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Co nám píší naši čtenáři
Ctěná redakce!
Pročítám poslední čísla „Rozprav"
a prosím Vás, abyste přijali dík za vy
dávání tohoto listu.
Upozorňuji při řešení otázky budouc
nosti středních stavů a budouc
nosti průmyslu na následující, jež
nesmí býti přehlédnuto:
V celé řadě průmyslů (textilním, dře
vařském, obuvnickém, konfekčním atd.)
lze velmi s úspěchem existovati m alým, specielním závodům, kte
ré vyrábí třebas jenom součást koneč
ného výrobku, případně provádí jenom
jednu práci a to nejen na vlastní účet,
nýbrž i ve mzdě pro jiné firmy, jimž
zařízení této výroby se nevyplatí.
Likvidace našeho těžkého
průmyslu nemusí jiti tak, jak se

mnozí domnívají: pomocí kartelů vykupovati za drahé peníze továrny ve
výrobě zbytečné (viz cukrovary, přá
delny a pod.). Lze ji prováděli také
tak, že se bude cílevědomě podporovali
specialisovaná malá výroba příslušné
ho odboru, která sice rozloží výrobní
proces, avšak dá podnět stům podni
katelům k založení vlastního, rentabil
ního podniku. Zkušenost učí, že kaž
dá výroba je rentabilní jen do urči
tého rozpětí. Jakmile se na tuto navěsí
vysoká režie správní, úroková, investič
ní atd., ztrácí víc a víc svou rentabi
litu a musí býti pak docilována na
úkor mezd a služného atd. Tak potom
liberalistická svoboda podnikání a roz
šiřování závodů přivádí ad absurdum
vlastni své děti.

To se ovsem netýká na př. průmyslu
železářského a takové výroby, která
se zatím v malých rozměrech prováděli
nemůže. Není však nijak vyloučeno, že
i v budoucnosti těmto odvětvím bude
dána, lehkým získáním laciné tepelné a
jiné energie, možnost taviti pro své vý
robky kovy a při rozvoji automobi
lismu a dopravy nebude ani u nich
hráti dovoz materiálu žádnou podstat
nou překážku v ceně zboží.
Sděluje tyto životní zkušenosti, milerád jako příspěvek k diskusi o budouc
nosti střední a malé výroby, prosím,
abyste přijali projev mé dokonalé úcty,
se kterou znamenám
v hluboké úctě oddaný
František Matoušek, Dobruška.
Motáma bavlny.
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Dr. F. Kruš, S. J.:

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

Přistupujeme k jednomu z hlavních požadavků
— netoliko encykliky Quadr. anno, nýbrž veškeré
střízlivé nauky o společenských řádech a zříze
ních. Jde o věc pro nepředpojatého člověka sa
mozřejmou — a přece až do posledních měsíců
namnoze popíranou, podezřívanou a překrucova
nou. Kterého „pokrokově“ smýšlejícího člověka
by bylo v době nadvlády liberalismu napadlo
popírati právo občanů sdružovat! se? Vždyť
o zabezpečení tohoto práva sváděl pokrok hou
ževnaté boje a chlubil se tím, nemálo před celým
světem. Jenže už tehdy nejednou toto právo spol
čovací bytlo v praxi jinak vykládáno, než jak
prostý rozum nestranného člověka očekával.
Zkrátka: Kdož byli u moci, upravovali si „prá
vo“ podle svých tužeb a nároků.
I není divu, že byl liberalismem sám papež
Lev XIII. podezříván a osočován, když tak roz
hodně žádal právo spolčovací i pro dělníky. Ale
velice divné je, co se pak po 40 letech stalo, když
Pius XI. tento požadavek ještě důrazněji obno
vil a soustavně vysvětlil: tu právě tisk a vůdci
dělníků-socialistů některých zemí podezřívali pa
peže z konspirací s fašisty a diktátory! U nás
teprv v posledních týdnech nastává v této věci
obrat k lepšímu — ale celý tento vývoj nám
znovu dokazuje, jak nutná je čilá propagiaoe
správné nauky o zdravém sociálním řádu, spočí
vajícím na základech věčné pravdy.
Jak si to však vysvětlíme, že ony projevy?
Lva XIII. a Pia XI. narazily na odpor s obou
stran, liberálního kapitalismu i marxistického so
cialismu? Stručnou odpověď nalézáme v násle
dujících odstavcích encykliky Q. A. Jde o hesla:
„trh práce“ a „třídní boj“. Křesťanská sociologie
popírá oprávněnost obou, a to je příčina .onoho
odporu i s kapitalistické i se socialistické strany.
Kapitalismus se domnívá, že bez „trhu práce“
svět by se zhroutil, a marxistický socialismus zase
považuje „třídní boj‘“ za hlavní, ne-li jediný pro
jev svého života. My však právě naopak tvrdí

me, že nebude spravedlnosti a pořádku, pokud
nezmizí trh práce a jím zaviněný třídní boj; jejich
odstranění je nezbytná podmínka dobrého trva
lého společenského řádu, který je nemyslitelný
bez správné organisace „stavovské“4. Pius
XI. o tom praví:

2. Stavovský řád.
a) Třídní boj musí b ý t i překonán.
81. Stát i občané, a právě nejlepší občané, mají
především o to dbá ti a k tomu směřovali, aby
byl překonán třídní boj a aby se probouzela a
k rozvoji přiváděla svorná práce „stavů“.
82. Opravdu dosud trvá nepřirozený a násil
ný, a tedy nepevný a viklající se stav lidské spo
lečnosti; neboť se opírá o „třídy“, jež mají rozdíl
né a navzájem si odporující cíle, a to je zdrojem
příčin k nepřátelstvím a bojům.
b) Nutno vybudovat „stav y".
83. Neboť ačkoliv práce — jak jasně vyvozuje
náš předchůdce ve své encyklice — není pouhým
zbožím, ¡nýbrž musí se v ní uznávati lidská dů
stojnost dělníkova a proto se nesmí jen jako
nějaké zboží kupovali a prodávali, tož přece za
nynějších daných poměrů poptávka po práci a
nabídka práce rozděluje lidstvo na tak zvaném
trhu práce ve dva tábory; a záploleiní těchto
stran proměňuje sám trh práce jako v bojiště,
na kterém prudce válčí proti sobě ony dvě ar
mády. Každý chápe, že je nutno co nejdříve za
žehnali to nešťastné zlo, jež celou lidskou spo
lečnost strhuje do záhuby. Avšak na dokonalé
vyléčení je možno myslili jen tehdy, když zmizí
Ono nepřátelství a když údy společenského tělesa
vytvoří dobře zřízený organismus: myslíme tím
stavy, do kterých by se lidé včlenili ne podle
toho, zda patří na trhu práce k třídě té či oné,
nýbrž podle různých úkolů sociálních, jež kdo
zastává. Jako je přirozeno, že ti, kdo bydlí blízko
sebe, tvoří obce, tak je rovněž přirozeno, že,
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kdo pracují v témže stavu nebo povolání — ať již ský řád budovali? — Pius XI. ve své odpovědi
hospodářském nebo nějakém jiném — tvoří sdru navazuje právě na toto slovo „řád“* (latinsky
žení nebo organisace jakési; proto pokládají mno „ordo“). Znalci staršího písemnictví křesťanské
zí tato samostatně se spravující sdružení, když ho se tomu nediví; v dřívějších dobách se mnoho
ne přímo za nezbytnou složku státu, tož aspoň psalo o řádu a pořádku. Znám je výrok sv1. Au
gustina: Deus ordo est — Bůh je nejdokonalejší
za něco přirozeného.
K dokonalému porozumění i správnému oce pořádek, t. j. největší bohatství všech dokona
nění těchto slov vzpomeňme na základní pojem lostí v nej jednotněji uspořádaném souladu. To
lidské společnosti; k němu patří tyto složky: má být ideálem i pro lidský společenský život:
větší nebo menší počet lidí, kteří společnou, účel bohatý, pestrý, podle přerůzných vzájemných
ně autoritativně řízenou spoluprací sledují spo vztahů, povinností, výkonů, požadavků — všecko
lečný cíl. — Je to mechanismus, stroj? Nikoliv, však vyznívající v dokonalou harmonii, umož
jdeť o lidi, bytosti vynikající nade všecko tvor něnou jen tak, že všecko směřuje k tomu, aby
stvo nás obklopující. Vnášet do společenských každému členu bylo zaručeno všecko, co je oútvarů cokoliv, co by činilo z jejich členů jen právněn požadovali, i to, čeho by sám o sobě
částku stroje, jen cosi hmotného — to by zna dosáhnouti nemohl, co však spolupráce s ji
menalo znemožnit skutečnou společenskou nými uskutečnili může.
činnost. Ne stroj, nýbrž spíše živý organis
Spolupráce: Kteří lidé dovedou nejlépe se
mus je kterýkoliv skutečný společenský útvar, sdružiti k úspěšné spolupráci? Zajisté ti, kteří
ačkoliv i toto podobenství ještě pokulhává, po si navzájem nejlépe rozumějí — a to jsou roz
něvadž rozum a svobodná vůle povznáší člo hodně lidé stejného povolání. Stejného povo
věka i nad všecky živoucí organismy.
lání, nejen lidé stejně zámožní. Je-li nějaké
Hmotářský liberalismus hospodářský však se sdružování odůvodněno a oprávněno, pak je to
dopustil toho přečinu, že učinil z dělníka pouhý zajisté sdružování podle povolání čili sdružo
výrobní prostředek, z jeho osobní práce pouhé vání stavů, což naprosto není totéž, jako činnost
zboží, jež se kupuje a prodává na „trhu práce“. výdělečná! Povolání objímá celého člověka;
— Ať se zástupci takovéhoto řádu jakkoliv vy výdělek, majetek jest jen jedna složka jeho živo
mlouvají a omlouvají, „trh práce“ navždy zůsta ta, jíž se sice často, ale neprávem, připisuje nej
ne ostudou a obžalobou hospodářského libera větší význam. V pojmu „povolání“ je obsažen
lismu, který jej zavedl, ba učinil jej základem hlas Boha volajícího k určitým úkolům, pročež
svých kalkulací a všeho společenského řádu, jak se mu smí člověk s celou duší zasvětiti, jestiť
on mu rozuměl. K tomu nám dějiny manchester- to služba Boží; různá povolání jsou také ony
ského kapitalismu vypravují, jak se pořádaly četné složky, jež splývají podle svého obsahu i
„trhy“ v nejkrutějším smyslu toho slova — s u- podle území ve větší společenská ústrojí a ta
bohými obyvateli chudobinců i s dětmi ze sirot kopečně zase v jeden mohutný celek — stát.
činců; jejich prstíčky byly považovány jako zvlášť
To je význam „stavů podle povolání“, jak
dovedné a tak laciné stroje pro jemné výkony je má na mysli sociální encyklika, ne jiak kdysi
v textilních závodech; ale také v uhelných do se mluvilo o „stavech privilegovaných“ nebo v
lech se osvědčovaly za velice „rentabilní“ služ jakémkoliv jiném smyslu. Spočívá-li vývoj všeho
bičky šestiletých i ještě mladších dětí! Obnovení kulturního života na dělbě práce, dělbě ovšem
trhů na černochy-otroky patří do téže smutné spořádané a směřující k dosažení jednoho vel
kapitoly.
kého cíle všestranného obecného blaha, což zna
Netřeba vykládat, že takové názory a zřízení mená tolik, jako: dobře uspořádaný společenský
musily přímo vzbudit odpor a ohroziti všecek život — pak není možno hledati podstatu spole
sociální mír a řád. Ale i když proti nejhorším čenského řádu v něčem jiném než v dobré orga
výstřednostem hospodářského mainonismu začaly nisaci stavů; vždyť to je právě totéž, co dobrá
některé parlamenty — vyburcované šlechetnými dělba práce.
lidumily — pracovali spravedlivějšími zákony na
To nám umožní správně porozuměti dalším
ochranu utiskovaných, roztříštění lidstva na dvě odstavcům encykliky.
třídy, proletariátu a ostatních, pokračovalo. Dří
vější sociální organismus se rozpadával a hlav
c) Co piojí lidi ve „stav“.
ními „složkami“ společenských řádů zůstaly dva
84. Poněvadž však řád, jak výtečně praví sv.
tábory navzájem se potírající. Že na takovém
Tomáš,
jest jednota vznikající upravením a vezákladě není možno vybudovali trvalou společen
spolným
přizpůsobením složek, pravý a přirozený
skou organisaci, tomu každý rozumí. Organisace,
společenský
řád vyžaduje, aby různé články spo
organismus, — to znamená svornou harmonickou
lečnosti
nějakým
pevným poutem byly spojeny
součinnost, nikoliv boj na život a na smrt.
v jedlno. Tímto pojítkem jest výroba zboží, nebo
A poněvadž třídní boj, jak jsme viděli, byl vy služby, které mají býti prokázány, při čemž za
volán degradací lidské práce na zboží, ponížením městnavatelé a zaměstnanci téhož stavu spolu
dělníka na pouhý výrobní prostředek, musí také pracují na témž díle společným úsilím; a dále
„trh práce“ úplně zmizeti ze společenského řá ono obecné blaho, o jehož uskutečnění mají ve
du. Rozhodujícím měřítkem sociálních hodnot ishodě společně usilovati všechny stavy, každý
nemůže být jen zisk, rentabilita, majetek.
podle své úlohy. Tato sjednocenost bude tím
To je však teprv negativní požadavek naší so pevnější a účinnější, čím věrněji budou jednot
ciologie. Bude-li splněn, nastává druhá otázka: livci a stavy se snažiti, aby plnili své povolání a
Na jakém základě třeba tedy správný společen aby v něm vynikali.
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d) Úkol stavů.
85. Z toho lze bez potíží vyvozovali, že v těch
to organisacích zájmy společné celému stavu za
ujímají prvé místo, a mezi nimi vyniká, aby se
co nejvíce pěstil v každém stavu smysl pro spolu
práci pro obecné blaho ve státě. O záležitostech
vsak, které se týkají zájmů buď jenom zaměstna
vatelů nebo jen dělnictva, nebo obrany těchto
zájmů, bude moci každá z těchto dvou skupin
odděleně, sama pro sehe, se radili, a kde je toho
třeba, i učiniti rozhodnutí.
e) Stavům budiž přiznána značná
samospráva.

86. Sotva je potřebí připomenouti, že to, co
Lev XIII. učil o formě vlády politické, platí ob
dobně i o sdruženích stavovských; že totiž mají
lidé na vůli vybrati si formu, kterou uznávají za
vhodnou, jen když jsou zajištěny požadavky spra
vedlnosti a potřeby obecného blaha.
Už tato slova encykliky o autonomii stavov
ských organisací dokazují, že křivdili Piovi oni
socialisté, kteří jeho požadavky označovali za
fašismus; pozdější kapitola encykliky o italském
korporativním zřízeni mluví ještě rozhodněji.
Někteří socialisté se domnívají, že organisaoe
odborové (Gewerkschaften) jsou nejlepší uskutečnění stavovské myšlenky. Odpovídáme: I
encyklika uznává odborové organisace, pokud
liberalistický řád není překonán. Ale poněvadž
odboráři se sdružili právě proti přehmatům ka
pitalismu, proto nestačí na vybudování nového
řádu společenského: mečem můžeš nepřítele za
hnat nebo porazit, ale nemůžeš jím budovali. Zní
to tvrdě, ale je správné, co napsal slavný sociálpedagog Willmann (r. 1900) o neschopnosti mar
xistického socialismu k vybudování pravého spo
lečenského řádu:
„Málokdy se setkáš s takovým zneužitím a zná
silněním slov a pojmů, jakého se dopustili so
cialisté (marxisté!) na slovu, jež si dali do své
ho názvu. Vždyť právě to, co slovo „sociální“

vyjadřuje, totiž hojné množství různých společen
ských vztahů — právě to marxisté popírají; růz
norodé společenské útvary by chtěli nahradit
jakousi jednotvárnou rovností. Rodinu prohla
šují za zastaralé zřízení, jež musí ustoupiti volné
lásce; Církev neuznávají; náboženství je prý
něco pouze soukromého, nijak společensky spo
jujícího; národnost prý za mnoho nestojí;
stavovským sdružováním opovrhují..
Jen jedno platí, velikán stát, ale ten socialistický
stát nemá v sobě nic sociálního, vždyť všecky
přirozené pudy sdružující jsou v něm ubité...“
— Právě proto rozumní socialisté dnes se zří
kají marxismu.
Co ještě přidává Pius XI. o stavech, potvrzuje
oprávněnost jeho požadavků.
f) Vedle stavů buďtež dovoleny i jiné
vhodné doplňující organisace.
87. Obyvatelé obce si tvořívají za nejrozmani
tějšími účely sdružení, ke kterým přistoupili nebo
nepřistoupili je každému ponecháno na vůli. A
podobně příslušníci téhož stavu budou mezi se
kou tvořili sdružení právě tak svobodná, za úče
ly, jež tak neb onak souvisejí s oním povoláním.
Protože již náš předchůdce slavné paměti podává
přesně a jasně zásady o těchto svobodných spol
cích, stačí zdůraznili jen jednu věc: že člověk
má svobodu nejen v tom, chce-li utvořiti tako
vé organisace, jež jsou rázu soukromého a náleží
do práva soukromého, ¡nýbrž že má též volnost
v nich „vybrati si svobodně takové stanovy a ta
kový jednací řád, aby byl co nejvhodnějším a
nejpružnějším nástrojem pro účel, pro nějž jsou
zřízeny.“ Podobně nutno zdůrazňovali svobodu
ve zřizování sdružení, jež jdou za hranice jed
notlivých stavů. Ty však svobodné organisace,
které již zkvétají a těší se z požehnané čiinníosti,
ať si stanoví jako cíl a statečně ať o jeho uskuteč
nění pracují: v duchu křesťanské sociální nau
ky připravovali cestu otaěm vyspělejším sdruže
ním nebo-li „stavům“, o kterých jsme mluvili
výše.

S. S. Ghelfand:

Něco o liberalismu.
V poslední době se stále množí hlasy, volající
po návratu k liberalistickým zásadám v národním
hospodářství.
Ačkoliv dosavadní zákroky veřejné moci měly
velmi opatrný ráz a nezasahovaly do podstaty
dnešního kvasi-liberalisfického hospodářství, pře
ce i tyto mírné regulativní pokusy se příkře od
mítají nově se vzmáhající liberalistickou doktrí
nou. Nedávné provolání Svazu amerických prů
myslníků („The american Way“) se dovolává zá
sluh liberalistického podnikání: rozvoj techniky
a průmyslu, zvýšení životní míry amerického lidu
za posledních 150 let, vzestup spotřeby automo
bilů, radiopřijímačů, telefonů, velký technický a
hospodářský náskok USA před jinými státy, kde
nebylo takové podnikatelské volnosti a pod.

V provolání se obšírně rozvádí učení o samočin
ném hospodářském mechanismu tak, jako ho do
dnes hlásá liberalistická škola: automatické pů
sobení poptávky a nabídky při zachování pod
nikatelské svobody a volné soutěže. Spotřebiteli
prý se tím zaručuje nejlepší zboží, za nejlevnější
cenu, dělníkům zaručuje prý tato soustava mož
nost největšího výdělku u toho podnikatele, který
platí nejvyšší mzdu, atd. To vše se však nemůže
uskutečnili, poněvadž prý státní moc se vměšuje
do čistě hospodářských záležitostí a porušuje
prý tím jemnou hospodářskou mechaniku.
Vídeňská novoliberalistická škola též rozhodně
žádá politiku stoprocentního liberalismu v duchu
co nejúplnějšího „laissez faire, laissez passer“.
Stát se vůbec nesmí vměšovali do hospodářských
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věcí. Vídeňští liberalističtí teoretikové žádají na
státu jen, aby dbal ochrany skutečné hospodář
ské svobody a nepřipouštěl na příklad utvoření
kartelů a trustů, jakož i kolektivních pracovních
ujednání. Hospodářské poruchy, jako krise a p.,
nejsou nutným zjevem liberalistického hospoda
ření, nýbrž naopak následkem sešněrování vol
nosti podnikání a soutěže. V stoprocentním liberalistickém řádě nemohou prý všeobecné krise
vzniknouti, ale jen v jednotlivých podnicích, jež
nemají zdravou hospodářskou základnu. Úkolem
státu má býti jen právní ochrana. „Zpět k Ada
mu Smithovi!“ nadšeně volají zastánci novoliberalismu.
Totéž hlásají novoliberálové v Anglii, Francii, u
nás a jinde. Hospodářský mechanismus řídí se
prý vlastními zákony a každý zásah zvenčí jen
škodí. Veřejná moc ať se spokojí s dozorem nad
„fair play“ v hospodářství. „Svoboda podnikání
a práce“, „rovná příležitost všem“ — toť hesla
moderního liberalismu, který zatracuje plánování,
regulování, syndikalisaci, ale též i kartely, trusty
a sociální zákonodárství. Nelze říci, že by tato
hesla nebyla populární v naší době. Ještě zoela
nedávno se mohlo zdáti, že liberalismus, jako
ideologie, jest navždy vyřízen a že sociálně- hos
podářská obnova světa jest jenom otázkou času
a metody. Dnešní renesance liberalismu však pro
kazuje, že pro lidskou mentalitu miají liberalistické zásady stále značnou přitažlivost. Hlavní pří
činou toho jest, že liberalistická hospodářská na
uka úplně ovládá svět. Dokonce i marxistická
doktrína kritisuje jenom důsledky liberalistic
kého kapitalismu, kdežto základy liberalistické
hospodářské nauky jsou zároveň i základy mar
xistických teorií. Učení o nadhodnotě jest pouze
logickým důsledkem učení o hodnotě Smitha a
Ricarda. Také jiní kritikové liberalismu, jako na
příklad Saint-Simon, Jagetzow, Lassalle, se zcela
opírali o nauku klasické školy. Moderní socia
listé, ačkoliv většinou opustili Marxovo učení o
nadhodnotě, koncentraci kapitálu a třídním boji,
zůstali věrnými zásadám liberalistické nauky
s některými obměnami, ovšem. Socialisté naší do
by nevytvořili nové hospodářské teorie, nýbrž
spokojili se s tím, co přinášela teorie liberalis
tická. Cassel, Keynes, Ohlin, jsou pro moderní
socialisty stejnými autoritami, jako pro Marxe
byli Smith a Ricardo. Moderní socialisté necítí
potřeby generální kritiky samotných základů li
beralistické politické ekonomie a liší se od puncováných liberálů pouze postojem k sociální po
litice a sociálním cítěním. „Vědu“ mají stejnou.
Nepřekvapuje proto, že i se strany socialistů sly
šíme dnes volání po „uvolnění soukromého pod
nikání“ a pod. Požadavky syndikalisace a hos
podářské demokracie byly hozeny pod stůl.
*
Nikterak nepochybujeme, že jakmile zazní
první poplašné zprávy z burs o poklesu oen,
ihned jako v propadlišti zmizí dnešní liberalis
tické nadšení. Titíž lidé, kteří nyní zuřivě na
padají organisační zákroky států, budou úpěn
livě volatí vlády o rychlou pomoc. „Samočinná
regulace hospodářství“ prokázala se býti (po po
věstném podzimním krachu v r. 1929 v USA)
pouhou rozskřípanou a zrezavělou hromadou sta
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rého drátu a koleček, a bez energických zákroků
Rooseveltovy vlády nebyla by bývala dnes v USA
i celém světě konjunktura. Avšak světová vý
roba jest dnes již povětšině pod střechou a
záměrné zásahy států se stávají nepohodlnými
kapitánům hospodářského života. Proto i vyko
pali zplesnivělou moudrost Adama Smitha a ji
ných proroků hospodářské automatiky, čímž při
dali jakýsi nátěr „vědeckosti“ své nezřízené tou
ze po nových dolarech a zahalili zlaté tele libe
ralismu pláštíkem sociální harmonie zájmů („Spo
třebitel má zaručenu nejlepší jakost při nejlev
nější ceně, dělník má zaručenu nej vyšší mzdu“
a pod.). Zajímavé při tom je, že neoliberalisté
volají po „návratu k A. Smithovi“, ačkoliv nikoliv
Smith, nýbrž David Ricardo byl největším mysli
telem klasické školy. Příčina jest velmi prostá:
růžový optimismus A. Smitha našel u Ricarda
velmi studené přijetí. Ricardo vůbec nevěřil v po
vídačky o „harmonii zájmů'“. Naopak, můžeme
Ricarda označili právem jako pesimistu, který
sice přijal liberalismus jako řád, ale bez nadšení
a růžových nadějí. Na příklad Ricardo neviděl
objektivních předpokladů pro harmonii zájmů
průmyslníků, zemědělců a dělníků. Neoliberalisté
naší doby dávají ovšem přednost optimismu
Smitha, Saye & Co.: jest tudíž plně způsobilým
pro balamucení veřejnosti.
*
Liberalistická teorie plně využila zásady: de
principiis non est disputandum. Nečekejte od liberalistických ideologů, aby prokázali, že sku
tečně existuje nějaký samočinný hospodářský me
chanismus, který, jsa sobě ponechán, automaticky
vyrovnává občasné poruchy. Liberalistická nau
ka se neopírá o výsledky vědeckého badám, ný
brž jest ničím nepodloženou spekulací rozumu.
Logika nás učí: co se bez důkazů tvrdí, lze též
bez důkazů zamítnouti. Skutečná vědecká hod
nota liberalistické teorie se rovná nule, jelikož
jest dobrodružstvím rozumu stejně, jako na pří
klad učení Heglovo o dialektickém principu, ane
bo přírodní filosofie Schellingova. Liberalistická
teorie tedy nemá pevného a nezviklatelného zá
kladu v poznatcích vědy. Je-li někdo stoupen
cem učení o hospodářské mechanice, není to pro
to, že k tomu dospěl vědeckým badáním, nýbrž
proto, že uvěřil tvrzením liberalistických autorit
a že se mu toto učení líbí. Není však žádného
podstatného rozdílu mezi liberalistickými teore
tiky a starořímskými augury, hádajícími budouc
nost z vnitřností obětních zvířat. Liberalistická
národohospodářská „věda“' patří do stejné kate
gorie, jako Chiromantie, nebo astrologie. Libe
ralismus nemá pramenem vědu, nýbrž zvrácenou
lidskou vůli. Liberalistická teorie a kapitalistická
praxe, toť výraz amorálnosti jedince, promít
nutý na celý život lidský.
*
Především: neexistuje žádná hospodářská me
chanika. Neexistují žádné nutné zákony, podle
kterých se řídí všechen hospodářský život. Me
chanická nutnost může býti jen tam, kde není
rozumu a vůle. Hospodářství sice může býti roz
umné a nerozumné, správné aneb nesprávné, ne
může však býti nutné. Už proto ne, že na př. roz
voj moderního kapitalismu si nelze představiti
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bez předchozích epochálních vynálezů Watta,
Stephensona a j., které se neobjevily ve světě
nutně, nýbrž jako výsledek činnosti lidského du
cha, tedy svobodně. Jest sice naprostou přírod
ní nutností zákon gravitace, ale dnešní bída lid
stva v nadbytku nutností není. Hospodaření vů
bec není zjevem mechanickým, nýbrž etickým.
Žádná koupě a prodej, žádné podnikání a práce,
vše to není možné bez pevného mravního svaz
ku jako nezbytného předpokladu pro jakékoliv
styky mezi lidmi, tedy i v hospodářském životě.
Kupuji na příklad mléko. Odkud vím, že pro
davač do toho nedal jed? Nevím to, ale věřím,
že prodavač jest člověk řádný a toho neudělá.
Vždy raději obchodujeme s lidmi „solidními“,
„reelními“ a vyhýbáme se „nesolidním“ a „nereelním“ lidem. Nepotřebujeme etiky při vysvět
lení chemické příbuznosti prvků, ale nemůžeme
etiku vyloučiti při posuzování hospodářských zje
vů, poněvadž tyto zjevy jsou v podstatě etickými.
Tam však, kde je etika, nelze eo ipso mluviti
o nutnosti. Nemůže proto existovati nutné hos
podářství, resp. hospodářská mechanika!
Chce-li však někdo označiti nekonečně roz
manité a složité činnosti lidí jako „hospodářský
stroj“, ať si uvědomí, že za každým strojem
musí býti strojník, který stroj záměrně sestavil
a záměrně řídí. Nevyhovuje-li stroj, potom me
chanik jej opravuje, anebo nahradí jiným. Podle
terminologie liberalistické školy jest hospodář
ství strojem; proč tedy neopraviti tuto rozbitou
mašinu? Ovšem, liberalisté tvrdí ,že hospodář
ská mašinérie nepotřebuje opravných zásahů a
nejlépe bude, když ji necháme běžet. Která pak
jest hybná síla toho mechanismu? Odpověď libe
rálů zní: jest to osobní hospodářský zájem kaž
dého jednotlivce, který udržuje a řídí všechen
hospodářský život. Ve věcech hospodářských jde
prý každý jedinec za svým prospěchem („homo
oeoonomicus“). Všichni ti homines oeconomici
přinášejí na trh své výrobky a služby; při zacho
vání svobody hospodářské činnosti působí zákon
poptávky a nabídky jako regulativ cen, zisků a
mezd a tím i všeho hospodářství. Na námitku,
že ničím nerušené působení zákona poptávky a
nabídky a neomezená volnost soutěže rozpoutá
společenské protivy, liberálové odpovídají, že
každý člověk jest od přírody dobrý a že tedy čím
více se mu dostane svobody, tím větší bude mož
nost úplného rozvinutí osobních vloh jedince.
Celek z toho bude míti největší prospěch. Učení
o tom, že člověk jest od přírody dobrý, jest tedy
nejhlavnějším pilířem liberalismu.
*
Tato these není vymyšlena Smithem, resp. jeho
předchůdci fysiokraty Quesnayem a Turgotem.
Jest to mudrosloví Rousseaua, Morelliho a jiných
apoštolů osvícenské filosofie XVIII. století. Mo
derní věda dokonale vyvrátila tento blud: učení o
dědičnosti, psychoanalysa Freudova, moderní paedagogika, dětská psychologie, kriminalistika a
jiné obory badání prokázaly bezpochybně, že
nauka o andělské přirozenosti člověka jest vše,
jenom ne pravda. Jest tedy liberalistická nauka
postavena na základě velmi chatrném. Avšak i
se stanoviska čistě logického nemůže se libera
lismus chlubiti důsledností a celistvostí svého

„světového názoru“. V době, kdy osvícenská filo
sofie opanovala svět, byla politická ekonomie A.
Smitha, jež stavěla na thesích Rousseau-a, vzo
rem nedůslednosti a zbabělosti myšlení. Je-li
opravdu člověk v podstatě bytost dobrá, kterou
kazí jen společenské vlivy a poměry, potom jest
liberalistický závěr o nevměšování se státu do
hospodářských záležitostí nedostatečný. Z učení
osvícenců logicky vyplývá jedině to, že stát jest
vůbec zbytečná a škodlivá instituce, jako to1,učili
a dodnes učí anarchisté všech směrů, W. Godwin, Proudhon, Bakunin, Krapotkin a j. Anar
chismus jest jedině správný závěr ze žán-žakovských rozumů! Tedy, náprava ve smyslu spole
čenské harmonie nemůže nastoupili, omezí-li stát
své působení na funkci „nočního hlídače“, nýbrž
jen tehdy, budou-li vůbec zrušeny všechny státní
funkce. Jestliže lidé v okamžik narození mají
andělskou přirozenost, potom jest ideálem lidské
společnosti nikoliv „dozor nad fair plaý“, nýbrž
zrušení každého dozoru vůbec, poněvadž andělé
přece nepotřebují policie, zákonů, armády, věz
nic, soudu a pod.
Tak důsledným nechce ovšem liberalismus býti,
poněvadž mu nejde tak o filosofii, jako o kapsu
a dolary, jež by byly přirozeně velmi ohroženy,
kdyby nebylo „nočního hlídače“ — státu. Libe
ralismu vůbec nejde o filosofii, o světový názor,
o problémy příčiny a smyslu všeho bytí. Libe
ralismus jest ochoten prohlásili každou filosofii,
každé přesvědčení a náboženství za stejně úcty
hodné,, jen když neohrožuje milé dolary. Ne
hledejme důslednosti v liberalistických učeních:
liberalismus jest pouhý názorový zmetek, niko
liv filosofie.
*

Oč vlastně jde? — O to, má-li býti všechen
hospodářský život ponechán náhodě a libovůli
jednotlivých činitelů, anebo musí-li býti spravo
ván pod zorným úhlem mravnosti. Na příklad:
podle liberalistické teorie jest mzda dělníka pou
hý výsledek hry nabídky rukou na „trhu práce“ a
poptávky se strany kapitálu. Američtí průmysl
níci poukazují na to, že důchody pracujících
vrstev v USA stouply velmi pronikavě za po
sledních sto let, a vysvětlují tento zjev právě hos
podářskou svobodou v této zemi. Zamlčují při
tom fakt, že vysoké reálné mzdy ame
rických dělníků byly jimi vybojová
ny v úporném a tvrdém zápase, tedy bez
laskavého svolení „zákona nabídky a poptávky“.
Američtí liberálové se dokonce chlubí tím, že ani
za hospodářské deprese, ačkoliv v USA jest na
12 milionů stále nezaměstnaných lidí, nepoklesly
skutečné mzdy. Na tomto případě se můžeme
přesvědčili, že liberalistická tvrzení o škodlivosti
státních zásahů do hospodářství jsou pouhým
plácáním. Státní podpory v nezaměstnanosti jsou
v USA poměrně vysoké, asi pět dolarů týdně.
Před několika měsíci se jeden náš liberalistický
večerník rozčiloval nad tím, že nějaký americký
továrník nabízel nezaměstnanému dělníku sedm
dolarů týdně, ale tento odmítl, za tu mzdu pra
covali a dal přednost zahálce se státní pod
porou. Avšak tato státní podpora jest
hlavní příčinou toho, ž e mzdy zaměst
naných se udržely na výši 20—25 do
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larů týdně! Mezi výší mezd a podpor exi
stuje úzká vnitřní souvislost V těch zemích,
kde jsou nízké státní podpory v nezaměstnanosti,
jsou též mizerné mzdy. Kdyby státy přestaly
vypláceti podpory, tu by mzdy klesly na úroveň
nynějších podpor, a možná též, pod ni. Právě to
mají na mysli všichni ti, kteří křičí o „znemravňujícím“ vlivu státních akcí pro nezaměstnané!
Příčinou všeho toho pokřiku jest to, že někteří
zaměstnavatelé rádi by platili 10 i méně Kč týd
ně za práci, což dnes nejde, jelikož nezaměst
naný odmítá dělat za 10, nebo 15—20 Kč týdně,
ale dělá již za 25—55 Kč týdně. Kdyby státní
podpora obnášela 50 Kč týdně místo dnešních
10 Kč, tu by nejnižší mzdy byly alespoň 70 až
90 Kč týdně. Státní podpory v nezaměst
nanosti jsou v naší době stálé neza
městnanosti statisíců a milionů lidí
n e j d ů 1 e ž i t ě j š í m činitelem mezd! Usku
tečnění liberalistických zásad (t. j. zrušení pod
por v nezaměstnanosti) znamenalo by dnes ne
bývalé snížení důchodů pracujících za mzdu,
shroucení spotřeby a pravděpodobnou sociálněpolitickou katastrofu v nejbližší době.
*
Nej lákavějším heslem liberalismu jest volání:
„rovná příležitost všem“, jež vzbuzuje jakési zdá
ní spravedlnosti. Při bližším seznámení se s tímto
heslem vidíme ovšem, že je to pustý novoliberalistický humbuk. Představte si jen, že milionářkapitalista a chudý dělník, který nemá nic, mají
„rovnou příležitost“ uplatnili své vlohy v ho
spodářství! Takováto „spravedlnost“ se podobá
jako vejce vejci „spravedlnosti“ továrníka z ane
kdoty, který vyráběl holubicí paštiky a přimí
chával koňské maso v „spravedlivém“ poměru —
na jednoho holuba, jednoho koně. Liberalismus
i tu se chce opírati o vědecké poznatky. Stačí
poukázali na pověstného H. Spencera, který ve
všem hledal „nezměnitelný zákon vývoje“ a v
liberalistickém uspořádání společnosti viděl nej
lepší způsob pro zabezpečení „pokroku“. Že se
bez Darwina liberalismus neobešel, jest na bíledni. Jenže i v tom liberalistická teorie zůstala
na poloviční cestě a vyznačuje se naprostou ne
logičností. Jiné vývojové směry byly mnohem vy
spělejší. Tak na příklad Marx, ačkoliv byl pře
svědčeným darwinistou, nepřijímal vývodů to
hoto učení pro lidskou společnost a vždy popíral
možnost aplikace poznatků biologické vědy na
sociální zjevy. Kdyby Marx byl připustil obligátnost boje všech proti všem o existenci a z
toho vyplývající zásadu přirozeného výběru, jak
tomu učil Darwin, též pro lidskou společnost,
potom by socialismus Marxův neměl žádného
oprávnění. Vášnivý zastánce darwinismu, polověděc a polo-podvodník Arnošt Haeckel, vy
světloval též sociologické zjevy pomocí darwinského klišé, ale byl na rozdíl od liberalistů,
aspoň důsledným: pokládal na př. sociální roz
díly za nutný důsledek existenčního boje a nenamlouval světu báchorky o „sociální harmo
nii“. Liberálové tvrdí, že při zachování volné
soutěže „zdravé“ podniky se udrží, kdežto „ne
zdravé"' zahynou, což jest čirý darwinismus v
životě hospodářském. Budiž; nač však má tu
býti státní dozor nad „fair play“? Když džungle,
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tak džungle doopravdy; v džungli není přece
žádné „fair play“, tam platí právo silnějšího, jež
liberalistická teorie chce uplatnili i v lidské spo
lečnosti, ale již se státním přispěním, a dokonce
slibuje světu „sociální harmonii!“ Pavědeckost
a bezzásadovost liberalistické nauky se tu pro
jevuje v celém rozsahu. „Rovná příležitost všem“
v duchu liberalistické spravedlnosti mohla by
se uskutečniti jenom tehdy, kdyby před tím byly
rozděleny mezi všemi lidmi rovným dílem vše
chny majetky. Potom, na povel „vzhůru k volné
soutěži“ za současného zrušení všech státních
funkcí, začalo by zápolení a darwinisté by mohli
míti radost. Když však liberálové káží o „rovné
příležitosti všem“, ačkoliv velká většina lidí jest
handicapována, a k tomu ještě pro ochranu milionářského náskoku volají na pomoc celý stát
ní aparát, jest to podivná „spravedlnost!“ Opa
kuji: nehledejme poctivou logiku v liberalistické
nauce; liberalismus není teorie, nýbrž profese.
*
Klasická liberalistická škola vycházela ž před
pokladu, že všichni, kdož chtějí pracovali, práci
skutečně obdrží. Mzdy ovšem, podle této nauky,
se pohybují podle stavu na „trhu práce“. Neza
městnanost jest prý proto, že lidé nechtějí snížiti svojí životní úroveň. Tato teorie se udržela
až do našich dnů. Národohospodářské čítanky
a učebnice nic neříkají o stálé nezaměstnanosti
rázu strukturálního. Nezaměstnanost se vysvět
lovala přelidněním země; chudině se radilo, aby
obmezila plození dítek (dnes tvrdí někteří eugenikové, že nižší vrstvy obyvatelstva se roz
množují příliš rychle na úkor biologické „hoddnosti“ lidstva, při čemž sociálně slabé vrstvy se
ztotožňují s biologicky vadnými skupinami oby
vatelstva)! Podle liberalistů, bída a chudoba jest
zaviněna chudáky samými. Občasnou nápravu
zjednávají prý války, epidemie a nemoci z pod
výživy, čímž počet obyvatelstva klesá a životní
podmínky se lepší.
Ovšem, že ne všichni liberálové stojí na tomto
stanovisku; většinou jsou to optimisté (zpět k
Adamu Smithu!“). Teorie „přelidnění země“ je
dnes pouze deus ex machina, který má zachrá
nili kapitalistické posice v dobách, kdy libera
listické řádění příliš očividně vrhá lidstvo do
propasti bídy (na př. hospodářské krise). Jed
nou jest to „přelidnění“, po druhé jest to „ka
pitálová chudoba“, což jest vlastně totéž, po
užívá se však v naší době s větší oblibou, než-li
„přelidnění“, poněvadž zní jaksi učeněji. „Ka
pitálová chudoba“ nevadí ovšem nikterak, aby
miliony metráků potravin nebyly naházeny do
moře a jinak ničeny, ačkoliv miliony lidí umírají
hladem. Ještě i dnes liberalističtí augurové váž
ně diskutují o problémech „přelidnění“ a „ka
pitálové chudoby“, o tom, má-li Malthus pravdu
anebo nemá, a když ji má, tak pokud a podobně.
Avšak, v tomto závodění o ohlupování veřejnosti
liberálové pečlivě zamlčují fakt, že moderní tech
nika je s to, nejen uživiti dnešní dvě miliardy
lidí, nýbrž desateronásobný jejich počet přímo
zahrnouti blahobytem! Ovšem, pokud bude liliberalistický řád trvati, bude lidstvo v bídě.
„Věda“ ve službách liberalismu se nemůže přece
smířiti s touto prostou pravdou a chytá se stébla,
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aby uhájila řítící se bašty. Příčiny hospodář
ských katastrof, jimiž liberalismus periodicky ob
šťastňoval lidstvo, se hledaly dokonce v pe
riodičnosti slunečních skvrní

K. Marx první upozornil na to, že nezaměstna
nost je též důsledkem mašinisace a automatisace
výroby („průmyslové záložní vojsko“). V jeho
době nebyla ještě technická nezaměstnanost znač
ná. V naší době jest to zjev katastrofální. Dnes
již není pochybnosti, že miliony lidí, kteří pra
covat! mohou a chtějí, už nikdy se nevrátí zpět
k svému bývalému zaměstnání. Ještě před ně
kolika lety se očekávala spása od výrobní kon
junktury; dnes konjunkturu máme, ale nezaměst
nanosti neubývá. Liberalistická „věda“ o tom
nic nechce věděti a stále mudruje o tom, má-li
i nadále zůstati zlatý standard či nikoliv, za vy
datné asistence sociál-liberalistických teoretiků.
Liberalističtí učenci nevidí, nebo spíše nechtějí
viděti, že nynější světová hospodářská struk
tura je zcela jinou, než to stojí napsáno v čítánkách politické ekonomie. Vzestup výroby dnes
neznamená též obnovení světového obchodu v
bývalém rozsahu. V r. 1936 byla světová výroba
vyšší než v r. 1929, kdežto světový obchod ob
nášel jen asi třetinu stavu z r. 1929. Nové pro
blémy hýbají světem. Státy touží po hospodář
ské soběstačnosti, aby nebyly hříčkou v cizích
rukách; moderní technika umožnila státům, je
ště donedávna odkázaným na dovoz cizího zboží,
vybudovali skvělou vlastní výrobu. Ponenáhlu,
ale jistě mizí rozdělení zemí na převážně prů
myslové a převážně zemědělské. Chemická věda
umožnila osvobození států od diktátu majitelů
surovinných zdrojů ,zatím ovšem jen některých,
ale v budoucnosti pravděpodobně budou všechny
monopoly zdrojů zlomeny. Rozsah a význam svě
tového obchodu upadá. Obnoví-li se jednou, bude
to zajisté na docela jiných základech ,než-li li
beralistická „volná soutěž“ a „politika otevře
ných dveří“. Avšak, liberalističtí mudrci chtějí
býfi slepí a hluší ke všem a s vážnou tváří hlubokomyslně přežvýkávají otázky zlatého standar
tu, devalvace, revalvace, remonetisace, konsoli
dace a pod., vedou mezi sebou k vůli těmto pro
blémům žabomyší válku a úplně ignorují sku
tečné potřeby lidí. Nenajdete v celé liberalistické literatuře nic o tom, jak poskytnouti ne
zaměstnaným, vyřazeným z práce racionalisací
a automatisací výrobního pochodu, novou pra
covní příležitost a existenci. Liberalistická „věda“
ještě si neuráčila vžiti na vědomí fakt techno
logické nezaměstnanosti, tento nejdůležitější a
nejpalčivější problém naší dobyl
*

licistů a pod. podle cenových výsledků hry na
bídky a poptávky? Anebo snad stát měl by za
řídili svojí daňovou agendu podle tohoto famosního „zákona“? Ani liberalisté přece nebu
dou popírali, že státní a veřejné hospodářství má
pronikavý význam pro všechen hospodářský ži
vot v zemi a na soustavy ekonomických číslic,
čímž se svrchovaně ovlivňuje celý famosní zá
kon nabídky a poptávky! Stoprocentní libera
lismus jest tedy prostě neuskutečnitelným, po
kud existuje stát a jeho potřeby. Avšak liberá
lové nechtějí podobně jako anarchisté stát za
mítali, jelikož ho potřebují právě ku hlídání je
jich milých dolarů.
Liberalistické teorie o ideálním laissez faire
jsou tedy pouhou fantasií. Postrádají jakékoliv
životnosti a objektivní uskutečnitelnosti. Dělníci
si nedají vžiti sociální zákonodárství a vymože
nosti, a zrušení zájmových organisací výrobců
by mělo v zápětí nebývalou nadvýrobu nepro
dejného zboží a brzký krach všeho hospodářství.
Úplný liberalismus jest stejná utopie, jako i úpl
ný socialismus.
*

Dnešní liberalistický výboj jest typickou ukáz
kou doby. Světová výrobní konjunktura uvedla
v pohyb zahálející kapitály a roznítila grúnderskou horečku. Touha po zisku, jež se musela
mírnili v dobách deprese, vzplanula nyní znovu.
Avšak jí v cestě stojí četné kódy, kontingentaoe,
omezení pracovní doby, kolektivní smlouvy, mi
nimální mzdy a pod. Liberalistickému kapitalisto
vi jest úplně lhostejno, křičí-li dítě nezaměstna
ného dělníka hladem, ale srdce mu krvácí, unikne-li mu příležitost k zisku. Liberalistický kapi
tál proto mobilisuje všechny „vědecké“' zbraně,
Adamem Smithem počínaje („pozor, vyhnouti se
Ricardovil“) a moderními novoliberalisty konče.
Všechno dnešní liberalistické rozčilení nese pečeť
snahy, co nejvíce využiti světové konjunktury na
šich dnů. Nic liberalismu nevadí, že jenom stát
ním zásahům může děkovali za překonání těžké
hospodářské krise. Jako had, který se ohřál na
prsou a pak uštknul svého hostitele, tak i libera
lismus zuřivě napadá ty, kdož ho zachránili aspoň
jako dnešní kvasi-liberalistickou formu.
To vše jednoho dne pomine. S prvními Jobo
vými zprávami o cenových deroutách liberalismus
zaleze do kouta a bude nahrazen „socialismem
bohatých“, stejně bezzásadovým a bezmyšlenko
vitým, jako i dnešní hesla o „rovné příležitosti
všem.“ Liberalistická ofensiva ve jménu A. Smitha
skončí prosebným škemráním o sanaci zkracho
vaných podniků. Liberalističtí vědci však budou
hledali příčinu nové krise v nedostatečné deval
Bezzásadovost a nepromyšlenost liberalismu se vaci, resp. v působení kosmického záření, když
projevuje i v naivnosti, s níž hlásá „laissez faire“ se slunečními skvrnami se to nepovedlo.
Avšak lidstvo bude trpěli dále. Opustivši jed
v celém hospodářském životě. Jest ku podivu, že
teoretikové všemohoucího působení „zákona na nou věčné a neporušitelné zákony mravnosti, řítí
bídky a poptávky“ se ani jednou nezamyslili nad se neúprosně dolů, po šikmé ploše. Co přijde?
tím, je-li to vůbec uskutečnitelné. Můžeme si sice Válka, revoluce, hlad či snad přece záchrana?
představili mzdy, ceny, zisky, výrobní kapacitu Pevně věřím, že záchrana. Avšak nikoliv návra
a pod., jako funkci hry nabídky a poptávky, ale tem k A. Smithovi a jiným lžiprorokům, nýbrž
jest nemožné, aby na př., státní a veřejné hospo návratem k Bohu. Světlo z Kalvárie budiž nám
dářství se řídilo tímto zákonem. Což pak stát vodítkem z bludiště.
může určovati počet učitelů, soudců, vojáků, po
*
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D r. M. H o ř i n a:

Coudenhove-Kalergi o nacismu, bolševismu
a katolicismu.
Jméno Coudenhove-Kalergiho je neodmyslitelně spojeno
se jménem Panevropy. Coudenhove je totiž zakladatelem
a hlavou Panevropské unie. Programové požadavky tohoto
hnutí lze stručně vyjádřiti takto: 1. Usiluje o vytvoření
evropského svazu států za vzájemné záruky rovnoprávnosti,
bezpečnosti a samostatnosti všech evropských států. 2. Žá
dá zřízení evropského svazového soudu k urovnávání všech
konfliktů mezi evropskými státy. 3. Vybudování evropského
vojenského svazku se společnou leteckou flotilou k zajištění
míru a rovnoměrného odzbrojení. 4. Postupné vytvoření
evropského celního spolku. 5. Společné otevření evropských
kolonií. 6. Společnou evropskou měnu. 7. Péči o svobodný
rozvoj národních kultur všech evropských národů jako zá
kladu evropského kulturního společenství. 8. Zajištění všech
národních i náboženských menšin Evropy proti odnárodňování a potlačování. 9. Spolupráci Evropy s jinými sku
pinami národů v rámci světového svazu národů.
Jak je z uvedeného patrno, je program Panevropanů
ideově (nikoli v prostředcích) v mnohém shodný s úsilím
křesťanství a zvláště katolické Církve, která rovněž pra
cuje pro světový mír, smírné vyřizování všech sporů, od
zbrojení a bezpečnost národů, možnost svébytného kultur
ního života malých národů a pro klidné a spravedlivé uspo
řádání poměrů ve státech a mezi nimi.
Bylo tudíž na snadě využít příležitosti předvánočního
pobytu Coudenhove-Kalergiho v Praze k rozhovoru, v čem
spatřuje hlavní nebezpečí pro evropskou kulturu i politiku,
jakými prostředky se může a musí Evropa podle jeho ná
zoru těmto nebezpečím bránit a jaké stanovisko zaujímá
panevropské hnutí ke katolické Církvi.
Věděl jsem dobře, že Coudenhove-Kalergi má přesně
a šetrně rozvržen svůj čas. Veřejnost se dozvěděla sice za
jeho posledního pobytu v Praze ze zpráv ČTK toliko o
jeho přijetí presidentem Drem Benešem, ale zasvěceným
je známo, kolik jiných rozhovorů, návštěv a přijetí usku
tečnil Coudenhove za těch několik málo dnů. Byl jsem
proto překvapen ochotou a klidnou a soustředěnou pozor
ností, se kterou mi naslouchal a odpovídal. Rozhovor trval
asi pět čtvrtí hodiny a Coudenhove v něm řekl asi toto:

Za akutní a toho č.asu největší nebez
pečí přo Evropu pokládám nacismus.
V nacismu spatřuji především nebezpečí mezinárodně-politické — nebezpečí válečné. Nepřehlí
žím ovšem ani mravně a kulturně nebezpečnou
stránku nacismu. Jeho myšlenka totálního státu
značí zneuznání individua, osobnosti. V něm se
uplatňující macchiavelistický a nietzscheistický
cynism a demagogoie ohrožuje evropskou etiku
antickou i křesťanskou. Je nutno míti se na po
zoru, i když podle mého přesvědčení, shodného
s vírou presidenta Dra Beneše, je možno válce
s Německem předejít a zabránit. Tato víra nespo
čívá na optimismu, nýbrž na realismu. Německo
nevyvolá válku, dokud bude mírová fronta sil
nější. Je proto třeba frontu míru upevnit a roz
šířit
Tak jako v nacismu spatřuji akutní
nebezpečí válečné, pokládám bolševismza trvalé kulturnía mravní nebez
pečí Evropy. Bolševism představuje ucelený
světový názor ve smyslu náboženství a to je
nesmírně významné. V historii bylo území dneš
ního SSSR střídavě počítáno k Evropě a Asii.
Revolucí v roce 1917 se Rusko Evropy zřeklo.
Vznik sovětského svazu byl krvavým odstraněním
evropské životní formy, evropské hospodářské
formy i evropské politiky a pokusem o vytvo
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ření nového světa na nových základech. SSSR za
hájilo brzy po revoluci panasiatskou politiku svo
láním kongresu asijských národů do Baku v ro
ce 1923.
Mravní zásady SSSR jsou zcela od
lišné od mravních základů evropských
států minulých i přítomných. Výlučné
panství v této zemi vykonává komunistická stra
na, která je daleko spíše náboženskou společ
ností, než politickou stranou. Její biblí je Mar
xův Kapitál, prorokem a zakladatelem Lenin a
papežem Stalin. SSSR je církevním státem, v
němž je jedině vyznáván a připouštěn jako ži
votní a světový názor — materialism. Nej vyšším
mravním zákonem tohoto bolševického vyznání
je příprava a provedení světové revoluce a vy
koupení lidstva z pekla kapitalismu. Dobré je, oo
revoluci pomůže a ji uspíší, zlé, oo jí brání.
Jiného měřítka pro dobro a zlo komunistická
společnost ruská nezná a neuzná. Revoluční
materialism je v SSSR světovým ná
zorem, podobně jako v době prvních
kalifů byl v arabské světové říši svě
tovým názorem islám. Fanatický duch bol
ševické víry se uplatňuje i ve výchově mládeže.
Mládež vyrůstá v přesvědčení, že jejím posláním
je obrátili svět všemi prostředky na materialistic
kou víru a připojiti celý svět ke svazu sovět
ských socialistických republik.
Bolševism představuje pro Evropu
trojí nebezpečí:
1. Mravní a kulturní: Pokud je a bude
sousedem Evropy bolševická říše, po
tud bude evropská mravnost a kultura
ohrožena právě tak, jako kdysi arab
ským a tureckým nebezpečím. Životní a
světový bolševický názor je totiž evropskému
právě tak cizí a nepřátelský, jako kdysi islám
křesťanství. Propast mezi bolševismem a evropanstvím, toť propast mezi materialismem a ide
alismem, mezi kolektivismem a individualismem,
mezi totálním státem a totálním člověkem.
Podle evropské víry je člověk chrámem Ducha
svátého, dítětem Božím, světem pro sehe, by
tostí s právem na lidskou důstojnost, svobodu a
spravedlnost. Stát je prostředkem, ne účelem, a
to prostředkem k bezpečnosti a rozvoji člověka.
Podle bolševické víry je člověk jen buňkou spo
lečnosti, kolektiva, státu, jenž sám je cílem poli
tiky, nikoli individuum. Člověk je jen atomem
hmoty bez duše, bez Boha, bez věčnosti.
Je velmi zlé, že již miliony Evropanů vyznávají
bolševickou víru a usilují o rozrušení veškeré ev
ropské kultury. Pomáhá jim světová bolševická
říše s obrovským aparátem hospodářským a ar
mádou.
Nositelkou bolševického nebezpečí
je hlavně evropská demagogie ve slo
vě i pí smě, která chce přesvědčit Ev
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ropu, oč lehčí a ušlechtilejší je bolše
vická kultura než evropská.
2. Nebezpečí hospodářské: Bolševism
provedl naráz hospodářskou revoluci v tom smy
slu, že dovedl rychle takřka všechno obyvatel
stvo Ruska zproletarisovat. Nepokusil se o méně
snadnou revoluci dát mu — ovšem zvolna — mír
ný blahobyt. Dopustil se zásadního omylu, jestli
že se domníval, že odstraněním bohatství od
straní se i bída. Zapomněl, že naděje a bázeň
jsou jediné dvě hybné páky, jež pobízejí prů
měrného člověka k práci. Zapomněl, že vyřazení
osobní naděje jako podnětu k práci vede nutně
k zařazení druhé páky, totiž strachu. Z toho hle
diska je pochopitelno, že násilí není v bolševismu
jen jakýmsi jevem průvodním, nýbrž podstatným,
přirozeným a nutným.
V Evropě je technika toliko tělem kultury,
zatím co duší její je mravnost. SSSR zná jen
techniku.
'
3. Nebezpečí míru: Bolševický světový ná
zor není svou podstatou mírový, nýbrž antipacifistický. Uznává násilí a pokládá je za dovolený
prostředek vnitřní i zahraniční politiky. V tomto
smyslu bude respektovat Evropu jen, bude-li silná
a pokud bude silná, napadne ji však, spatří-li ji
slabou. Pokud má bolševism za svůj cíl
světovo u revoluci, potud se může cí
tit Evropa bezpečnou jen, bude-li mít
převahu vojenskou. Už dnes by byla Evropa
v aktuelním nebezpečí, kdyby SSSR nebylo nu
ceno mít se na pozoru před Japonskem na Dál
ném východě. Podaří-li se SSSR konsolidovat
vztah k Japonsku, obrátí zajisté svůj neblahý
zřetel k Evropě. Tohoto mezidobí musí Evropa
využít a dojít k jednotě zahraničně-politické, ale
i k společné politice hospodářské.
Evropa, která postavila ve Francii obrannou
linii na obranu hranic evropského západu, po
třebuje postavit podobnou hranici na obranu
hranic evropského východu. Pohraniční státy na
západních hranicích SSSR nedovedly by samy v
případě útoku rudé armády zadržet nápor bol
ševismu. Jen pak až bude v Evropě vybudován
silný blok států, bude moci býti zahájeno s SSSR
jednání o oboustranné ozbrojení.
Nástrojem propagandy SSSR je třetí interna
cionála, jež má své expositury ve všech hlavních
městech celého světa. Coudenhove-Kalergi je pře
svědčen, že smlouvám evropských států s SSSR
nelze přičítat valný význam, ježto bolševické Rus
ko je uzavírá bez jakéhokoli vědomí mravní vá
zanosti. Čeká jen na vhodnou příležitost, aby
svrhlo státní aparát spřátelené mocnosti a na
stolilo na jejím území diktaturu proletariátu. To
by měl mít na mysli každý evropský státník, který
paktuje se Sověty a snaží se je získat pro evrop
ské mírové společenství. Politické semknutí dvou
světů tak protichůdných by nevedlo k míru,
nýbrž k občanské válce v Evropě. Míru mezi
SSSR a Evropou prospěje spíše rozluka než spo
jení. Evropa musí ovšem vůči SSSR býti loyální,
nesmí se vměšovat do jeho vnitropolitických pro
blémů, nesmí však současně ani strpět, aby se
SSSR vměšovalo do jejích vnitřních záležitostí.
Mezi Evropou a bolševickým Ruskem musí

vést každý Evropan v zájmu míru jasnou a nedo
tknutelnou hranici.
*
Poměr
pan evropského hnutí ke
křesťanství a zvláště ke katolické
Církvi ?
Církev sleduje pan evropské úsilí se
sympatií. Dostalo se mi o tom v roce 1933
ujištění od kardinála státního sekretáře Pacelliho.
„Osservatore Romano“ dal již mnohokráte najevo
kladný postoj .Vatikánu k panevropským snahám.
A vskutku nám záleželo na tomto souhlase. Pro
hlašujeme jasně, že jednou ze složek, jež je dnes
nutno všemi silami v Evropě hájit, je evropská
duše, evropská tradice, jejíž jednu složku tvoří
křesťanství.
Mnoho vynikajících katolických spisovatelů,
kněží a státníků, přihlásilo se k aktivní spoluprá
ci. Z katolických duchovních vůdců Evropy bylo
by možno jako zastánce panevropské myšlenky
uvésti Paul Valéryho, Paul Claudela, P. Mucker
manna a jiné. Celkem možno říci, že bolševické
bezbožecké hnutí získává stále více náboženské
kruhy pro myšlenku Panevropy. Cítím povinnost
uvést jako vydatnou spolupracovnici i svou se
stru Idu, katolickou spisovatelku.
A ještě něco: kolébkou panevropského hnutí je
Vídeň a prelát Seipel byl prvním státníkem .ev
ropským, který měl odvahu přijmout myšlenku
Panevropy za svou. Byl předsedou panevropské
unie v Rakousku od počátku, t. j. od roku 1928 až
do své smrti a hnutí je mu zavázáno za jeho
morální podporu a spolupráci zvláštním díkem.
V Německu se rozhodně k Panevropě přihlá
sili katolíci Dr. Wirth a Brüning. Souboj Brü
ning-Hitler byl soubojem německého evropanství
s všeněmeckým nacionalismem.
V Rakousku byl to po Seipelovi opět katolík
Dolfuss, který podkládal rakouskému vlastenectví
evropský smysl a snažil se, aby zvláště rakouská
mládež zakotvila svůj patriotism v panevropské
idei. Dolfuss je nejenom hrdinou a mučedníkem
v boji za svobodu své vlasti, nýbrž i v boji za mír
Evropy. Byl statečným vojákem kulturního lid
ství, člověk bez pósy a pathosu, pravý realista,
dobře odhadující přirozený průběh věcí a dů
vodný idealista v důvěře v Boha. Věnoval jsem
mu proto mnoho vzpomínek ve své poslední kni
ze. (Coudenhove mi podává v upomínku na roz
hovor knihu „Europa ohne Elend“, jejíž VI. ka
pitola je nadepsána: Aristide Briand, věštec Ev
ropy, Engelbert Dolfuss, mučedník Evropy, T.
G. Masaryk, největší Evropan.)
Zásluhy křesťanství o Evropu: Křes
ťanství přineslo světu řecké filosofie,
znavenému a skeptickému na místo po
chybností víru, a to víru v synovství
Boží. Učením o bratrství všech lidí po
stavilo se proti otroctví a zavedlo úc t u i k n e j m e n š í m mezi syny lidskými.
O prosazení zásad svého učení musilo
křesťanství bojovat s lidským sobec
tvím a bojuje dodnes. A nepodařil o- li
se mu je plně prosadit, přece jen pod
statně zmírnilo tvrdost lidského srd
ce i společenský řád tím, že doplnilo
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antickou
spravedlnost
milosrden
stvím.
Proto jsme zvolili za heslo panevropského hnu
tí velkou větu sv. Augustina: In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas!
*

Rozhovor s Coudenhovem je skončen. Lze jej
shmouti v závěr: Církev se staví ke snahám
o Panevropu kladně jako ke všem snahám, jež
mohou přispěti k udržení a upevnění míru a spra
vedlnosti. Pohanský nacism a bezbožecký bolševism jsou nepřáteli nejen křesťanství, nýbrž i
evropanství, jehož je křesťanství podstatnou slož
kou.
Projevy Svatého Otce i čsl. episkopátu proti

bolševismu jsou voláním pro záchranu evrop
ského ducha a svobodného osobnostního lidství.
Nebezpečí bolševismu je vážné a trvalé. Lišit
SSSR a Kominternu mohlo by vést k osudným
omylům. Spojenectví s SSSR je s hlediska evrop
ského i československého přípustno jen za sou
časného boje proti bolševismu uvnitř.
Slova Coudenhove-Kalergiho dokazují přesvěd
čivě velký význam a zásluhy Církve v boji proti
bolševismu a současně aplikováno na českoslo
venské poměry — i státnickou prozíravost po
litického katolicismu, který vzhledem k současné
mezinárodní politické situaci sice nahlíží a uzná
vá potřebu spojenecké smlouvy našeho státu se
SSSR, avšak zároveň nepřestává zdůrazňovat
nutnost boje proti vnitřnímu bolševismu.

R. Móller-Dostali:

Moskevské procesy.
Pozadí velkých moskevských procesů jest pro
široké publikum zahaleno tajemnou clonou. Pře
devším jest nepochopitelný způsob, jakým se vši
chni obžalovaní přiznávali k vině. Kdo však zná
dějiny bolševismu, chápe tragiku soudních pře
líčení před moskevským Nejvyšším soudem. Na
lavici obžalovaných seděli (a budou seděti v dal
ších procesech) staří spiklenci, dobře obeznámení
se všemi metodami a činy politického podsvětí.
Jest bezpochybné, že obvinění Zinověva, Kameněva, Radka, Sokolníkova, Pjatokova, Bucharina,
Rykova atd. spočívají na skutečnosti. Nevíme jen,
kdo hraje úlohu špiona GPU mezi obžalovanými.
Bylo všeobecně známo, že od r. 1927 existovalo
ilegální ústředí vedle oficielního centra VKP
(všesvazové komunistické strany), ústředí to
všech oposičníků, účelem jejichž bylo odstraniti
Stalinovskou diktaturu. Ilegální ústředí bylo v
živých stycích s Trockým. Zápas o moc v ruské
komunistické straně jest velmi dávného data a
byl veden vždy bezohledně: teror, lži, vzájemné
osočování a pod. bylo obvyklé.
Pokud byl Lenin na živu, udržovala jeho bezměrná autorita soupeřící v rámci kázně; ba i ta
kový svéhlavý Trocký, který odporoval Leninovi
v otázkách bolševické strategie a taktiky, skláněl
se pokorně před autoritou Ilijče, když ten napo
mínal zápasící. Sotva Lenin vydechl, vzplanul
boj o moc se všízuřivostí.
Ještě za života Lenina utvořila se v Politbýru
t. zv. trojka (Stalin-Zinověv-Kameněv), za úče
lem isolovali Trockého. Po smrti Leninově za
čal trocký ofensivu proti „trojce", jelikož tato
mu stála v cestě k moci. Trocký uveřejnil pověst
ný Leninův testament, ve kterém Lenin stranu
důtklivě varoval před tím, aby soudr. Stalinovi
byla přenechána samo jediná moc. Ovsem Lenin
se nikdy nevyslovil v tom smyslu, že by Trocký
měl po něm převzíti otěže vůdcovství ve straně.
Tlijč doporučoval, aby v čele vedení strany byl
kolektiv. Vystoupení Trockého proti „trojce“
skončilo jeho vyloučením z Nejvyšší vojenské ra
dy sov. svazu. Zápas „trojky"’ s Trockým byl
veden bezohledně a infernálními metodami; tak
na příklad Zinověv a Kameněv žádali nejen vy
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loučení Trockého ze strany, nýbrž dokonce jeho
popravu! Mezitím nastalo zhoršení poměrů v sa
motné „trojce“ a dostoupilo takové ostrosti, že
Zinověv prohlásil v lednu 1925 na 14. sjezdu
komun, strany:
„Jsem přesvědčen, že soudruh Stalin není s to,
sjednotiti a vésti bolševický generální štáb.“
Stalin odpověděl na tento útok bývalého druha
odhaleními různého druhu, ze kterých bylo viděti, že Zinověv a Kameněv žádali nejen hlavu
Trockého, nýbrž též popravu Bucharina, jenž vedl
„pravičáckou“ oposici! „Pravičáci" (Bucharin,
Tomský a Rykov) proto podepřeli Stalinskou
ofensivu proti levičácké skupině Politbýra s
Trockým v čele. Stalin velmi šikovně štval proti
sobě oba oposiční směry a podařilo se mu, uči
nili své vlastní postavení neochvějným. Po po
rážce Kameněva a Zinověva spojili se tito (též
jejich stoupenci, ovšem) s tím samým Trockým,
jehož hlavu ještě nedávno žádali, a utvořili s
ním „oposiční blok“, který činil po dlouhou dobu
Stalinovi velké potíže. Nelegální tiskámv chrlily
spousty letáků a brožur proti Stalinské poli
tice, ve větších městech byly pořádány demon
strace.
Nelze si ani představili, kolik špíny a intrikán
ství bylo tehdy v ruské „kompartii“.
Avšak Stalin se zmocnil aparátu strany. Ti
síce funkcionářů, podezřelých ze sympatií s „oposici“ ztratilo svá postavení a bylo uvězněno,
posláno do Sibiře, v nej lepším případě přeloženo
na méně významná místa. To vše nepomáhalo;
Zinověv, Kameněv a Trocký pokračovali ve své
letákové kampani proti Stalinovi, nazývali ho
„hrobařem revoluce", Vorošilova označovali jako
„nového generála Cavaignaca". Stalin se odhod
lal k rozhodné ráně. Zinověv byl vyloučen z
ústředí strany, Kameněva odstranili z moskev
ského Sovětu. Do ústředí byl zvolen druh Stali
nův, Kirov, jehož hvězda zaskvěla se na bolševic
kém nebi. Objednané „protestní resoluce“ v celé
zemi, žádající nejpřísnějšího potrestání „zrádců
revoluce“, podepřeli snahy Stalina. Zinověv a
Kameněv viděli svojí porážku a v říjnu r. 1927
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se kajícně podrobili. O Trockém prohlásili, že
jest tím „nejnebezpečnějším nepřítelem dělnické
třídy a agentem buržoasie“. Přes své zdánlivé
podrobení pokračovali Zinověv a Kameněv ve
své odbojné práci, a zúčastnili se založení ile
gální komunistické strany, která v létě r. 1928
zaslala ústředí resoluci, podepsanou 80 oposičníky a 3000 činovníky strany. Resoluce obsa
hovala těžká obvinění proti Stalinovi. V odpověď
na to uveřejnil Stalin zprávu GPU, v níž se pra
vilo, že Zinověv, Kameněv Trocký a j. vešli do
styku s Vrangelovými důstojníky a připravovali
ozbrojené povstání! V listopadu téhož roku byli
Trocký a Zinověv vyloučeni ze strany, ostatní
oposičníči byli zbaveni funkcí.
Léta 1926—29 byla ve znamení neustálého zá
pasu Stalina proti levé oposici, při čemž Stalin
vydatně používal pomoci Bucharina a jeho druhů.
Ze strany byli vyloučeni nejen Trocký a druhové,
nýbrž také Pjatakov, Radek, Rakovský, Kres
tinsky a j, Někteří z takto postižených později
učinili veřejné pokání a obviňovali sama sebe a
své přátele z nejhorších zločinů vůči stalinskému
vedení strany. GPU přirozeně se chytlo příle
žitosti, a celou zemí prošla vlna teroru, která vy
žádala nesčetné oběti. Podle ústřední statistiky
komunistické strany, bylo vyloučeno 4000 činov
níků, 3000 putovalo do vězení a 2000 funkcionářů
bylo po pokání vzato znovu na milost. V červenci
r. 1928 vystoupila do popřed’' „pravá oposice“.
Vůdcem jejím byl Bucharin tehdejší předseda
III. Internacionály. Zdálo se na okamžik, že Stalin
ustoupí. Bucharin mobilisoval v různých sekcích
kominterny generální útok proti Stalinovi a jeho
stoupencům. Ve schůzi ruského Politbýra v srp
nu r. 1928 došlo ke srážce. Bucharin a druhové
žádali odstoupení Stalina. Zcela neočekávaně se
Stalina zastali Zinověv, Kameněv, Pjatakov a Řá
dek! „Pravice“ byla poražena. Trocký byl již
dříve poslán do tureckého vyhnanství. Boj s pra
vou oposici trval však do poloviny r. 1929 a
skončil vyhnanstvím Bucharina a odstraněním od
funkcí Tomského a Rykova. „Leví“ (Radek, Pja
takov a j.) prohlásili se za „věrné Stalinovce“
a svorně proklínali „pravé“ a vypovězeného Trockého, a uveřejnili dokonce memorandum, ve kte
rém se kajícně přiznávali k různým machinacím
spolu s Bucharinem a „pravicí“ proti Stalinovi.
Stalin byl na cestě k vrcholu své moci. „Pěti
letka“ usměrnila energii lidu k vybudování hos
podářské základny Sovětského Svazu.

Různé oposiční skupiny ponenáhlu zpozorovaly,
že jejich mnohdy nedůstojné ponižování se před
Stalinem a co hlavně, vzájemná obviňování a denunciantství velmi oslabily jejich vliv ve straně.
Stalin neomezeně vládl, jeho autorita začala se
v lidu upevňovat jednak v důsledku faktických
hospodářských úspěchů, jednak proto, že se uměle šířil kulí jeho osobnosti. „Praví“ a „leví“
oposičníči byli zatlačeni do pozadí; jejich roztrp
čení se ještě více rozdmychovalo agenty Trockého. Oposice se odhodlala k poslednímu kroku,
aby oslabila posici Stalina. Došlo k založení t.
zv. „paralelního ústředí"', ve kterém byli za
stoupení vůdoové levé a pravé garnitury. Než toto
podivné ústředí nebylo svazkem mužů, poctivých
kamarádů. Naopak konspirujíce proti Stalinovi,
plazili se zárověň před ním na břiše a přečasto
denuncovali jeden druhého...
Tu byl zavražděn Kirov. Není ovšem jisto, zda-li
vrahem byl opravdu důvěrník „ilegálního ústředí“
anebo agent-provokatér GPU. V každém případě
Stalin využil toho zločinu k tomu, aby navždy roz
drtil své odpůrce. Začaly první přelíčení s „trockisticko-zinověvskými bandami“. Znovu putovali
tisíce funkcionářů do žaláře nebo do vyhnanství.
Současně byl organisován boj proti vůdcům ko
minterny Manuilskému a Pjatnickému, kteří byli
podezříváni ve stycích s oposičníky.
Stalin si zajistil oporu v populárním Dimitrovi,
který byl na VII. sjezdu kominterny povolán
v čelo III. Internacionály. Manuilský byl pře
ložen na bezvýznamné místo, Pjatnický se uchýlil
do sanatoria.
Nynější procesy mají za účel vyhubiti veškerou
oposici. Někteříoposičníči (Tomskýaj.) spáchali
sebevraždu. GPU má bezesporné důkazy sku
tečné viny obžalovaných, ať již na základě zpráv
agentů-provokatérů, anebo od obžalovaných Sa
mých ,kteří se vzájemně obviňují. Tím se též vy
světluje překvapující doznání obžalovaných: oni
dobře vědí, že zapírání nic nepomůže.
Konec špinavého boje ve straně jest pro starou
bolševickou gardu trpký, ale zasloužený....
Stalin jest nyní na vrcholu moci a slávy. V jeho
rukou se sbíhají nitky osudu všeho nesmírného
sovětského státu. Skončila válka, která byla vedena
všemožným perfidním způsobem, terorem, lží a
podlostí. V tomto zápase lze spatřovali jakýsi
odlesk bolestné cesty ruského národa po dobu
komunistického experimentu...

Dr. Alfred Fuchs:

Fašismus a katolictví.
Autentickou informaci o fašismu nám dodá
zajisté nejlépe Mussolini sám. On sám napsal
článek do „Enciclopedia Italiana“ o hnutí, které
založil. Přiznává, že se nezakládá na žádné sou
stavné theorii, nýbrž že jeho základem je „řada
výroků, přání a požadavků“, která se teprve časem
slila ve spořádaný výraz nauky. Formuluje fa
šismus více méně negativně, totiž tím, že uka
zuje, proti čemu fašismus bojoval. Nepřáteli jsou:
1. pacifismus, 2. marxismus, 3. liberální demokra-

cie. Pojetí života je ve fašismu „heroické“. Válka
jediná přivádí veškeru lidskou energii k nejvyššímu napětí a vtiskuje známku vznešenosti ná
rodům, které mají odvahu se do ní pustit.“ Proti
demokracii praví Mussolini: „Fašismus popírá,
že většina jenom proto, že jest většinou, může
řídit lidskou společnost. Popírá, že jen čísly lze
vládnout na základě občanských voleb. Fašismus
uznává naopak nezměnitelnou, dobrodějnou a
plodnou nerovnost lidí.“
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Stát jest ve fašismu pokládán za hodnotu ab
solutní. Jednotlivci i skupiny mají cenu jen ve
svém vztahu ke státu. Problémy hospodářské řeší
fašistický stát soustavou syndikalismu. V oboru
mravním zdůrazňuje kázeň a poslušnost.
Fašismus a směry jemu příbuzné jsou reakcí
na liberalismus s jeho nespoutaností individua.
Fašismus podle svých theoretiků nechce bráti li
dem svobodu, ale chce ji usměrnili. Svoboda je
teprve tehdy konkrétní, je-li jasně vymezena.
Tato these by byla správná, nebýti svrchu zmí
něné theorie o státní všemohoucnosti. Citujeme
ze stati prof. Vaška „Nový společenský a hos
podářský řád“ (Katolický almanach 1935): „Pad
nout musí i modla fašismu, která pod heslem
„silný stát“ chce na sebe strhnout kde jakou
funkci. Když je stát zavalen nesčíslnými úkoly
a bere na sebe stále úkoly další, pak se nedo
stane ke své vlastní nej důležitější úloze. Pak
je to zřízení, jež má sice ohromnou hlavu a nohy,
ale chybí mu trup. Chybí mu organisace, vyba
vená jistou samosprávou a rozhodující samo
statně o řadě věcí, kterým tyto organisace —
stále žijíce v oněch poměrech — daleko lépe mo
hou rozumět, než byrokratické orgány ceníralisovaného státu. Ten státní útvar s ohromnou hla
vou a nohama, ale bez trupu, jest něčím nepřiro
zeným, protože jest projevem nedůvěry k samo
správným organisacíin občanským. A není trvale
užitečný stav, když není důvěry mezi představi
teli moci státní na jedné straně a občanstvem na
straně druhé. Ideálem musí býti, aby si státní
moc vyhradila jen věci opravdu úřední, ale jinak
ostatní úkoly, pokud na ně stačí nižší organisace,
přenechala těmto organisacím. Sama ať si vyhradí
jenom výsostní kontrolu. Ideálem nemůže býti
Mussolini, jenž formálně je šéfem šesti různých
resortů ministerských a ve skutečnosti rozhoduje
samovládně i v ministerstvech ostatních a roz
hoduje vůbec o všem.“
Fašismus se sice pokusil o to, překonali třídní
boj korporační organisací, v čemž měl i jisté úspěchy, ale přece jenom zaměstnavatelské vrstvy
jsou v nesmírné výhodě proti dělníkům, protože
jim zůstává jejich základní právo soukromého
zisku, třebaže kontrolovaného, kdežto dělnictvu
jsou mzdy diktovány, což právě vyplývá z blud
ného zbožnění státu, jež se projevuje i v korporačním řádě i v charitě práce. Stát je měřítkem
všech věcí a ideálem fašismu je vlastně zmobilisovaný národ. Síla fašismu po stránce theoretické jest spíše v kritice liberalismu, socialismu
a demokracie, než ve vlastní soustavě, jež se po
dle výroku jednoho z čelných jejich vůdců po
dobá italské polévce, zvané „minestra“, do které
se dává všecko možné: zelenina, maso, pečivo,
čím hustší, tím lepší.
Ke cti italského fašismu jest však nutno říci,
že se celkem nepokoušel o násilné usměrnění
tvůrčích duchů ve smyslu německého glajchšaltování a že se dopouštěl násilností vůči pracov
níkům ducha jenom tehdy, když se stavěli přímo
proti němu. Jinak dovedl od začátku získali pro
sebe zejména tehdejší intelektuální mládež, zvlá
ště futuristy. Také přes všecko vyvyšování latin
ské rasy nikdy nedospěl k takovým důsledkům,
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jako hitlerismus, který jménem čisté rasy zavádí
přímo chov lidí, jako racionální chov dobytka.
Naopak: Mussolini tento princip přímo odmítá
a když byl nedávno nucen v Habeši udělat opa
tření proti smíšeným sňatkům italských vojáků
s domorodkami, zdůrazňoval italský tisk výslov
ně, že se tak neděje z důvodů rasových.
Italský korporativismus neruší soukromého
vlastnictví, ale usměrňuje vzájemný poměr jed
notlivých stavů a stará se o jejich vzájemnou
koordinaci. S hlediska katolického názoru na
lidskou společnost kritisuje italský korporativis
mus encyklika „Quadragesimo anno“, když zdů
razňuje, že stavovské rozčlenění lidské společ
nosti jest sice správné, ale že syndikáty nemají
býti nadiktovány shora, že nemají býti zbyrokratisovány a nemají býti nástrojem politiky. V od
borovém organisování má člověk býti tak svobo
den, jako má býti svobodný v zakládání rodiny.
Právem spatřuje fašismus v korporativismu lék
proti liberalistickému kapitalismu i proti socia
listické thesi třídního boje. Ale těchto účinků
lze dosáhnouti lépe svobodným vývojem, než
diktátem.
Theoretikům italského korporativismu velmi zá
leží na tom, aby dokázali, že fašistický princip
„autority, řádu a hierarchie“ nechce rušiti osobní
svobody. Ve své pražské přednášce prohlašoval
bývalý ministr korporací Bottai, že ve společen
ské koncepci korporativistické bude svobody
více, než v řádě liberalistickém“. Jedině or
ganisace kolektivních úkonů lidské společnosti
jest s to, aby vytvořila individuální svobo
du konkrétní, protože vymezenou, bezpečnou,
protože solidární. Toliko takto se přemění indi
viduální svoboda v organickou svobodu, vyme
zenou místně a podle povolání a teprve pak se
bude moci uplatniti jako kolektivní princip.“
V korporativním státě dostává se sociálním
skupinám (kategoriím) uznání jejich existence a
a funkce. Jsou připuštěny k životu zákonnému.
Orgánem sociální kategorie je v italském korporativismu syndikát. Zákony italského korporativ
ního zřízení, z nichž první, základní, pochází z r.
1926, uznávají právní syndikáty a propůjčují jim
přímo tuto funkci, zastupování kategorie, zastu
pování právní, aby syndikáty byly způsobilé k
jednání v mezích právního řádu za účelem hospo
dářským, morálním, kulturním, a politickým. Za
stoupení politického se mu dostává rovněž, neboť
fašistický režim uznává, že má býti účasten při
tvoření „politické vůle národa“.
Funkce syndikátu v korporativním zřízení ital
ském je tedy širší, než v syndikalismu, v odbo
rovém hnutí nebo ve zřízení společenstev ve stá
tech nefašistických. Syndikát je stálým orgánem
pro hájení zájmu kategorie. Stát pak politickou
mocí usměrňuje přání a zájmy jednotlivých ka
tegorií, aby šly společně za cílem státním a ná
rodním.
Fašisté spatřují hlavní zisk této organisace v
tom, že odstraňuje třídní boj, ač ovšem ani oni
netvrdí, že byly odstraněny protiklady jednotli
vých kategorií. Ale silná ruka diktátorova je
harmonisuje státní mocí, ovšem ne vždy k vše
stranné spokojenosti.
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Jednotlivé syndikáty tvoří vyšší jednotku, kor
poraci, jež sdružuje takové kategorie, které mají
společný zájem. Úkoly, funkce, činnost korpo
race jsou ryze hospodářské, ale není možno ni
kdy plně odděliti hospodářství od politiky. Kor
porace tvoří sekce Národní Rady Korporací. Její
členové jsou jmenováni paritně korporacemi za
městnavatelů a dělníků. Odpovídají sedmi vel
kým kategoriím hospodářské činnosti. Jsou to:
průmysl, zemědělství, obchod, banky, pozemní
doprava, námořní doprava, duševní pracovníci.
Další specialisace není ovšem vyloučena. Tak se
oddělila na př. od korporace duševních pracov
níků skupina divadelní. Rozhodnutí vydaná po
dle korporativních norem mají zákonnou platnost.
Hlavní osobou v podniku jest vždy jednotli
vec, nikoli stát. Tím se liší korporativní zřízení
zejména od koncepce socialistické a komunistic
ké, sovětské. Stát ovšem podnikatele pobízí nebo
mírní, vydává normy pro celkovou organisaci,
aby byla zaručena obecná rovnováha a zájmy
národního celku. — Potud prof. Bottai.
Italský fašism začal jako živelné hnutí a na
počátku se v něm projevovaly i mnohé tendence,
jež jsou mu dnes přímo protichůdné. U jeho
kolébky stáli theoretikové socialismu, anarchis
mu a syndikalismu i Nietzscheův nadčlověk. Fa
šismus povstal jako instinktivní hnutí kázně
v době, kdy v severní Itálii komunisticko-socialističtí dělníci vyvlastňovaíi továrny a pak nevě
děli, co s nimi, kdy stávka stihala stávku a kdy
v Římě vládla slabá vláda liberálních advokátů.
Mussolini rád srovnává svůj pochod na Řím, svou
„marcia su Roma“ s chvílí, kdy Caesar překročil
Rubikon a řekl svoje mínění senátu. Fašismus
je vůbec hnutí, navazující na italské tradice, a
proto Mussolini o něm také prohlásil několikrát,
že není vývozním artiklem a že jest „italianissimum.“
S hlediska křesťanského na fašismu odmítáme:
1. zbožnění státu,
2. oslavu války,
3. diktátorské methody.
Belgičtí biskupové napsali nedávno ve společ
ném pastýřském listě, že s hlediska křesťanského
jest vítanější demokracie, v níž se mohou kato
líci uplatnit, než diktatura, třeba křesťansky za
barvená, protože potlačení mínění a svobod
značné části občanů vyvolává příliš mnoho po
litické nenávisti.
*

Diktatura tedy není nijak bližší katolictví, než
demokracie. Dokladem toho jest vývoj církevněpolitiokých poměrů v samotné Itálii. Italský
kondordáí a Lateránské dohody jsou ovšem dí
lem velmi významným, ale jest to dílo politické,
nikoli ideový smír mezi katolictvím a fašismem.
Právě proto, že jsou mezi Církví a fašismem čet
né ideové rozpory, bylo nutno dohodnouti se
politicky, všecko černé na bílém. Z ideologoie fa
šismu tyto diplomatické akty nijak nevyplynuly,
nýbrž jsou naopak výsledkem četných církevněpolitických konfliktů, na něž nesmíme zapo
mínat.
Vyžadovalo dlouhého a dosti klikatého vývoje,
než italský fašism dospěl ke stavu nynějšímu

a ani tento stav nynější nemůže být nazván ide
álním s hlediska církevního.
V době, kdy italský fašism zápasil o moc ve
státě — a to bylo ještě nějakou dobu po tom,
kdy se zmocnil vlády — byly známé trestní expe
dice černých košil zamířeny nejenom proti mar
xistům, nýbrž i proti příslušníkům italské strany
popolárů, tedy proti katolíkům. Tehdy byly de
molovány budovy katolických spolků a ničena
jejich zařízení. V severní Itálii se ozývaly přímo
stížnosti, že fašism přejímá od socialistů a zed
nářů všecka protikaťolická hesla a že dochází
k hrubým násilnostem proti kněžím. Staly se pře
ce i případy, že několik kněží přišlo při těchto
přestřelkách o život.
Po květnových volbách r. 1924 došlo zvláště
ke hrubým násilnostem protikatolickým v krajích,
kde popolari obdrželi značný počet hlasů. Ny
nější Svatý Otec tyto násilnosti veřejně pokáral.
Vždyť fašisté tehdy způsobili velké hmotné ško
dy katolíkům i v rodné obci Sv. Otce, v Desiu,
a jest známo, že Pius XI. tehdy věnoval na opra
vu těchto škod půl milionu lir. „Civiltá Cattolica“ a „Osservatore Romano“ několikrát vytkly,
v čem se zásady fašismu odlišují od zásad ka
tolických. Především byla zavrhována bludná
heglovská these, jako by stát byl nejvyšším mož
ným lidským výtvorem, jemuž vše ostatní má
sloužiti, čili these, kterou vyslovil r. 1925 Mus
solini větou: „Všecko ve státě, nic mimo stát, nic
proti státu!“ Značným pohoršením pro katolíky
bylo také, že fašism sám sebe nazýval vírou (fede) a že byl vydán katechismus s otázkami a
odpověďmi, jenž měl sloužiti fašistické výchově
mládeže. „Osservatore Romano“ pokáral dále,
když Mussolini oslavoval básníka Gabriela d’Annunzio a oznámil, že skvostné vydání jeho děl
vyjde se státní podporou, a to i ta díla, jež jsou
na indexu knih zakázaných. Ve veřejné allokuci
pokáral Sv. Otec ony katolíky, kteří „místo aby
šli do domu otcovského ve Vatikáne, hledají do
mov na Kapitolu“ a tak se postavili „mezi stát a
Církev.“
Ale i když byly po jedenácti měsících uzavře
ny Lateránské dohody, neznamenalo to nikterak,
že se katolictví s fašismem smířilo ideově. —
Mussolini se tehdy ostře vyslovil na sjezdu stra
ny proti některým výkladům konkordátu, uve
řejněným v katolickém tisku, při čemž ohlásil
státní monopol na výchovu mládeže. Při tom
použil rouhavé věty, že by křesťanství zůstalo
bezvýznamnou židovskou sektou v Palestině, ne
být vševládného Říma. Za dva dny potom odpo
věděl Sv. Otec neméně ostře. I po této kontroversi následovaly pouliční demonstrace, při čemž
došlo k demolování některých katolických redak
cí, spolkových domů, ba i kostelů. Italská censu
ra tehdy zprávy o těchto událostech potlačila.
Svatý Otec odpověděl novou allokuci, v níž pro
hlásil, že tyto události ukazují výsledky výchovy,
jež „není křesťanská ani civilise váná“. Na to od
pověděl fašistický tisk divokými útoky. Na zna
mení smutku zakázal Sv. Otec v celé Itálii slav
nostní průvody Božítělové. Tudíž byl tehdy
nad fašistickou Itálií vysloven cír
kevní trest, což se nestalo v žádném ji
ném státě! Někde si chtěli fašisté vynutit ko
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nání těchto procesí a leckde došlo dokonce i ke
zneuctění Eucharistie. Svatý Otec v přípise kar
dinálu Gasparrimu, nesoucímu datum dne Božího
Těla, polemisoval zřetelně a jasně proti bludům,
proneseným Mussolinim. Noviny, jež toto prohlá
šení otiskly, byly zkonfiskovány.
Dne 14. září r. 1929 pronesl Mussolini na sjez
du strany novou řeč, daleko mírnější, ve které
zdůraznil, že v boji mezi Církví a státem mohou
prohráti obě strany. V této řeči se však Musso
lini zmínil také o tom, že zřídil 9000 zpravodaj
ských úřadů po celé zemi, aby pátraly po každé
tajné oposici.
Mnohá z těchto zpravodajských ústředen po
kládala tento projev Mussoliniho za pokyn, aby
pronásledovala katolíky, proti čemuž protestoval
opět Svatý Otec slavnostně dne 29. července
1931. Příslušná encyklika byla datována a vydá
na v Paříži, aby nemohla v Itálii býti zabavena.
Opět došlo k vášnivým polemikám a leckde mimo

Italii byly již pořádány pobožnosti za proná
sledované italské katolíky, na př. v Německu. Ta
ké o Katolickou Akci, o katolický tisk a o kato
lické .odborové organisace musely býti svedeny
boje, jež skončily kompromisem. Roku 1934 byly
dány na index spisy filosofa Gentile, oficiálního
filosofa fašismu a autora školské reformy, třeba
že v této formě bylo vyučování náboženství vrá
ceno do středních škol.
Toto znovuzavedení náboženství do škol ne
odůvodnil totiž Gentile, který je sám pantheistickým filosofem novoidealisťického směru nikte
rak nábožensky, nýbrž ryze kulturně: Ital, kte
rý by neznal katolických tradic, nemohl by po
rozuměli největším zjevům italské kultury, jako
jest Dante, sv. František, Michel-Angelo atd. Ta
kovéto odůvodnění ovšem nemůže stačiti katolí
kovi. Ve věcech ryze politických dovede být ku
rie krajně ústupná, ve věcech víry je však Církev
neoblomná, ať je to kdekoli.

Dělnické aktuality.
Ve své nástupní řeči k severoamerickému kon
gresu president Roosevelt mezi jiným řekl:

„Vidím velký národ, který jest hojně obda
rován přírodním bohatstvím země a zdrojů. Vi
dím však též mnoho milionů amerických ob
čanů, kteří nemají ani na to nejpotřebnější ke
svému životu, a nemohou dáti dětem výchovu,
zotavení, výživu. Miliony lidí nemají kupních pro
středků, aby si opatřili výrobky farmářů a prů
myslníků, čímž zase ubývá příležitosti ku práci
těchto. Celá třetina našeho obyvatelstva bydlí
ve špatných bytech, jest špatně oblečena a trpí
podvýživou. Podávám tento obraz bídy ne proto,
že bych upadl do zoufalství, nýbrž v naději,
že náš národ rozřeší otázku sociální definitivně.
Chceme se starali o každého amerického obča
na, abychom povznesli jeho životní míru”.
Tato slova, upřímná a poctivá, jako všechny
ostatní projevy F. Roosevelta, jsou nejlepší od
povědí na nedávné provolání Svazu severoame
rických průmyslníků, ve kterém páni fabrikanti
rozhodně žádají obnovení naprosté svobody pod
nikání a soutěže, jako tomu bývalo ve starých
časech divokého liberalismu. V provolání ame
rických průmyslníků se vypočítávají všechna do
brodiní, jež liberalistická éra lidstvu přinesla.
Stoupání životní úrovně dělníků, zpřístupnění
komfortu a pod. Jenže vysoká úroveň dělníků
v USA nebyla způsobena liberalismem, t. j. svo
bodnou hrou nabídky a poptávky na trhu práce,
nýbrž pevnou organisovaností a tvrdým bojem
pracujícího lidu o lepší živobytí. Když president
Roosevelt přečetl provolání liberalistických prů
myslníků, jistě si pomyslil: to jsou ale nevděčníci.
Nebýti rozhodných zásahů Rooseveltovy vlády
do všech odvětví hospodářského života, nebyla
by byla dnes v USA konjunktura! Chamtiví kapi
talisté však velmi brzo zapomněli na to, jak
před několika lety úpěnlivě volali na pomoc stát,
když liberalistická bezhlavost ve výrobě a pe-
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něžnictví přivedla hospodářství USA na pokraj
katastrofy. Dnes jsou již v suchu, dík rázným
opatřením Rooseveltovým, a poručnictví státu v
otázkách hospodářského života začíná se stávati
nepohodlným kapitalistům, toužícím po ničím ne
rušené honbě za dolary. Nepochybujeme ani oka
mžik o tom, že jakmile se objeví první poplašné
zprávy z burs o poklesu cen, páni liberálové ho
nem hodí hesla o „volné soutěži” a pod. pod
stůl a přijdou zase s prosíkem ke státu. Takový
byl liberalismus vždycky: drzý, bezzásadový a
bezhlavý. U nás našlo provolání severoameric
kých výrobců vřelé přijetí v jednom liberalistickém týdeníku, jenž se specialisoval na apoštolát
zákonů džungle v životě sociálním a hospodář
ském. „Zpět k Adamu Smithu!” — toť nejmoder
nější heslo novodobých liberalistů. To znamená,
že odmítají výsledky badání poctivých sociologů
a národohospodářů, poukazujících na nemravnost
a neudržitelnost liberalisfického řádu. Velkolepé
encykliky „Rerum novarum” a „Quadragesimo
anno” ukázaly lidstvu pravý cíl a cestu lidského
života: nikoliv liberalistický „boj všech proti
všem,” nýbrž křesťanský solidarismus budiž ide
álem lidí. Oproti těmto vznešeným požadavkům
Náměstků Kristových staví páni liberálové mu
drování A. Smitha o „zákonech trhu“, stopadesát
let staré a životaneschopné již při svém zrození.
Příznačné je, že „vědečtí“ obhájci novoliberalismu, vždy hotoví propůjčili za tučné honoráře
svoji národohospodářskou moudrost, dovolávají
se právě A. Smitha, ač jiný sloup klasické libe
rální školy, David Ricardo, byl mnohem hlubší a
bystřejší badatel. Avšak Smith byl růžovým opti
mistou a viděl v liberalismu nejlepší cestu k na
stolení pozemského ráje, kdežto Ricardo raději
nemluvil o „sociální harmonii”, poněvadž v ni
nevěřil, a to právem. Smith se tedy spíše hodí
moderním neoliberalistům do krámu, jelikož jeho
učení lze lépe použiti pro balamucení lidstva.
Nedivíme se pánům podnikatelům a jejich ná
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rodohospodářským žoldnéřům, ale divíme se na
šim socialistům. Kam se poděla hesla: „hospodář
ská demokracie“, „syndikalisace“, „přestavba spo
lečenského řádu“ a j.? Chce-li se někdo napiti
z nefalšované liberalistické studnice, ať se jen
podívá do socialistického tisku — samé „uvolnění
obchodu“, veliké proudění kapitálu, zboží a lidí“,
„oživení exportu“ a jiné liberalistické rozumy!
Inu, ovšem, na „hospodářskou demokracii“ je
času dost (až tak někdy půl roku před novými
volbami do parlamentu). Naši socialisté jsou myš
lenkově přec jen ve vleku liberalistické ideologie.
Tak na příklad kniha liberalistického národohos
podáře Cassela („Pád zlaté měny“) dovedla vzbuditi u našich socialistů přímo bezmezné nadšení,
ačkoliv pro řešení technologické nezaměstnanosti
a otázku sociální přestavby jest úplně lhostejno,
zda-li měna jest podložena zlatém anebo dřevem.
V celém světě se odehrávají hluboké skladbové
změny. Výrobnost civilisovaných zemí prudce
stoupá a převýšila již stav z r. 1929, kdežto svě
tový obchod, t. j. mezinárodní směna, vykazuje
jen 35% ze stavu v r. 1929. O technologické neza
městnanosti jsme již nesčetněkrát psali. To jsou
zjevy, které by měly pohnouti zkostnatělým du
chem liberalistických učenců, aby se zabývali
opravdu důležitými problémy sociální a hospo
dářské obnovy světa a nikoliv otázkami, jež
v naší době mají téměř výhradně ráz obchodnětechnický a nezasahují do hloubky lidského ži
vota.
Je ovšem pohodlné, všecko svalovati na sla
bý export, na zlatý standart, Japončíky a pod.
Avšak lid má právo žádati od svých zástupců
a vůdců něco více, než pohodlné myšlení. Pře
devším: je již na čase, aby liberalistickému šarlatánství v teorii a liberalistické džungli v praksi
byl udělán konec. Není třeba čekati, až propuk
ne nová nevyhnutelná hospodářská krise se všemi
svými sociálními a politickými zlými následky.
Sociálně-hospodářská politika musí se opírali o
bezpečné ethické základy. Jest třeba rozřešili
problém nezaměstnanosti jako prvý a nezbytný
předpoklad nového společenského řádu. Připo
mínáme tu slova presidenta-Osvoboditele, že k
řešení krise je třeba především poctivosti a od
vahy. Můžeme a musíme se dohodnouti o no
vém sociálním řádě.
*
MUDr. V. Prošek uveřejnil studii o vlivu hos
podářské krise na tělesný stav a vývoj dětí.
V rodinách nezaměstnaných bylo onemocnění těž
kými chorobami až o 48% vyšší, než v rodinách
zaměstnaných dělníků. Z 1000 obyvatelů našeho
státu bylo úmrtí:
u zaměstnaných u nezaměstnaných
v roce:
31.79
18.8
1931
22.67
20.26
1932
24.08
14.06
1933
22.49
18.07
1934
K obdobným závěrům přivedlo badání též v An
glii a jinde. Kdežto lékaři a sociální pracovníci
se hrozí nezměrné bídy, vyvolané nezaměstnaností
a nízkými mzdami pracujících, určitá část na
šeho tisku se, jak se zdá, specialisovala na štvaní
proti největším ubožákům, žijícím z deseti- a dva

cetikorunových podpor. Avšak společnost si musí
uvědomili, že má svátou povinnost starati se o
lidi, kteří v důsledku špatných společenských
zařízení ztratili práci a výdělky! Převážná větši
na dnešních nezaměstnaných sestává z lidí vy
řazených ze zaměstnání strojní výrobou a racionalisací provozu. Ještě před 2—3 lety se odha
doval počet technologicky z práce vyřazených
na čtvrt milionu dělníků, dnes je jich nejméně
400 tisíc, kteří se už nikdy nevrátí k svému býva
lému zaměstnání. E. Janovský v „Českém Slově“
píše o tom, jakou ničivou roli měla mašinisace
těžby uhlí v hornictví: „ne j pronikávě^ ší účinek měly stroje v těžbě kamenouhelné, neboť v r. 1935 byl poměr v kamenouhelné těžbě: ruční práce pouhých 15.6
a práce strojová 86.4 proč. V revírech
hnědouhelných poměr ruční práce v
celkové těžbě činil 80.6 proč, proti
19.4 proč, práce strojové.“ Jest naléhavě
třeba, aby se začalo u nás vážně zabývati pro
blémem technologické nezaměstnanosti. Bylo by
dobře, aby se utvořila pracovní komise, která by
se specielně zabývala touto otázkou, jakož i pro
blémem, jak úspěšně a trvale čeliti tomuto zjevu.
Jest to vlastně povinností naších technokratů,
ale ti se stále nemohou rozhoupati k užitečné
práci (k vůli podřadným sporům). Tož, musíme tu
práci udělati sami. Naše redakce hodlá se ujmouti iniciativy v této otázce.
*

Jugoslávská vláda nařídila ustavení se země
dělských komor, počtem devět, s ústředím v Bě
lehradě. Komory budou zastupovali zemědělské
zájmy při projednávání nových zákonů, týkají
cích se zemědělství, navrhovati tarify pro agrární
výrobky a pod. Již jsme psali o obdobných zří
zeních v Litvě a Estonsku. Zemědělské komory
jsou v podstatě stavovským útvarem, jenž však
ještě neodpovídá stavovskému zřízení ve smyslu
encykliky „Quadragesimo anno“. Jelikož jsme
stále zahrnováni dotazy o tom, co jest praktic
ky stavovské zřízení, používáme této příležitosti
a odpovídáme:
Stavovské zřízení společnosti spočívá v samo
správných, dobrovolných sdruženích lidí, pracu
jících v témže oboru hospodářství. Ústřední svaz
těchto sdružení vykonává zároveň funkci nejvyššího poradního hospodářského sboru ve stá
tě. Autonomní stavy, v jejichž správě jsou za
stoupeni zaměstnavatelé, zaměstnanci, spotřebi
telé a stát, stanoví výrobní kontingenty, ceny a
mzdy a řídí stavovské záležitosti v souhlase se
zájmy obecného blaha. Státní správa má vrchní
dozor nad stavy a zasahuje do hospodářského ži
vota hlavně tam, kde nestačí stavovské orgány
(na příklad v otázce technologické nezaměstna
nosti). Od fašistického korporativismu se liší
stavovské zřízení tím, že fašistické korporace
nejsou ani dobrovolné, ani samosprávné, nýbrž
jsou nařízenými sdruženími zaměstnavatelů a za
městnanců, úplně podrobenými státní moci. Ve
fašistickém státě tratí svoji samostatnost též na
příklad odborové organisace dělnické, které se
tam stávají pouhým orgánem státní administra
tivy. Fašistický korporativism postrádá tedy toho
hlavního, co skutečné, pravé stavovské zřízení to
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lik charakterisuje: dobrovolnosti, samosprávnosti
a svobody. Ve fašistickém státě není dělníkům
dovoleno stávkovati i tehdy, když pracovní pod
mínky jsou velmi špatné (v sovětském Svazu též
ne), kdežto v demokratickém státě se stavov
ským zřízením se plně zachová svoboda dělní
ků. Ideálním cílem budiž vytvoření takových pod
mínek pro práci a podnikání, aby dělníky ani
nenapadlo stávkovati. To bude tehdy, až dělníci
budou ve svém zaměstnání spravedlivě placeni a
existenčně zajištěni. Pak zmizí též i pocit ne
přátelství proletáře vůči „burzoustům“, vyplý
vající z pocitu vlastní sociální méněcennosti.
Jak uskutečniti stavovské zřízení? Tak, že se
odstraní překážky tohoto řádu. Hlavní překážkou
jest nezaměstnanost, která poskytuje zaměstna
vatelům zdrcující převahu nad dělnictvem. Ne
zaměstnanost jest v dnešní době trvalým problé
mem, který nemůže býti řešen jinak, než velko
rysými státními zásahy. Podaří-Íi se to, pak ne
bude překážek k dorozumění mezi zaměstnavateli
a dělníky na zásadách skutečné rovnosti a solida
rity zájmů. Stavovské zřízení vyroste samo sebou, zdola, jako to žádá „Quadragesimo anno“,
nikoliv nařízením shora, jako ve fašistických stá
tech.
*

Podle zprávy Mezinárodního úřadu práce žije
v celém světě mimo vlast 28 milionů lidí, tedy
všeho obyvatelstva zeměkoule. Nejvíce ci
zinců hostí USA, následují: Argentina a Francie.
Kolikáté místo v tomto pořadí zaujímá dnes Špa
nělsko? Španělské události jsou odstrašujícím
příkladem pro ty, kdož by chtěli u nás nastoliti
trvalé nepřátelství mezi t. zv. pravicí a levicí.
Uznáváme ochotně, že následkem růzností lid
ských povah a sklonů, jakožto i rozmanitostí so
ciálních funkcí vznikají též různé politické, kul
turní a j. směry, mající každý své relativní opráv
nění. Avšak musí tu býti smysl pro všeobecný
cíl a blaho na základě toho, co jest pro všechny
lidi a doby pevným a neporušitelným pojítkem:
mravnosti a náboženství. Tyto svazky nesmějí
se uvolniti do té míry, aby se začala řítili celo
národní a státní jednota. Zejména nemůžeme

schvalovali, když v zápase „pravicových“ a „le
vicových“ intelektuálů mizí reálnost dnešního ži
vota se všemi palčivými problémy naší doby.
Dnešní zápolení intelektuálů nabývá stále více
rázu povýšeneckého a vzdaluje se skutečných
bolestí a potřeb lidu. Osou, kolem níž se točí
dnešní doba, jest otázka sociální, a pokud ne
bude rozřešena, zůstanou inkoustové „boje o kul
turu“ pouhou tahanicí o císařskou bradu. Místo
našich vzdělanců musí býti v první řadě bojov
níků o nový, spravedlivý společenský řád! Máme
stálou nezaměstnanost statisíců lidí, máme kolem
sebe moře bídy a nesmíme utíkati před touto
skutečností života k mlhavým a většinou bezob
sažným konstrukcím, kde pod záplavou kula
tých slovíček a pojmových ohňostrojů skrývá se
velké Nic. Je už na čase, aby naše katolická in
teligence opustila své olympijské stanovisko k so
ciálním problémům a začala si více všímati „těch
maličkých“, které Božský Spasitel tolik miloval.
Ať nezůstane volání Náměstků Kristových volá
ním na poušti! Máme nesčetné doklady toho, že
zejména katolická mládež touží po poznání so
ciálních otázek naší doby, jest však ponechávána
sama sobě bez dostatečné spolupráce katolických
vzdělanců, kteří se raději utápějí v slovíčkářství
a koketují s pochybnými směry, jejichž rozumy
si přivezli ze zemí citronů a černých košil. Kato
lická mládež jde za hlasem svého srdce a chce
spolupůsobiti a případně vésti ve znovuvybudování všech společenských řádů, třeba i bez přispě
ní divného žonglerství zapomínajícího skutečnost.
Mládež si zakládá sociální kroužky a kursy, koná
sociální konference — kde je katolická inteligen
ce? Podívejme se jen do tábora našich odpůrců,
kolik obětavých pracovníků tam pracuje pro vy
školení a průpravu dorostu! U nás se však té
měř nic neděje, aby se podchytilo hnutí mládeže.
Nakonec to odnese i politická representace ka
tolického lidu. Sociální reformy budou se prová
děli bez katolíků, a možná též proti katolíkům.
Neuzavírejmež se před skutečností a Španělsko
buď nám poučením a výstrahou. Španělsko by
mohlo býti ušetřeno dnešního krveprolití, kdyby
ti, kteří měli uši, včas byli uposlechli varovného
hlasu Sv. Ote. Caveant consules!

Rodina v sociálním životě.
M. Kučerová:
Druhý mezinárodní kongres v Paříži.
V měsíci květnu tohoto roku bude se v Paříži
konat druhý mezinárodní kongres pod heslem:
„Žena hospodyně — průkopnice lidského po
kroku.“ Účelem sjezdu je ukázat práci katolic
kých žen, jejichž hlavním cílem je vrátit ženu
rodině, kde je její pravé místo a z něhož vychází
ono nejmocnější dění a působení ženy ve smy
slu opravdového lidského pokroku.
Zastoupena bude valná část národností všech
světadílů a zastoupeny budou čtyřmi delegát
kami i katolické ženy československé. Delegátky
podají referáty o působení ženy mimo rodinu
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i v rodině. Tyto referáty budou výsledkem úsilovné práce anket, připravovaných delší dobu
v různých prostředích. Dotazníky k anketám byly
rozeslány ženám intelektuálkám, umělkyním, so
ciálním pracovnicím, lékařkám a ženám i mužům
politicky činným.

V červnu roku 1933 konal se prvý kongres pod
heslem: „Práce žen v továrnách a dělnická do
mácnost“. Tento druhý kongres má také za úkol
přehlédnout, do jaké míry se uskutečnil program
prvého sjezdu a pracovat ze všech sil, aby ro
dinné příjmy byly tak přizpůsobeny, aby do
volily ženě věnovat se své rodině, jak toho po
třeba vyžaduje.
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Kongres chce, aby bylo provdané ženě při
znáno právo a dána možnost býti matkou v nejplnějším slova smyslu — dárkyní života, vychova
telkou a duševní vůdkyní — to je, průkopnicí
opravdového lidského pokroku. Aby se uskuteč
nila pravá humánní sociální práce, bude kongres
studovati s nejvědečtější objektivitou a nejhlub
ší úctou k nadpřirozenému řádu schopnosti že
ny, její zvláštní nadání i její přednosti. Prostu
duje důkladně, kterou činností, jí přírodou danou
žena pomáhá lidskému pokroku a to pokroku
v řádu duchovním, hmotném i mravním, činností
duševní i fysickou. Proto bylo voleno toto kon
gresové heslo.
Jsou ale dobré i špatné dělnice. Je potřeba,
aby matka byla schopna vykonávati své povolání
v rodině a mohla tomuto svému povolání dát i
cíl sociální.
Kongres bude také studovat, jak se může mat
ka zdokonalovat, aby svým úkolům plně dostála.
Všechny národnosti budou v této otázce zastou
peny. Orfganisační výbor si přeje, aby pokud
možno všechny osobnosti a všech povolání při
nesly své zkušenosti, které by pomohly k usku
tečnění díla hluboce lidského i sociálního.
Dnešní světové hospodářské úsilí, směřující
k rovnováze výroby i spotřeby, která by zajiš
ťovala normální živobytí veškeré lidské společ
nosti vyžaduje především záchranu hodnot du
chovních i sociálních. Proto je žádáno v prvé
řadě — zachránit, respektive obnovit mateřství
v tom nejvyšším pojetí a to jak v právech, tak
povinnostech i radostech. Bohužel, v dnešní do
bě, vinou špatného hospodářského uspořádá
ní, je žena matka nucena opouštěti svou do
mácnost, aby doplnila nedostatečný mužův vý
dělek. To je něco, co není možno přijmouti. Proto
je nutno ze všech sil bo jo váti proti této ztrátě
duchovních i mravních hodnot lidstva. Počítat
v hospodářském životě s prací ženy-matky zname
ná: Zvyšovat nabídku práce pracovních sil a tím
mezd až na nejnižší hranici, nebo-li zavěsti mini
mální odměnu za práci a učiniti zvyklostí nízké
mzdy hlavy rodiny, protože výdělek ženy stal by
se pravidlem. Snížiti počet spotřebitelstva, pro
tože výdělečnou činností ženy se snižuje porod
nost. Uvaliti na ženu dvojí břímě a sice výděleč
nou činností a rodinnými povinnostmi.
Organisační výbor sjezdu rozeslal dotazníky,
kterými žádá: „Hledejte ve své vlasti nejkrásnější
příklad ženy-matky, průkopnice lidského a soci
álního pokroku. — Hledejte tuto matku buď mezi
osobami, které jste znaly a nezapomeňte přihlí
žet i k nejskromnějším prostředím. — Hledej
te ji ve svých dějinách.“ (Tento dotazník týká
se soutěže, která byla současně vypsána a koncem
minulého roku otisknuta v „Lidových listech“ a
„Katolické ženě“. Protože lhůta již minula, nemů
žeme soutěž znovu otisknout. Doufáme, že kdo si
vypsané soutěže povšiml, jistě se zúčastnil tak vy
soce důležité věci — zejména důležité pro naše
poměry a otázku činnosti katolických žen česko
slovenských.)
Další dotazník týká se dvojího povolání ženy
jako matky, výdělečně činné. Obsahuje údaje o
jejím křestním jménu s počátečním písmenem
příjmení — její věk — její povolání — je-li pro

vdaná a žije-li manželsky — povolání muže
je-li možno i výdělek jeho — je-li manžel plně
nebo částečně zaměstnán — zůstala-li by ráda ve
své domácnosti — přeje si její muž, aby výděleč
ně nepracovala? — kde je nyní zaměstnána —
v kolik začíná její práce ráno, v kolik večer kon
čí? — jak má dlouhou polední přestávku
kde
obědvá. — Má v sobotu odpoledne volno? jaký
je její plat — průměrná roční nezaměstnanost
jak daleko má do zaměstnání — jakého doprav
ního prostředku používá? — Kolik má živých dětí
— jejich věk — kteří z nich jsou zaměstnáni?
— Jsou její děti zdrávy
jsou dobře vychovány?
— Kde jsou malé děti, když matka pracuje —
kolik stojí jejich ošetřování, nebo hlídání? —
Jaký je jejich byt — je dostatečný? Kolik má
místností? — Jak vede domácnost, vaří, pere,
spravuje? — Může se v neděli uvolnit od svých
hospodyňských povinností? — Je možno poskytnouti ještě jiné, užitečné informace?

V dotazníku pro duševní praoovníky a umělce
se žádá, aby byla označena díla literárních a umě
leckých hodnot ,která ve vlasti zúčastněných de
legátek vyzdvihla ideál matky v rodině a do
mácnosti. Možno také zaslati dílo samotné i jeho
reprodukci, které by byly vystaveny po dobu
kongresu. Jsou snad jiná význačná díla uměl, a
liter, hodnot, která by znamenala opačné tvrzení
ve vaší vlasti? Máte folklor, zvyky a slavnosti,
které poskytují ženě v domácnosti čestné místo?
Mohly byste k výstavě s kongresem spojené
dáti některé potvrzující doklady o těch otázkách?
Máte v divadle, biu, radiu význačná díla, která
by vyzvihovala poslání ženy v rodině?
Dotazník týkající se mužů a žen politicky čin
ných, obsahuje asi toto: Celá lidská společnost
musí mít zájem o poslání matky v rodině.
Jaká jsou ve vaší zemi zákonná opatření, zajišťu
jící rodině dostatečné příjmy a určité zajiště
ní, která by dovolila matce, aby se věnovala
jen své rodině (minimální mzdy, rodinné příplat
ky, sociální pojištění, prémie při porodu a pod
pory v těhotenství). — Můžete nám naznačit, co
je význačného v soukromém podnikání ve pro
spěch matek, které zůstávají ve své domácnosti?
— Existuje pensijní pojištění a spolky vzájemně
se podporující? — Po vašem názoru — které
by byly hlavní rysy sociální politiky, která by se
zabývala takovou úpravou poměrů, aby mohla
žena matka zůstat v rodině. — Mohla by být
tato politika doporučena státům a státi se před
mětem mezinárodních konvencí? Program kon
gresu se nezabývá otázkou zákonného omezování
práce ženy matky.
Aby mohla matka vykonávati své poslání v
rodině, musí býti pevného zdraví. Je proto ne
vyhnutelně třeba spolupráce lékařů na kongresu.
Tu se lékařům a lékařkám předkládají tyto otázky:
Jaké jsou následky pro ženy, které v těhotenství
vykonávají pravidelnou výdělečnou činnost. Po
dle vašeho názoru — které práce jsou pro ně
nejškodlivější? U matek, které vykonávají dvojí
povolání, jsou výdělečně činný i starají se o svou
domácnost — jaké jsou následky přepracování?
— Zjistili jste újmu na zdraví dětí, jejichž matky
jsou výdělečně činné? — Pracuje-li matka mimo
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rodinu, jaké jste zjistili nejnepříznivější vady
u dětí s hlediska fysiologického? — Některé ženy,
které se těší pevnému zdraví, snášejí časté mateř
ství i při tom, že ve své domácnosti namahavě pra
cují, ovšem, jejich počet je, bohužel, velmi malý.
Neměly by se věsti mladé dívky k tomu, aby utu
žovaly své svaly, aby byly nervově odolné, pe
čovaly o správnou funkci všech tělesných or
gánů, aby dobře vzdorovaly všem životním otřesům? — Které předsudky bude nutno zdolat
a podle jakých metod se řídit?
V dotazníku sociálních pracovnic se výslovně
žádá, aby se určilo sociální prostředí rodiny, o
které jedná referát. Povězte o rodinách, kde
působíte a kde matka pracuje mimo domácnost
ať již pro nedostatek příjmů nebo z vlastní zá
liby — jaké jsou z toho důsledky: S hlediska roz
počtu, hygieny, výchovy dětí, rodinného souladu
(jaký duch v té rodině vládně) a určete zvláštní
poměr rozluk a opuštění, které jste konstatovaly,
když matka zůstává v rodině, nebo když pracuje
mimo rodinu. — V jakém počtu jste zjistily
trestné činy dětí ,když matka pracuje mimo ro
dinu a v rodině — Vyžádejte si u soudců a ad
vokátů statistiku pro tyto body: V rodinách,
kde působíte a jejichž matka zůstává doma, tam,
kde je její místo jako průkopnice lidského po
kroku. 1. Zjistila jste nedostatky a které jsou
nejhlavnější. 2. Jaké jsou jejich následky pro
muže, děti i sociální prostředí. 3. Co je zaviňuje: špatné bydlení, nedostatek schopností, osa
mocení, nedostatek odvahy, ustavičné uskrovňování, zneuznání mužů i žen pro práci matky atd.?
4. Jak může sociální péče čelit těmto nedostat
kům? Označte co by se dalo uskutečnit v té věci.
Jmenujte matky lidového prostředí, které jsou
skutečnými vzory rodinného života, a tím i so
ciálního, které jsou opravdovými průkopnicemi
pokroku ve smyslu soutěže i kongresového he
sla. — Co byste doporučovaly na prospěch těch
to matek, majících se státi lepšími průkopnicemi
lidského pokroku? Naznačte, jak by se v usku
tečnění tohoto programu mohlo účastnit Sdružení
mládeže, organisace matek samotných, organisacc
mající za účel hájiti práva matky, zájmy rodiny
a které již zřídily pomocné akce. — Je možná
spolupráce těchto organisací se sociální péči?
*

Tak asi vypadá pracovní program druhého me
zinárodního kongresu. Výsledek vzhledem k na
šim poměrům a akcím v poslední době u nás vy
volávaným v život bude zajisté nadmíru zají
mavý. Vítáme vřele možnost spolupráce a pří
ležitost říci své slovo o zájmech tak důležitých
nejen pro rodinu samu, ale pro celý náš národ
a celou lidskou společnost. Proto přejeme sjezdu
plného zdaru a Božího požehnání.

RECENSE.
O Sulík: Stavovské zřízení? Objasnění a kri
tika korporatismu. S předmluvou ing. Jaromíra
Nečase. Praha 1936. Cena Kč 7.50. Kniha tato
jest po mnohé stránce zajímavou. Jednak jako
přínos do naší literatury o stavovském zřízení,
jednak jako časová kritika některých směrů sta-
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vovství v naší době. Bezesporně správné sta
novisko zaujímá autor k otázce, zda-li lze po
kládat! fašistické stavovské útvary za pravé stavovství. V povaze pravých stavovských organi
sací tkví, že jsou svéprávné, svobodné, auto
nomní a nikoliv pouhé orgány státní správy,
jakými ve skutečnosti jsou ve státech s fašistic
kým režimem. Autor kritisuje italský korporatismus, jehož ideové prameny vidí v machiavelismu a revolučním syndikalismu Sorelově. Fašis
tický korporatism jest obratným využitím a zneuužitím myšlenky stav, zřízení, jak ji hlásá encykli
ka „Quadragesimo anno“. Upozorňujeme ještě na
rozbor a kritiku universalistického učení Ofhmara Spanna. Nesouhlasíme s autorem v jeho hod
nocení starých cechů, které podle mínění auto
rova „se naprosto nesprávně zkrášlují“. Jako dů
kaz pro správnost svého tvrzení uvádí O. Sulík
příklady rozbrojů a zápasů mezi mistry a to
varyši v XVI., XVII. a XVIII. stol.! Cožpak
autor neví, že cechovní zřízení musí býti posuzo
váno podle toho, jakým bylo ve XII., XIII., XIV.
a XV. století, nikoliv podle forem, jaké přijí
malo v novém věku? Cechovní zřízení vzkvétalo
tehdy, pokud byly živy kořeny, z nichž se zro
dilo — náboženství a křesťanská solidarita. No
vověké rozkladné vlivy: protestantismus, merkantilistická politika států, úpadek mravně-náboženského Qtění, vše to zvrátilo zevnitř ce
chovní řád, dříve než jej formálně zbořil li
beralismus. Jest však nesprávné poukazovali na
merkantilistickou dobu, jako na typickou pro
cechovní zřízení! Sociální demokrat, učený dě
jepisec dr. Franzel, má mnohem správnější ná
zory o skutečném rázu středověkých cechů,
v nichž vidí uskutečnění pravého socialistického
západoevropského ducha!
Poznamenáváme ještě, že ideologické kořeny
fašismu netkví pouze v učení N. Macchiaveliho a
G. Sorela, jak se autor domnívá, nýbrž mno
hem více v učení o státu, jako zdroji všeho
práva a morálky, jež hlásali Fichte a Hegel.
Stať Benita bjussoliniho v italské encyklopedii,
jíž se autor dovolává, přímo čiší myšlenkami
těchto německých filosofů. Spannovský universalismus jest též přímým pokračováním heglovského absolutního etatismu, což potvrzuje nerozbornou ideovou spjatost fašismů italského a
německého.
Knihu tuto lze doporučiti k studiu sociálním
kroužkům mládeže.
G.
Prof. dr. Karel Kadlec: Raciionalisace žiyota,
nákl. dědictví Sv. Prokopa, str. 149, Praha 1936,
cena 15 Kč.
Kniha „Racionalisace života4“ má podtitulek:
Snahy o řízení vzniku lidského života i jeho
konce s hlediska mravouky. V knize se pro
bírají otázky t. z v. eugenické, t. j. problémy, jak
zabránili tomu, aby se rozmnožovali lidé méně
cenní a naopak, aby všechny dítky byly co nej
zdravější po stránce tělesné i duševní. Příčinou
tělesného a duševního úpadku lidí jest mnohdy
dědičnost. Lidé zatížení dědičnými vadami stávají
se na obtíž celé společnosti, jelikož vyžadují péče
v různých ústavech a často ohrožují společnost
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svými úchylnými sklony a vášněmi. Tuto sta
rost a péči chce stát pro sebe co nejvíce zmen
šit! a vidí k tomu jako jeden z prostředků, aby
všichni, takto dědičně zatížení nevstupovali ve
sňatek a nerozmnožovali se. Radikálnější živly
volají po silných zásazích státu. — Práce prof.
dr. Kadlece jedná o těchto otázkách:
1. O poradě před sňatkem a zákazu sňatku.
2. O sterilisaci lidí dědičně chorých.
3. O omezování početí: a) ochrannými prostřed
ky, b) dočasnou zdrženlivostí.
4. O vyhnání a usmrcování plodu.
5. O způsobení bezbolestné smrti čili euthanasii.
Pojednání je zpracováno tak, aby mohlo sloužiti jako výklad II. části encykliky Pia XI. Časti
connubii (1930), kde se jedná o všech těchto
problémech kromě euthanasie.
Eugenikové žádají, aby snoubenci před sňat
kem se poradili s lékařem. Podle výsledku po
rady pak lékař snoubencům sňatek dovolí resp.
poradí sňatek uzavřití, nebo jim to nedoporučí
resp. zakáže.
Zákaz sňatku lékařem by tvořil eugenickou pře
kážku sňatku. Eugenikové žádají, aby státní moc
znemožnila sňatky lidí méněcenných ,aby se de
generovaní lidé nemnožili. V Německu byl v r.
1935 vydán zákon na ochranu dědičného zdraví,
který ustanovuje povinnou lékařskou prohlídku
snoubenců a uzákoňuje eugenické překážky man
želství.
Církev zaujímá k těmto snahám eugeniků o
zavedení eugenické překážky manželství stano
visko odmítavé. Především není jisté, zda-li po
čet degenerovaných jest pro společnost nebez
pečným. Kromě toho, se mnohdy narodí z lidí
méněcenných zdravé potomstvo, a špatné dis
posice a sklony se dají zlepšiti správnou kře
sťanskou výchovou.
Hlavní však důvod odmítavého stanoviska Círk
ve proti snahám o zákazu manželství lidí méně
cenných, jest uveden v encyklice Časti connu
bii: „Někteří lidé, příliš pečujíce o eugenické
cíle, nespokojí se tím, že by jen dávali některé
prospěšné rady, aby bylo bezpečněji postaráno
o zdraví a zdatnost budoucího potomstva, což
arci není proti zdravému rozumu, ale stavějí
eugenický cíl nad jakýkoliv jiný i vyšší řád, a
chtěli by, aby státní moc znemožnila manželství
všem těm, od nichž, jak usuzují podle zásad
a dohadů své vědy (podtrhnuto námi red.),
nutno očekávali na základě dědičnosti potom
stvo méněcenné a vadné, ačkoli jinak by byli
tito lidé způsobilí, aby mohli manželství uzavřití.“
Každá věda má sobě vlastní zákony a pravidla;
avšak nade všemi pravidly každé vědy jsou věčné
a neporušitelné zákony mravního řádu, které
mají svůj původ v ustanoveních Božích a lidské
přirozenosti. Z těchto zákonů vyplývají neza
datelná práva lidí, ve kterých člověk nesmí
býti omezován. Právo vstoupiti ve sňatek jest jed
ním z těchto přirozených práv člověka.
Mez může býti člověku kladena jedině s ohle
dem na obecné blaho, když snad sám člověk
nějakým zločinem se provinil a musí býti in
ternován v žaláři a pod. Avšak nelze mluvili
o nějakém provinění se strany člověka degene
rovaného, rovněž nelze říci, že manželství ta

kového individua musí nutně vésti k ohrožení
obecného dobra. Nauka o dědičnosti jest ještě
nedosti vyspělá a proto i eugenikové nesmějí
žádati od státu, aby na základě nějakých ne
jistých poznatků omezoval občany v jejich při
rozených právech. „...Rodina jest posvátnější
než stát“ (Sv. Otec Pius XI. v encyklice „Časti
connubii“).
Dr. K. Kadlec podrobně analysuje poměr mezi
státem a rodinou a přesně vymezuje pole pů
sobnosti těchto institucí. Autor právem pouka
zuje na to, že uzákonění eugenické překážky
manželství poskytovalo by některým nesvědomitým lékařům hroznou zbraň do rukou. Za úpla
tek by byly (což se skutečně děje na př. v Ně
mecku, kde platí eugenické nařízení — red.)
vydávány příznivé respektive nepříznivé posud
ky, jež by měly rozhodující, ba přímo osudový
význam pro celý život lidí. Mnohdy strach před
nepříznivým lékařským nálezem přiměl by snou
bence, aby se vzdali řádného sňatku a žili po
spolu v konkubinátě. Dr. Kadlec podrobuje sna
hy eugeniků zdrcující kritice a rozebírá usta
novení občanského a Církevního práva, která
jednají o nemocech jako příčinách rozvodu man
želství.
i
Eugenikové si neslibují mnoho od pouhého zá
kazu manželství pro lidi degenerované. Proto
volají dnes stále živěji po tom, aby takovým
lidem stát vůbec znemožnil míti potomstvo sterilisačním zákrokem. Sterilisace jest zvláštní zá
sah do pohlavního ústrojí muže nebo ženy, kte
rým se jim znemožní míti potomstvo, aniž by se
znemožnil pohlavní styk. V Německu byla steri
lisace uzákoněna v r. 1933. Tam může býti sterilisován i proti své vůli každý, kdo je dědičně
chorý (slabomyslnost, šílenství, epilepsie, posunčina, slepota, hluchota a pod.). O sterilisaci v
Německu rozhoduje soud.
Prof. dr. Kadlec rozebírá tuto otázku po strán
ce hygienické, sociální a eugenické a Doukazuje
na zlořády se sterilisaci za účelem soukromým,
kdy lidé se dávají dobrovolně sterilisovati, aby
mohli bez obav z následků si hověti svým smysl
ným rozkoším. Sterilisace násilná jest hrubým
porušením základních lidských práv.
Ještě těžším hříchem jest vyhnání plodu, je
likož je přímo vraždou živé bytosti lidské, tře
bas ne úplně vyvinuté.
Eugenikové tvrdí, že méněcenní lidé mají více
potomstva než lidé normální. Lidé zdraví z roz
manitých důvodů mají málo dětí; následkem toho
ubývá populace lidí normálních, kdežto méně
cenní obyvatelé si neukládají v plození dítek
žádného omezení. Jest proto prý třeba, násilnou
sterilisaci napravovali tento nepoměr.
U nás se ozývají hlasy pro sterilisaci lidí de
generovaných jen nesměle a ojediněle. Naše eugenická společnost zabývá se teoreticky touto
otázkou. Církev ostře odmítá tyto snahy. Mo
ralisté odmítají sterilisaci též jako trest. Vina
na neúměrném rozmnožení lidí méněcenných je
v tom, že nezatížení, normální lidé užívají ochran
ných prostředků, resp. vyhánějí plod a pod. Stát
by měl obrátiti svoji pozornost právě k těmto
normálním lidem a všemožně se starati o zlep
šení sociálně-hospodářských poměrů, aby se zlep
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šila zdravá populace. Není správné, když stát
se dá na cestu nejmenšího odporu a místo posi
tivních opatření zavede nemravnou a též škod
livou sterilisaci. (Německé zkušenosti ukazují, že
sterilisace má nepříznivý vliv na zdraví a dušev
ní stav operovaných. — red.)
S mravního stanoviska jest nutno rozhodně
zamítnouti používání t. zv. ochranných prostřed
ků a t. zv. regulaci porodů. Malthusovy obavy
z přelidnění země jsou lichými. Novomalthusianismus svým „systémem dvou resp. jednoho dít
ka“ v rodině nutně vede k vymírání národa. Cír
kev však nenamítá nic proti dočasné zdrželivosti
manželů, je-li tato v souhlase s přirozeným zá
konem. Umělý potrat jest hříchem smrtelným.
Autor nevěří, že pouhé zlepšení sociálních a
hospodářských poměrů jedině mohlo by ozdra
vili dnešní potratářské ovzduší: třeba úplně pro
měnili smýšlení mnohých lidí, je nutné nábožen
ské prohloubení a mravní povznesení.
V kapitole o euthanasii (usmrcení člověka ze
soucitu, na př. nezhojitelně trpícího) analysuje
dr. Kadlec snahy po jejím uzákonění. Krásnými
a přesvědčivými slovy líčí autor velký mravní vý
znam lidského utrpení a ostře vystupuje proti
snahám o zavedení euthanasie. Nikdo nemá prá
va, ani lékař, ani stát, třebaže ze soucitu, před
časně ukončili život člověka, kromě případu, že
by se dopustil zločinu a propadl trestu smrti.
S křesťanskou mravoukou jest euthanasie na
prosto neslučitelná. Autor končí slovy sv. apoš
tola Pavla (Řím 14, 7 an.): „Nikdo z nás nežije
sobě a neumírá sobě; neboť žijeme-li, Pánu ži
jeme; umíráme-li, Pánu umíráme; ať tedy žije
me nebo umíráme, Páně jsme.“
Kniha tato zasluhuje co největšího rozšíření
a pečlivého studia. Jest to cenný přínos do naší
vědecké literatury. Psána jest lehkým, srozumi
telným slohem, takže lze ji vřele doporučili i
kroužkům mládeže. Kniha prof. dr. Kadlece při
šla jako na zavolanou, aby čelila šířícímu se ne
mravnému názoru na všemohoucnost společnosti
vůči bezbrannému jedinci, produktu to dnešních
universalistických tendencí. Byl-li konec XVIII.
století a začátek minulého století ve znamení
bezuzdného rozumářského individualismu, který
vyvrcholil v naprostou stirnerovskou negaci státu,
jest naše doba pod vlivem universalistické mysti
ky fašistů, rasistů a last not least též i „eugeniků“. V nynějších názorových zmatcích jest to
jedině Církev katolická, která zaujímá pevný a
jasný postoj v rozbouřeném moři lidských vášní
a bludů. Církev sv. jedině správně učí o prá
vech a povinnostech jednotlivce a společnosti a
přesně vymezuje hranice, jež za žádných okol
ností nesmějí býti překrucovány. Pominou všech
ny bludy, universalismus fašistů, rasistů, eugeniků a pod., kteří násilím zavádějí „chov“ lid
ského plemene, ale učení Církve bude až do kon
ce světa majákem, ukazujícím bezpečnou cestu
k poslednímu cíli všeho tvorstva.
G.

Prof. Dr. AI. Chura: „Slovensko bez dorastu?

Sociálne-paediatrické štúdium.“ Bratislava 1936.
(Publikácie rolníckej osvěty v Bratislavě, svazok
3., ročník 1936.) 464 str. (v tom obsáhlé resumé
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německé a francouzské) s 53 diagrammy a 128
tabellami.
Universita ovládá svrchovaným zásahem a te
dy zodpovědně celou kulturou svého území a své
doby. Kardinál Newmann řekl r. 1852 (dle
promluv r. 1931 uveřejněných): Církev přijala,
ale i zlepšila pohanskou vědu a pěstovala ji na
universitách, ponechavši jim svobodu, a tak se
mohly zpronevěřiti svému poslání. Mohamedanofilní Bedřich II. založil v Neapoli universitu de
propaganda infidelitate, o níž napsal: it gave
birth to the great St. Thomas, the champion of
revealed truth. Když Saraceni proti všemu va
rování se strany Církve zpantheisovali Aristo
tela, povstaly na universitách v Lombardii, Toskáně a Francii tajné organisace proti víře; v no
vověku se však university namnoze veřejně pro
půjčovaly k těmto účelům. Dnešní přírodní věda
se stydí za poblouzení pustého materialismu
v XIX. stol, a tedy dnes by byl už nemožným a
absolutním anachronismem výrok slavného du
Bois Reymonda: „Wenn wir den Menschen
naturwissenschaftlich betrachten, so ist er für
uns ein Zusammenwirken unbewusster Atome.
Den Menschen naturwissenschaftlich erklären,
heisst diese Atomenbewegungen bis in’s letzte
hinein zu verstehen.“ Vysvětlovali člověka pří
rodovědecky (pokud to má vůbec nějaký smysl)
nelze tak pošetilým způsobem; biologie bez ži
vota jest utopií i jako přírodní věda. Univer
sity svoje poklesky napraví a k ukázkám to
hoto zdravého obratu patří i uvedená kniha
Churova. Autor, známý z oborů „theoretické“*
i klinické medicíny (i mikrotechniky), pojal kdy
si úmysl studovati na Slovensku děti také s hle
diska demografického a tu se mu vynořil pro
blém vědecké (nikoliv administrativní) medicíny
sociální, populační problematiky na všestranném
základě a podobných vztahů vůbec. Těmto úče
lům je věnována právě vyšlá kniha. Jest pro
duktem přísně vědecké methodiky ve statistice,
ale jest dle zvyklostí nyní často praktikovaných
psána způsobem přístupnějším i neodbomíkům,
neboť i mnohým z nich je přímo adresována.
Proto přinesl autor v tomto svém díle některé
oběti na poli akademické učenosti: neuvádí ni
kde matematické formulky, ač jsou nyní v těch
to oborech výborně popracovány, nepředesílá
theoretických úvah pro specifické základy vě
decky basírované populační politiky, dat o vý
voji rodiny a pod., nýbrž předvádí prostě, ale
důsledně statistický materiál a doplňuje příhod
nými poznámkami. Nekritisuje výslovně popu
lační „optimismus“ — per quantum, per quale,
— nepolemisuje verbálně s Fair child o vou
theorií, nedotýká se suprapopulace, ač těžce nese
emigraci ze Slovenska, odmítá protipřirozenou
a nemorální racionalisaci natality, která i u nás
nepovolaným hlasatelům liché biologie na ochra
nu pokleslé mravnosti v rodinném životě ochot
ně slouží jako advocatus diaboli, nedotýká se
podrobněji nyní upřílišněného zájmu o míšení
„ras“ afd. Za to však předvádí důkladně sku
tečné výsledky nepoměru mezi natalitou a mor
talitou, které nezastře ve skutečnosti výhoda pro
dlouženého nyní průměrného věku; naopak, autor
by rád vyburcoval svědomí lidu i odpovědných
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vůdců, aby se odvrátila katastrofa depopulačního
překvapení, které je k očekávání v poměrně blíz
ké budoucnosti. Po mém (ref.) soudu přichází
tento hlas již pozdě. Nemůže býti o tom pochyb,
že existuje také jakási přirozená periodicita ve
vzrůstu a poklesu obyvatelstva v čase i prostoru.
K některým zjevům cyklicky se opakující dlouho
věkosti dle jednotlivých ročníků dožitého stáří,
jak velmi nápadně vysvítá z autorových diagramů
o věkovém složení obyvatelstva, dalo by se uvésti
totiž několik analogických zkušeností z kultivace
mikrobů volně žijících i pathogenních; rozhodně
by stálo za to, četných podnětů, které se vynořují
při čtení tohoto pilného a střízlivého díla, užiti
k několika menším traktátům ze srovnávací bio
logie: dokázalo by se tak podrobně, což i jinak
v hrubých rysech je už dávno jisto, že přirozený
pohyb obyvatelstva (v tomto slova smyslu) nevy
světlí fatální vymírání ku př. Francouzů jakožto
jen přírodní úkaz lidmi nezaviněný. Také s hle
diska novodobé anthropologie (v širším slova
smyslu, všeobecné ethymologie a pod.) by se daly
najiti výborné doklady a doplňky pro některá
themata z Churovy knihy, ba upevnil by se
tím i jeho názor, že nápravu současné populace
přivodí nejen pomoc hmotná, nýbrž i mravní a
výchovná. Je dávno už překonaným a zastara
lým bludem (ostatně tendenčního původu), že
monogamické nerozlučné manželství je posled
ní a nejmladší fásí v evoluci rodiny
*)
a že jeho
původem je praktičnost a důsledkem jakási kon
venční mravnost. A právě zcela naopak je bez
pečným výsledkem skutečně vědeckým a mnoho
důkazů o tom, že toto je stav prvotní a původní:
veškeré lidstvo celou svojí existencí hlásá, že
manželství spadá pod ius divinum; u pokleslých
některých primitivů i civilisovaných dekadentů
zavedená promiskuita a zjevy jí podobné jsou
stavy pozdější, odvozené a nemravné.
Struktura Churovy knihy zdá se referentovi
příbuznou s vnitřní disposicí podobného díla, jež
vydal nedávno Gin ),
i** ovšem jen in concreto,
neboť Chura neprobírá v tomto prvním dílu své
práce vědeckých otázek všeobecných, jak už bylo
řečeno.
V tomto kratičkém upozornění není možno ani
zdaleka, byť i jen přibližným způsobem naznačiti
úžasně bohatý obsah knihy Churovy; neustále
klade největší důraz na trapný nepoměr na Slo
vensku mezi narozenými a nezrozenými na jedné
a umírajícími na druhé straně. Probírá všechen
dostupný statistický materiál po ruce jsoucí,
mnoho si musel vypočítat sám, s hlediska všech
životních důvodů a doprovází jednotlivé kapi
toly případnými poznámkami o příčinách neví
taných zjevů populačních, jich zavinění a ná
pravě pro budoucnost. Ostatně k některým důle
žitým problémům naše statistiky ani nedostačují
s hlediska všech životních důvodů. Čísla uvedená
na str. 329. a 339. za roky 1925 až 1930 a na
str. 339. v posledním sloupci čísel i na str. 324.
*) F. Paul Lefebure-Dibon: „L’évolution de la fa
mille“. V Římě 1931 (na mezinárodním kongresu pro bá
dání o populaci.
**) Corrado G i n i (prof. na král. univ. v Římě a pre
sident centrálního statistického ústavu italského) : „Le basi
scientifiche délia politica della popolazione.“ V Římě 1931.

v 2. až 6. sloupci čísel jsou mezi sebou v rozporu:
jsou prý to čísla tak zvaného nedefinitivního
a definitivního třídění v úředních datech stát
ního úřadu statistického; rozdíly nejsou ostatně
veliké. — Po veškerém otřásajícím poznání autor
ku podivu optimistickým způsobem doufá dosud
v záchranu, a to řádnou péčí o dítě, v níž také
už dávno pracuje, theoreticky i prakticky. Dílo
má promyšlenou osnovu a obdivuhodně jednot
nou stavbu při slohu vědecky přesném a formál
ně znamenitém. S ohledem na hodnoty nadhmotné nás toto dílo k určité útěše opravňuje, ale
ztráty alespoň dočasné odčiniti nelze. Záchrana
záleží, jak autor opětovně zdůrazňuje, v povzne
sení a uplatnění v prvé řadě hodnot duchovních
a pak teprve hmotných, jejichž specifického účin
ku na Slovensku si bedlivě všímá a kriticky je
hodnotí.
Není práce bez vkusu, exaktních věd bez záko
nitosti, biologie, psychologie a medicíny (s hy
gienou) bez života, duše a ethiky, učenosti bez
víry, ale moderní „racionalisace“ bez rozumu
)
***
existuje.
Prof. Dr. J. F. Babor.

André Gide, Návrat ze Sovětského
svazu. Přeložil B. Mathesius. Vyd. Družstevní
práce v Praze 1936, str. 73, cena Kč 8.—.
Před čtyřmi lety v „Zápiscích z deníku“, otis
kovaných v Nouvelle revue française, se přihlá
sil André Gide ,ke komunismu, což vzbudilo
pochopitelný rozruch. Na kongresu spisovatelů
v Paříži 22. června 1935 dokonce prohlásil: „Te
prve ve společnosti komunistické se může každé
individuum, každá osobitost každého individua
rozvinout co nejdokonaleji. Ale již v tom bylo
jakési nedorozumění, jak správně poznamenává
B. Mathesius v doslovu k svému překladu (str.
67). Gide byl v červnu-srpnu 1936 v Sovětském
svazu, mluvil nad rakví M. Gorkého atd. V lis
topadu pak vyšla jeho kniha „Návrat ze Sovět
ského svazu“, která je výsledkem srážky Gidových představ se sovětskou skutečností. Není
bez zajímavosti čisti jeho kapitoly.
Gide vytýká Sovětskému svazu nesvobodu,
konformismus, neprodyšné uzavírání hranic proti
cizině, neznalost zahraničí, kult Stalina, nedosta
tek ducha kritiky, sovětské kultuře pak vulgarisaci. Gide však přes to je přesvědčen, „že So
větský svaz nakonec zvítězí nad četnými omyly,
na které tu upozorňuji; jednak, a to ie dů
ležitější, že speciální chyby jedné země nemohou
zkompromitovat pravdu věci mezinárodní, obec
né“ (sír. 10). Chce takovým otevřeným psaním,
které by snad někoho mohlo svésti, prohlásiti jej
za nepřítele bolševismu, „posloužiti jak samému
Sovětskému svazu, tak i věci, kterou v našich
očích představuje“ (str. 48). V dodatku knížky
je připojeno několik Gidových řečí v Sov. svazu
a poznámky o protináboženském boji (který dle
Gida nevede Sov. svaz obratně), kolchozech, bez
prizorných a pod. Knize Gidově se musí správně
rozumëti.
Dr. Ant. Salajka.
***) Anthropolog Eugen Fischer resumoval výsledek
rozměrného populačního sjezdu v Berlíně právě poukazem
na tuto osudovou racionalisaci. (Bevolkerungsfragen", v Mni
chově 1936.)
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Václav Běhounek-Jiří R i e s s, Sovět
ský svaz v písemnictví Československa. Biblio
grafie. Společnost pro kulturní a hospodářské
styky s SSSR. Praha 1936, stran 256 + XVI.
Cena Kč 30.—.
Účelem přítomné publikace je shrnouti biblio
grafii veškeré knižní literatury o SSSR., vydané
v Československu, jinými slovy sledovat, jaký od
raz měly události ruské revoluce 1917, občanské
války a sovětské výstavby v našem kulturním ži
votě, jeho politické domácí i zahraniční histo
rii. Tímto soupisem veškeré literatury, pokud vy
šla na půdě Československa, buď v řeči české
nebo v jazyce našich menšin, dává se do rukou
historiků i jiných zájemců základní pomůcka vel
ké ceny. Je tu zaznamenaná veškerá literatura,
1839 záznamů, ať pro nebo proti, od října 1917
až do konce r. 1935 a rozdělena do tří skupin:
I. Sovětští autoři. II. Původní literatura. III.
Překlady z jiných jazyků a literatury ruské, ukrajinské a ostatní i sovětské emigrace. Na kon
ci je připojeno několik rejstříků. Zájemcům do
poručujeme.
Dr. Ant. Salajka.

John Macmurray, Tvůrčí společnost.
Studie o poměru křesťanství a komunis
mu. Přeložil Fr. Linhart. Praha 1936. Nákladem
„Nové Cesty“, Praha-Dejvice 1672. Cena Kč 15.—.
Anglický profesor filosofie, J. Macmurray vy
chází ve svém díle z předpokladu, že nepřesnost
v pojmu „společnosti“ škodí jednotné křesťanské
akci v boji proti nebezpečí komunismu. V ně
kolika kapitolách objasňuje víru v Boha, podstatu
náboženství, křesťanství a přechází pak k dia
lektice křesťanství a komunismu. V jeho výkla
dech o víře v Boha, náboženství a křesťanství,
v nichž odezírá od jejich nadpřirozeného cha
rakteru, nalézáme nesčetné omyly. Pojem „dia
lektiky“ není u něho náležitě objasněn. Podle
autora je možné usmíření křesťanství s komunis
mem teoreticky, neboť obojí sleduje týž cíl a
připouští dialektický princip rozvoje lidské spo
lečnosti: Ježíš formuloval naukově aspirace pros
tých a vážných duší a poslal apoštoly s tímto
evangeliem do celého- světa; Lenin formuloval
aspirace proletářských mas a rozšířil je ve světě
technickými prostředky. Křesťané prvních sto
letí stvořili novou společnost na troskách pohan
ského světa, komunisté se utíkají k násilí, aby
zvítězili nad kapitalismem a kulturou měšťáctva.
Úvahy autorovy však mají základní chybu, že
nepočítají s nadpřirozeným charakterem křesťan
ství ani s protináboženským bojem v Sovětském
svazu, což obojí dokazuje radikální rozpor mezi
komunismem a křesťanstvím. Dr. Ant. Salajka.

Gustav Cassel: Pád zlaté měny. (Nakl.
L. Mazáč, Praha 1936, sír. 210, cena Kč 20.—.)
Autor, známý hospodář novoliberalistického
směru, popisuje podrobně vývoj zlaté měny v
současné době. Mezinárodní zlatá měna se s hle
diska světových dějin jeví jako hodně krátká episoda; krátká doba trvání této soustavy stačila na
odhalení její slabosti. Teorie mezinárodní zlaté
měny byla velmi prostá: při přílišném vzestupu
cen zboží stane se obchodní bilance dané země
nepříznivou (t. j. nastane účetní převaha dovozu
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nad vývozem — red.), což přivodí odliv zlata ze
země a tím i cenovou rovnováhu. Ta země, do
níž plyne zlato přílišnou měrou, pocítila by vze
stup cen a čelila by tomu omezováním dovozu
žlutého kovu. Takto by soustava zlaté měny na
pomáhala všeobecné stabilisaci cenových hladin
v celém civilisovaném světě a též stejnoměrném
rozložení světových zásob měnového zlata. V samočinnosti fungování zlaté měny byla spatřo
vána její hlavní přednost.
Ve skutečnosti ovšem nikdy tato soustava ne
fungovala automaticky, nýbrž vždy musely cedu
lové banky říditi stav zlatých zásob; samočinná
regulace mezinárodní zlaté měny byla kromě to
ho rušena pohyby kapitálu (půjčky a pod.). Po
měrně dobré fungování zlaté soustavy před svě
tovou válkou má příčinu v postavení Londýna,
jako střediska mezinárodních financí a v neochvějnosti libry šterlinků.
Zlatá měna nebyla nikdy samočinnou, nýbrž
byla vždy chráněna měnovou politikou, jelikož
zlato často kolísalo ve své hodnotě, což mnohdy
působilo vážné poruchy v hospodářství.
G. Cassel podrobně zkoumá nestálost hodnoty
zlata v předválečných dobách. Příčina nestálosti
kupní síly zlata vzhledem ke zboží byla jednak
v cenových výkyvech zlata samého, jednak vy
plývala z nejistoty, co se týče směnitelnosti zla
tých měn za zlato.
Po skončení světové války se konala celá řada
mezinárodních konferencí za účelem obnovy po
rušené světové směny. Autor popisuje podrobně
konferenci v Janově r. 1922, návrat V. Britanie
k zlaté měně, politiku Francie a jiných zemí.
R. 1928 se začala projevu váti ve světovém měřítku
deflace (přehodnocení platidel oproti ostatnímu
zboží), jež zhoubně působila na všechen hospo
dářský život poklesem cen a zhodnocením po
hledávek. Po vypuknutí hospodářské krise opus
tila Anglie v září r. 1931 zlatou měnu a s ní řada
jiných zemí. Libra byla odpoutána od zlata, ame
rický dolar byl odpoután v r. 1933. Autor líčí
nezdar pověstné londýnské konference a utvo
ření „měnových bloků“ — „zlatého“ a „šterlinkového“, případně „dolarového“. Byla činěna opa
tření pro znovuzavedení stříbra jako měnového
kovu, aniž by tím byla docílena náprava měny.
Autor kritisuje teorii zlaté měny a nedoporučuje
návrat k mezinárodní zlaté soustavě. S obnovou
zlaté měny není možno počítati; tato patří mi
nulosti. Naše doba si vyžaduje nové měnové sou
stavy.
Liberalistický autor knihy je značně jedno
stranný v posuzování událostí ve světovém hos
podářství: nevidí nebo nechce viděti, že svět se
změnil skladbově, nejen výroba a těžba měno
vých kovů. Zlatá soustava byla jenom jednou
z mnoha příčin poruch v mezinárodním hospo
dářském životě. Daleko větší význam měla tech
nická revoluce naší doby, která se odehrála v rám
ci zkomírajícího liberalistického řádu. I kdyby
všechny státy na zeměkouli úplně odstranily zla
to, jako podklad svých měn, zůstala by a rostla
by dále autarkie, strukturální nezaměstnanost a
deflační proces. Liberalistický řád sám jest hlav
ní a nejdůležitější příčinou hospodářských zmat
ků. Gustav Cassel stále ještě optimisticky věří
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v organisační sílu liberalistického hospodářství a
žádá jenom reformy měny, jako organisačního
prostředku pro tento řád, což ovšem nestačí. Po
může jenom taková měnová reforma, která od
straní základní chybu dnešních peněz — jejich
primérní nadhodnotu a odstraní též liberalistický trh práce. J. M. Keynes není tak růžovým opti
mistou, jako Cassel a novoliberalistická škola, ač
koliv též věří v liberalismus. Kniha Casselova
při vší informovanosti pisatelově působí dojmem
naprosté neživotnosti. Dnešní hospodářské pro
blémy se nedají vyřešiti pouhým kouzelnictvím
s měnovým kovem, jelikož těžisko naší doby není
v mezinárodním obchodě na liberalistických zá
sadách. Sebe příznivější obchodní bilance není
s to odstraniti technologickou nezaměstnanost a
bídu širokých mas lidu. Jedno jest ovšem jisté:
papírová měna nebude už nikdy smě
nitelnou za zlaté mince, jako jí není
dnes. Zásluhou autora knihy „Pád zlaté měny“
zůstane, že přispěl k vyjasnění této důležité věci.
Lze schvalovati to, že na konci knihy jsou vy
světlivky a stručné životopisy politických a hos
podářských světových činitelů. Kniha jest vydána
vkusně a jest čtvrtým svazkem knihovny „Poli
tika“, kterou řídí univ. prof. JUDr. Jan Kapras.
G.

ZAJÍMAVOSTI
ZE ŽIVOTA SOCIÁLNÍHO

A HOSPODÁŘSKÉHO.
Index životních nákladů.
Index životních nákladů v největších městech
naší republiky (červenec r. 1914 = 100): Brno —
643, Plzeň — 655, Bratislava — 664, Praha —
670, Liberec — 697, Mor. Ostrava — 877. Mo
ravská Ostrava jest tedy městem s nejdražším
živobytím. Nejlevněji se žije v Brně.

Zase straší arijská fysika.
Podle zprávy „Berliner Tageblatt“-u prohlásil
ředitel říšského fysicko-technického ústavu prof.
dr. Stark: „Nyní přišla chvíle, kdy vymýtíme z ně
mecké fysiky poslední zbytky židovského ducha.
Arijský atom se nepodobá atomu židovskému!!)“
Myslíme, že v tomto případě bylo by s úspěchem
užití vodoléčby; svěrací kazajku doporučovali by
chom pouze při záchvatu zuřivosti.

40 hodinový pracovní týden.
V Novém Zélandě jest zaveden 40hodinový pra
covní týden. Nepřetržitá práce nesmí trvati déle,
než 4‘A hodiny, načež musí následovali třičtvrtihodinová přestávka. Rozhodčí soud může v jed
notlivých případech zvýšiti pracovní dobu na
44 hod. týdně.

Stoupá výroba železa a ocele.
Světová výroba surového železa a surové ocele
v číslicích: (r. 1929 — 100)

surové železo
surová ocel
r. 1935
75
81.7
r. 1936
92
101.4
Zbrojení států nelze pokládati za hlavní příčinu
prudkého vzestupu výroby těchto kovů. Převáž
ná většina vyrobené ocele a železa se používá
pro mírové investice (mosty, železnice, soukro
má investiční činnost a pod.). Výslovně zbro
jařský ráz má pouze německá železářská a oce
lářská výroba.

Důsledky racionalisace v těžbě uhlí.
V r. 1932 bylo v uhelných dolech Českosloven
ska osazenstva 51.454 lidí v kamenouhelném re
víru a 33.387 lidí v hnědouhelném. V r. 1936 bylo
v kamenouhelném revíru 40.773 lidí a v hnědo
uhelném 28.171 lidí. Těžba uhlí však stoupla loni
oproti r. 1932 velmi značně. Zase ukázka neza
držitelného stoupání technologické nezaměstna
nosti následkem racipnalisace provozu.

Výroba umělého hedvábí a vlny.
Umělé hedvábí a umělá vlna dosahují ve světě
stále většího rozšíření. V r. 1929 bylo vyrobeno
200.000 tun umělého hedvábí, loni již 450.000 tun.
Výroba umělé vlny stoupla o více než 3600%(l).
Ve výrobě umělého hedvábí je na prvním místě
USA, následují Japonsko, Německo, Anglie, Itá
lie, Francie, Belgie.
Autarkie ve výrobě bavlny v SSSR.

Sovětský svaz v r. 1936 dosáhl naprosté sobě
stačnosti ve výrobě bavlny. Při osevní ploše cca
2 milionů ha stojí SSSR na třetím místě po USA
a Indii.
’

Pokles výstavu piva.

Výstav piva v československých pivovarech byl
v r. 1936 7.562.000 hl (v r. 1935 — 7,744.000 hl).
V r. 1926 bylo vystaveno 9,712.000 hl piva.

Konjunktura stoupá.
Odúčtovací ústředí v Praze, jež sdružuje 27
peněžních ústavů, vykazuje za r. 1936 obrat 811
miliardy Kč proti 52 miliardám Kč v r. 1935,
tedy o téměř 57% více, což jest neklamnou znám
kou stoupající konjunktury. Kdy však nastane
konjunktura pro nezaměstnané?
Krise zemědělského stavu.
V r. 1936 byl v Československu tento živočišný
stav:
v r. 1925:
hovězího dobytka
4,283.000 kusů (4,691.000)
( 861.000)
ovcí
547.000
(1,245.000)
koz
1,000.000
n
(2,539.000)
prasat
2,745.000 >>
U porovnání se stavem v r. 1925, kdy byl menší
počet obyvatelstva, byla loni rozhodně nedosta
tečná živočišná produkce. Přes to, že počet mož
ných konsumentů se zvýšil při současné menší
nabídce, nestoupl odbyt masa resp. rentabilita
živočišné produkce. Z toho je viděti, jak ničivě
působí na konsum a odbyt živočišných výrobků
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dnešní nízké mzdy a nezaměstnanost. Vyskytují
se návrhy, aby byla snížena cena cukru za sou
časného zdražení umělých tuků za účelem po
zvednutí konsumu másla. O snížení ceny cu
kru Již se vyslovil kladně parlamentní podvý
bor. Co se týče cenového kouzelnictví s umělými
tuky, Jsme toho názoru, že nelze řešiti krisi živo
čišné výroby na úkor nejchudších spotřebitel
ských vrstev, u nichž umělé tuky představují
nejdůležitější předmět výživy vedle brambor. Krise zemědělského stavu nemůže býti odstraněna
bez řešení otázky důchodů a nezaměstnanosti.
Pouhé cenové přesuny a k tomu ještě výslovně
protisociálního rázu nejsou způsobilé přivoditi
nápravu.
Stav konjunktury.

Podle berlínského Ústavu pro zkoumání kon
junktury byl stav průmyslové výroby v r. 1936
(r. 1929 = 100): Japonsko 165, Švédsko 135, An
glie 116, Německo 106, Rakousko 85, Česko
slovensko 80, Francie 71.

Nordická mravnost.
V drážďanském nakladatelství Maxe Groha vy
šla nedávno kniha Waltera Rainera: Israel v kari
katuře a satiře. Kniha tato jest neslýchaným rou
háním vůči Písmu sv. a může býti označena Jako
obyčejné pornografické svinstvo. Vydána jest
přepychově. Hakenkrajclerská „kultura“ jest tedy
na postupu a s ní i „nordická mravnost“.
Stoupá výrobní horečka.
Výrobní horečka ve světě stále stoupá. Zejmé
na kovy — železo, měď, cín a j. stoupají v ceně.
Soukromá investiční činnost spotřebuje mnohem
více kovů, nežli zbrojení států, kromě Německa
ovšem. Opatrní národohospodáři (Keynes a j.)
radí ke zdrženlivosti v úvěrové a měnové politice,
aby se předešlo jinak nevyhnutelné nové krisi.
Vše ovšem marně: liberalistická bezhlavost a
chamtivost ženou svět do nové katastrofy.

Rozsah podpojištění.
Ústřední sociální pojišťovna provedla v r. 1935
revisi v podnicích, aby zjistila správnost údajů.
Bylo zrevidováno více než 20.000 podniků; z to
ho počtu byli dělníci pojištěni podle skutečné
mzdy jen v 14.5'°/<> podniků, ve všech ostatních
byly dělníci přihlašováni v nižších třídách, nežli
měli býti. Tím ovšem zaměstnavatelé poškodili
své dělníky a veřejný ústav. Náprava již byla
sjednána.
Industrialisace agrárních států.
Podle statistiky Společnosti národů státy dří
ve převážně zemědělské (Chile, Dánsko, Finsko,
Pecko) zvýšily svoji průmyslovou výrobu za po
sledních 7 let o 32°/'o (světový průměr za tutéž
dobu stoupl o 6 až 8°/o). Pokračující indusírialisace agrárních zemí Jest Jedním z hlavních či
nitelů, přivodivších hluboké skladbové změny ve
světovém obchodě, který se pořád nemůže zotaviti z hospodářské deprese, ačkoliv světová vý
roba již překročila vrcholný stav z poslední kon
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junktury v r. 1929. Rostoucí průmyslová autarkie dříve agrárních států (a stoupající zeměděl
ská a surovinná autarkie industriálních zemí)
staví před odpovědné státníky a národohospo
dáře nové úkoly, jež nelze zdolati metodami liberalistickými. Nejdříve musí býti udělán pořá
dek ve vlastní domácnosti: odstranění nezaměst
nanosti, zvýšení důchodů pracujících vrstev, po
řádek a organisace ve výrobě. Potom teprve bude
lze obnoviti světovou směnu.
Počet posluchačů rozhlasu.
Ke konci r. 1936 bylo v Československu 928.112
posluchačů rozhlasu.

Belgičtí biskupové proti fašismu.
Belgičtí biskupové vydali začátkem ledna t. r.
pastýřský list, ve kterém se mimo jiné praví:
Odsuzujeme výslovně a formálně snahy po ja
kémkoliv totalitním resp. diktátorském režimu;
nic dobrého nečekáme pro katolickou Církev
od autoritárního státu, jenž by potlačil naše
ústavní práva, i kdyby sliboval z počátku nábo
ženskou svobodu. Chceme, aby byl zachován
zdravý „režim svobody“, který zajišťuje katolí
kům právě tolik a v stejné míře, jako i ostat
ním občanům, kteří milují zákon a veřejný pořá
dek, používání svobody a ústavních práv s mož
ností je hájiti a znovu je dobývali zákonitými
prostředky pro případ, že by byly ohroženy a
kdyby se na ně sahalo. — Jak je viděti, belgičtí
biskupové rozhodně zavrhují rexistické snahy o
fašistickou diktaturu.

Přísná praxe v povolování práce přes čas.
S potěšením konstatujeme, že ministerstvo so
ciální péče v povolování práce přes čas postu
puje se vší přísností a nedávalo povolení tam,
kde je možno zaměstnali nové dělníky v normální
pracovní době. Z níže uvedeného přehledu je
tendence min. soc. péče patrna. Povolených a
skutečně odpracovaných hodin přes čas bylo:
r. 1929
'
16,277.873
r. 1930
5,972.752
r. 1931
4,280.736
r. 1932
1,272.072
r. 1933
1,199.135
r. 1934
959.524
r. 1935
318.320
V poklesu pracovních hodin přes čas musíme
ovšem spatřovati také vliv hospodářské krise, ze
jména v době mezi léty 1932—34. Nicméně blaho
dárný vliv vládních zásahů v povolovací praxi, ja
kožto i vliv vládního nařízení 134/35 o zákazu své
volného zavírání podniků, jest nepopiratelným.
Musíme všeobecně konstatovati, že liberalistické
soukromé podnikání se poměrně velmi málo při
činilo v otázce znovuzaměstnání lidí, vyřaděných
z práce krisi a technickým pokrokem. Zmenšení
počtu nezaměstnaných v r. 1936 oproti r. 1935
lze spíše přičísti k zásluhám vládních opatření,
hlavně investičních prací. Faktem je, že oživení
soukromopodnikatelské činnosti není provázeno
úměrným vzestupem zaměstnanosti lidí, což lze
vysvětlili použitím racionalisačních metod ve vý
robě. Nezaměstnanost bude ukončena jen tehdy,
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když stát bude míti dostatek prostředků, aby
stále zaměstnával statisíce lidí, které soukromé
podnikání není s to zaměstnati.

Domy v piolských městech
*
V polských městech stojí 618.000 domů. Z toho
počtu je domů z cihel a kamene pouze 283.000;
180.000 domů má střechu ze dřeva nebo ze slá
my. 23.000 městských domů je postaveno z hlíny.

Katolický sociolog u italských fašistů.
V „Dělnických aktualitách“ v č. 16—17 byla
zmínka o dojmech známého katolického socio
loga dr. Arnošta Wintra ze studijní cesty po
fašistické Itálii. Na četné dotazy a prosby o uve
řejnění autentického textu odpovídáme uveřej
něním dotyčného místa z „Wiener politische
Blátter“ (23. února r. 1936, str. 81), jejichž re
daktorem a vydavatelem je sám dr. Winter: „Dr.
Winter byl v Itálii a mezi jiným přednášel v jed
nom vědeckém kroužku milánské university o
svých politických ideách; s fašistickým ústřed
ním ústavem v Římě udržuje dr. Winter dobré
vědecké a ideové styky. Vedoucí hlavy fašistické
strany v Itálii jsou převážnou většinou (zejména
ti mladší) přesvědčenými stoupenci mar
xistické kritiky s o ciálně-h o spo dářských poměrů a při tom velmi antiklerikální. Jejich stanovisko jest takové: v pod
statě jest Marxova kritika kapitalismu správnou.
Požadavek socialisace výrobních prostředků se
zamítá. Přebudování kapitalismu jest věcí státu a
státotvorné strany (tedy není vyloučen socialis
mus, nařízený shora! — red.) První setkání se
těchto mladých teoretiků s drem Wintrem bylo
následovně: Zeptali se ho, oo napsal. Winter
odpověděl: „Sociální metafysiku scholastické ško
ly“ a „Sociologické prvky v učení Platonově“ a
různé úvahy o katolické filosofii, teologii a soci
ální nauce. Na to byla úžaslá otázka: Znáte přece
Marxe? Jak je vůbec možno po Marxovi se ještě
zabývati seriosně katolickou filosofií?“ Je z to
ho viděti, jak málo lze fašismus pokládat za
hráz proti marxismu!

RÉSUMÉ
Dans le numero 16.—17. des „Rozpravy“', le
Dr. F. Krus S. J. poursuit l’explication de l’ency
clique „Quadragesimo anno“. Une double réfor
me s’impose: celle des institutions et celle des
moeurs. Les institution sociales, si bonnes qu’el
les soient, ne suffisent pas si elles ne sont pas
animées de l’esprit de maturité morale, mais, par
contre, même l’effort le plus sincère pour at
teindre l’intégrité morale manquera son but s’il
n’est pas soutenu par des institutions appro
priées. L’état ne doit pas être surchargé de n’im
porte quelles fonctions. L’individualisme libéral
souligne la dispensation autant qu’elles est pos
sible, de l’individu, de foutes les obligations en
vers l’ordre supérieur. Le résultat: les armées du
prolétariat et le bouleversement universel' de la

vie sociale. Toutes ces associations, syndicats,
cartels, trusts, ne peuvent remplacer les organi
sations morales et économiques du Moyen-âge.
Lorsque tous les liens de l’ordre social se relâ
chaient et se brisaient, l’état dut tenter de retenir
à tout prix ce qui, autrement, serait totalement
tombé en ruine. Mais dans ce cas, il y a aussi
le danger que la puissance de l’état ne dégénère
en tyrannie comme notre époque nous en présen
te assez ď exemples.
L’Encyclique Quadragesimo anno définit avec
concision et clarté la notion exacte de la puis
sance de l’état: d’associer de telle manière et
de diriger les formations sociales de moindre
étendue; les individus pour qu’à tous soient
maintenus et garantis tous leurs droits à une
existence tranquille et au développement de leurs
aspirations justifiées selon les capacités qui leur
sont données par leur chef. Ce que les individus
peuvent exécuter à leur propre responsabilité et
par leur propre effort, il ne faut pas le leur en
lever des mains et en charger la société. Et de
même c’est une iniquité si on charge une société
plus grande et plus élevée de ce que peuvent
faire et bien exécuter des sociétés plus petites
et moins élevées.
(
La vraie fonction de l’état, c’est d’exécuter
tout ce qui n’est que son propre devoir. Puisque
l’état est une société parfaite et envers d’autres
sociétés inparfaites (la commune et le métiers) le
principe de fonction de l’état est „la mission sub
sidiaire“.
A quel degré il est important de se rendre
compte de cette fonction subsidiaire de l’état,
c’est démontré par le problème du chômage tech
nologique. „Deux lettres sur le chômage techno
logique entre l’Ing. Dr. Emile Zimmler et S. S.
Ghelfand, qui suivent l’explication de l’encycli
que papale traitent cette question. Les auteurs
délimitent exactement la notion même du chô
mage technique et tous deux aboutissent à l’opi
nion qu’ici, l’état, en tant qu’organisation d’ordre
supérieur, doit intervenir.
Il est vrai que l’apréciation exagérée des droits
et des devoirs de l’état conduit très souvent aux
extrêmes comme le démontre les pratiques des
états au régime autoritaire et de totalité (com
munisme et fascisme). Ces tendances d’universa
lisme s’arrogent le droit de vie et de mort des
individus et contestent les droits sacro-sainte et
inattaquables de l’individu.
Dans l’article „Du parti communiste vers l’é
glise catholique“ par. J. Môller-Dostalij, l’auteur
dessine un converti du protestantisme et ancien
haut fonctionaire de l'internationale communiste,
une partie de sa propre vie, l’époque des luttes
morales et de sa marche dans les ténèbres sur
le chemin de l’incrédulité vers Dieu. Le marxis
me, au commencement a ébloui l’auteur par sa
dialectique raffinée et sa ligne droite. Mais il
n’a pas donné de satisfication morale, il n’était
pas à même de donner aux gens la justice et
surtout l’amour. Il ne leur a appris qu’à hair. Le
matérialisme amena la déshumanisation des gens.
L’unique base ferme et universelle du tout, c’est
Dieu seul. Quand l’auteur s’en rendit compte, il
suivit la, voix de son âme. Le Christ — notre
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centre, chef et salut. La haine, surtout celle des
classes, n’est pas un moyen de réaliser les prin
cipes de la justice sociale sur terre. Tout au con
traire, le solidarisme des classes et des métiers
mettra fin à la privation de l'humanité. Même
dans la vie de tous les jours nous apercevons
à quel point il est nécessaire de se séparer pour
toujours tant du liberalisme que même de l’uni
versalisme dans tous les sens.
Dans l’article „La Question des Assurrances
contre la grêle du point de vue de l’organisation
des métiers par J. Junges, on traite la possibilité
de l’assurance contre les dégâts des éléments par
rapport à l’impossibilité de calculer les risques.
L’auteur conclut que le problème de l’assurance
contre les catastrophes des éléments a surpassé
les difficultés et la capacité organisatrice du
système d’économie libérale et que force est
ici d’établir une organisation de métier dans le
sens des circulaires papales.
Dans l’étude „Sur le socialisme national alle
mand“ l’auteur Václav Ryneš, publie de très
belles informations sur l’origine, le développe
ment et l’idéologie de ce mouvement avec la con
ception catholique du monde, le racisme et le
totalisme sont incompatibles. Dans son appré
ciation du nationalisme allemand, l’auteur est
très objectif.
Dans les actualités ouvrières, on passe en revue
les questions latentes du jour. Le chômage et le
salaire, un article récent, dans l’archive pour la
biologie des races dans la revue de Berlin ou
l’on recommandait le bombardement des quar
tiers ouvriers par l’aviation avec le but d’amélio
ration de la race, les luttes des idées entre le libé
ralisme, le racisme et le communisme, la question
de la liberté de religion dans U. R. S. S. les per
spectives de la conjoncture mondiale actuelle.
Dans les curiosités de la vie sociale et écono
mique on cite plusieurs statistiques de producti
ons du commerce et de la consommation. Aussi
des nouvelles considérables de tout le monde.
Une recension: „Anton Zischka“ Wissenschaft
bricht Monopole (Goldmann, Leipzig 1936). Les
Livres de cet auteur ont trouvé un grand écho
(coton, huile, Abyssinie, Japon).
Le Dr. André Gosar: „Où aller pour se sépa
rer du capitalisme?“ (Vychytil, Kunčice u Kyšperku 1936.) L’auteur, professeur d’Université en
Yougoslavie et ministre en retraite, sociologue
catholique bien connu, analyse avec perpicacité

le manque de liberalisme. Le communisme ne
donne pas une réponse satisfaisante à la ques
tion, où aller pour se séparer du capitalisme?
C’est seulement l’ordre chrétien des métiers qui
résourdra les problèmes sociaux.
Parmi les livres et journaux religieux nuou at
tirons l’attention sur la revue „Svatá Hora“ (La
Sainte Montagne) et sur une oeuvre scientifique
de la théologie orientale par le Th. Dr. Antoine
Salajka: „La doctrine des théologiens orientaux
séparés, principalement russes, sur la rédemp
tion du Christ.“
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TISKOPISY
reklamní, obchodní, společenské, časopisy,
brožury, knihy v dobré úpravě,
levných cenách a v době nejkratší
provádí

Slovanská knihtiskárna

ALOIS FIŠER
Strašnice, Nad Primaskou 289

Telefon 521-03.

|||||||

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

