociálním a politickém
životě celku. A pro tuto jednotu národa a státu
je dle Bindera vhodným označením „lidový ná
rodní stát — Volksstaat“. Smysl stavů v novém
Německu je jen hospodářský, jsou pro hospodář
skou stránku života jednotlivce takovým rámcem,
jako stát pro veškerou politiku. Jsou si rovno
cenné a nemají podílu na státní moci. Smysl
nár. soc. státu je a zůstává politický. Situace hos
podářského života proti dřívějšku se v III. říši
mění. Ve státě, jehož vůdčím heslem jest podří
zení soukromých zájmů veřejným, nelze mluviti o
nějaké autonomii hospodářství. Toto jest zcela
postaveno do služeb mocenských cílů německého
národa. Střední stav, tvořený hlavně selským a
řemeslným živlem, určený k vyhynutí socialismem
marxistickým i liberalismem, jest v III. říši před
mětem zvláštní péče a sice proto, že jest poklá
dán za nejvýznačnějšího nositele národní vitality.
Zákon o dědičných selských statcích zavádí do
konce i jakýsi selský feudalism. Důsledkem nad
vlády politiky nad hospodářstvím jest i vědomá
tendence po státní soběstačnosti, po autarkii, jež
ovšem jako jinde má důvody hlavně rázu vojen
ského.
Dříve než postoupíme ke kritice nár. soc.,
stručně přehlédneme, jak vítězný nár. soc. svůj
program uskutečňoval.
Nenáviděná Wýmarská ústava byla téměř zce
la odstraněna, nahražena však byla jen řadou
zákonů. Ke kodifikaci svého státního díla dosud
národní socialismus nedospěl. V osobě vůdce
svého (podotýkám, že vůdcovská idea se vyvinula
během času pod vzorem italským, když si Hitler
ostatní předáky hnutí podřídil) spojil nár. soc.
funkce někdejšího presidenta i říšského kancléře.
Parlament se schází jen občas a má význam spíše
representační než legislativní. Volební právo bylo
odňato lidem neněmecké krve, kteří po norim
berských zákonech přestali býti plnoprávnými
státními občany. III. říše obnovila gheto, vylou
čila!’ židovstvo z národního německého života.
Ve smyslu rasistických teorií jest za žida poklá
dán i křesťan židovského původu, a jako takový
je zbaven občanského práva. Biologická nauka
nac. socialismu se projevila sterilisačním záko
nem. S katolického hlediska sťerilisace není nic
jiného, než mutiliíatio, zmrzačení a jako takové
jest nepřípustno. Někdejší odborové organisace,
roztříděné dle světového názoru, nahradila Deutsche Arbeitsfront, která jest organisací všech
Němců, pracujících duševně a tělesně, a jejím
cílem jest utvoření skutečného národního a pra
covního společenství všech Němců. Členem této
D. A. F. jest korporativně i organisace němec
kého živnostnictva. ČI. 25. programu NSDAP,
pokud volá po tvoření komor podle stavů a po
volání, došel svého uplatnění dále i tvořením
„Reichsnáhrstandu“ (říšského potravinářského

stavu), říšské kulturní komory, organisace živ
nostenských hospodářství. Uvedené organisace
nespočívají na týchž principech, jsouť podle růz
ných zásad organisovány. Společným cílem jejich
jest podle Frauendorfera zaručiti vznik a trvání
národního a pracovního společenství, jež by umožnilo, aby všechny síly národa byly usměrněny
za jediným cílem. Otevřená otázka zůstává: ja
kým? Je to zahraniční výboj?, válka?
Otázka poměru nár. soc. k náboženství římsko
katolickému jest velmi choulostivou. Poměr du
chovních předchůdců tohoto hnutí byl vyjadřo
ván heslem „Los von Rom“. Oficielní program
25 bodů v bodu předposledním stanoví, že stra
na jako taková zastupuje stanovisko positivního
křesťanství, aniž se váže na některou z konfesí.
Program však pokračuje významnými slovy:
„Strana bojuje proti židovsko-materialisfickému
duchu v nás a i mimo nás a je přesvědčena, že
trvalé ozdravění národa může vzejiti jen zevnitř
na zásadě „Gemeinnutz geht vor Eigennutz“.
Prvá věta o positivním křesťanství byla velmi
obratně voleným heslem, jímž Hitler, sám jen
matrikový katolík, pokusil se překonaíi dů
sledky rozštěpení německého národa na tábor
katolický a protestantský.
Avšak hnutí národně sociální nespokojilo se
s tím, aby se dělilo o srdce a duši Němce s cír
kvemi. Byť i oficielně několikrát nár. soc. hnutí
prohlásilo, že se neztotožňuje s hnutím Wotanovým a novopohanským, vytvořilo si ke svému
programu, jejž pokládá za světový názor, i svůj
ritus. Ať zní slova vůdců jakkoliv, NSDAP utváří
si své vlastní, německým potřebám přizpůsobené
náboženství. Slova o „židovsko-materialistickém“
duchu „v nás“ a „mimo nás“ dal podnět Hitlero
vu druhu A. Rosenbergovi k nejprudším útokům
na katolicismus v knize „Mythus 20. století“.
Konkordát, jejž III. říše se Sv. stolicí uzavřela,
ztroskotává zvláště na otázce výchovy mládeže.
Nár. soc. ve snaze usměmiti v duchu svých nauk
duševní život mladé generace, nechce se smířiti
se smluvně zaručenou svobodou zvláštních orga
nisací katolické mládeže. Právě tak choulosti
vým bodem jsou katolické školy. A zápas mezi
oběma mocemi, Církví a hnutím NSDAP, je ne
skonale ostřejší než byl zápas mezi Církví a ně
kdejším liberálním Německem. Důvod toho tkví
v tom, že liberální Bismarkovo Německo si na
rozdíl od dnešního nevytvářelo proti katolickému
světovému názoru svůj vlastní „světový názor“.
Přistupme ke kritice tohoto nár. soc. světo
vého názoru.
Základní blud tkví v jeho podstatě, neboť zvrá
til pravý poměr hodnot a na místo osobního
Boha jako nejvýššího měřítka hodnot, postavil
Národ, věčný ve své cti, krvi a půdě. Německá
čest, německá krev, německá půda, foť prý tři
hlavní duchovní statky Němecťva. Stvořené bylo
nastoleno na trůn Stvořitelův a lze se diviti řadě
dalších bludů, jež zásadní pochybení za sebou
táhlo? Malé hodnocení lidského života u nár.
soc. jak se to projevilo o „krvavém“ německém
slunovratu dne 30. VL 1934 a při bouřích ra
kouských v témže roce, se příčí katolické nauce
o nekonečné hodnotě každé lidské duše. O sterilisačních zákonech jsme se již zmínili. Křesťán219
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ství se nikdy nestavělo proti snahám o zušlechtění národa. Zušlechťování to však musí se
díti prostředky neodporujícími katolické morál
ce. Sterilisaci však za takový prostředek nelze
pokládati.
Křesťanství katolické vysoko cení pojem ná
roda, ve světcích národa váží si i heroických
ctností národních. Respektuje poslání národa.
Následuje v tom Božského Spasitele, který svůj
lid tolik miloval. Avšak právě pro svůj kladný
poměr K národním hodnotám, nemůže souhla
sit! s těmi, kdož činí z národa modlu. Neboť
tito lidé ohrožují svůj národ nejvíce, činíce z ně
ho nejvyšší měřítko mravních hodnot. Slepí jsou,
neboť nevidí, že mravnost a spravedlnost jest
něčím, co jest ostatním hodnotám nadřízeno a že
ani národ nesmí se příčiti vůli Boží, jež to
stanovila. Zájmy národa jsou něčím, ce jest kaž
dému příslušníku respektovati, ale i nad nimi
stojí spravedlnost tak, jak ji chápe křesťanství
a kulturní tradice antická.
I pokud jde o poměr ke státu, neshoduje se
nazírání katolické s nac. socialistickým, neboť
Církev žádá od každého státu bezpodmínečně,
aby respektoval práva Boží na lidská svědomí.
Státní totalita musí se zastaviti před poměrem
člověka k Bohu. Také nelze míti za to, že by se
shodovalo s katolickým nazíráním na úkoly stá
tu, jestliže stát všechny síly svého občanstva
usměrňuje pro válku, pro vnější výboj. Stejně
tomu je i s antisemitismem, který nevidí v židu
člověka, kterého také volá Božský Spasitel k so-

bě. Rasový antisemitismus neuznává také neko
nečnou hodnotu křtu.
Rozdělení společnosti podle povolání, podle
stavů, je ovšem něčím docela jiným, nežli stavov
ské zřízení, jak je má na mysli encyklika „Qua
dragesimo anno“. Je tu porušen jednak poža
davek dobrovolnosti, jednak i vnitřní podstata
stavovského řádu prosazením principu vůdoovského. Pro nac. socialismus je dělení společ
nosti podle stavů jen pouhým prostředkem pro
zvládnutí národní společnosti.
Nacionálně socialistické hnutí v Německu, má
ovšem též některé positivní výsledky: Liberalis
mus byl v Německu nahražen hospodářskou po
litikou, která byla v leckterém ohledu vzorem
sousedům. Zvláště ochrana zanedbávaného ze
mědělství a řemeslnického stavu přináší kladné
výsledky pro celý státní život. Totalistické ten
dence, býť v důsledcích svých nesprávné, mají
v sobě kus zdravého jádra: ukazují, že pravým
úkolem státu jest „salus publica“, nikoliv péče
o zájmy některých tříd a vrstev obyvatelstva.
Převaha hospodářství nad životními potřebami
národa a státu je u konce. I hospodářství musí
sloužiti, což jest vlastně jeho podstatným úkolem.
Uvedení v život, práva na práci, o něž se sou
časné Německo svými investicemi snaží, není bez
účinku v boji proti nezaměstnanosti. Stejně i sna
hy po autarkii nejsou ve svém jádru hnutím ne
zdravým a zavrženíhodným a bylo by na čase,
aby i u nás se jim věnovala větší pozornost.

Dělnické aktuality.
Ve Dvoře Králové se konala konference děl
nic textilních a oděvních. Zastoupeno bylo 15.000
dělnic. Zástupkyně dělnic líčily hrozné mzdové
poměry: 50—60 haléřů za hodinu práce, 7 Kč
týdně, slovy sedm Kč. MUDr. Slavík zjistil,
že 86.8% dětí takto pracujících žen trpí chudo
krevností, 80.8% — podvýživou. Sedmiletý hošík
odpověděl na dotaz, čím chce býti, až vyroste:
„Já nechci vyrůst i. Otec a matka jsou
bez práce, já mám stále hlad. Raději
chci zemřít i." Liberální „Prager Montags
blatt“ ze dne 30. listopadu t. r. podrobně líčí ubo
hé poměry textilních a oděvních dělnic a volá
po spravedlnosti v životě sociálním a hospodář
ském! Aby podepřel důraznost a nutnost nápra
vy, cituje zmíněný list odstavec o „spravedlivé
mzdě“ z encykliky „Rerum novarum“ papeže Lva
XIII. Na jiném místě přinášíme několik číslic
z výstavky v Clam-Gallasově paláci, jež otřásají
svědomím všech lidí, kteří ještě svědomí mají. Je
třeba radikálního zásahu. Nestačí, když stát zpro
středkovává mezi kapitálem a prací, nestačí ani
dosavadní akce proti nezaměstnanosti, poněvadž
vše to se nedotýká toho hlavního, co jest pro
dnešní liberalistický řád tak charakteristické:
iniciativy práce a podnikání a procesu
tvorby mezd. Soukromé podnikání, jež do
vedlo vydupali ze země obrovské elektrárny a
ocelárny, dovedlo vystupňovali veškerou výrobu
do takové výše, že se to našim dědům a otcům
ani nezdálo, selhalo v otázce zaměstnání statisíců
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lidí, kteří byli racionalisačním procesem vyřazeni
navždy z práce a výdělků. Otázka technologické
nezaměstnanosti jest ovšem těsně spjata s otáz
kou mzdy. Ale bylo by omylem, vysvětlovali ne
bývalé nízké mzdy dnešní doby jenom vysokou
technologickou nezaměstnaností, tedy poměrným
přelidněním země. Na technologickou nezaměst
nanost („průmyslové záložní vojsko“) upozornil
již K. Marx, který ovšem tehdy netušil (Marx
zemřel r. 1883), že technický pokrok ve výrobě
přivede k tomu, že v celých výrobních odvětvích
stanou se námezdní pracovníci téměř úplně zby
tečnými. „Zákon, který poměrné přelidnění či
průmyslové záložní vojsko udržuje..., přikovává
dělníka ke kapitálu pevněji než klíny Hefaisíovy
Promethea ke skále. On podmiňuje hromadění
bídy, hromadění kapitálu odpovídající.“ (Kapi
tál, L). A přece vidíme, že i v těch zemích, kde
technologická nezaměstnanost jest nejvyšší, n epoklesly reálné mzdy zaměstnaných
iidí tak, jako by se to dalo o čekávat i,
ba někde i stouply! Nejvyšší technologická
nezaměstnanost, čili nejpočetnější „průmyslové
záložní vojsko“ jest v Spojených státech severo
amerických, Anglii, Německu a u nás. Podle sta
tistik Mezinárodního úřadu práce jest pohyb
mezd následovný:
USA (týdenní průměrná mzda v dolarech) v le
tech:
1930
1931
1932
1933
1934
1935
23,98
22,44
18,18
17,60
19,13
21,27
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Pokles nominálních mezd neznamená ovšem také,
že i reálné mzdy čili jejich kupní síla poklesla.
Naopak, vzhledem k obecnému poklesu cen reál
né mzdy stouply. V letech 1929—1935, při čemž
kupní sílu mezd z r. 1929 označujeme číslem
100, vyvíjely se mzdy takto:
1929 1950 1931 1932 1933 1934 1935
100
97
96
88
88
95
101
Velká Britanie: průměr reálných mezd obnášel
v letech 1928-35 (1929 = 100):
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935
99
100 104
109
110
112
111
111
Německo: průměr reálných mezd v letech
1928-1935 (1929 = 100):
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 Í935
96 100
106
109
103
101
99
97
Reálné mzdy tedy v Německu poklesly u po
rovnání slety 1929—33, ale nepatrně. Zají
mavé jest to, že pokles hodinových mezd u kvali
fikovaných dělníků jest větší, než u nekvalifiko
vaných a že v celku mzdy mužů více poklesly
než mzdy žen.
Norsko (technologická nezaměstnanost jest
značně větší než v r. 1929): průměr reálných
mezd v letech 1928—1935:
1928 1929 1930 1931 1932 1953 1934 1935
95 100
104
104
109
109
108
106
Reálné mzdy stouply, ačkoliv se zvýšil počet
„průmyslových záložních vojáků“.
Francie do nedávná ještě neznala nezaměstna
nosti. V posledních dobách i zde začal působiti
technologický proces, a počet nezaměstnaných
vzrostl na několik set tisíc osob. Nicméně reálné
mzdy v letech 1928—35 byly:
1928 1929 1930 1931 1932 1953 1935 1935
100
100 100
99
98 101
106
112
Vývoj reálných mezd u nás značně zaostal za
USA, Anglií, Německem atd. Není ani třeba uváděti zde číslice a tabulky. Naše mzdové poměry
jsou notoricky známé. Nedávné prohlášení mi
nistra sociální péče inž. Nečase, výstavka v ClamGallasově paláci, konference dělnic ve Dvoře
Králové, zkušenosti lékařů a charitativních pra
covníků — vše to dává smutný obraz bídy a bez
nadějné nouze, a to nejen u nezaměstnaných,
nýbrž i u těch, kdož ve vysilující práci tráví celý
den.
*
Otázka mezd zajímala národohospodáře ode
dávna. Již fysiokrat Turgot (v druhé polovině
XVIII. století) pokládal výši mzdy za něco nutně
vyplývajícího z poměrů hospodářských. Turgot
učil, že mzda vzhledem ke konkurenčnímu boji
dělníků kolísá okolo minima životních potřeb,
nutných pro udržení života a schopnosti ku
práci. Klasická škola liberalistická (A. Smith,
R. Malthus, D. Ricardo) toto učení pro
hloubila a hlásala, že mzdy nemohou ani
trvale poklesnouti, ani trvale překročili hra
nici, nutnou k zachování života dělníka a jeho
rodiny. Ferdinand Lassale z toho vyvodil svůj
proslulý „železný zákon mezd“, jenž nedává pra
cujícímu lidu možnost zlepšiti své sociální posta
vení. K. Marx neuznával „železného zákonu“ a to
právem: ubohé vskutku postavení dělnictva v
první polovině minulého století se v druhé polo

vině XIX. stol, neporovnatelně zlepšilo, hlavně
v důsledku organisovaného boje dělnictva o lepší
živobytí. Tugan-Baranovský učil, že nej vyšší hra
nice mezd je dána produktem, nejnižší hranice —
životními náklady; v těchto mezích se pohybuje
mzda, v závislosti od organisační a politické moci
dělnictva, které houževnatě se drží jednou docí
leného životního standartu a usiluje stále o vyšší
úroveň. Předseda Americké federace práce W.
Green žádá, aby mzda odpovídala též výrobnosti
země, aby nemohl vzniknouti neprodejný nadprodukí.
Tento stručný přehled hlavních teorií o mzdě
ukazuje, že tato otázka není tak lehkou a samo
zřejmou, jak by se na prvý pohled mohlo zdáti.
Bezpochybné je, že „zákon poptávky a nabídky“
platí jen v otázce mezd velmi omezeně, a to jen
tam, kde nejsou silné dělnické organisace. Dále
bezpochybné je, že nelze vysvětlovali nízké reálné
mzdy u nás a vysoké mzdy na příklad v Anglii
tím, že anglický dělník prý má vyšší životní po
žadavky a proto též i vyšší mzdy. Jisto je, že an
glický zaměstnaný dělník má proto
vyšší životní standart, že má vyšší
mzdu, a nikoliv naopak. Ovšem jednou do
sažená životní úroveň jest také značným popudem
a příčinou toho, že dělnictvo ve snaze udržeti ji
se ještě pevněji semkne a organisuje. Ve mnohých
zemích spolučinitelem jest též stát (rozhodčí ko
mise, uzákonění minimálních mezd a pod.). Úloha
státu jest však většinou pasivní: ne v tom smyslu,
že stát nemá dnes možnosti tvořivě z asáhnouti do samotných základů tvor
by mezd, nýbrž v tom smyslu, že stát si
není ani vědom toho, že jest nejdůležitějším činitelem, který rozhoduje o
výši mezd a platů v soukromém podni
kání. Když si ujasníme tuto bezděčnou úlohu
státu, pak též pochopíme, proč v USA, Anglii a
jinde, přes to, že počet technologických nezaměst
naných jest tam značně vyšším, než u nás, reálné
mzdy zaměstnaných lidí neklesly resp. stouply.
Jest třeba zabývali se otázkou, jak stát působí na
výši mezd. O tom příště.

V berlínském „Archivu pro rasovou biologii“,
sv. 30, vyšel článek majora Sachslanda, ve kterém
autor pod pseudovědeckou rouškou doporučuje
při leteckém bombardování v budoucí válce zni
čení dělnických čtvrtí (1), jelikož prý tyto jsou
obydleny méněcenným se stanoviska rasové bio
logie lidským materiálem. Aby odůvodnil svoje
stanovisko, cituje zmíněný major Darwina s jeho
teorií „přirozeného výběru“, podle které vše slabé
a méněcenné v přírodě vymírá, kdežto na živu
zůstávají jenom nejlépe přizpůsobení životním
podmínkám, silní jedinci. Herr Sachsland jest
toho názoru, že právě obyvatelé nejchudších
čtvrtí měst jsou tím méněcenným materiálem
s hlediska rasové hygieny a biologie: nemají prý
vyšších etických hodnot a drží se pohromadě
hlavně proto, že jim to velí atavistický pud, pře
vládající u nich nad vyššími pohnutkami. Tím se
vysvětluje prý to, že dělnické čtvrti jsou nej
hustěji obydleny, kdežto městské bohaté a proto
i „vícecenné“ obyvatelstvo se snaží pudově (1)
bydleti ve velkých, vícepokojových bytech, tedy
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i bohatší čtvrti jsou méně zalidněny. V příští
válce budou letecké útoky na města způsobovali
daleko větší škody v nejobydlenějších dělnických
částech, a to jak přímo na životě lidí, tak i na
jejich psychiku, kdežto v bohatých kvartálech
pravděpodobnost usmrcení leteckými bombami
jest menší vzhledem k menší hustotě obyvatel
stva. Příroda tedy podle řízného pana majora
si pomáhá ve věci udržení na živu nejlepších a
nejcennějších individuí v tomto případě... le
teckým bombardováním, které prý takto hraje
úlohu „očišťovatele rasy“ (1). Nás nemůže ovšem
zajímali, co každý Honza píše o otázkách „ra
sové hygieny“, poněvadž bláznů na světě jest
mnoho a nelze je všechny pozavírati do ústavů.
Ale bezesporně zajímavé jest, že „Archiv pro ra
sovou biologii“ beze všeho otiskl tuto slátaninu,
což by nasvědčovalo tomu, že podobné názory se
nepřičí nacistickému pojetí etických a kulturních
hodnot lidstva. Cynismus, s jakým se dělníci pro
hlašují za méněcenné lidi, kdežto obyvatelé pa
láců — za jedině hodnotné s hlediska „čisté ra
sy“, též není nic úplně nového v Německu, kde
vždy měly velký úspěch a ohlas různé velikášské
teorie; na příklad v minulém století proslul
filosof absolutního individualismu Max Stiroer
(pseudonym, pravým jménem — Kašpar Schmidt).
V knize „Jedinec a jeho majetek“ (vyšlo r. 1845)
psal tento: dobro a zlo nemá pro mne smyslu;
moje dílo není Boží ani lidské, ani pravé, ani do
bré, ani svobodné, nýbrž jest výhradně moje;
ono není všeobecné, nýbrž jediné, jako jediný
jsem Já; pro mne není ničeho výše, než já.“ Ke
konci minulého století hlásal Bedřich Nietzsche
ideál „nadčlověka“, pro nějž jsou všichni ostatní
lidé jen „podstavcem“ a „hnojivém“. Toto cho
robné velikášství, promítnuté na celý národ, jest
vlastní podstatou moderního německého rasismu,
opěvujícího pravé vědě neznámé skvělé vlast
nosti „nordického“ plemene a zavrhujícího jiná
lidská plemena jako „méněcenná“. Pro ideál
„nordické rasy“ falšují rasisté vědu, dějiny,
hanobí umění, popírají přirozená a lidská
práva a nezastavují se ani před rouháním
vůči Božskému Spasiteli a Jeho Neposkvrněné
matce. Aby „vypěstili čistou rasu“, vydávají a uskuíečňují nařízení, jimiž výchova lidí se nahražuje chovem, jako u dobytka. Že při tom se
chudina prohlašuje za méněcennou a zasluhující
úplného vyhubení, jest příznačné pro pravou tvář
německého rasismu, který svým naivně-cynickým
opěvováním rasové důležitosti leteckého bombar
dování dělnických čtvrtí jenom bezděčně odhalil,
komu slouží.
Jest jasné, že rasistické „učení“ odporuje zá
kladním křesťanským pravdám o stvoření člo
věka, vykoupení a milosti. Rasismus jest s křes
ťanstvím naprosto neslučitelným a nutně vede
k novopohanské mystice krve, půdy a pudů. Po
hotoví representanti německé vědy, kteří ve své
velké většině dovedli vždy včas ohnouti páteř
před diktátem shora (viz prohlášení německých
universitních profesorů v r. 1914 o domnělém
právu Německa porušiti neutralitu Belgie!), ihned
se dali do služeb rasismu, tolik lichotícího sa
molibosti a rozpínavému sebevědomí německého
„arijského“ a „nordického“ člověka. Každá „nor222

dická“ prostitutka stala se rázem „vícecennou“
než „nearijská“ počestná žena a matka. Předse
da komory říšsko-německých spisovatelů Johst
(jehož otec byl židem) neváhal podepsati pro
hlášení, že jeho pravým otcem byl „nordický“
milenec jeho cizoložné „nordické“ matky, a tak
si zachránil svoje vysoké postavení a ovšem též
vysoký plat! Není náhoda, že kult „vůdce“ a „ra
sismu“ kvete obzvláště u žen, živících se prosti
tucí, jelikož v příslušnosti k „čisté rase“ vidí
taková ze slušné společnosti vyvržená žena svoji
bezměrnou převahu a „hodnotnost“ aspoň vůči
všem „nearijcům“, což ji povznáší z pocitu vlastní
mravní a společenské méněcennosti na výši sebe
vědomé „nordické“ hodnotnosíi.
Aby si čtenáři udělali představu o skutečně
vědecké „hodnotě“ rasového badání, uvádíme ně
kolik dat z knihy Gůnthera, apoštola to němec
kého rasismu a universitního profesora v Jeně
(z milosti hakenkrajclerské vlády):
Složení národů podle ras v %:
Severoněmci- nordické rasy 80%, dinarské 3"/»,
východní 17%.
Jiho- a středoněmci: nordické 45, západní 3,
dinarské 25, východní 27.
Angličané: nordické 70, západní 20, dinarské
5, východní 5.
Francouzi: nordické 25, západní 40, dinarské 10,
východní 25.
Španělové: nordické 5, západní 80, východní 8,
dinarské 2, „neurčité“ 5.
Rusové: nordické 30, západní 5, dinarské 10,
předněasijské 5, východní 40, mongolské 10,
Čechoslováci: nordické 22, západní 3, dinar
ské 30, východní 45.
Maďaři: nordické 10, západní 15, dinarské 20,
východní 50, mongolské 5.
Židé: nordické 5, západní 5, neurčité 20, di
narské 5, předněasijské 40, východní 13, mongol
ské 2, negerské 10.
Japonci: nordické 5, mongolské 95.
Anžto za jedině ušlechtilou rasu se uznává
jen nordická, tedy nejhodnotnějším národem na
světě jsou Němci v severní části III. říše (80%
nordické krve), potom teprve přijdou Angličané
se 70%, Rusové s 30%, Francouzové s 25%. Če
choslováci jsou na tom dosti špatně s pouhými
22%, ale zato můžeme se nadýmati pýchou vůči
Maďarům s jejich bídnými 10%. Nejhůře to do
padlo s Japonci, Židy a Španěly (všeho všudy
5% ušlechtilé nordické mízy!) Teď už zajisté,
milení čtenáři, rozumíte, proč jedině Němci mají
právo na moc, blahobyt, na politickou a vojen
skou převahu, na kolonie, na cizí území, nad
životem a smrtí všech obyvatelů zeměkoule? Kdo
se nemůže vykázati 80% nordické krve a rodo
kmenem, potvrzujícím původ přímo z pohlavních
žláz Wuotanových, ať se skloní před národem nad
lidí, pro nějž ostatní národy a plemena s pouhými
třiceti resp. (horribile dietu!) pěti procenty ne
jsou než „podstavcem a hnojivém“!
Je-li 70milionový národ vychováván soustavně
ve vědomí vlastní rasové „vícecennosti“ a „nad
hodnoty“ oproti všemu ostatnímu světu, pak
ovšem není divu, že světový mír je stále ohrožo
ván. Zajímavé jest, že osmdesátiprocentně nor-
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dičtí Němci se spojili s pětiprocentními Japon
ci, kterým bylo velkodušně odpuštěno jejich devadesátpět procent nenordické krve. Záminkou
k této rasové mesallianci byl „boj proti bolševismu“. Avšak boj proti bolševismu úspěšně ve
dou při tom právě státy demokratické, kdežto
fašistické a rasistické diktatury, které nemají než
koncentrační tábory a bodáky, jsou v ustavičném
nebezpečí občanské války, nevyhnutelném to kon
ci těchto režimů. Náš boj proti bolševismu vy
bojujeme nikoliv terorem, nýbrž na půdě demo
kratické a rozřešením otázky sociální. Jak chá
pou rasisté v Německu sociální problémy, je
viděli z mudrování Herr Sachslanda v „Archivu
pro rasovou biologii“ o „méněcennosti“ dělnic
kého obyvatelstva měst a o nutnosti „vyčistili
rasu“ leteckými bombami. A slavná německá
„věda“ se ochotně propůjčuje k službám nenánávisti, ničení a rozvratu... Slavný kdysi němec
ký fysik Lenard, nositel Nobelovy ceny, napsal
nedávno učebnici „arijské fysiky“ (sici), ze které
jest cítili málo opravdové vědy, ale zato mnoho
senilní demence. Prohlašuje na příklad teore
tickou fysiku za „židovský výmysl“!
Stejně jako v dávných dobách křesťanství za
chránilo lidskou kulturu před úplným zničením
její barbarskými Germány, tak i dnes bojují kato
líci v Německu o záchranu všech náboženskomravních a kulturních hodnot lidstva. Jest naší
svátou povinností pomáhati jim v tomto boji mod
litbou a mravní podporou. Němečtí katolíci zá
pasí nejen o svátou víru, nýbrž přímo o čest a
kulturu německého národa, který kdysi dal svě
tu tolik duchovních hodnot, zápasí o sociální
pokoj, o soužití národů a o mír Kristův. Kéž Bůh
jim bude v tomto boji nápomocen!
Pozorujeme-li dnešní myšlenkové boje, vidíme,
že liberalisticko-materialistický směr se dostal
do bezvýchodné situace, jsa tísněn výbojnějšími
a rozhodnějšími hnutími komunistickým a fašis
tickým. Blahodušná liberalistická hesla o naprosté
svobodě myšlení, přesvědčení a činnosti jedince,
o rovnocennosti všech náboženství, o státu
„nočním hlídači“ pokoje a míru narazila na tvr
dou ideologii extremistů z prava i z leva. Jedinec
byl jimi prohlášen za pouhou součástku celku,
bez vlastního poslání a účelu. Jedni vyhlašují za
nejvyšší božstvo stát, jiní
rasu, krev a národ.
Mnozí lidé si ani neuvědomují, jak blízcí jsou
sobě komunismus a fašismus všech směrů, ačkoliv
se zuřivě potírají; snad právě proto se bijí. Fa
šistická státní idea nevylučuje na příklad komu
nistické formy hospodářství. Jest chybou domní
vali se, že fašismus a korporativismus jsou orga
nicky mezi sebou spojeny. Korporativismus jest
pouze faktem dnešního fašismu, nikoliv však jeho
normou a ideálem. Bude-li zítra nebo pozítří
nařízena ve fašistických zemích socialisace všech
výrobních prostředků, nebude to nic, co by fašis
tickému pojetí státu odporovalo. Komunismus,
jako hospodářský řád, vyplývá dokonce úplně
logicky z fašistického pojetí státu, jako nejvyššího zdroje práva a moci na zemi. Tato idea jest
čistě germánského původu a pochází od Fichteho
a Hegela. Nemá tedy fašismus nic společného
s kulturou latinskou, t. j. s křesťanskou tradicí.

Známý katolický sociolog dr. Arnošt Winter na
své cestě do Itálie se mnoho stýkal s fašistickými
mysliteli a vědeckými pracovníky. Téměř všichni
byli nadmíru překvapeni, když še přesvědčili o
tom, že dr. Winter béře svůj katolicismus oprav
du vážně. „Četl jste Marxe,“ ptali se ho, a když
přisvědčil, odpověděli mu: „Jak můžete potom
ještě mluvili o náboženství a teologii?!“ („Wie
ner politische Blätter“, 1936, duben). Tyto ná
zory jsou příznačné pro pravé smýšlení fašistic
kých ideologů a nikoliv oficielní projevy vůdců,
anebo případné dobré spolužití s Církví, jež nemá
v sobě rázu organické nutnosti, nýbrž jest pouze
důsledkem rozvážné diplomacie s obou stran. Ně
kteří chtějí světu namluviti, že italský fašismus
a německý hitlerismus jsou naprosto odlišnými
od sebe zjevy. Není to pravda: v základě hitlerismu je tentýž Hegel a Fichte, jako i u italského
fašismu; metody obou jsou stejné: kult vůdců,
poručnictví v celém společenském životě, kult
války, popírání osobního určení jedince, odvození
všech práv člověka od moci společnosti. Jenom že
v Německu, narozdíl od Italů, stále touží po usku
tečnění ideálu „Třetí říše“, t. j. po vytvoření „uza
vřeného německého území“, ve kterém by se octly
miliony Němců, dnes patřících ke Švýcarsku, Pol
sku, Československu, Francii a pod. Proto jest
tam „národ“ ještě vyšší pojem, než u italských
fašistů „stát“: Italové jsou zeměpisně saturováni,
kdežto Němci křičí, že se jim děje křivda. To jest
celý rozdíl mezi německým a italským fašismem.
Rasistický nátěr hitlerismu rovněž není orga
nickou nutností, nýbrž populárním pro Němce
manévrem „na čáře nejmenšího odporu“. Co jest
však nutno v každém fašismu, toť odpor proti
přirozenému právu jedince, vyplývajícímu ze zá
kona Božského. Odpůrci fašismu, kteří stojí na
půdě liberalismu nebo socialismu, t. j. na půdě
bezvěrectví a hmotařství, nedovedou nikterak do
statečně odůvodniti svůj odpor proti popírání
zásad demokracie se strany fašismu, resp. komu
nismu. Proč opravdu má jedinec míti na př. prá
vo na svobodu přesvědčení, když nemá svobod
né vůle, jak to hlásají materialisté, když jest je
nom chemická sloučenina? Proč páni socialisté
a liberálové tak zuřivě odmítají hesla o nerovnocennosti lidských ras, jestliže lidé nepochází od
Adama a Evy, nýbrž z opice? A co, když opravdu
opice, ze které se vyvinuly germánské národy,
byla přece hodnotnější, nežli opice praslovanská
resp. prasemitská? Boj s komunismem a fa
šismem nebude vybojován jinak, než zbraněmi,
které nám poskytuje svátá víra a katolická
filosofie! Že i rozumní socialisté začínají si
býti toho vědomi, svědčí článek p. Kř. v „Prá
vu Lidu“, kde autor kritisuje naši domácí „Blubo“ („Blut und Boden“) filosofii mudrců z „Ven
kova“ a píše: „Katolická ideologie, která ná
leží k nejlépe fundovaným filosofic
kým systémům (podtrženo námi), dávno od
soudila tyto hitlerovské these jako projev t. zv.
novopohanství a také čs. katolíci neváhají to
říci o tom, co píše „Venkov“ o „zákonu půdy".
Lidé si překvapeně dnes uvědomují, že prin
cipy demokracie, svobody, bratrství a rovnosti
'ršech před Bohem, jež tak nebezpečně jsou ex
trémními směry ohrožovány, jsou zásadami křes
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ťanskými. Nekatolík, proslulý filosof Henri Bergson, psal: „Člověk dnes vdechuje křes
ťanství jako vůni ve všem, co civilisace
s sebou přináší.“
Toto poznání se šíří světem. I ti, kteří ještě ne
tak dávno vztekle bojovali proti Církvi a nábo
ženskému řádu, vidí dnes, že křesťanství jest
posledním a bezpečným útočištěm proti extremistickému běsnění. Krásně to pověděl Dr. Hoofí
na kongresu křesťanských studentů v Birminghamu: „Křesťanství, které se lepí jako doda
tek k nacionalismu, fašismu, kapitalismu, demo
kracii, socialismu, jest vždy jen mostem k čirému
pohanství... Teprve živé křesťanství, t. j.
křesťanská pospolitost, jako Corpus
Christi, může pomoci světu.“

výroby a cenové kalkulace, bez ohledu na „želez
né zákony hospodářské mechaniky“, alias liberalisíicko-národohospodářského šarlatánství.
Nedávné uvolnění obchodů s devisami a pod.
zavdalo podnět k jásotu v liberalistickém a v
části socialistického tisku nad nastávajícími tuč
nými léty hospodářské konjunktury. „Regulova
né“ a „řízené“ hospodářství se již prohlašuje za
„odbyté stanovisko'“ a vítá se návrat „velikého
proudění kapitálu, zboží a lidí“, čili renesance
liberalistického hospodářství. Při tom se zapo
míná, že ve světě již druhý rok panuje konjunk
tura (ovšem jen pro kapitalisty a stroje, nikoliv
pro pracující lid), a že tato již nebude tak dlouho
trvafi, jako všechna podobná období „prospe
rity“ předtím. Jest bezpochybné, že jakmile vy
pukne nová krise, která ukončí růžové naděje
dnešních obdivovatelů liberalistického hospodář
Podle severoamerických statistik je v USA 33 ství ,zase přijdou ke slovu zásady „regulovaného
osob s ročním důchodem přes 1 milion dolarů. hospodářství“, které jsou tak charakteristickou
2 osoby vykázaly roční důchod přes pět milionů známkou krisové mentality, stejně jako ideologie
dolarů. U nás nemáme takových boháčů, oož nás „volného obchodu“ a „velikého proudění“ jest
ovšem nikterak nezarmucuje. Horší je, že důcho příznačnou pro mentalitu „prosperity“. Tu se jas
dy našich dělnických vrstev jsou většinou takové, ně ukazuje bezzásadovost hospodářských teoretiků
že nestačí ani na nejnutnější obživu. V r. 1929 a rozhodujících činitelů, řídících sociálně-hospobyla průměrná dělnická mzda 18.91 Kč, letos však dářskou politiku podle toho »jaká jest okamžitá
již jen 15.92 Kč. Podle statistik Všeobecného situace, t. j. čistě nahodile. Jak dlouho může trvapensijního ústavu poklesly průměrné požitky po ti takové potácení se se strany na stranu? Což
jištěnců v r. 1935 o 13.4% oproti r. 1929. Avšak opravdu nelze vyřešiti v míru a dohodě otázku
tyto průměrné číslice nedávají ještě úplně jasné sociální? Tím by se přece předešlo hlubokým
ho obrazu bědné situace našich dělníků a zaměst otřesům, snad dokonce i katastrofě.
nanců. Tak na př. na Českomoravské vysočině
Sociální rozvrstvení a hospodářská struktura
vydělá dělník v škrobárně při 12hodinové práci našeho státu jest velmi příznivá tomu, aby se
denní 50 až 70 Kč týdně, dělnice — 25 až 30 Kč! demokratickou cestou zavedlo stavovské zřízení
Tříčlenná rodina potřebuje k skrovné obživě as společnosti. Není u nás velkých hospodářských
poň 109 Kč; rostoucí konjunktura naší výroby, protiv. Koncentrace kapitálu nedostoupila u nás
o níž svědčí větší spotřeba uhlí, koksu, větší po té míry, aby postavení středních vrstev, jako so
čet při stavovaných vagonů, indexy výrobní a ce ciologicky nejnosnějšího pilíře stavovského zří
nové — vše to se odehrává ve znamení podvýživy zení, bylo objektivně neutěšeným. Počet podniků,
pracujícího lidu. Dobrým ukazovatelem spotřeby zaměstnávajících nejvýše 5 lidí, dělá 91.3% všech
jest výstav a odbyt piva. V říjnu t. r. poklesl živnostenských závodů. Jenom 2.4% všech zá
výstav piva oproti říjnu r. 1935 o celých 11.5%. vodů zaměstnává více než 20 lidí. Skutečně vel
Velký vliv na spotřebu potravin vykonávají kých podniků s více než 1000 zaměstnanci, jest
ovšem též ceny. Spotřeba cukru na hlavu ročně v ČSR. všeho všudy 74. Máme tedy objektivně
obnáší u nás asi 26 kg. Národohospodářští pří nejpříznivější podmínky k zavedení přirozeného,
živníci kapitálu se stále dovolávají nějakých ne t. j. stavovského zřízení společnosti, což by za
existujících „železných zákonů“ spotřeby, podle jisté bylo nejlepší zárukou klidného dalšího roz
kterých prý zlevnění cen cukru nepomůže. Již voje v duchu míru a pokoje, za doplňující a kon
jsme uvedli jednou v našem časopise poučná trolující činnosti státní moci. Není třeba čekati,
data o spotřebě cukru v jiných zemích, ze kte až propukne válka resp. až zoufalství hynoucích
rých bylo zřejmě viděti, že „učené“ rozklady z podvýživy lidí se projeví násilnými činy. Demo
kapitalistických zaprodanců nejsou než šmoko- kracie musí rozřešiti sociální otázku.
vinou. Postačí jen letmý pohled do skutečnosti,
jaká je: v Itálii stojí 1 kg cukru 11 Kč — spo
třeba 7.7 kg na hlavu ročně, v Českosloven
Na plenární komunistické schůzi v Sovětském
sku stojí 1 kg 6.30 Kč — 26 kg spotřeba na svazu prohlásil předseda Svazu bezvěrců („So
hlavu ročně, v Dánsku stojí 1 kg cukru 3 Kč — juz bezbožníků“), že nyní žádný sovětský dělník
spotřeba 53.4 kg na hlavu ročně!
nechodí do kostela. Na to povstal dělník Žochov
Při levnější ceně cukru stoupla by též jeho a pravil: „Já do kostela chodím a nejen já, ale
spotřeba a zmizelo by pašování bezcenného pro mnozí dělníci chodí tam také.“ Před několika
organismus cukerínu. Bez toho nejsou žádné o- měsíci psal známý sovětský leader „bezbožní
právněné vyhlídky na velký rozvoj budoucího ex ků“ Jaroslavský v „Pravdě“, že přes mohutnou
portu cukru. Naši odběratelé za hranicemi se za agitaci, rozvinutou bezvěrci za vydatné podpory
řizují s výrobou cukru pro sebe, jako na příkl. státu, komunistické strany a tisku, se nepodařilo
Rakousko, Litva, Anglie a j. státy. Náš cukerní vykořenili náboženství v SSSR. Naopak, kostely
průmysl bude jednou odkázán výhradně na do jsou ještě více navštěvovány, nežli dříve, 80%
mácí trh, což nutně si vyžádá úplnou přeorientaci všech narozených dětí bývá pokřtěno, církevní
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sňatky se uzavírají jako tomu bývalo za starých
časů, a bezbožecká propaganda zvláště ve vesni
cích zůstává bez patrného účinku.
Duch sv. tedy nepřipouští, aby křesťanská víra
vymizela na Rusi. Nepodařilo-li se bolševikům
zničiti náboženství v dobách, kdy hulákající prů
vody bezbožníků směly rušifi v kosfelích boho
služby, tím méně se jim to podaří nyní, když
„svoboda vykonávání kultu“ jest již definitivně
zaručena novou sovětskou ústavou. Že v městech
se „bezbožníkům“ poměrně dobře daří, lze vysvětliti nejen z toho, že rozkladné ovzduší měst
je vůbec náboženskému životu a cítění nepříznivé,
nýbrž též ze specielních sovětských sociálně-hospodářských poměrů. Většina venkovského oby
vatelstva jsou „kolchozníci“, kteří jsou existenčně
nezávislými na státu a komunistické straně.
„Komsomolskaja Pravda“ a jiné časopisy“ jež se
specialisovaly na protináboženské štvaní, musí
proto s bezmocným vztekem přihlíželi k tomu,
jak se na ruské vesnici vzmáhá náboženský ži
vot. „Komsomolci (členové Svazu komunistické
mládeže ve vesnicích) si váží popa, chodí do kos
tela, oblékají se v neděli svátečně a pěstují kos
telní zpěv!“ — foť stálé téma truchlivých úvah
oficielního bezbožeckého tisku. V městech jest
situace jinou. Dělníci a vůbec všichni zaměstnanci
jsou existenčně úplně závislými na státě, který
jest oficielně protináboženským. Takový Žochov
jest v sovětských poměrech přímo hrdinou, když
otevřeně se přiznal k náboženství na plenární
schůzi všemocné komunistické strany. Námitka,
že v SSSR jest uzákoněno právo na práci a že
tedy dělníci by mohli bez obav hlásili se k své
mu přesvědčení, jest lichou, protože toto „právo
na práci“ není potvrzeno důchodovou klausulí,
čili tomu, kdo chce pracovati, ale práce neobdrží,
není přiznán žádný sociální důchod. Takové „prá
vo na práci“ není tedy ničím více, než pouhým
konstatováním dnešního faktického stavu věcí v
SSSR, jako tomu bylo na příklad v USA v ob
dobí konjunkturního rozmachu. A že vskutku
mnoho sovětských občanů nemůže práce od státu
obdržeti, dokazují zprávy ze sovětských listů o
tom, že ten a ten byl „sňat s roboty“ (sesazen z
práce) pro „trockismus“ nebo pro „odklon“ resp.
„úchylku“ rázu politického. Vývoj náboženských
poměrů v sovětském svazu potvrzuje plně thesi
Sv. Otce a katolických sociologů o tom, že mezi
státem a jedincem musí býti vsunuty více méně
autonomní společenské resp. stavovské útvary,
chránící jedince před možnou svévůlí orgánů stát
ní moci. Není tedy divu, že fakticky neodvislí od
státu zaměstnavatelé „kolchozníci“ mohou neru
šeně jiti za hlasem duše, mocně volajícím po po
znání věčných pravd o příčinách a účelu všech
věcí. Této existenční jistoty však nemají měst
ští proletáři ve státních službách, čímž mohou se
též vysvětliti „úspěchy“ bezbožníků v městech.
Jinými slovy řečeno, proslulá „svoboda svědomí",
nedávno novou Sovětskou ústavou zaručená, vy
padá jako zotročení a nejhorší nátlak. Však také
francouzský spisovatel André Gide, nedávný nad
šenec a obdivovatel SSSR, při své návštěvě So
větského Ruska se přímo zhrozil duševní ne
svobody sovětského lidu.
*

Díky vládnímu nařízení 134'35 o zákazu bez
důvodného zavírání podniků 50.000 lidí uhájilo
svoji existenci. Jak důležité jest v nynější době
podnikati vše, aby zabezpečila se pracujícímu
lidu pracovní příležitost, vysvítá z posledních sta
tistik o těžbě uhlí a zaměstnanosti horníků. V
listopadu t. r. bylo výtěženo oproti listopadu
r. 1935: kamenného uhlí o 14% více a hnědého
uhlí o 8% více, kdežto počet osazenectva v hně
douhelném revíru stoupl jen asi o 0.9%, v kamenouhelném revíru počet osazenectva dokonce po
klesl o 1.6%! Zase nový důkaz toho, že techno
logický proces nahrazování lidí stroji pokračuje
nezadržitelně. Tento problém stal se nejdůleži
tější otázkou naší doby u nás a v jiných zemích.
Zvláště těžce jsou postiženy technologickou ne
zaměstnanosti v USA a v Anglii. Bída některých
krajů v Anglii jest příslovečnou. Nedávno vě
noval lord Nuffield 2 miliony liber (asi 280 mi
lionů Kč) na opatření práce pro obyvatelstvo nej
chudších oblastí. Věru velkorysý to čin!
Konjunkturní vzestup světové výroby se proje
vil i u nás v produkci surového železa a ocele,
která v listopadu t. r. již překročila stav z roku
1930 a přibližuje se ke stavu z. r. 1929. Již jsme
jednou poukázali na to, že nelze vysvětlovati ny
nější konjunkturu jenom zbrojením států, protože
vzestup výroby kovů jest jenom z části podmíněn
válečnými potřebami; větší část produkce slouží
účelům investičním (zařizování a obnovování zá
vodů a pod.), což by svědčilo o obvyklé konjunk
tuře cyklistické, která ale tentokráte se odehrává
ve třídě „horních desetitisíců“, aniž by podstatně
zlepšila sociální poměry pracujících a nezaměst
naných. Snížení počtu nezaměstnaných v ČSR.
jest způsobeno hlavně veřejnými investičními pra
cemi, soukromé podnikání se přičinilo poměrně
málo. Žel Bohu, naše soukromé podnikání stále
očekává zázraky od „obnovení světového obcho
du“ a od nových exportních možností a nechce
si uvědomiti, že jest třeba se přizpůsobifi změ
něným poměrům a přeorientovati výrobu. Tak na
příklad nová výroba termosových lahví ve Vsetí
ně se dobře ujala pro domácí trh a vývoz. O po
činu jiných skláren s výrobou skleněné vaty a
skleněného přediva jsme již v této rubrice psali.
V r. 1936 dostoupila výrobnost v českoslov. těž
kém průmyslu výše z r. 1930. Též i kursy cen
ných papírů na pražské burse stouply letos znač
ně. Největší vzestup vykazují hodnoty strojíren
ské — o 87%, dále stavební — o 70%, železářské
o 65 %. Nejmenší vzestup je u pivovarů (prů
měrně asi o 30%). Zato malá ukázka toho, že
vzmáhající se hospodářská konjunktura týká se
především výrobních statků a v daleko menší
míře též spotřebních. Ovšem, ani v tom případě,
kdyby také ve výrobě spotřebních statků nastou
pil pronikavý obrat k lepšímu, neznamenala by
tato okolnost ukončení bědné situace širokých
vrstev lidu. Nezapomínejme, že značná část dů
chodů připadá na příjmy nekolísající, resp. ne
patrně kolísající, na př. platy státních a veřej
ných zaměstnanců, renty a pod. Všeobecná kon
junktura ve výrobě spotřební může tedy spo
čívali ve zvýšené spotřebě důchodově silnějších
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kruhů, aniž by se podstatně zlepšilo postavení
většiny obyvatelstva. Vskutku vidíme, že u nás se
zotavila výroba, zlepšil se odbyt, kursy akcií
stoupají ,dividendy též, kdežto, přes značný po
kles nezaměstnanosti oproti loňskému roku, mzdy
pracujícího lidu nestačí většinou ani k pouhému
živobytí. K četným statistickým údajům, v na
šem časopise uveřejněným, dodáme zajímavá sdě
lení z posledních statistik o počtu sňatků v Čes
koslovensku: v r. 1929 bylo uzavřeno asi 140.000
sňatků, kdežto v r. 1935 bylo uzavřeno jen asi
115.000 sňatků, což bezpečně ukazuje na to, že
hospodářská nejistota a deprese životní úrovně
značně ovlivňují sňatečnost. Příznačné jest, že
v průmyslových oblastech naší republiky jest po
kles počtu uzavíraných sňatků větší, než v pře
vážně zemědělských.
Rostoucí světová konjunktura za současného
zhoršení sociálně-hospodářského postavení vět
šiny lidstva prokázala nicotnost názoru, že zjevy
hospodářského života jsou něčím v sobě uzavře
ným, co lze hodnotili nezávisle na ostatních zje
vech lidského spolužití a co hlavně, že vyloučení
mravních zásad z hospodářského života nutně
vede k absurdním koncům. Jen tak můžeme vy
světlili dnešní bídu lidstva v nadbytku hmotných
statků. Liberalistické hospodaření prostě není
více s to, uživiti lidstvo. Místo toho, aby tech
nických pokroků bylo náležitě využito k zvětšení
spotřebních statků a k jejich zpřístupnění lidem,
roste výroba výrobních prostředků a jejich po
třeb (pohonné látky a pod.). Místo toho, aby
stroje braly lidem zbytečnou dřinu, berou jim dů
chod, t. j. nárok na existenci. Tak na příklad
v Novém Yorku se chystají nahradili všechny
dopravní prostředky (auta, tramvaje, metro) po
hyblivými chodníky. Jest na bíledni, že takové
zařízení by bylo o mnoho racionelnějším, než do
savadní s jeho hlukem, otravnými výpary a do
pravními katastrofami. Co však s desetitisíci za
městnanců? V naší době nemůžeme spoléhali na
to, že se to všecko nějak časem spořádá a že tito
lidé si najdou jiná zaměstnání, poněvadž vlivem
automatisace výroby ubývá počet pracovních pří
ležitostí, o čemž svědčí statistiky technologic
ké nezaměstnanosti. Tedy: zříci se dobrodiní mo
derní techniky? Anebo bezohledně kráčeti přes
mrtvoly, jak to dosud liberalismus vždy činil, a
vyhodili zaměstnance na dlažbu, ať se stát o ně
postará podporami v nezaměstnanosti? V Ma
ďarsku na příklad zakázali letos používání žacích
strojů, aby nezaměstnaní měli práci. Zajisté roz
umné to opatření. Není to však konečné rozřešení
otázky sociální. Jest jasno, že návrat k manuelní
výrobě v liberalislickém řádě může býti uskuteč
něn jen za cenu pronikavého zhoršení životní mí
ry všech pracujících ve výrobě a to ještě při úpl
ném uzavření se hospodářským stykům s cizi
nou. A co brannost, státu, která vyžaduje bez
podmínečně oo největší rozvoj technického zaří
zení nejen v zbrojařské výrobě, nýbrž také v ce
lém hospodářství? Liberalismus se dostal dnes do
slepé uličky. Buď zbídačení lidstva pomocí dal
ší mechanisace výroby, anebo zbídačení dalším
stlačováním mezd bez technického pokroku, to
jsou vyhlídky liberalismu s jeho „železnými zá
kony“ hospodářství bez Boha a mravnosti. Ny
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nější výrobní konjunktura nejen že ukázala nám
liberalismus ve vší jeho nahotě, ale též i odhalila
pravou hodnotu panujících národohospodářských
teorií a názorů. Když byla před několika málo
léty největší tíseň, tu se vyrojilo množství pro
jektů „řízeného“, „regulovaného“, „kontrolované
ho“ atd. hospodářství. Do voleb parlamentních
se šlo s hesly syndikalisace vší výroby a hospo
dářské demokracie. Nad liberalismem byla zlo
mena hůl. Dnes, jakmile začly výrobní indexy
stoupati a lepšiti se dividendy, zapomnělo se na
„hospodářskou demokracii“ úplně. List jedné z
největších socialistických stran, která ještě před
nedávném zuřivě obhajovala myšlenku syndikali
sace, dnes stále píše o „uvolnění soukromého
podnikání“, o „samočinné regulaci hospodářsského života“ a o „nezměnitelných národohospodář
ských zákonech“, existujících sice v národohos
podářských čítankách a ve fantasii liberalistických učenců, nikoliv ale ve skutečnosti. Neexi
stuje žádný nutný hospodářský řád,
nýbrž jen správný aneb nesprávný! Ná
prava dnešních poměrů přijde, až lidé si tuto
pravdu uvědomí a odhodí liberalisíickou „uče
nou“ pavědu tam, kam právem patří, to jest do
starého haraburdí. Hospodářství bez Boha a
mravnosti selhalo; setrvati v tomto nemravném
řádě znamená připravovati se ke katastrofě. Ne
pochybujeme ovšem, že s propuknutím nové ne
vyhnutelné hospodářské krise zase obživnou hesla
„hospodářské demokracie“ a „syndikalisace“ a
znova se zlomí hůl nad liberalismem. Jen aby ne
bylo už pozdě...

ZAJÍMAVOSTI
ZE ŽIVOTA SOCIÁLNÍHO
A HOSPODÁŘSKÉHO.
Smutné konce sfachamovštiny a jiných svobod.
Stachanovské hnutí v Sovětském Svazu, které
bylo prohlašováno za počátek nové éry hojnosti
a blahobytu v SSSR, zřejmě ochabuje. Podle
posledních statistik, zmenšil se průměrný výdělek
dělníka v továrnách na hospodářské stroje z
836 rublů v srpnu m .r. na 799 rublů v září.
Lze ovšem připustiti též jinou možnost, a sice
- - snížení úkolových sazeb při nezměněné in
tensitě práce resp. při zvýšené výkonnosti děl
níka. Sovětské statistiky neuvádí uspokojivého
výsvětlení poklesu výdělků. Nejpravděpodobnější
vysvětlení bude asi to, že ochably výkony děl
níků v důsledku stálého přepínání nervů „síachanovštinou" za současného snížení sazeb za
účelem popoháněčím. Proslulé „právo na práci“
v Sovětském Svazu vypadá podle toho poněkud
divně. Neméně divně vypadá bolševické „právo
na svobodu svědomí“, nedávno proklamované
osmým sjezdem Sovětů: v r. 1935 bylo na území
Sovětského Svazu zavřeno 14.000 kostelů, kaplí a
jiných modliteben. 3687 duchovních osob bylo
potrestáno pověstným GPU (tedy nikoliv soudně,
nýbrž policejně za vykonávání náboženských úkonůl), 29 duchovních bylo zastřeleno pro „kontrarevolučnost“. Uvážíme-li, že v Sovětském ráji
jest důvodně podezřelým z „kontrarevolucionář-
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ství“ i takový člověk, který má pochybnosti o
marxistickém článku víry o původu člověka z
opice, dovedeme si představiti kouzlo celé „du
chovní svobody“ v zemi socialistických otroků.
*
„Lakýrnické listy“ trnou v obavách o mravnost.
V č. 21 „Lakýrnických listů“ čteme rozumo
vání o tom, že 40hodinový pracovní týden „mo
rálně by působil na mnohé lidi velmi neblaze,
kdyby necelou třetinu dne byli zaměstnáni, kdežto
více než dvě třetiny dne by jim zůstaly volné“.
Dovolávání se zájmů mravnosti jest ovšem zde
zcela ne na místě: víme přece, že za středověku,
kdy kvetla řemesla, byl počet praoovních dnů
menším, nežli počet dnů svátečních, kdy se ne
pracovalo, při tom však mravnost nikterak ne
trpěla, nýbrž naopak, volný čas přispíval k nábožensko-mravnímu povznesení lidí. „Lakýrnic
kým listům“ nejde ovšem o žádnou morálku za
městnanců, ale nejspíše o vlastní kapsu. Zapomí
nají při tom, že tentýž duch mamonářství jest
duchem liberalistického kapitálu, který smete s
povrchu země nejdříve právě řemesla a maloživnosti. Naši živnostníci by si měli uvědomiti,
že jejich úkolem jest bojovati proti duchu libe
ralismu a kapitalismu ,t. j. proti mamonářství
a materialismu a pro nastolení zásad spravedlno
sti v životě sociálním a hospodářském. Není
správné, když máme půl milionu nezaměstnaných,
protože není prý práce, s druhé strany však
se přetahuje pracovní doba přes čas. V celé řadě
velkých, středních a malých podniků v cizině
byl zaveden 40hodinový pracovní týden dobro
volnou dohodou, což vesměs prospělo zaměst
navatelům a zaměstnancům a zařadilo část nezáměstnaných zpět do práce. Že to prospívá i
všemu střednímu stavu, jest na bíledni — zvět
šuje se počet spotřebitelů a kupců řemeslnického
zboží. Jest smutné, že na nedávném zasedání
Mezinárodního úřadu práce, kde byly přijaty
resoluce o zavedení 40hod. pracovního týdne v
chemickém průmyslu, hlasovali zástupci zaměst
navatelů proti a s nimi též i zástupci česko
slovenských zaměstnavatelů. Způsob psaní „La
kýrnických listů“ nasvědčuje tomu, že některé
skupiny našeho živnostnictva si neuvědomují, kde
je jejich místo v boji o lepší a spravedlivější
život. Nikoliv s liberalistickým kapitálem, nýbrž
s pracujícím lidem musí jiti náš střední stav,
aby prosadil spravedlivé stavovské zřízení, ve kte
rém bude každý chráněn existenčně před hroznou
nadvládou kapitálu. Střední stav se nedočká
vděčnosti od velkokapitálu za podporu zájmů
kapitalistů proti dělníkům; zvítězí-li kapitál, pak
bude po středním stavu veta.
„1.000“.
V Československu ke konci t. r. bylo zaregi
strováno 1.000 (slovy: tisíc) kartelů.
Průměrná mzda r. 1929 a 1934.
Podle statistických dat Ústřední sociální po
jišťovny (ÚSP) byla průměrná mzda dělnická
v r. 1929 19.11 Kč, v r. 1934 — 16.30 Kč.
Vnitřní státní dluh a oběh bankovek v Německu.
Stav vnitřního státního dluhu v Německu je
je letos ve výši 9 miliard říšských marek. Když
nastoupila v r. 1933 Hitlerova vláda, byl stav

vnitřního státního dluhu ve výši 4 a čtvrt miliardy
marek. Zásoby zlata a devis se v téže době zmen
šily téměř o 1 miliardu marek. Oběh bankovek
se zvětšil o více než půl miliardy marek. Povaha
německého „hospodářského zázraku“ se ve světle
těchto číslic projevuje velmi jasně: snížení po
čtu nezaměstnaných a vysoká výrobní konjunk
tura, kterou se dnešní německý režim rád chlubí,
vše^ to jest prováděno jen na dluh a za cenu
snížení životní úrovně lidu.
Indiex výroby r. 1936.
Podle Maiwaldových propočtů v „Obzoru ná
rodohospodářském“ byl v r. 1936 index výroby
v ČSR. (r. 1929 = 1Ó0) v procentech:
uhlí
80 až 90
koks
90 až 100
železo a ocel
75 až 80
porculán
40 až 45
chemická industrie
85 až 100
papír
90 až 95
textil
85 až 95
průmysl koží
85 až 100
výroba elektrického proudu
110 až 115

Konsumní družstva.
V r. 1935 bylo v Československu 589 spotřebi
telských družstev s 4755 prodejnami a 805.641
členy. Hrubá tržba obnášela 1.648 mil. Kč.
Příčina omezení světového obchodu.
Výrobnost evropského průmyslu (bez sovět
ského svazu) dosáhla v r. 1936 stavu z r. 1929.
Světový obchod však zůstal hluboko pod úrov
ní z r. 1929, jak je vidno z této tabulky:
ročníky:
hodnota světového obchodu
1929
100
1930
80.8
1931
57.7
1932
39.0
1933
35.1
1934
34.2
1935
34.6
1936 (v třetí čtvrtině roku) 37.3
Jest nepochybno, že výrobní konjunktura v r.
1936 ve většině zemí měla ráz domácí. Ze znač
né části ovšem bylo hospodářské oživení způ
sobeno úsilovným zbrojením států. Bylo by však
chybné, domnívali se, že vzestup výroby, zejména
oceli a železa, byl způsoben hlavně potřebami
zbrojařského průmyslu. Již jsme v této rubrice
poukázali na to, že největší část ocelových a že
lezných produktů jest spotřebována soukromou
investiční činností. — V uplynulém roce nej
větší vzestup celkové výroby byl oproti r. 1935
v Sovětském svazu, kde jsou největší indusfrialisační možnosti (poněvadž ještě zdaleka není
dosaženo saturačního bodu), pak následuje Ja
ponsko, severské státy, Německo s výslovně
zbrojní konjunkturou a nové průmyslové státy
(Maďarsko, Turecko, Egypt a j.). Značný vzestup
výroby vykazují nástupnické státy bývalé carské
říše — Litva, Lotyšsko, Estonsko. Ubývá mož
nosti pro exportní průmysl, který se musí přeorientovati pro domácí potřebu, což ovšem vyža
duje především posílení domácí kupní síly, t. j. od
stranění nezaměstnanosti a vzestup mezd a platů.
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Čtyřicetihodinový týden.
Přípravná konference Mezinárodního úřadu
práce (MÚP) přijala resoluci o nutnosti zavedení
40hodinového pracovního týdne v lučebním prů
myslu. Zástupci československé vlády hlasovali
pro tento návrh (proti ní byli delegáti průmyslu).

Na co zdražení umělých tuků?
Kdežto v Praze stojí kilogram másla 18—20 Kč,
vyvážíme do Německa máslo za 11.55—12.25 Kč
za kilogram. Sedm vagonů bylo již odesláno. Je
to úplný výsměch našemu lidu, kterému učení ná
rodohospodáři chtějí zdražiti umělé tuky, aby
povznesli konsum másla a sádla. Historie cukru
se opakuje. Kdyby byli páni agrární vlastenci
prodávali za 11 Kč máslo v Praze a nikoliv
Němcům, tu by jistě docílili více, než zdražením
umělých tuků. Divíme se, že takové antisociální
návrhy jsou uveřejňovány a že o nich se. vedou
vážné diskuse, ačkoliv tyto projekty jsou vůbec
nezpůsobilé býti předmětem veřejné debaty, tře
baže i vychází od vysokoškolských učitelů, kteří,
žel Bohu, propůjčují svoji učenost k službám
bezohledné chamtivosti hrdinů cukru a lihu.
Počet deníků v celém světě.
Na celém světě vychází celkem 50.000 deníků.
V poměru k počtu obyvatelstva jest deníků nej
více ve Švýcarsku a na Islandě.
Různý konsum některých statků.
Nejvíce chleba se spotřebuje v Belgii (273 kg
na 1 osobu ročně), nejméně ve Švýcarsku (130
kg na osobu ročně). — Nejvíce masa se spotře
buje v Novém Zélandu (72 kg ročně na hlavu),
v Anglii a USA připadá 60 kg masa na hlavu. —
Nejvíce kávy spotřebuje Dán (7.30 kg), Ame
ričan spotřebuje ročně 5.45 kg, Francouz 4.18
kg, Švýcar 3.40 kg, Němec 2.40 kg, Rakušan 1.8
kg, Čechoslovák 0.89 kg, Angličan 0.42 kg
(Angličané pijí ponejvíce čaj), Rus 0.1 kg (nej
větší konsum na světě). Největším pijákem piva
jest Belgičan se 190 litry piva ročně.

Právo na práci v SSSR.
Nová ústava SSSR jest již odhlasována. Všem
občanům jest zaručena rovnoprávnost a právo
na práci. Při tom však stále platí starý zákon,
zakazující vyučování náboženství, byť i soukro
mě (1), tedy s „rovnoprávností“ nemyslí to bol
ševici vážně. Co se týče „práva na práci“, které
oslňuje mnohé i u nás, upozorňujeme, že v nové
sovětské ústavě není ani zmínky o tom, že tomu,
kdo ne svojí vinou nemá práce, se přiznává soci
ální důchod a v jaké výši. Bez této důchodové
klausule jest toto proslulé „právo na práci“ pou
hou fanfaronádou a nikoliv uzákoněním práva
každého jedince na pracovní důchod, což zajisté
má býti cílem politiky sociální spravedlnosti a
lásky.
Synthetická výroba kaučuku a význam
přeorientace průmyslu.
Světová spotřeba gumy přestoupila letos 1 mi
lion tun. V Zemědělské Akademii podal zprávu

228

dr. Nebovidský o možnostech a vyhlídkách synthetické výroby kaučuku u nás. Čsl. dovoz dělá
12—13.000 tun ročně v hodnotě asi 120 milionů
Kč. Celou tuto spotřebu bylo by lze krýti do
mácí výrobou umělého kaučuku z lihu. Bylo by
k tomu třeba asi 427.000 hl lihu (t. j. asi 43.000
vagonů brambor, resp. cukrovky). — K této zprá
vě poznamenáváme, že synthetická chemie bude
jednou rozhodujícím činitelem, který by mohl
snad ukončili koloniální spory a boj o suroviny.
Nesmíme též zapomínati na sociálně-etický vý
znam nezávislosti na cizích surovinách: otázka
přeorientace výroby v duchu služby domácímu
trhu především vyžaduje též i řešení problému
důchodů širokých mas a odstranění technolo
gické nezaměstnanosti. Liberalistická ideologie je
životním vývojem dokonale poražena. I po znovuzahájení politiky „otevřených dveří“, „měno
vých sfabilisací“ a podobně, zůstane již trvale
vlastní industrie v takových zemích, které ještě
do nedávná byly odkázány na dovoz z ciziny. Industrialisují se státy balkánské, blízkého Orientu,
kolonie. Jest přece naivností, když určité kruhy
namlouvají naší veřejnosti, že jen a jen od zvý
šení našeho exportu lze očekávati pronikavý obrat
v čsl. hospodářském životě. Že ani zvýšení vý
vozu nepřivodí podstatného zmenšení nezaměst
nanosti, jest dnes úplně jasno, poněvadž dnešní
nezaměstnanost není konjunkturálního rázu, ný
brž strukturálního. S druhé strany, v hospodář
ském zeměpise světa odehrály se rovněž hluboké
strukturální změny. Jest proto až trapné, když
se v části našeho tisku jásá nad každičkým pro
centem zlepšení obratu československého zahra
ničního obchodu. Za období leden—listopad t. r.
vzrostl obrat zahraničního obchodu u nás na
13.993 milionů Kč oproti 12.698 mil. Kč za stej
nou dobu loňského roku, t. j. o něco více než
10%, což zavdalo podnět k triumfujícím fanfárám
v celé řadě listů. Svalovati vinu na malý export,
na zlé Japončíky, devisová opatření, kontingenty,
jest zajisté velmi pohodlné, ale pro koho? Jen
v zájmu liberalistických kapitalistů jest, aby se
stále udržoval na živu blud o exportu, jako jedi
ném východisku, jelikož se tím odvrací pozor
nost lidí od pravé příčiny vší bídy, kterou jest
právě onen — liberalistický kapitalismus. Sociální
obnova se nedostaví následkem odstranění překá
žek našeho exportu, nýbrž jen jako důsledek
zrušení kapitalistického řádu a nahražení jeho
řádem sociální spravedlnosti a lásky. Toho si
liberálové jsou ovšem dobře vědomi a proto ve
snaze udržeti své otřesené posice, uspávají veřej
nost povídačkami o exportu.
*
O stoupající konjunkturní vlně svědčí též ubý
vání světových zásob kovů. Tak na př. světové
zásoby mědi se zmenšily od poloviny r. 1935
o 800.000 tun na 376.000 tisíc tun (více než o
53 °/ol) Ubývají také světové zásoby statků spo
třebních, ale v daleko menší míře, než statky,
sloužící k účelům výrobním. Tato okolnost jest
neklamnou známkou vzmáhající se „grunderské“
horečky, která ovšem jednoho krásného dne
skončí, jako i všechny předchozí, neslavným kra
chem. Jest ovšem těžké říci, kdy skončí dnešní
kunjunktura; ale jisto je, že cenová derouta a ná

ROZPRAVY
sledovní hospodářská deprese nastoupí vbrzku
po zastavení stoupání cen kovů, hlav
ně železa a ocele, což zase jest závislé na
rozsahu volného kapitálu pro investiční účely.
Jakmile volný kapitál se vyčerpá, přestane po
ptávka po kovech a vůbec výrobních statcích, vy
tvoří se ovzduší nedůvěry, pomine investiční ho
rečka, přijde nevyhnutelný krach na světových
bursách a zase se svět octne v období „deprese“
a krise. Dnešní konjunktura nebude ani tak dlou
ho trvati, jako všechny předchozí „éry prospe
rity“, jelikož hospodářská base odbytu zboží se
zmenšila následkem technologické nezaměstna
nosti, která vyřadila z trhu miliony konsumentů.
Z dnešní konjunktury neměly masy pracujícího
lidu opravdu nic, tedy i sociálního významu
„prosperity“ dnes nemá.
Jugoslávie v tomto roce byla obohacena nově
vznikajícím průmyslem (nových 37 akciových
společností!). Hlavní zájem jest obrácen k využití
přírodních zdrojů země. I zde umožnil pokrok
technologie osvobození od průmyslového diktátu
ciziny. Je viděti, že autarkické snahy států se
šíří čím dále více, což jen potvrzuje náš názor o
nutnosti, věnovaíi se především péči o povzne
sení domácího trhu a nečekati na záchranu ex
portem.

Statistika rozvodů.
Podle Státního statistického úřadu bylo v Čes
koslovenská rozvodů: r. 1932 — 5902, 1933 —
6074, 1934 - 6933, 1935 - 7322, tedy počet roz
vodů stoupl od r. 1932 o více než 24%. Nejvíce
rozvodů připadá na Čechy, potom následuje ze
mě Moravskoslezská a Slovensko.

Konjunktura v anglosaských zemích.
Konjunktura v anglosaských zemích stále stou
pá. United Steel Corporation vyrobila za prvých
deset měsíců t. r. 9.76 milionů tun oceli (loni
za stejnou dobu 6.71 mil. tun), čili o 45% více.
Middland Steel vyplácí letos dvojnásobnou di
videndu oproti loňskému roku. V Anglii za
prvých sedm měsíců r. 1936 bylo vyrobeno o
15.5% více osobních a nákladních automobilů než
loni ve stejné době.
Podle severoamerických statistik ženy naku
pují: 41% automobilů, 78% klavírů, 81% potra
vin, 82% všeho zboží obchodních domů,
85% drogistického a voňavkářského zboží, 90%
klenotů, 98% hedvábí.
V r. 1935 bylo na celém světě vyrobeno 16.885
milionů liber tkanin, z toho 73% bavlny, 20%
vlny. 6% z celé výroby textilií připadá na umělé
hedvábí, jehož význam stále roste. Ještě v roce
1932 byl podíl umělého hedvábí na úhrnném
množství textilní výroby 3%, v r. 1933 — 4%,
v r. 1934 — 5%. Ve výrobě umělého hedvábí vede
USA (256.7 milionů liber). Za USA jde Japonsko
s 224.3 mil. liber a Velká Britanie s 111.5 míl.
liber oproti r. 1934 největší vzestup výroby vy
kazuje Japonsko (+ 45%), ostatní země zvýšily
svou produkci umělého hedvábí asi o 20%.
Sir J. Cadman, člen správní rady Anglo-Iránské petrolejové společnosti prohlásil, že světové
zásoby petroleje stačí nejvíce na 20 let. Upozor
ňujeme na knihu A. Zischky: Zápas o světovou

moc Olej, o které již bylo v našem časopise re
ferováno, ve které se pravdivě líčí ukrutný boj
mezi chamtivými kapitalisty, kteří po dosažení
svého soukromého zisku neváhají rozeštvávati
mezi chamtivými kapitalisty, kteří pro dosažení
„Kapka oleje má cenu kapky krve.“
Těžba bauxitu, z něhož se vyrábí hliník, ne
zbytný pro stavbu letadel, stoupla v r. 1935 velmi
oproti r._ 1932. Podle „H. R.“ byla těžba bauxitu
v 1000 tun:
r. 1932
r. 1935
512,8
Francie
401,4
237,7
USA
97,9
Maďarsko
210,5
111,6
67,1
190,0
Jugoslávie
86,6
170,1
Italie
Německo se zásobuje hlavně v Maďarsku, SHS,
Francii, Itálii a holandské Guyaně. Vlastní těž
ba bauxitu v Německu byla v r. 1935 — 40.800
tun (v r. 1932 — 12 tisíc tun). Tyto číslice uka
zují na rozmach zbrojařské výroby. S druhé stra
ny působí uspokojivě zpráva téhož časopisu, že
londýnská pojišťovna Lloyd zastavila pojiš
tění proti nebezpečí války.
Podle „Bulletinu Společnosti národů“ byl in
dex průmyslové výroby (r. 1929 — 100):
Německo Anglie Dánsko Švédsko Norsko
v červenci
v r. 1935 94
105,7
121
127
105,3
r. 1935 106
117,4
135
127
115
Vzestup výroby oceli a železa.
„Der mitteleuropäische Ekonomist“ přináší za
jímavé statistiky o vzestupu výroby oceli a železa.
V r. 1935 připadalo na hlavu obyvatelstva fabri
kátů z oceli a železa: v USA 255 kg, v Německu
209 kg, v Anglii 204 kg, v Belgii a Luxemburgu
200 kg, ve Švédsku asi jako v Belgii, ve Francii
102 kg, v SSSR — 76 kg, v Československu 62 kg,
v Rakousku 48 kg. — Známý národohospodářský
statistik dr. K. Uhlig jest toho názoru, že nelze
vysvětliti velkou spotřebu oceli jenom zbrojením
států. Hlavními konsumenty oceli jsou investice
— železniční koleje, mosty, budovy, stroje a pod.
— soukromého podnikání. Účast zbrojařského
průmyslu na spotřebě oceli a železa se předsta
vuje velmi nepatrnou u porovnání s investiční
činností. Tento názor, odpovídající faktickému
stavu věcí, potvrzuje to, co jsme psali v 13.—14.
čísle „Rozprav" v „Dělnických aktualitách“: ka
pitál si stále nachází odbytové možnosti přes to,
že technologická nezaměstnanost způsobila hlu
boký pokles konsumu spotřebních statků pro
lidi. Dnešní trh se vyznačuje přesunem od před
mětů spotřeby k výrobním prostředkům (stroje,
materiál, suroviny a j.) a k předmětům spotře
by pro tyto (oleje, maziva, topiva). Zejména
dnešní konjunktura se prokázala býti konjunk
turou pro stroje a nikoliv pro lidi, čímž jasně se
ukazuje nesociální její ráz. Dříve lidé měli z kon
junktury aspoň něco — lepší mzdy a platy, dnes
však nemají nic. Technický pokrok byl liberalistickým kapitalismem zneužit pro zvýšení kapitalis
tických zisků a ku zveličení trhu potřeb pro
stroje na úkor lidí. Peníze vesele obíhají mezi
výrobci a majetnými jedinci, masy lidu zůstávají
mimo peněžní oběh, mimo konjunkturu, mimo
229

ROZPRAVY
hospodářský život. Prognosa? Nestane-li se ná^
prava a to ve smyslu naprosté přestavby dnešní
ho nemravného společenského řádu, pak budou
bohatci klidně bohatnouti dále, kdežto lidstvo
bude i nadále hloupě živořili ve věku hojnosti
a rozumného blahobytu, jež technika naší doby
je s to vytvořili. Konce takového nemravného
řádu společnosti: revoluce, zmatky, války, ničení.
To vše jest nevyhnutelné, neobrátí-li lidstvo k
věcným a neporušitelným zásadám mravního řá
du, k sociální spravedlnosti a lásce.
Konjunktura v cukrovarnictví.
Chropyňský cukrovar bude letos platiti 54 Kč
dividendy na jednu akcii oproti 48 Kč v r. 1935.
Ústecká rafinerie cukru vykazuje letos čistého
zisku 3 miliony Kč oproti 2,700.000 Kč vloni.
Krise živností.
V r. 1935 bylo na Podkarpatské Rusi odhlášeno
321 živností, které byly zničeny filiálkami velkých
firem .
Zákon io placené dovolené v Anglii.
V anglické sněmovně byl nedávno odhlasován
zákon o povinné placené osmidenní dovolené.
Hlasovali pro: labouristé, liberálové a část konservativců.
Odmítnuté pozvání.
„Výbor pro pomoc demokratickému Španělsku“
uveřejnil provolání k československé veřejnosti,
ve kterém mezi jiným stojí: „Neváháme ani volat
na adresu katolických vzdělanců, aby se nedali
másti krvavými zmatky španělskými a nespolé
hali se na ty, kdož nestoudným způsobem zne
užili víry milionů ke svým politickým a vykořisťovacím cílům.“ Označený výbor tu opětuje
blud, velmi rozšířený u nás, a sice, že ve Špa
nělsku bojuje demokratický lid proti generálské
juntě, a že tudíž každý uvědomělý člověk musí
se přiklonili ve svých sympatiích k té straně,
která obhajuje svátá práva lidu. Nic podobného!.
Ve Španělsku zápasí fašisté různých směrů s ko
munisty, rovněž různých směrů. Počet bojujících
na obou stranách obnáší asi VWo (slovy: půl pro
centa!) všeho španělského obyvatelstva, ostatních
99V2°/o obyvatelstva jest nuceno trpěti a snášeti
všechny hrůzy občanské války. Zvítězili v tomto
zápase mohou jedině Rusové, Němci, Italové, ni
koliv španělský lid, který v každém případě pro
hrává. Výbor pro pomoc demokratickému Špa
nělsku“ (t. j. pro pomoc španělským komunistům)
„neváhá ani volatí na adresu katolických vzdě
lanců“. V řadě podpisů stkví se ovšem i
„Svaz pokrokových volných myslitelů“, „Volná
myšlenka“ a „Unie socialistických svobodných
myslitelů“. My nejednou ostře odsuzovali fašis
mus a fašistickou ideologii, ale neváháme prohlá
sili, že výzvu pojmenovaného výboru s
díky sice, ale rozhodně odmítáme, a to
z toho důvodu, že ti, jichž se tak vřele „vý
bor“ ujímá, přímo nestoudně zneužili
své politické moci ku pálení kostelů a
pronásledování katolíků ve Španěl
sku, což snad je lhostejné různým těm
„volným myslitelům“ ale není lhostej
né nám.
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Věda ve službách liberalismu.
Brasilská ústředna pro obchod kávou ozna
muje, že pořídila zvláštní stroje na ničení
přebytků kávy; které stačí zničiti 100.000 py
tlů denně. „Věda“ ve službách liberalismu stává
se denně „veřejným nepřítelem lidstva č. 1.“ U
nás také nejsme pozadu v „učené a dlouhé práci“
na vynalézání prostředků na ničení potravin, jak
to dokazuje na př. historie s cukrem pro dobytek.

Nezaměstnanost — podvýživa — tuberkulosa.
Anglický lékař Boyd Oir zjistil, že celá po
lovina všeho obyvatelstva Anglie trpí podvýživou
resp. nesprávnou výživou; budoucnost anglického
národa jest ohrožována, poněvadž 4 a půl milionů
dětí následkem chronické podvýživy jest stále
v nebezpečí tuberkulosy a jiných nemocí
Lékaři J. Kirby a Mc. Gonicle uveřejnili data
o úmrtnosti v Anglii. Počet úmrtí v rodinách ne
zaměstnaných jest znační vyšší než v rodinách
zaměstnaných. Na 1000 nezaměstnaných připadá
ročně 25.47 úmrtí, na 1000 zaměstnaných 17.81
úmrtí.

RECENSE.
Anton Zischka, Wiesenschaft bricht Monopole.
(Verlag Wilhelm Goldmann, Leipzig. 2266 stran.
Karton. M. 5.50, v plátně M. 6.80. Předmluva
autorova je datována: Září 1936.)
Na reklamní pásce této knihy stojí: „Dílo da
leko vpřed se dívající, důležité i snadno srozu
mitelné pro každého, kdo nechce kráčeti dobou
jako slepec“. Ano, je to taková kniha. Zvláště by
měli otázkám zde projednaným věnovafi veškeru
pozornost finančníci a národohospodáři, kteří
svědomitě stopují a prorocky vykládají každičkou
změnu v počasí bursovním, obchodním, výrobním,
exportním — a o převratech, které už otřásají
samými základy všech dosavadních hospodář
ských zřízení, nemají ponětí — anebo ve své
bezradnosti nechtějí na ně pomyslit?
Zischkovy knihy netřeba chválit, šířit je třeba.
4 už jsou i do češtiny přeloženy (Habeš, Petrolej,
Bavlna, Japonsko), tuto pátou považuji za nejdů
ležitější; shrnuje v jeden celek a doplňuje to, co
v prvních čtyřech po částech je obsaženo z nej
pronikavějších vymožeností vědy a techniky, pů
sobících dokonalý přerod dosavadního hospoda
ření, sevřeného podnes až běda, zastaralými zá
kony mainonářského liberalismu.
Zischka má právem namířeno hlavně na mono
poly, na ty velké, totiž všesvětové (olej, bavlna,
ocel, kaučuk), poněvadž zavinily konkurenční bo
je, které mají na svědomí i nejednu z válek po
sledního století. Věda však, chemie, fysika a
technika připravují konec těmto zlořádům: to je
smysl optimistického názvu: „Wissenschaft bricht
Monopole — Věda drtí monopoly“. To dokazuje
autor a — sice přesvědčivě — tímto postupem:
Největší vítězství: Vítězství nad bázní. Vítězný
boj proti hladu (zemědělství). Cukr z řepy, ze
dřeva a uhlí. Zušlechtěné dříví (pro výrobu po
honných látek a náhradu textilních surovin). Vlna
bez ovcí. Kaučuk z vápna a z uhlí místo „kau
čuku z krve“. Věda překonává přírodu (sklo,
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cement, umělá pryskyřice). Slabá stránka synthetické výroby. Kovy. Energie pro stroje (synthetický benzin). Věda odstraňuje privileje (máslo
na chléb, hedvábí, kosmetika). Nová babylonská
věž. Bude-li možno vyrábět věci dosud zmonopolisované, pak ovšem monopoly zaniknou a s nimi
i nebezpečné boje.
Ale co znamená divný název poslední kapitoly?
Autor vysvětluje: Nej důležitější synthesa je: pra
vá pospolnost (wahre Gemeinschaft) — as touto
nezbytnou podmínkou to vypadá velice špatně.
„Už máme v rukou téměř všecky složky blaho
bytu, pokroku, štěstí — ale chybí ta velká synhesa, jež by z těchto prvků udělala nový celek:
vymyslili jsme složité stroje, ale nevíme, jak výro
bu a spotřebu zharmonisovat. Stvořili jsme svět
nadbytku, ale světové hospodářství neumí ještě
vyrovnat bohatství a nouzi, i máme hladovějící a
současně pálíme bohaté sklizně. Už potíráme náUkažlivé nemoce a ničíme miliardy zlých mi
krobů. Ale máme také granáty, ohňomety, otravné
plyny, které za okamžik zmrzačí těla lidská než
rakovina a příjice za desetiletí. A jako váleční
poškozenci bloudí s roztrhanými údy a prázd
nými důlky očními, tak žijí miliony doší rozerva
ných, proniknutých nenávistí a závistí a touhou
po sebezničení nebezpečnější než smrtonosné mi
kroby, žeroucí krev celých plemen lidských..“
To není pospolnost, solidarita, synthesa, to je
babylonský zmatek! Tu máme nový důkaz, že
hospodářsko-sociální otázka se stává čím dál,
tím naléhavější otázkou etickou, mravně-náboženskou, jak to zdůraznil i Pius XI. v encyklice
Quadragesimo anno.
Kéž by věřící křesťané porozumněli jaká práce
právě na ně čeká při výstavbě nového hospodářsko-sociálního řádu!
K.
S. S. Ghe lf and:
Dr. Andrej Gosar: Kam od kapitalismu? Přel.
Lado Ločniškar a St. Vychytil. Nákladem St. Vychytila v Končících u Kyšperku. Str. 84. 1936.
Cena?
Dr. Andrej Gosar, univ. profesor v Lublani a
bývalý ministr sociální péče v Jugoslávii, jest
znám daleko za hranicemi své vlasti, jako povo
laný ideolog katolického pojetí otázky sociální
a jako horlivý pracovník sociálně-hospodářský.
V knížce „Kam od kapitalismu?“ řeší autor tuto
nejaktuelnější otázku dneška ve smyslu křesťansko-solidaristickém a odmítá řešení socialis
tické. Dnešní kapitalistický řád jest nutným dů
sledkem individualistického pojímání života. Pro
individualismus neexistuje nějaká sociální etika,
pojem obecného blaha, zodpovědnosti a povin
nosti. Zcela opačně hledí na život a společen
skou organisaci kolektivismus. (Nesouhlasíme
s autorem ve volbě terminologie. Opakem „in
dividualismu" jest „universalismus“ podle termi
nologie Othmara Spánna; „kolektivismus“ jest
jenom zvláštním případem universalismu.“ Jest
třeba velké přesnosti v názvosloví, jinak vzni
kají zmatky v nejzákladnějších pojmech.) Dů
sledně provedený kolektivismus vede ke kraj
nímu komunismu, kde člověk se utopí ve spo
lečnosti a stává se pouhým článkem v řetězu
druhých, úplně stejných článků. Ve skutečnosti
ovšem neexistují protivy čistého individualismu

a čistého kolektivismu („universalismu“). Sku
tečný život plyne jaksi uprostřed mezi těmito
dvěma extrémy. Autor bystře konstatuje stří
davou převahu těchto bojujících směrů. Občas
převládá názor individualistický, občas zase vítězí
„kolektivistické“ chápání společnosti. Autor nerozvádí podrobněji tuto myšlenku; tato však za
sluhovala by důkladné analysy. Individualismus
prodělal rozmanitá stadia vývoje, od racionalistického osvícenství přes liberalismus k anarchis
mu W. Godwina a M. Stimera, kde vyvrcholil
v naprosté popírání pojmů povinnosti, dobra i
zla, pospolitosti. Opakem toho jest racionalistický universalismus socialistů a quasi-mystický
universalismus fašistů různých směrů. Tyto myš
lenkové proudy jsou logickým důsledkem ztrá
ty křesťanského nazírání na práva a povinnosti
jedince a společnosti, která harmonicky slučuje
svátá a nezadatelná práva jednotlivce a pospoli
tosti v solidaristickém pojetí všeho života. Boj
mezi individualismem a „kolektivismem“ jest
vlastně bojem ideologií bezbožeckých, bojem těch,
kteří chtějí uspořádali lidský život s hlediska
čistě utilitaristického. Není proto divu, že za
čátek rozkladu středověkého městského zřízení,
založeného na zákonu mravnosti a náboženství,
znamenal též stálé zmítání lidstva mezi těmito
extrémy života bez Boha a mravního řádu. Vi
díme vskutku, že občasná převaha individualismu
nad universalismem a naopak jest zcela závislou
na vnějších okolnostech sociálních a hospodář
ských. V dobách hospodářské tísně a deprese je
všude slyšeti volání po státních zákrocích do
hospodářství, propaguje se „řízené hospodářství“,
převládají názory a snahy socialisační, aby s prv
ními červánky „konjunktury“ byly vystřídány liberalistickým individualismem, s jeho vychloubavým (mnohdy též i hloupým) optimismem. My
slím, že právě cyklický ráz všeho moderního hos
podářství s jeho střídavými fázemi „konjunktu
ra—krise“ jest pramenem názorových zmatků ,v
našem životě. Jedním z takových bludů, pevně
kotvících v dnešních lidech, jest „kolektivismus“
(ve smyslu specielním, komunistickém). Dr. A.
Gosar analysu je vnější příčiny, které nás ke ko
lektivismu vedou — moderní techniku, moderní
kapitalismus, rozvoj světového obchodu a do
pravy, boj o lesy, přírodní bohatství rud, petro
lejové prameny, bavlněné plantáže (viz knihy
A. Zischky!), zápas o trhy, což vše se stalo hlav
ním důvodem mezistátních sporů a válek. Kraj
ní individualismus jest v naší době nemožností
v důsledku rozmanitostí zájmů a svazků, pouta
jících jedince ke společnosti. Velká část lidí ztra
tila vůbec svoji dřívější hospodářskou samostat
nost a neodvislost. Nemá-li kdo kapitálu vlast
ního, musí nutně hledati si práci a obživu v ci
zích službách a podnicích. Kapitalista není také
zcela samostatným a neodvislým, nýbrž jest vá
zán a odvislý na trhu, ceně, dopravě, právním
řádě, předpisech a pod. Podnikatelé se organisují v kartelech, koncernech a trustech a dělníci
— v odborových organisacích. V poválečných
dobách začala se šířili autarkie (hospodářská
soběstačnost států), což logicky vedlo k myš
lence účelné organisace a řízení všeho národního
hospodářství. V oblasti sociální politiky začaly
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státy zasahovat! stále intensivnější. Stalo se zřej
mé, že není a nemůže býti lhostejno, kdo a jak
disponuje s desítkami a sty miliony svěřených
peněz vkladatleů, kdo a jak řídí výrobu, za
jakých podmínek pracují dělníci a zaměstnanců
Na pospolitostní ráz dnešního života velký vliv
vykonávají také móda, tisk ,kino, rádio. Kolektivisují a standardisují se potřeby a spotřeba.
Celý způsob moderního života mocně nabádá
k vědomí pospolitosti zájmů a poráží individualisfické bludy. Nedostatek mravně-náboženského základu přivedl k myšlenkovému zvratu, ke
komunistické ideologii. U některých lidí jest ko
munismus výrazem negace liberalismu, u jiných
je to hluboké přesvědčení o prospěšnosti a ne
vyhnutelnosti tohoto společenského zřízení. Dr.
A. Gosar podrobuje ostré analyse základy ko
munistického zřízení hospodářství: organisační
obtíže, nezbytnost komerciálního hlediska a prin
cipu rentabilnosti, stejně jako v kapitalistickém
hospodářství, byrokratisace všeho hospodářství
nezbytnost nestejné odměny pracujících a pod.
Každý pokus socialisace západoevropského hos
podářství by znamenal úžasný krok zpět. Kromě
toho takové pokusy budí reakci a vhání národy
do područí fašismu. V komunistické soustavě
zůstávají všechny otázky mezdního poměru stej
ně důležité a problematické, jako v kapitalistic
kých zemích. Jenže v kolektivistickém řádě vů
bec nemůže býti ani řeči o boji za svá práva
a spravedlivé požadavky. Stávka dělníků na pří
klad jest v komunistickém státě protistátním či
nem (stejně jako v jiných universalistických útvarech — fašismus, hitlerismus). Dělník jest tam
úplně vydán do samovůle vedoucích orgánů prů
myslu, t. j. vládnoucích. Komunismus není cesta
k záchraně lidstva.
Jak důsledný liberalismus, tak i dokonalý ko
lektivismus je úplně nemožný. Záchrana z pří
tomného nedobrého stavu je nutně jen někde
uprostřed mezi oběma extrémy. Hospodářství
musí co nejdokonaleji sloužiti všeobecnému bla
hu. Musí býti zřízen jakýsi hospodářský parla
ment, podřízený sice nejvyšší politické moci, kte
rý však má přiměřený vliv na národní hospo
dářství. Musí býti prováděn princip regionalistický ve výrobě a správě hospodářství, uskuteč
něn princip konstitucionalismu (stavovského zří
zení), minimální a rodinné mzdy. My katolíci
„jsme povinni ukázati světu, jak se
může také bez otročení kapitálu a ma
monu dobře, spokojeně a vesele žít,
dokonce veseleji a šťastněji, než žijí
ti, kteří jsou úplně utopeni v neutěše
ném dychtění po hmotných dobrech.“
Jest třeba sociálního idealismu, vedle altruistic
kého idealismu lásky k bližnímu. Jsme povinni
udělat všechno, abychom ochránili současnou
společnost před bezvěreckým bolševismem a ko
munismem. To pak je možné jen tehdy,
když sami ve smyslu křesťanských so
ciálních zásad v pravý čas provedeme
všechny potřebné reformy společno
sti. Musíme si býti vědomi, že všechno, co v
práci pro zlepšení sociálních poměrů vykoná
me, dříve nebo později přinese dobrou úrodu.
Nevíme ovšem, kdy a jak se to stane; to mu
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síme ponechali Boží Prozřetelnosti. Pod tímto
zorným úhlem dostane naše dílo pravý smysl:
stane se nástrojem v rukou Boží Prozřetelnosti.
Knížka dr. A. Gosara jest vydána pečlivě a
ve vzhledné úpravě. Jsme právem zvědavi na
ohlášené velké dílo téhož autora: „Za nový řád
společnosti“, které vyjde v několika sešitech za
odborné redakce.
Bylo by dobré, kdyby katoličtí sociologové a
národohospodáři se shodli na jednotném názvo
sloví v důležitějších věcech. Tak na př. myslím,
že termínu „kolektivismus“ nelze nikterak použivati ve spojitosti s katolickým názorem na otáz
ku sociální, jako to dělá dr. A. Gosar na ně
kolika místech své výborné knihy. Jak daleko
sáhlý význam má slovo „kolektivismus“, lze viděti z toho, že anarchista M. Bakunin v boji
se státním pojetím socialismu K. Marxe a druhů,
přestal dokonce užívati výrazů „komunismus“,
„socialismus“ a nazýval své učení „kolektivismem“! Rovněž i pojmenování křesťanského sta
vovského zřízení, jako ho hlásá encyklika „Qua
dragesimo anno“
„křesťanským socialismem“
(Werner Sombart a j.), jest nesprávné a může
mnohdy vésti k zbytečnému a škodlivému ma
tení pojmů, což v dějinách lidstva nezřídka se
stávalo příčinou mnohých bludů a bojů. „Socia
lismus“ jest učení o řádu, kde jsou výrobní pro
středky a zdroje socialisovány, sespolečněny.
„Komunismus“ nebo „kolektivismus“ jest vůbec
společenství statků („communio bonorum“), jest
tedy širším pojmem, než socialismus. Může pro
to býti komunismus anarchický, komunismus so
cialistický (socialismus), positivní, negativní, umírněný, extrémní a pod. Pro uspořádání společ
nosti v křesťanskému duchu spravedlnosti a lás
ky jest výstižný a úplně přiléhavý název: „solidarismus“, který by se měl výhradně užívati,
aby se předešlo zbytečným nejasnostem.
Knihu dr. Andreje Gosara vřele doporučujeme
ke studiu sociálním kroužkům mládeže. Najdou
tam též zajímavé statistiky ze života sociálního
a hospodářského. Kniha jest psána lehce a srouzumitelně.
Ve spoustě časopisů, které nyní vycházejí, je
dosti těžko nalézti takový, aby vyhovoval všem
podmínkám. Aby byl bohatý obsahem, pěkný
svou výpravou a hlavně levný svou cenou. A
přece existuje takový časopis. Je to: „Svatá
Hora“, která svým prvním sešitem zahájila prá
vě 16. ročník. Obsahově je to časopis velmi hod
notný a poučný. Přináší řadu pěkných článků,
básní a povídek, seznamuje vás s životem a slav
nostmi na nejlevnějším poutním našem místě,
uvádí v pravidelné rubrice mnoho nápadných
vyslyšení z nejnovější doby. Potřebám duší je
věnována stať: „Zapomínané potřeby duší“. Z
pera redaktora P. Vojt. Metelky je důkladně ro
zebírána otázka Husova ,která je dodnes tak pal
čivá a širší veřejnosti .poměrně málo známa. No
vinkou je nová rubrika „Ze slovanské liturgie“,
v níž bude v českém překladě uvedena celá
mše sv. řeckoslovanského obřadu a jiné význačné
slavnosti sjednoceného Východu. Toto je vůbec
první studie svého druhu, vycházející v českém
rouše.
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K pěknému obsahu se pojí i ladná výprava.
Titulní strana je ozdobena krásným čtyřbarev
ným obrazem. Časopis je tištěn na pěkném bílém
papíře a obohacen spoustou zdařilých obrazů
(v r. 1936 jich bylo 1681). K prvnímu číslu je
připojen zdarma velký nástěnný kalendář.
Při tom všem splňuje časopis i hlavní pod
mínku. Je velmi laciný. Celoroční předplatné (12
krát 24 stran) stojí pouze 10 Kč. Cena Jato .je na
dnešní poměry a na takovou výpravu skutečně
nesmírně nízká a nehledě k tomu, že předpláce
ním tohoto časopisu přispějete i vy ke zvelebení
světoznámé poutní svatyně a ke zbudování exerčního domu na Sv. Hoře a zajišťujete si du
chovní pomoc mší sv., které se za vás každou
sobotu na Sv. Hoře obětují. Přihlaste se i vy,
jistě nebudete litovat. Adresa: Administrace čas.
„Svatá Hora“, Příbram-Svatá Hora.
Vědecké dílo z východní theologie. ThDr., dok
tor vých. církevních věd, Antonín Salajka,
Nauka východních odloučených theo
logů, zvláště ruských, o Kristově vy
koupení. Praha 1936. Nákl. vlastním s podpo
rou Akademie Velehradské; v. 8°, VIII. + 174,
Kč 32.-.
U katolických autorů, pojednávajících o theolo
gii křesťanského, odloučeného (pravosl.) Výcho
du, setkáváme se zpravidla s otázkami, v nichž
rozdíl mezi katolickou a pravoslavnou naukou
je takřka na první pohled zřejmý. Jsou to na
př. otázky o Církvi, vycházení Ducha Svatého, o
Panně Marii a pod. Než při pozorném studiu vý
chodní theologie nacházíme i na jiných jejích po
lích často hluboké a zásadní rozdíly věroučné.
V tomto spise tak činí dr. Salajka, který se
v něm obírá východní soteriologií, t. j. nau
kou o Kristově vykoupení. Stalo se to i z toho
důvodu, že v poslední a nejnovější době se mnozí,
hlavně ruští theologové, těmito otázkami za
bývali.
V první části svého spisu podává autor pravo
slavnou nauku o vykoupení podle t. zv. symbo
lických knih, v druhé pak nauku starších
vých. autorů (od 17. do 19 .st). Zde se shledá
váme s naukou dosud čistou, bez veškeré theolo
gické spekulace. Vykupitelské dílo Kristovo se
představuje jako skutečná oběť, jíž zadostučiněno spravedlnosti Boží za hříchy lidské a získá
ny zásluhy pro lidstvo. Třetí, nejobšírnější část
je věnována novějším theologům (od konce
19. stol, až po naši dobu). Zde se přihlíží nejvíce
k autorům ruským, z jejichž spisů jsou uvede
ny pod čarou četné citáty v ruském znění. Nej
více pozornosti věnuje autor výkladům význač
ných theologů, na př. P. J. Svjetlova, nedávno
zesnulého metropolity Antonija a profesora pa
řížského Sergija Bulgakova, jehož sophiologické
a christologické názory se setkaly s odporem
pravoslavné církevní vrchnosti. U autorů theolo
gických příruček nalézáme většinou stanovisko
kon ser váti vní, jmenovaní autoři však a četní jich
následovníci vytýkají katolické nauce o vykou
pení t. zv. „j u r i d i s m u s". Praví totiž, že v zá
padní theologii se utrpení Kristovo vykládá příliš
s hlediska spravedlnosti, láska pak že se opomíjí.

Jedna skupina těchto autorů rozlišuje dvojí strán
ku vykoupení, objektivní (t. j. zadostučinění vůči
Bohu) a subjektivní (t. j. obnovení lidské důstoj
nosti a přivlastnění si vykoupení), druhá skupi
na s metrop. Antonijem v čele zdůrazňuje jeho
část namnoze subjektivní. Při svém výkladu autor
přihlíží jen k důležitějším otázkám, zvi. k těm,
kde východní autoři útočí na katoL nauku a
svůj vlastní výklad vykoupení podávají.
Po obšírném výkladu pravoslavné nauky o vy
koupení a jejím srovnání s katolickou nau
kou přistupuje dr. Salajka ve čtvrté části spisu
ke kritickému rozboru a posouzení vý
chodní nauky. Děje se tak tím, že se odhalují ko
řeny jejich odlišného výkladu, načež se rozebírají
výtky „juridismu“, plynoucí většinou z nepocho
pení katolické nauky o vykoupení. Autor ukazuje
potom na vnitřní vztah katol. dogmatu o vykou
pení a ospravedlnění a vyvrací současně námitku
ruských autorů, že totiž vtělení Syna B. ztrácí
svůj význam při vykoupení lidstva.
Každé otázce je věnována náležitá pozornost,
při čemž autor se snaží na základě důkladného
studia (viz obšírnou bibliografii na začátku spi
su!) porozuměli výkladům východních autorů.
Nebývá to vždy lehké, uvážíme-li způsob jejich
podání, nedostatek jasné terminologie a pod.
K informaci ciziny je uvedeno na konci spisu
obšírné francouzské résumé, v němž je pěk
ně shrnut obsah celého spisu.
Je třeba uvítati tento původní, nový spis v naší
bohoslovné literatuře. Ukazuje nám, že východ
ní theologie, zvláště ruská, není tak neplodná a
mrtvá, jak se často i na katolické straně tvrdí,
ale za druhé je ze spisu jasně viděti, jak neblaze
působí ve východních odloučených církvích ne
dostatek živého, učitelského úřadu Církve. Obojí
nás pobádá, abychom důkladně studovali křes
ťanský Východ a snažili se o jeho návrat v jed
notu Církve Kristovy.

RÉSUMÉ
Le numéro 15 des Rozpravy publie la suite de
l’explication de P. Dr. F. Kruse, S. J. de l’en
cyclique Quadragesimo Anno. La déprolétarisa
tion du prolétariat est le problème le plus im
portant de notre époque, autrement „il ne sera
pas possible de maintenir l’ordre et la paix publi
que dans la société humaine contre les bras
seurs de révolution“. Les connaisseurs de l’Es
pagne croient que si les meneurs responsables,
„virilement et sans délai“, avaient respecté l’aver
tissement du Saint Père, ce malheureux pays
aurait pu avoir l’ordre et la paix. Réaliser la
déproletarisation du prolétariat, sera chose pos
sible par des salaires équitables. Le rap
port mercenaire n’est pas en soi-même injuste;
ce qui est la cause des reproches contre les
rapports mercenaires, ce sont les salaires in
justement bas et incertains. Pour résoudre cette
question, il est indispensable de tenir compte de
plusiers points de vue, non seulement d’un seul.
La revendication des ouvriérs du rapport total
n’est pas fondée puisque le rapport est le résul
tat de la collaboration de plusieurs facteurs (le
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travail corporel, l’intelligence qui dirige le tra
vail, le capital) donc, chacun de ces facteurs a
droit à une partie de ce rapport. Pour fixer un
salaire juste, il faut considérer trois points de
vue, partculiérèment importas: 1°) La salaire du
chef de la famille doit être suffisant pour satis
faire à tous les besoins d’entretien de l’ouvrier
et de sa famille. 2°) La capacité économique de
l’entreprise conditionnant le devoir du patron de
contribuer à l’augmentation de l’entreprise par
une direction énergique et par l’emploi des amé
liorations techniques. 3°) L’intérêt de la société
et le salut public exigeant la régularisation des
prix dans toutes les branches de la production,
et le rassemblement de tous les éléments éoo-nomiques dans un tout vivant. Seulement la so
lution du problème d’un salaire juste garantira
les bases solides de la vie économique sociale
parce que seulement alors le tout, et aussi cha
que individu, aura la part qui lui revient sur des
biens gagnés des sources naturelles par l’orga
nisation de l’économie sociale et technique. Le
Saint Père prononç ici l’idée qui, plus tard, de
vint la base du mouvement „technocratique“ qui
veut mettre en accord les règles d’ordre social
avec le progrès de la technique ce qui ne réussit
pas au libéralisme. Au XHIe siècle déjà St. Tho
mas d’Aquin rappela aux souverains de tels idéals
comme étant leur tache. Le libéralisme échoua par
faitement dans la question d’exploitation technique
en faveur de l’humanité entière, par contre la
technique, dans notre aire libéraliste, devint la
malédiction de l’humanité parce qu’elle causa
ce qu’on appelle le chômage technologique.
Dans l’étude „Le chômage technologique et le
socialisme“ S. S. G h e 1 f a n d analyse l’opinion
d’un technicien socialiste sur cette question pub
liée dans la revue „Dělnická osvěta“ (la Cultu
re ouvrière) ou l’auteur affirme que le chôma
ge technologique ne peut être résolu autrement
que par une économie scientifique dirigée sur
la base de l’ordre socialiste. S. S. Ghelfand attire
l’attention sur ce que le socialisme est très ré
pandu dans les rangs des techniciens et cela
à causse de ce que précisément le technicien
qui est habitué à travailler avec des forces et
des matières qu’il domine avec exactitude, ne
peut pas refuser l’anarchie de la production et
distribution libéralistes avec son chômage techno
logique et le désoeuvrement des hommes et des
machines. C’est pourquoi les techniciens (par
exemple les technocrates américains) voient une
issue dans une telle organisation de la société
où toute production et distribution serait diri
gée d’un centre général. Ils conçoivent donc les
problèmes sociaux comme une tache technique.
Mais la question sociale n’est pas un problème
technique. En céci présisément consistait la gran
de erreur de tous les utopistes depuis Platon
jusqu’aux socialistes et technocrates modernes
que, dans leur constructions utopiques, ils n’aient
pas compté avec le vieil homme avec ses fautes
et défauts. Les expériences communistes échocèrent du tout au tout. Le socialisme est irréa
lisable. On peut résourdre les questions du chô
mage technologique sans la socialisation de la
production. Il ne faut pas devenir socialiste uni
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quement parce que le libéralisme s’est mal avé
ré. La troisième solution qui n’est ni libéralisme
ni socialisme, c’est le: solidarisme basé sur une
constitution de corps de métir et sur l’activité
subsidiaire.
Dans „Les actualit és ou vrièr es" on cite
les dates statistiques sur l’augmentation du ren
dement des ouvriers avec la baise simultanée
des salaires. Le livre récemment paru de Vladi
mir Woytinski „Les conséquences sociales de
la crise“ contient une riche matière pour Fétude
des questions sociales. Le problème du chômage
technologique s’aggrave de plus en plus. Dans
la seconde partie des actualités ouvrières on cri
tique àcrement la coquetterie avec le fascisme
de la part de quelques intellectuels catholiques.
Sous le voile de l’idée du corps de métier, on
fait des expériences d’introduire en contrebande
l’idéologie du corporativisme fasciste ce qui égale
la tranison des érudits. La constitution du oorps
de métier comme la proclame l’encyclique Qua
dragesimo anno, n’est pas le corporativisme fas
ciste car elle suppose la constitution étatique dé
pourvue de tous les efforts totalistiques.
Dans les „Curiosités de la vie sociale
et économique“ le numéro 15 des „Rozpra
vy“ publie une suite de dates statistiques sur la
répartition du oommerce et de l’industrie en
France d’où l’on peut conclure que les entre
prises petites et moyennes dominent ce qui est
la condition objective pour la politique solidaristique et non de socialisation. A propos de
la polémique dans la presse quotidienne sur le
repos doménical à la campagne, on remarque
qu’au moyen-âge on ne travaillait pas plus qu’une
demi-anée (les dimanches et les fêtes consacrées),
ce qui n’était point au détriment de la société,
bien au contraire, la vie de famille et de société
s’épanouissait.
Dans les Comptes-rendus on analyse le
nouveau livre de A. Zischka: (La lutte de la
suprématie mondiale, Huile), dans lesquels, avec
une plastique extraordinaire on raconte l’histoire
de la lutte des sources de pétrole. Ce livre est
une cruelle accusation portée contre l’avidité et
le mammonisme brutal. L’élève de l’école sociale
des „Rozpravy“, Lev Frank, de son métier
ouvrier sculpteur en bois, dans l’article „les Sour
ces du libéralisme“ analyse les tendences de la
pensée depuis l’époque de la réformation jus
qu’aux
réprésentants
de
l’école
libérale
(Smith, Maltus, Ricardo). La politique de
mercantilisme était l’expression de l’absolutisme
rationaliste tandis que le physiocratisme de
Quesnay et le libéralisme clasique était pénétré
de l’esprit de l’individualisme rationaliste. Après
le bouleversement de la constitution des corps
des métiers du Moyen-Age, l’économie se dé
veloppait sans Dieu, l’organisation ferme devait
céder et faire place aux efforts de l’ordre natu
rel, des physiocrates et des libéraux. La devise
„Laissez faire“ l’emportait mais la misère humai
ne ne diminuait pas. A. Smith se distinguait en
core par un optimisme rose,, tandis que Malthus
et Riccardo y voyaient plus profondément, en
core qu’ils se soient concilies avec l’ordre libéral
mais cependant avec une résignation pessimiste.

fašistickou. Úkol katolicismu se radnici a uzavřel pak civilní sňa
spatřuje v tom, aby svorně táhl tek s nějakou rozloučenou paní.
:V nakladatelství Vyšehrad vy s nejzazší pravicí. Za takovéhoto Fotografie novomanželů vychá
šlo prvé číslo nového čtrnácti stavu věci jest ovšem přirozeno, zejících z radnice prošla celým
deníku s názvem „Tak“. Podle že list českého liberalismu „Ná denním tiskem a též příští číslo
programu má si všímati též otá rodní Listy“ přinesl hned na „Tak“-u jistě tuto fotografii přizek sociálních, zatím však v pr první straně příznivou recensi. Inese své katolické čtenářské'obci..
avém čísle není nic ani o neza
Mezi spolupracovníky onoho Jen aby potom čtenáři, až jim
městnanosti ani o tom, co proti „Tak“-u je také J. B. Foerster. dojde „Tak“, nevraceli, jej s po
ní. Již z prvých článků a též z Když se prvé číslo „Tak“ připra známkou: „Tak ne!“ O jiných
účasti určitých osob v redakci vovalo, měl již J. B. Foerster věcech napíšeme jindy.
lze souditi na tendenci vyloženě ohlášky a to na vinohradské

Tak ne!

Co nám píší naši čtenáři o sociální škole.
Na naši výzvu, aby se přihlásili,
kdo by si přáli zasílání přednášek
Sociální školy, došla nás řada přihlá-:
šek a mezi nimi i mnoho zajímavých
sdělení. Prvou část přednášek budeme
zasílati v polovici ledna. Z dopisu pana
J. K. z Brna vyjímáme některé odstav
ce, poněvadž máme za to, že by měli
vedoucí činitelé katolického tábora váž
ně se zamyslit i a pro příští rok učiniti
vážné předsevzetí.
V dopise nám náš odběratel píše:
..Prosil bych tímto o laskavé zasí
lání přednášek Vaší „Sociální školy“.
Váš časopis béřu prostřednictvím ob
čanského knihkupectví, docházím proň
jednou za měsíc a proto prosím Vás
omluvte moje opoždění.
Věřte, lituji, že nejsem v Praze, abych mohl Vaší „Soc. školu“ navštěvovati. Zde v Brně, které je centrum
katolické Moravy, je tak málo inicia
tivy k hlubšímu studiu otázek, které
jste si položili za základ svéhc ča
sopisu a školy. Tento nedostatek po
ciťujeme nejvíce my mladí. Velká ne
spokojenost v našich řadách — tak
Oprávněna — hledá cesty a většina
jde za socialismem — více však za
komunismem v přesvědčení, že tyto
směry jediné jsou s to nastoliti lepší
budoucnost. Doktríny těchto dvou jsou
již tak zevšeobecnělé, že nám, katol.
dělníkům nepomůže nic jiného, než vět
ší a důkladnější studium problémů
dnešní společnosti. To znamená, že mu
síme sáhnouti k filosofii, abychom po
rozuměli kořenům našich snah a hlav
ně snah ostatních, k sociologii, aby*

chom věděli, jak tyto snahy působí,
projevují se ve společnosti, a k národohospodářství, které po stránce hmot
né společnost reguluje.
Ovšem pro mladého člověka — děl
níka — není lehké toto studium. Kdo
mu řekne, kde v té spoustě má začít
a jak začít, jak pokračovat.
Přednášky?
V tom směru je jich málo a když,
tak se spokojí jen stručností. Při de
batním večírku katol. akademiků —
„Rozbor encyklik“ dp. p. Špolc pozna
menal, že naše encykliky znají lépe naši
nepřátelé, prý při jednom dovolávání
se jich naším poslancem, došlo to tak
daleko, že jej musil opravovat jeden
socialistický poslanec.
Připravuje se zde velká akce získání
mladých pro veřejný život, jistě věc
dobrá, ale dle přípravných směrnic na
kurs, který bude trvati asi rok, věnuje
se více než polovina času na znalost
mašinérie strany a veřejného života.
Podle mého zdání, myslil bych, že
je potřebnější prvně mladého člověka
«eznámiti s problémy, s kterými se
denně stýká — nezaměstnaností, so
ciální otázkou a hospodářskými pro
blémy a mnoho jiných, s tím, vším se
se musí nejdříve vyrovnat sám. ve svém
Píši Vám to proto, abyste věděli,
jak je málo takových, kteří se snaží
a pracují systematicky a do hloubky
jako Vy, Váš redakční kruh. Ale i
nitru a pak takový, který to má již
u sebe vybojováno, může nejvíce ka
tolické věci prospěti.
naše časopisy nejsou jednotné v ná

zorech na rozbor dnešní společnosti
a na její přebudování: „Akord“, „Řád“,
„Filosofická revue“, často vzájemně ne
souhlasí s těmi, neb oněmi vývody.
A do toho všeho je postaven mladý
člověk, který i při sebevětší snaze by
snadno v té spoustě zabloudil, utonul.
Potřebuje vedení.
Chtěl bych být tak vyškolen, abych
dovedl vždy a za každých okolností
dokázali a ukázati, že to může být
jedině Kristus, který musí prostoupiti
celou příští společnost se všemi svými
hospodářskými a sociálními zákony.“
Tento dopis obsahuje výpočet nej
vážnějších příčin všech dosavadních ne
úspěchů katolického sociálního hnutí.
Pisatel v něm vystihuje zejména nepři
pravenost, nedostatek výzbroje ideové
a ideového vedení. A má pravdu!
Zejména je potřeba důkladně seznati
marxismus a ovládnouti jeho kritiku.
Jednotlivé these marxismu působí su
gestivně na posluchače, nemající ještě
hlubšího vzdělání.
Když v „Sociální škole“ podal náš
spolupracovník S. S. Ghelfand výklad
marxistických theorií a přislíbil v příštích
přednáškách podati kritiku, ozval se ne
smělý hlas: „A je toto učení možno
vskutku vyvrátiti?“ Na to odpověděl
S. S. Ghelfand: „Nemějte starost,
nezůstane kámen na kameni.“ A ne
zůstal !
Pozn. administrace: Pisatele dopisu
prosíme o sdělení adresy. Byla snad
na obálce dopisu a tato byla omylem
odložena.

Prvý ročník „Rozprav“ skončí 15. února 1937 a
prosíme o laskavé vyrovnání předplatného za I. roč.
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