Ročník II. - číslo 1.

Rozpravy
časopis pro otázky sociální obnovy
Obsah:
Řídí redakční kruh.
Za redakci odpovídá:

JUDr. VILÉM HÁJEK.

Kč 1’50

Dr. F. Krus, S. J.: Sociální encyklika »Quadragesimo
anno* se stručným výkladem.
Gentský systém a útoky na nezaměstnané.
Marie Štechová: Život světců.
Karel Sobotka: Právo na život.
S. S. Ghelfand: K článku v 15- čísle „Rozprav“
r. 1936 o nepřípustnosti fašistického pojetí sociál
ních encyklik.
Rodina v sociálním životě. M. Kučerová: Hospo
dářský a sociální duch rodiny.
Dělnické aktuality.
Zajímavosti ze života sociálního a hospodářského.
Nové publikace.

časopis

pro

otázky

sociální

obnovy

vycházejí dvakráte měsíčně vždy 15. a posledního
v měsíci.
Předplatné činí 35 Kč ročně. Možno též platiti čtvrtletně. Čtvrtletní předplatné 9 Kč. Cena jednetl.
č. Kč 1'50. Redakce a administrace Praha III., Vítězná třída číilo 14. — Expedice: Praha-Strašnice,
Nad Primaskou 289. Účet poštovní spořitelny v Praze číslo 14* 2 5> — Řídí redakční kruh. —
Za redakci odpovídá Dr. V. Hájek Praha III., Vítězná tř. č. 14. — Vydavatel Dr. Vilám Hájek,
Praha III., Vítězná tř. 14. — Telefon admin. 436-78.

Co nám píší naši čtenáři:
Vážený pane redaktore!
V jednom liberalistickém týdenníku byl uveřejněn
článek o obchodních a odbytových možnostech určité
orientální země, kde by se mohli podnikaví a odváž
ní jedinci dobře uplatnit!. V článku se též naznačuje,
že mnozí z našich nezaměstnaných, jejichž počet jde
do statisíců, by s málo prostředky mohli dosáhnouti
případně i velké zámožnosti v této zemi, kde je prý
dokonalá právní jistota, lze prý si otevřít! libovolný
počet filiálek a pod. Jest ovšem pravda, že v lidské
společnosti se vždy a za všech dob vyskytují pod
nikavci, ze kterých se pak stávají velcí selfmade
mani; pro ty jsou vzdálené a ještě kapitalisticky
nevyužité země jako stvořeny k tomu, aby si nadě
lali hromady peněz.
Avšak nemůžeme a nesmíme považovati hledání
štěstí v cizině za způsob hromadného řešení otáz
ky sociální. Takové rady připadají statisícům neza
městnaných jako trpká výčitka a připomenutí se
strany existenčně zajištěných a nasycených; vy jste
tady zbyteční, není pro vás již místa a obživy ve
vlasti, kde jste se narodili. Nejste než přítěž pro nás,
kteří jsme byli tak moudří, že jsme se narodili dříve
než vy, resp. kteří jsme dříve než vy uchvátili teplé
místečko u „veliké tabule přírody“. Vy jste si sami
vinni svojí bídou: proč se nestěhujete do jiných krajů?
Proč úporně trváte na svém kraji, obci, kousku půdy,
vlasti?
Tyhle snad dobře myšlené rady nejsou však nic
nového. Již před 140 lety hlásal Malthus, že původ
cem lidské bídy jest přelidnění země; chudáci prý si
sami zavinují svoji bědnou situaci tím, že se žení a
plodí dítky, aniž by měli existenční jistotu pro sebe
a svoje potomstvo. Jedním z receptů tohoto cudného
anglikánského pastora bylo též vystěhovalectví do
cizích zemí. Chce-li se někdo vystěhovat! a jde-li
za svým lepším, jest to jeho osobní věc. Nemůžeme
však považovati emigrační ruch za rozřešení soci
álně hospodářských problémů dneška. I kdyby se po
dařilo umístiti několik tisíců našich nezaměstnaných
v cizině, sotva ulehčíme tím ostatním, poněvadž pří
čina bídy, t. j. dnešní hospodářský zlořád, zůstane i

L.

nadále. I zdá se mi, že všechny nadšené řeči o
emigračních možnostech a selfmademansťví nejsou než
zastřené malthusiánství, ježto má za účel obhájiti
dnešní nemožnou instituci hospodářského liberalis
mu a svalití vinu na dnešní „bídu v nadbytku" na sa
motné ubohé oběti tohoto společenského řádu. Kdo
pohlíží na lidský život pouze se stanoviska sportov
ního, tomu se lehce mluví a poukazuje na úspěšné
jedinoe, kteří v honbě za penězi zanechali ostatní
soupeřící daleko za sebou. Pro tý, jimž dnešní „boj
o život“ není pouhým smutným faktem, nýbrž záko
nem a normou, jest nouze a chudoba něčím, nad čímž
krčí rameny u vědomí vlastní bojovné převahy, Ne tak
však pro nás křesťany a zejména my křesťanští
technikové se těžce smiřujeme s malhusiánskými blu
dy o „přelidnění země“ a „kapitálové chudobě“ naší
vlastí, kterou bychom dovedli učiniti opravdovým hos
podářským rájem, kdyby naší dovednosti a dobré
vůli nestály v cestě liberalistioké řády a liberalistická filosofie „člověk člověku vlkem“.
Děkuji předem za laskavé otištění tohoto dopisu a
zůstávám
v dokonalé úctě
Řed. Ing. O. K., Brno.

Ze soeiální školy.
2. března t. r. začíná druhý běh sociální školy.
Přednáší se: křesťanská sociologie, křesťanská po
litická ekonomie, tilosotie, sociální zákonodárství a
řečnické umění (vždy v úterý a pátek) v místnostech
Studia catholica, Jungmannovo nám. č. 20/11. posch.
Ustavilo se kuratorium sociální školy, ve kterém jsou
zastoupeny katolické kulturní a sociální organisace.
Návštěva školy je bezplatná. Přijímají se noví poslu
chači do konce března t. r. Přihlášky lze podávati
v sekretariátu studijních kursu katolických, Praha II.,
Jungmannovo nám. č. 20.
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Dr. F. Kruš, S. J.:

Sociální encyklika »Quadragesimo anno«
se stručným výkladem.
(Pokračování.)
Pro nové odběratele „Rozprav“: Sociální ency
klika má 5 díly. V 1. líčí Pius XI., jaký význam a
úspěch měla dělnická encyklika „Rerum novarum“
papeže Lva XIII. Díl 2. podává vysvětlení a doplň
ky k některým naukám dělnické encykliky, o kte
rých i mezi katolíky vznikly spory a pochybnosti;
zejména pojednává Pius XI. o právu vlastnickém,
o správném poměru mezi kapitálem a prací, o nut
nosti odproleťarisování proletariátu a o spravedli
vé mzdě. Aby dosavadní zlořády v těchto a jiných
věcech byly navždy odstraněny a znemožněny, tře
ba přikročit! k vybudování nového společenského
řádu, a tím se zabývá poslední část druhého dílu
encykliky; dělí se opět na tyto kapitoly: Reforma
sociální působnosti státu — Stavovský řád — Vůdčí
zásada hospodářského života — Nutnost mezistát
ních dohod — Dodatky (s posouzením korporací
fašistických).
Posledně jsme probrali Stavovský řád. Začínáme
s nesmírně důležitou kapitolou:

3. Vůdčí zásada hospodářského života.
Chceme-li stavovskou a po případě jakou
koliv jinou organisaci přirovnali složitému
stroji, není vyloučeno, že i bezvadný stroj
dobře nepracuje (říkají „nefunguje“), není-li
hnací síla taková, jaká by měla býti.
Je-li však i stroj sám nedobrý, bude to
tím horší. Tak tomu bylo v liberalistickém
řádu: „Stroj“ vlastně nijaký, vždyť proti
účelné organisaci protestovali; říkalo se, že
musí všecko hospodaření býti ponecháno
sobě samému — laissez faire, laissez aller,
ať to jde jak to jde — jen tak prý bude vý
nosné. A hnací síla? Zase cosi „samorodého“, vrozený pud získati a nad soka vyniknouti i nemilosrdně zbavifi se ho, čemuž
dali pěkné jméno: volná soutěž.
Pius XI. nevylučuje „volnou soutěž“ úplně
z hospodářského života, ale s druhé strany

není možno neviděti zhoubné následky ůezkrocených konkurenčních zápasů; zásada
volné soutěže má na svědomí i (nejednu
krvavou válku. Víme, že se uvádějí — v po
sledních měsících zvlášť důrazně — na obra
nu volné soutěže příklady nepodařených po
kusů o její omezení a regulaci. Ale to ne
znamená, že tedy zásada úplně volné sou
těže je správná, nýbrž jen, že za dnešních
zamotaných hospodářských poměrů každý
zákrok vyžaduje opatrnosti a důkladného
studia, jak různé složky hospodářství sou
visí a navzájem na sebe působí. A neosvědčily-li se. některé pokusy o usměrnění kon
kurence, zástupci volné soutěže naprosto ne
jsou oprávněni na to škodolibě poukazovali,
poněvadž jejich vlastní zásady zavinily ško
dy nesmírně větší.
A k tomu všemu: horují-li milovníci hos
podářského liberalismu ještě dnes . o volné
soutěži, je to buď nevědomost nebo klam.
Vždyť tuto volnost liberalistický řád sám
už znemožnil. Čím? Svými kartely, koncerny,
trusty! O nich a jejich diktátorském řádění
bude příležitost ještě promluviti při výkladu
3. dílu encykliky.
Stručně, ale nepředpojatému člověku sroz
umitelně Pius XI. ještě připomíná, že pudy
sobectví, násilí, vůbec síly rázu materialistic
kého, nemohou samy sebe řídit, mírnit;
ovládnout je mohou jen síly rázu vyššího,
zákony řádu mravního. Hospodářský libe
ralismus hřešil právě tím, že popíral závaz
nost těchto věčných zákonů pro hospodář
ský život; je tedy nezbytno, aby činil po
kání a napravil, co pokazil, t. j. život hos
podářský musí být znovu podřízen záko
nům Božím.
Tyto zákony, zejména spravedlnost a lás
ka, jsou jedině vyhovující síla, která do
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vede oživiti a v pohyb uvésti „stroj“, lépe může si sama býti uzdou a nemůže sama se
řečeno „organismus“ hospodářsko-společen- řídili. Nutno se tedy ohlíželi po vyšších a uský. O spravedlnosti to je samozřejmé. Sv. šlechíilejších silách, aby onu hospodářskou
Otec k ni přidružuje i lásku, poněvadž moc přísně a moudře řídily; at out o vyšší
z hluboké psychologie Církve sv. ví, že i nej regulativní silou jest sociální
dokonalejší spravedlnost nestačí, jelikož spravedlnost a sociální láska. Pro
nevystihuje úplně všecky tužby, požadavky, to musejí zařízení státní a zaříze
zájmy lidské přirozenosti; podstatně k ní ní veškerého života sociálního bý
patří i láska. „Bůh je láska“, a my jsme ti proniknuta touto sociální spra
tvory Božími, učiněnými podle obrazu a po vedlností; a bezpodmínečně nutno jest,
dobenství Božího. To by neměli ani zákono aby se stala tato spravedlnost opravdu účin
dárci, ani národohospodáři, ani podnikatelé nou, to jest, aby vytvořila právní a společen
ský řád, který by prokvasil hospodářský
zapomínati. — Pius XI. tedy praví:
život a byl jeho kostrou. Sociální láska
Nikoliv volná soutěž...
pak má býti jako duší tohoto řádu;
88. Nutno pečovali ještě o jednu věc — a státní moc má tento řád živě chránili a jeho
to souvisí těsně s předmětem, jejž jsme teď předpoklady a požadavky prosazovali a ne
právě projednali. Jako jednota lidské spo bude jí tak obtížno to učiniti, zprostí-li se
lečnosti nemůže býti vybudována na tříd úkolů, které, jak jsme výše řekli, k jejím
ním boji, tak správný hospodářský řad ne úkolům vlastně nenáleží.
může býti ponechán naprosto volnému zá
Není bez významu, že se zde Pius XI.
pasu sil. Neboť ze zásady volné sou opět zmiňuje o úkolech, které státní moc
těže jako z otravného zřídla vy často brala na sebe, ačkoliv k jejím skuteč
tryskly a rozlily se všecky bludy ným úkolům nepatřily, ale staly se potom
hospodářské nauky „individualis příčinou, že stát zanedbával to, co byl po
mu“; ta buď ze zapomenlivosti nebo z ne vinen konati. Nejen v dávných dobách se
vědomosti popírala sociální a morální strán děly takové přehmaty, jako na př. ve věcech
ku v hospodářském životě a učila, že se musí církevních za Josefa II., jejž proto nazval
pokládali tento řád hospodářský za napro pruský král Bedřich „svým spolubratremsto svobodný a nezávislý na státní moci a kostelníkem“, ale ona výstraha Pia XI. je
že se podle toho s ním musí zacházeli; ne velmi odůvodněna i v naší době, v které se
boť v nabídce a poptávce, ve svobodné sou odevšad ozývá heslo: Stát je všecko! (totatěži, že má svou vůdčí zásadu, a to prý mno lismus; přemrštěný etatismus).
hem dokonalejší vůdčí zásadu, než kdyby
Jen několika slovy encyklika se dotýká i
chtěl hospodářskou činnost řídili a do ní za
mezinárodního,
mezistátního života; před
sahovali kterýkoliv stvořený rozum. Avšak
pokládá
střízlivý
názor, že bude vždy na
svobodná soutěž, ač v jistých me
zemi
větší
počet
států,
nikoliv jen jeden, kte
zích je spravedlivá a jistě užiteč
rý
by
objímal
celý
svět.
Tím není řečeno, že
ná, rozhodně nemůže řídili hospo
by
jednotlivé
státy
byly
navzájem tak do
dářského života; to ukázaly následky
konale
nezávislé,
že
by
se
mohl každý proti
dost a více než dost, když bludné indiviostatním
úplně
uzavřít
—
takové
„autarkie“
dualistické názory byly uskutečněny.
není. Ale s druhé strany také netřeba ....nýbrž sociální spravedlnost a ani přes dnešní mezinárodní rozháranost
sociální láska.
— zoufati nad uspokojující úpravou světo
Je tedy naprosto nezbytno, aby hospodář vých poměrů.
ský život byl znovu podřízen správné a ú
činné vůdčí zásadě. Této úlohy jistě ne
4. Nutnost mezistátních dohod.
může převzíti hospodářská diktatura, která
89. Ještě více: různé státy na hospodář
v poslední době nastoupila na místa svobod
né soutěže; neboť tato nadvláda je bouřlivá ském poli vespolek se musejí si^^^ažiti spoje
jakás síla a násilná moc, která musí dostali nými pracemi o to, aby budovaly na hospo
pevnou uzdu a musí býti moudře řízena, dářském poli moudrými úvahami a zaříze
má-li se státi pro lidstvo prospěšnou; a ne ními jakousi šťastnou spolupráci národů.

Gentský systém a útoky na nezaměstnané.
V těchto dnech byla znova oživena otázka
podporování nezaměstnaných podle gentského systému. Začalo jako obyčejně výtka
mi, útoky, což je ostatně nasnadě, vždyť
jde o nezaměstnané, kdežto kdyby šlo o
3

ochranu hovězího dobytka, jistě by se tak
nepsalo. Podporování nezaměstnaných ze
státních prostředků je samozřejmou povin
ností státu, krisí sice těžce postiženého, ale
tím větší povinností, když je známo, že všemi

4

ROZPRAVY
prostředky určitá část vládních činitelů se
kategoricky domáhala státní soběstačnosti,
jež ve výsledku znamenala ztrátu odbytišť,
uzavírání továren, snížení obchodu, zmen
šení příležitosti ku práci, podstatné snížení
mezd a dělnických důchodů, krisi v prvo
výrobě a narůstání nezaměstnanosti.
Podporování nezaměstnaných je státní po
vinností, vyčítání poskytovaných podpor je
nemravné, protože stejně nemravné by bylo,
kdyby se někdo našel, kdo by vyčítal, že na
agrární zemědělské družstevnictví po urči
tou řadu let bylo věnováno ze státních
prostředků 240 milionů Kč. Podobně by bylo
nemravné, kdyby se vyčítalo poskytování
podpor při živelních katastrofách, jež jsou
zpravidla zemědělcům, naší prvovýrobě, po
skytovány.
Tato státní povinnost byla upravena zá
konem ze dne 19. července 1921, čís. 267
Sb. z. a n. a zákon ten je platný bez časo
vého omezení. Byl později, roku 1933, dále
v roce 1935 a posledně v roce 1936 navelisován zhoršujícím způsobem. Dne 31. břez
na t. r. končí platnost oněch zhoršovacích
nařízení a nikoliv starého zákona, který bu
de platili i po uplynutí 31. března t. r. Nebudou-li tedy prodloužena ustanovení, jimiž
byl původní zákon zhoršen, bude platiti zá
kon z r. 1921 s příslušným prováděcím na
řízením.
Jak je gentský systém prováděn?
Je tedy jasno, že provádění gentu má řád
ný zákonný základ. Nejedná se o žádné zá
konné opatření a je z dávné doby, kdy zá
vist ' nebyla tak zlá, jako tomu je nyní.
Podle ustanovení zákona a vládního naří
zení dává vláda souhlas k oprávnění prová
dění gentského styíému. Mají-li tedy opráv
nění odborové svazy komunistické, dostalo
se jim povolení od vlády, v níž ,jak je s do
statek známo, sedí agrárníci. Pohoršuje-li
se tedy agrární Venkov, že výplaty gentu
mají svěřenu i komunisté, nesou za to od
povědnost i agrárníci.
Povolení k provádění gentského systému
se dostalo 154 odborovým svazům. Nemá
pravdu Venkov, když prohlašuje, že je 300
různých podpůrných řádů, nýbrž je skuteč
ností nad slunce jasnější, že je pouze tolik
podpůrných řádů, schválených minist. soc.
péče na základě rozhodnutí vlády, kolik je
odborových svazů, jimž se dostalo pověření
prováděli gentský systém.

Pravda o tom, jaké náklady si vyžádal
gentský systém.
Až do konce měsíce března 1925, tedy
před zavedením gentského systému, podpo
roval stát nezaměstnané přímo nebo pro
střednictvím podniků a tato péče stála za
uvedené období 1202 mil. Kč. Jest to zvláš
5

tě rok 1919, kdy stát vynaložil na tuto péči

2601/ž mil. Kč, v r. 1922 téměř 220 mil. Kč a

v r. 1923 390 mil. Kč.
Po zavedení gentského systému, t. j. od
1. dubna 1925, státní výdaje na nezaměstna
nost se podstatně menší, a to jednak tím, že
nezaměstnanost z našeho hospodářského ži
vota téměř mizí, jednak, že část této pod
půrné péče jde na vrub odborových organisací.
Až do r. 1929 činily veškeré státní vý
daje na nezaměstnané průměrně 22 mil. Kč
ročně. Ještě v roce 1930 podpůrná péče stát
ních financí nezatěžovala, neboť na neza
městnané bylo vydáno něco málo přes 59
mil. Kč, z čehož státní příplatek podle gent
ského systému činil necelých 43 mil. Kč.
Roku 1931, kdy nastává vzrůst počtu ne
zaměstnaných jsou na stát kladeny zvětšené
finanční požadavky. Ministerstvem sociální
péče v jednotlivých letech vydáno:
v íoce

na státní příplatek
k podpoře v nezam.

Na 1 íden nezamčst
podle gentu vynaložený 'průnižr. náklad:

1925
Kč 3-^^^33>lí^.—
1926
Kč 19,975.293.—
1927
Kč 17,769.883.1928
Kč 13, Wó^.Kč
1929
1930
Kč 43,438.152.—
1931
Kč 172,451.235.41
Kč 10.10
1932
Kč 9.01
Kč 359,331.762.46
1933
Kč 9.61
Kč 514,568.414.58
Kč 7.19
Kč 373,387.702.06
1934
Kč 338,919.946.32
Kč 7.09
1935
Tento přehled je jasný. Odpovídá na úto
ky agrárníků, že není pravda, prohlašují-li,
že náklady na gentský systém stoupají, na
opak, náklady v celku i v průměru trvale
klesají.
Omezení pojmu nezaměstnaného a prová
dění kontroly nezaměstnaných.
Jsou mnozí, kteří se domnívají, že pojem,
co to je nezaměstnaný, není dost jasný, že
do počtu nezaměstnaných jsou počítány i
osoby, které mají majetek, a to zpravidla
zemědělský, takže prý podporu dostávají
i lidé, kteří vlastní dva a někdy i více ha
zemědělské půdy. Připouštím, že to je mož
né, zvláště v agrární odborové organisaci,
to však nemá nic společného s problémem,
kdo je nezaměstnaný. Tím je každý, který
byl zaměstnán, měl řádný zaměstnanecký po
měr, byl přihlášen k pojištění a ztratil práci,
byl propuštěn a z pojištění odhlášen.
Jsme toho mínění, že toto vymezení pojmu
nezaměstnaného je dostačující. Pokud pak
jde o majetkové poměry a jejich zjišťování u
osob nezaměstnaných, souhlasíme s tím,
aby dnešní systém byl vhodným způsobem
doplněn předpisy pro obecní úřady, které
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by do budoucna směly potvrzovat jen prav
divá udání. Že se tak dnes neděje, o tom
svědčí případ obecního úřadu v Království
v obvodu okresního úřadu Dvůr Králové n.
Labem, jehož starosta výslovně se přiznává,
že je pravda, že potvrdil na přihlášce ucha
zeče o podporu nesprávné jeho údaje, a
že teprve při kontrolování výplaty státního
příplatku hlásil skutečný stav věci okresní
mu úřadu. Takovýmto nesprávným jednáním
obecních úřadů jsou odborové organisace
těžce poškozovány.
Naše odborové svazy nejsou proti prová
dění kontroly nezaměstnaných, naopak žá
dají kontrolu nezaměstnaných, ovšem pro
váděnou rozumně a takovým způsobem, aby
nebyla ve skutečnosti šikanováním nezaměst
naných dělníků.
Byl učiněn pokus o úpravu otázky, jak
nejlépe podporovali zaměstnance sezónních
oborů, která nedá spáti mnohým lidem. Při
jatelná úprava způsobu podporování osob
zaměstnaných na stavbách a v zemědělství
je nutná. Byl připraven návrh vládního na
řízení, jímž se měla omeziti dílka podpůrné
ho období pro stavební a zemědělské děl
nictvo. Nařízení, ač bylo připraveno a je
v řízení meziministerském, nebylo dosud
schváleno.
Povinnosti odpracování státního příplatku
k podpoře v nezaměstnanosti.
Požadavek, formulovaný v ten způsob, že
nezaměstnaný, pobírající podporu podle
gentského systém, je povinen odpracovati
si poskytovaný státní příplatek, odmítáme.
Činíme f,ak proto, že gentský systém je ve
skutečnosti pojištěním, byť dobrovolným,
pro případ nezaměstnanosti, a že tudíž ply
nou pro člena z tohoto pojištění určité ná
roky a pro stát povinnosti, ke kterým je za
vázán zákonem čís. 267 z roku 1931. Je tedy
samozřejmostí, že jako nyní nepřichází v
úvahu odpracování si státního příplatku, že
by nepřicházelo v úvahu ani při povinném
pojištění pro případ nezaměstnanosti. Vzhle
dem k tomu, že za práci patří řádný plat,
stanovený kolektivními smlouvami, nebo vy
jádřený podle poměrů v místě obvyklých,
dále pak proto, že zaměstnanec musí býti
řádně pojištěn pro případ nemoci, invalidi
ty a stáří, jsme proti tomu, ¡aby státní pří
platek byl odpracováván. Nelze také přenlédnouti, že přidělování a vykonávání nádenických a pomocných prací osobami kvali
fikovanými a přechodně nezaměstnanými
mělo by vliv na výkon zaměstnanosti v bu
doucnosti a že by často byly ohroženy od
borné schopnosti zvlášť u osob, u nichž zá
leží na citlivosti rukou, a že by tak vykoná
váním příležitostných prací byl jim ve sku
tečnosti znemožněn návrat do pravidelného
zaměstnání.
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Uložení pracovní povinnosti za státní pří
platek v organisační podpoře by morálku
pracovní nezlepšilo, nýbrž naopak rozvrátilo,
přivodilo neklid sociální a další snižování
mezd zaměstnancům. Požadavek pracovní
náhrady za státní příplatek k podporám byl
by nesprávný nejen proto, že jde o pojištění,
nýbrž i z toho důvodu, že ostatní vrstvy,
kterým stát poskytuje finanční pomoc (pod
pory při škodách na polích, subvence agrár
ním družstvům, na hospodářské nářadí a
pod.), také nejsou nahrazovány pracovní po
vinností. Nelze proto podobným opatřením
trestati nezaměstnaného, který, když mu dá
te práci, půjde pracovat. Nežádejte, aby pra
coval za podporu, na kterou má plný a spra
vedlivý nárok.

Jednotné sazby podpor?
Je známou skutečností, že již v roce 1933
a 1934 byla dlouhá jednání o úplném sjed
nocení podpůrných sazeb. O sjednocení řá
dů nejde, protože bylo provedeno vládní
vyhláškou. Lze uvésti, že při provádění gen
iu přichází v úvahu více jak 4600 podpůr
ných sazeb, jejichž výše je určena podle
členských tříd a délky členství. Tak na pří
klad agrární odborová organisace má tako
vých sazeb v podpoře řádné 20 a 10 při
podpoře mimořádné, a to ve výši od 1.— Kč
do 4.50 Kč sazby organisační podpory.
Sjednocení podpůrných sazeb může býti
provedeno, ovšem ale ne směrem dolů. Bude-li uskutečněna jednotná podpůrná zá
kladna, nebude možná konkurence mezi od
borovými svazy z titulu podpor v nezaměst
nanosti.

Zavedení jednotného účetnictví v odboro
vých svazech.
Proti zavedení jednotného účetnictví v ústředích odborových svazů, pověřených pro
váděním gentského systému, nemáme zásad
ně námitek. Ovšem přehlédnouti okolnost,
že zavedením jednotného účetnictví vznik
nou pro odborové svazy vyšší věcná a osobní
vydání. Pro ten případ, že bude zavedeno
jednotné účetnictví ve svazech a odbočkách,
žádáme, aby byl zvolen systém co nej jedno
dušší, nejméně nákladný a při tom pře
hledný.
Směrnice, jak prováděti gentský systém, ur
čující povinnosti obedních úřadů nutností.

Proti doplnění kontroly osob nezaměstna
ných nemáme námitek. Příčinu nedostatků
dnešní kontroly nutno spatřovat! v neuváže
ném mnohdy počínání obecních úřadů, kte
ré zaviňují řadu nepřístojností a nedopatření
v přiznávání nároku na podporu právě tím,
že ověřují nesprávné údaje o rodinných pří
slušnících a vedlejších příjmech uchazečů.
8
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Žádáme proto vydáni výnosu, jímž by obec
ním úřadům byla uložena povinnost kontroly
údajů nezaměstnaných osob s tím, že by
bylo výslovně připomenuto, že za škody
vzniklé státní správě nesou starostové obcí
odpovědnost. Odmítáme požadavek, aby o
kresní úřady byly oprávněny prováděti re
visi v místních skupinách a odbočkách or-

ganisace. K tomu účelu jsou povolány or
gány svazové a skupiny revisních sborů.
Agrárníci vytýkají zneužívání podpor ne
zaměstnanými v obcích okresu Mladá Bole
slav. Připomínáme jenom, že za případné
nesprávnosti jsou jedině a výlučně odpověd
ni starostové obcí, kteří jsou povinni vy
šetřili údaje nezaměstnaného.

M árie Štechová:

Život světců.
Chceme-li mít přesný obraz toho, jak zá
sady Církve vypadají v praksi, musíme jít
nutně k světcům. Světci nepatří jen na oltá
ře. Jejich hrdinné poslání mělo také úkol
sociální; a mělo jej vždy, protože čím vyšší
je život jednotlivcův, tím sociálnější — vše
obecnosti se týkající — jsou jeho funkce.
Život přirozený a nadpřirozený bývá vět
šinou oddělován, jakoby světci byli lidé, ži
jící mimo veškeré podmínky našeho života.
A přece dokonalost nemůže vyrůstat na ně
čem, co by bylo vyřáděno — lidsky — z
obecného působení, z vlivů, ze současných
podmínek, ze všeho toho, čím každý lidský
projev je nejen individualisován, ale i kolektivisován.
Po individualistickém 19. století přichází
kolektivismus poválečný a díváme-li se na
jeho projevy v soukromém životě lidí, kteří
žijí okolo nás, vidíme, jak vyrůstá nejen
z podmínek sociálních, ale i z vnitřního od
poru lidí, přesycených nadměrným obíráním
se s drahocenným já, které individualismus
postavil na oltář jako nejvyšší hodnotu ži
votní. Celá literatura od Rousseaua počí
najíc je kořením se fantomu osobnosti. Mě
lo to důsledky nedozírné nejen pro soukro
mý život občanů v maloměšťáctví a šosáctví,
jak je zpodobuje krásná literatura od Go
gola až po Tolstoje - měšťáctví upevnilo
svůj režim i útvary státními (sjednocená
Itálie na příklad) — mělo dalekosáhlý vliv
na všechny instituce veřejné a na zákono
dárství — a dalo ráz celému kulturnímu ob
dobí tak zvaného liberalismu. Neboť indi
vidualismus musel mít nutně .„svobodomysl
nost“, aby mohl vyrazit ze svých úzkých
hranic. Byl liberální, aby mohl chtít všechno,
co chtěl.
Když svátý Bosoo si uvědomí, že je
to doba, s níž má zápasit — její názory,
její sociální instituce, její státní mecha
nismus, její zmrtvělé školství, její nehyb
ní pedagogové — celá ta ideologie, tehdy
tak moderní a tehdy ještě v zdánli
vém květu svého mládí — je nutně puzen
k sociálnímu útvaru kristianisace spo
lečnosti. Nepotřebuje poustevny, ani zdí
9

klášterních: potřebuje ulici, možnost půso
bit na mnoho lidí, potřebuje tisk, potře
buje ústavy, kostely, jejichž brány se oteví
rají každému.
Protože přichází v polovině 19. století,
kdy sociální otázky teprve se začínají zabarvovat protinábožensky — soběstačně, mate
rialisticky, positivisticky — má jistý ná
skok, kterého už naše doba vůbec nemá.
Může počítat se širokými vrstvami, se sku
tečným lidem, městským i venkovským, do
sud nezproletarisovaným, zmocňuje se srd
cí mládeže, vytváří si pomocné vojsko salesiánskou Kongregací.
Když se na to díváme zblízka, jak pohyb
vychází od jednotlivce, aby se sdělil dále,
jak roste, zabírá vždy větší a větší oblast,
vidíme, co je podstatou každého sociálního
činu: aby si byl vědom hluboké soudržnosti
každého jednotlivce s celkem. Nikoli „sp_lendid isolation“ Byronova, je-li třeba vůbec
učinit takovou poznámku. Právě křesťanství
vyrůstá ze sociální soudržnosti lidstva, pro
tože nejvyšší ctnosti, jež hlásá, mají všech
ny charakter sociální. Tak poslušnost, kte
rou Ruisbroeck definuje jako „ochotný, ode
vzdaný stav mysli, být úplně připraven
ke všem dobrým věcem.“ — Nebo trpěli
vost: „rovnoměrné snášení všech věcí.“ Mír
nost: „zachovávat míru při všech překáž
kách“. Soucitnost: „vnitřní hnutí srdce, plné
slitování, k tělesné i duchovní nouzi všech
lidí.“ Ochota k pomoci: „jen soucitný může
nadpřirozeně být ochoten pomáhat svou
přízní a oddaností všeobecnu. Horlivost:
„vnitřní, nevázaný pud ke konání ctností“.
Střízlivost: „kázeň a míra v slovech a dí
lech, v mlčení a mluvení, v pití a jedení, v
činění a nečinění.“ (Ozdoba svatby du
chovní.)
Tak se tvoří křesťanský charakter, který
osobnost (individualitu) neporušuje, ale
stupňuje — tak, že je schopna každé sociál
ní funkce ve správné míře. Nejvyššími
ukazovateli těchto správných měr v urči
tých okolnostech jsou vždy světci. Tam je
všechno vyvažováno do spravedlnosti úplné,
do jednoty vrcholné, do důsledků zákoni
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tých. Žádný čin není isolován, uzavřen ve
vlastním kruhu, kam ho hnal bludný indi
vidualismus Rousseauův. Každý má současně
a souběžně svoji funkci vlastní a sociální:

je zdravě sociálním, protože je tak plně po
staven do základů života nejen přirozeného,
ale i nadpřirozeného.

Karel Sobotka:

Právo na život.
Socialismus se stal přitažlivým svým hes
lem: socialisace majetku, sloužícího výrobě.
Především strhl masy dělnické. Nerozšířil
se však vnitřní přesvědčivostí svého hesla.
Jeho rozšíření bylo umožněno společenskými
poměry. Nemajetní dělníci jsou existenčně
nuceni pracovat v cizích podnicích, aniž by
jim plody práce patřily. V tomto podříze
ném postavení jsou na nich páchána bez
práví a vykořisťování. Socialismus zneužil
jejich animosity k svým cílům. Dělníci vněm
spatřují pomoc, nebo když ne pomoc, tedy
aspoň — s jejich stanoviska — spravedlnost.
Jim se nemůže nic zhoršit. U nich je vlastně
socialismus (vyvlastnění výrobních pro
středků) už prakticky proveden.

Kdo dokáže dělnictvu, že socialismus je
utopie, že nemůže přinést vysvobození, ný
brž otroctví? Socialismus chce zestátnit veš
keré výrobní prostředky. Nikdo nemůže nabýti majetku, leč přídělem od státu. Kdo by
si něco sám vyrobil, vlastními výrobními
prostředky, dopouští se přímo svatokrádeže.
V socialistickém státě by bylo postavení člo
věka takovéto: nemá žádná soukromá práva;
je povinen pracovat pro stát. Je proti státu
bezmocný. Stát jako svrchovaná moc si může
s člověkem nakládat jak chce, protože ne
uznává žádná přirozená, t. j. Božská prá
va. Svoboda člověka jest nerozlučně spiata
se soukromým vlastnictvím. Tehdy jsme do
opravdy svobodni, když máme užitné stat
ky a prostředky k jejich výrobě, protože se
tím stáváme životně nezávislí. Socialistický
stát činí člověka na státu životně závislým.
Stát má úplně v rukou jeho život. Toto je
vrcholné otroctví, proti němuž není odvo
lání, z něhož není vysvobození, protože stát
je nejvyšší moc a vrcholný zdroj všech práv
člověka. Větší zotročení člověka si nelze
představit. Dělnictvo je dnes ovšem vyko
řisťováno, ale socialismus nepřinese nápra
vu, nýbrž jen změní dnešní vykořisťovatele
za vykořisťovatele ještě mocnějšího.
Boj proti socialismu je snadný, když od
halíme jeho bludy. Ale mezi masami vlastně
nemáme co dělat se socialismem. Masy lidu
planou nenávistí proti nespravedlnostem,
prahnou po pomstě. Masami nehýbe socia
lismus jako ideologie, nýbrž nenávistná psy
chosa, vyvolaná agitátory. Pojďme mezi lid
se správnými zásadami, dejme lidu pravdi
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vé heslo a získáme jej. Socialismus nemůže
pravdě odolat.
Socialismus staví svou ideologii na prin
cipu, že výrobní prostředky nesmí patřiti
nikomu než státu, tedy i užitné statky slou
žící spotřebě, se musí státem přidělovali je
dinci. Z tohoto poměru člověka ke státu
může očekávat blaho jen člověk naivní. Ta
to zásada nemůže přinést blaho, protože je
nesprávná.
Člověk absolutně potřebuje ke svému ži
votu užitných statků. Bez těchto je odsou
zen k smrti. Potřeba užitných statků se tedy
rovná nutnosti zachování života. Stejným
právem, jakým hájím svůj život, takovým
musím hájit svou míru spotřeby. Tím, že há
jím svou obživu a pod., hájím svůj život.
Vezmeme-li člověku obživu a pod., vezmeme
mu právo na život. Důsledný socialismus
neuznává práva jedince na život nezávisle
na státním zájmu.
Užitné statky člověk získává hospodaře
ním, tím, že má svou životní, hospodářskou
základnu, ať již samostatně nebo společně
s jinými lidmi. Právo na vlastnictví výrob
ních prostředků je první právo a je dáno
právem na život. Každý člověk, respektive
každá společenstevní složka (rodina, stav)
má mít právo na hospodaření a na zajištěné
živobytí. Tehdy se stává člověk dokonale
svobodný, když má své stavovsky přiměřené,
zajištěné živobytí, protože tehdy se stává
nezávislým, tehdy patří doopravdy sobě.
Stát je povolán k tomu, aby zajistil člo
věku jeho práva. Jeho autorita je k tomu po
volána a jen v tom má odůvodnění, že jsou
zde dána práva, která nutno plniti, že jsou
zde zákony, jež nutno zachovávat. Podsta
tou zřízení státního musí tedy být, aby za
jistil lidem základní basi hospodářství a
svoji subsidiární činnost.
Člověk nesmí býti vydán na milost a ne
milost státu s jeho mohutným úředním apa
rátem v ofázkách živobytí. S druhé strany
jest nespravedlností, když stát nečinné při
hlíží k ožebračení lidí pomocí kapitalistic
kého vykořisťování. Proto s tohoto hlediska
je nespravedlností, když zde je masa lidí
nezaměstnaných, nemajetných. S tohoto hle
diska jsou také nespravedlností nízké mzdy,
nebo vůbec příkrý poměr mezi zaměstna
vatelem a dělníkem. Nebo když vzniká nová
společenská jednotka, rodina, a oba mají
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prázdné ruce, že se nikdo o ně nestará;
nebo když přijde o majetek, že je odsouzen
k živoření. Krátce zákoník musí být dopl
něn zákonem, že každému člověku musí být
zajištěno živobytí.
Socialistická zásada nezlomí moc kapitá
lu. Naopak, zvětší ji .poněvadž z rukou jed
notlivců a kartelů předá kapitál mohutnému
státu.
Dělník jest proti takovému kapitalistovi

naprosto bezmocný. Pomáhal-li si dříve děl
ník stávkou, je nyní spoután na celém těle.
Socialismus zotročí člověka úplně, každý
kousek chleba, ba každé vdechnutí vzduchu
jest pouze z milosti socialistického státu.
Socialistické heslo odmítáme. Proti němu
stavíme heslo: Solidarismus, opírající se o
přirozený zákon práva na život. Každé spra
vedlivé zřízení musí tuto zásadu přijmout za
svou.

S. S. Gh elf and:

K článku v 15. čísle „Rozprav“ r. 1936

o

nepřípustnosti fašistického pojetí
sociálních encyklik.

Byli jsme nedávno upozorněni jedním čte
nářem „Rozprav", že v č. 8 „Řádu“, r. 1936,
byl uveřejněn útok na náš časopis. Podepsaný autor velmi rozhněván „hrozí" nám:
„Dokážu, že „Rozpravy“ nalezly svého du
chovního vůdce a učitele spíše v p. PopperLynkeovi, než ve Lvu XIII. a Piu XL", „vy
nadal“' nám technokratů a peněžních refor
mátorů a poučuje naši redakci velmi pový
šeně o státovědeckých názorech Aristotela
a Sv. Tomáše Aquinského. Nebudeme se
pouštěti do polemiky o Popper-Lynkeovi,
o kterém autor článku v „Řádu“ nemá pa
trně velkých vědomostí, poněvadž by se ji
nak nebyl dopustil nesmyslného tvrzení o
„duchovním vůdcovství“ tohoto vídeňského
inženýra ve směru, který zaujaly „Rozpra
vy“ v otázkách sociální obnovy. Chápeme,
že náš p. odpůrce ze „Řádu“ nemá času na
prostudování tlusté knihy od P.-Lynkea „Die
allgemeine Nährpflicht“, jelikož samým nad
šením pro mudrosloví Oíhmara Spanna spokojuje se asi tím, co tento apoštol universalismu, alias fašismu, usuzuje o různých sociálně-hospodářských směrech.
V č. 6. „Rozprav“ může se kdokoliv dočisti
o nauce P.-Lynkeho a zároveň se přesvěd
čili o tom, že „Rozpravy“ zaujaly vůči to
muto učení ostře odmítavý postoj. Než,
nebudeme se pouštět do malicherností a
nevěcností.
Avšak náš vážený oponent praví, že jen naší
nevědomostí a netnteligentností lze objasniti to, že tvrdíme o Aristotelovi a Sv. To
máši Aq., že byli otci moderní demokracie.
Nuže: Podle učení Aristotela jest člověk
tvor společenský a může dokonale vyvinouti
svoji činnost jen ve společnosti jiných lidí.
První forma společnosti jest rodina; stát jest
společností dokonalou, jejímž účelem jest živá
a dokonalá ctnost všech občanů. Státní for
ma národa závisí na rozmanitých vnitřních
a vnějších činitelích. Můžeme však hodnotili
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státní formy podle toho, má-li tato na zře
teli obecné blaho nebo zištnost jedinců a
skupin. Existují tři správné a tři nesprávné
státní formy:
Tři správné:
1. monarchie
2. aristokracie
3. „politie“ (demokratická státní forma v
moderním smyslu).
Tři nesprávné:
1. tyranie
2. oligarchie
3. „demokracie“ (vláda luzy v moderním
smyslu).
Aristoteles, jenž žil ve IV. stol, před Kris
tem, již tehdy pokládal za nejhorší ze všech
státních forem tyranii (v naší době jsou
to různé diktátorské režimy). Slova „demo
kracie“ používá Aristoteles ve smyslu „vlá
da luzy“, nikoliv ve smyslu „vláda lidu“,
kterou pokládá za jednu ze správných fo
rem státních („politie“). Nazývá-li učený pi
satel ze „Řádu“ Aristotela odpůrcem de
mokracie v moderním slova smyslu, divíme
se tomu. Sv. Tomáš Aq. prohloubil nauku
Aristotelovu a zejména v přirozeném právu
lidí, vyplývajícím z práva Božského, viděl
právem úhelný kámen křesťanského učení
o společnosti. Katolická sociologie se zaklá
dá na učení o posvátných právech člověka,
jako nesmrtelného jedince, z čehož se odvo
zuje též křesťanské pojetí demokracie. Měli
jsme tedy pravdu, když jsme tvrdili, že otci
moderní demokracie byli Aristoteles a Sv.
Tomáš Aqoinský. Fašističtí ideologové (Othmar Spann) a jejich ideoví předchůdci
(hlavně Hegel) popírají přirozená práva je
dince a staví proti nim universalistické po
jetí lidského života. Proto jsme také byli
v právu, když jsme tvrdili, že boj' proti de
mokracii jest bojem proti vší křesťanské mi
nulosti a tradici.
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Rodina v sociálním životě.
M. Kučerová:

Hospodářský a sociální duch rodiny.

Rodina, která dala vznik hospodářským a
sociálním řádům, pociťuje také ve svém stře
du všecky odrazy hospodářské i sociální si
tuace a věrně zaznamenává každé vybočení
z rovnováhy. Hospodářská tíseň našla proto
okamžitou odezvu zejména v rodinách střed
ního a nižšího stavu, který je pro každý zá
chvěv situace nejcitlivější, protože nemá vět
šinou tolik možnosti nastřádati zásob, kte
rých by použil v kritické době.
Špatný hospodářský stav rodiny znemožňuje
zejména ženě, aby mohla dobře vykonávat
svou funkci v rodině a působí rozkladně i
na všecky členy rodiny. Nejlepší přehled
podává statistika, která v době hospodářské
tísně zaznamenává zvýšený počet rozvodů,
rozluk a opuštění rodiny.
Snížení důchodu znamená om-ezení potřeb
rodiny. Projevilo se zřetelně na příklad v
omezení bytového prostoru. V poválečné do
bě naše stavebnictví počalo se přizpůsobovat
dle vzoru států, zejména západních a sever
ských, kde z podmínek zjevného kulturního
vzestupu byla kultura bydlení. Tato snaha
nenašla u nás svoji dobu. Byla přijata, ale
jen s výhradami a oběťmi, právě tam, kde
byla nejpotřebnější — u středních a nižších
vrstev. Nebylo pro ni potřebné úhrady. Pro
to při vysokém nájemném zůstávají větší by
ty neobsazeny a v rodinných domcích se
obyvatelé uskrovňují, popřávajíce místa
podnáj emníkům.
V některých rodinách vyžádala si hospo
dářská tíseň i změnu funkcí. Žena převzala
výdělečné zaměstnání a muž zůstal doma.
Práce ženy není tak honorována, aby sta
čila k vydržování rodiny — a muž není při
praven pro povinnosti ženy v rodině. Jinde
bylo nutno opustit rodinu a doplňovat sní
žený důchod výdělečnou činností obou. V ji
ných případech byla to jen snaha, udržeti
životní standard na stejné výši, aby potřeby
nemusely být omezovány. Ale ať jakýmkoliv
způsobem projevila se hospodářská tíseň v
rodině, anebo snaha po udržení, případně
i zvýšení životní míry, pokaždé reaguje ro
dina na vzniklé důsledky.
Zhoršení hospodářské situace rodiny zna
mená v zápětí také zhoršení sociálních
podmínek. Pro matku, která zastává v ro
dině funkci strážkyně hmotných i duchov
ních hodnot, nastává svízelná situace, zejmé
na tehdy, není-li pro své posláni v rodině
dobře připravena. I žena intelektuálka muže
pro tyto nedostatky v rodině ztroskotat. Ro
dina vyžaduje celého člověka, ochotného
přinésti všecky oběti v každý čas. Povinnosti
ženy v rodině nedovolují tříštění sil a po
15

vrchní odbývání. Vždy musí tu býti hlubší
vnitřní vztah pro každý úsek činnosti tak
rozsáhlé a mnohostranné, který je teprve scho
pen vyvážiti určité klady všech členů rodiny.
I když je tu možnost získati náhradu pro
práci v domácnosti, výchova a vůdčí vedení
náleží matce, protože jedině ona, svými
schopnostmi, kterými je od Boha zvláště na
dána k svému povolání, může poskytnouti
skutečných hodnot, jak je tvoří opravdová
láska a snaha po zachování dobrého rodu.
Bytové podmínky, zejména pokud se týká
hygieny, mají vliv na náladu rodiny. Žena
musí míti dost času, aby se mohla věnovat
péči o domácnost, a musí míti i prostředky
k jejím udržování. Jsou to někdy i nedobře
ušité, záplatované a nedosti čisté šaty, které
člověka deprimují a vtiskují pocit méněcennosíi a nejistoty. Je to i vkus, s jakým je
byt uspořádán, volba nábytku, nástěnné mal
by, řešení výzdoby oken a pod., co působí
na náladu obyvatelů. To vše musí žena
každé domácnosti harmonicky vyřešit. Její
vlastní nálada je směrodatnou. Může učinit
domov velmi příjemným místem, kam každý
člen rodiny rád spěchá a kde nachází po
třebný klid a osvěžení — a může jej učinit
nevlídným a nepříjemným jako je sama. Že
na unavená a vyčerpaná j'inými zájmy mimo
rodinu, těžko vytváří klidné a spokojené
prostředí rodiny, zrovna tak jako žena pře
tížená starostmi o denní potřeby rodiny a
vyčerpaná úsilovným přemýšlením o dosa
žení rovnováhy denního rozpočtu. Její vý
chovné methody nebudou v souladu s vy
rovnaností a klidem, jaký jest potřeba k zís
kání autority a kázně. A tyto povinnosti ne
lze přesunout mimo rodinu. Také u nás se
v poválečné době horovalo o společné ú
stavní výchově dětí, kterým se matka ne
může věnovat. Ale dnes po porovnání vý
sledků v ústavech cizích států přicházíme
k přesvědčení, že jedině rodina může dáti
dětem nejlepší a nejspolehlivější mravní i
sociální základy. Dnešní systém jedináčků
neumožňuje matce její výchovnou práci, ja
ko tomu bylo dříve v rodinách s více dět
mi, kde vychovávalo jedno druhé, a kde se
děti učily vlivem pospolitosti základním prv
kům sociální výchovy, zejména dělby prá
ce, dělby společného majetku, hraček, knih
a pod. Z jedináčků, vychovávaných větši
nou v nezdravé úzkostlivosti, rostou bez
pečně blahobytní sobci, nemající nejmenšího pochopení pro potřeby kolektiva. Vel
kou vinu na pěstování nezdravého sociál
ního ducha v rodině mají rodiče sami. Vzni
ká obyčejně ze snahy poskytnouti dítěti více,
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než obdrželi sami. Zvyk sice chvalitebný,
ale jen tehdy, je-li užíván s mírou a správně.
Protože matka jako opatrovatelka hmot
ných prostředků rodiny má také největší
vliv a možnosti hospodařit se svěřenými
příjmy, nese také zodpovědnost „ za správné
či nesprávné využití důchodu. Žít nad po
měry se nevyplácí a nese v zápětí shroucení rodiny. Ale také nedostatečná .míra pro
životní potřeby hluboko zasahuje rodinu sa
mu zhoubnými výsledky. Jeví se mimo jiné
také v úsporné úpravě výživných hodnot,
což se projevuje v různých chorobách, pro
tože nedostatečně vyživené tělo není tak
odolné. Také nervové přepětí žen vyplývá
z neustálého duševního vyčerpávání, jak vše
zařídit a uspořádat, aby rodina měla to nej
nutnější — a aby rozpočet nebyl převýšen.
Kolik je třeba kázně a schopností ženy, aby
nedošlo ku zjevům, jaké jsou nyní časté —
to _ je: k zadlužování rodin do nemožností.
Životní standard rodiny venkovské i měst
ské zvýšil se také vlivem kulturních potřeb.
Zvláštní úhrady se však rodině pro tyto po
třeby nedostalo. Musí je hledati sama a činí
tak někdy na úkor jiných potřeb, i více
důležitých pro zdraví těla i duše.
V rodinách, kde se počítalo s dětmi vřaze
nými v časných létech do výdělečné práce,
zejména řemeslné, jsou poměry stiženy me
zerou, která vznikla nedostatkem práce. A

tu je úkol matky nej těžší. Ona musí zacho
vat klid a podržeti vliv na duši mládeže, aby
ji mohla převésti nebezpečným úskalím so
ciálních zmatků.
Příliš mnoho těžkých úkolů vznáší dnešní
doba na matku — a velmi málo j'e jí po
skytováno, aby mohla své úkoly poctivě a
dobře plnit. Potřebný zájem o rodiny střed
ního a nižšího stavu převyšují politické zá
jmy. Matka, j"ako důležitý národohospodář
ský a sociální činitel nemá tolik možností,
aby se mohla dožadovali spravedlivých ná
roků, protože chce-li plně dostáti svým ro
dinným povinnostem, nezbývá jí času, aby
se mohla věnovaíi důležitým veřejným otáz
kám, které zahrnují zájmy její i její rodiny.
A nemá k nim chuti, vidí-li, jak málo jsou
její snahy oceňovány. Tento nedostatek oce
nění činnosti a důležitosti ženy v rodině,
která přece byla vždy a bude důležitým fak
torem pro hospodářské a sociální otázky důsledky rozlukového zákona a z něho vy
plývající špatné a nedostatečné zabezpečení
ženy v rodině způsobil, že se žena ve velké
míře zpronevěřuje svému poslání v rodině.
Jedině spravedlivý hospodářský a sociální
řád a dobré křesťanské matky mohou vy
tvořit zdravé, klidné a šťastné ovzduší rodi
ny a tentýž zdravý duch ovládne veřej’nost,
která tak volá po obrodě.

Dělnické aktuality.
I.
V „III. Generaci“, orgánu to mladé gene
race lidové strany, byl uveřejněn článek o
„rodinné mzdě“, o níž SKM (Sdružení kato
lické mládeže) právě pořádalo anketu. SKM
má více než 60 sociálních studijních kroužků,
v nichž se intensivně pracuje pro prohlou
bení sociálních problémů. Volání Sv. Otce
Pia XI. nevyznělo nadarmo u nás. SKM
pořádá občas též ankety mezi členstvem;
z odpovědí bylo vždy zřejmě viděti, že jak
témata anket, tak i propracování odpovědí
bylo vysoké úrovně, což každý katolík za
jisté musí uvítati. Pastýřský list katolických
biskupů v Československu staví studijní
kroužky SKM přímo za vzor všem katolí
kům. Nezasluhuje tedy anketa SKM o „ro
dinné mzdě“ takového povýšeneckého tónu,
j‘ehož užívá „III. Generace“ vůči ní... Co
do věci samotné, musíme redakci „III. Ge
nerace“ upozorniti, že článek o „rodinné
mzdě“ připomíná liberalistické názory, ale
nesrovnává se s naukou papežských ency
klik. („Proto pusťte myšlenku rodinné mzdy
se zřetele, škoda času a papíru.“) O rodinné
mzdě píše „Qudragesimo anno“ jako o ně
čem, co jest nezbytností, chceme-li vskutku
„odproletarisovati proletariát“. Rodinná
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mzdajestpříjem, kterým usí dostá
vali dospělý dělník, aby mohl ža
lo žiti rodinu. Anketa SKM zní:
Jsou dvě možnosti pro zavedení rodinné
mzdy, a to:
1. Jednotkou pro určení mzdy by byla
spotřeba svobodného člověka. Je
ho mzda by se pak zvyšovala po sňatku pří
davkem na ženu a stupňovanými přídavky
na děti.
2. Jiným způsobem rodinné mzdy by bylo
zavěsti (dle různých oborů práce, ovšem
odstupňovanou) jednotnou mzdovou
základnu, při čemž by se srážky děly
cestou zákona ve formě zvláštní daně, kte
rá by klesala úměrně s rostoucím počtem
příslušníků rodiny. Tato formulace otázky
rodinné mzdy svědčí o vskutku hlubokém
vniknutí do jádra problému. Dodali bychom
k tomu jen, že opravdová křesťanská spra
vedlnost a láska vyžaduje, aby živitelé rodin
s velkým počtem příslušníků dostávali kro
mě rodinné mzdy (ve smyslu druhého způ
sobu ovšem) a daňových úlev ještě i přiráž
ky (třeba ve formě příspěvků stavovské vy
rovnávací pokladny a pod.). V našem časo
pise rozebral Dr. F. Kruš S. J. ve svém vý
kladu encykliky „Quadragesimo anno“ pro
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blém rodinné mzdy zevrubně (č. 15 r. 1936
„Rozprav“). P. Dr. Kruš píše na str. 197:
„Nebude zbytečno upozornili, že „mzda ro
dinná“ není totéž, co rodinné přídavky, o
nichž se tento odstavec encykliky ke konci
také zmiňuje; i ty vřele schvaluje Sv.
Otec, ale kromě nich žádá pro děl
níky více, totiž stálou mzdu, sta
čící na výživu spořádané rodiny“.

Téhož názoru jest též katolický sociolog
Nell-Breuning S. J. („Die soziale Enzykli
ka“, Koln, 1936). Dnešní bídné poměry se
nacházejí v příkrém rozporu s požadavky ka
tolické hospodářské a sociální nauky. Není
ovšem proto třeba, abychom se vzdali boje
o spravedlnost v životě sociálním, nýbrž
právě naopak, truchlivá skutečnost naší do
by budiž nám pobídnutím k usilovné práci
pro nový společenský řád! My katolíci ne
smíme se spokojiti s nějakou liberalistickou
„spravedlností“ (á la 12 Kč týdenní mzdy),
nýbrž musíme bojovali o takové společenské
zřízení, kde nebude utlačovatelů a utlačo
vaných. Chceme sociální mír a klid, ale jen
takový, který nastane po uskutečnění so
ciální obnovy, nikoliv takový, který se musí
udržovati kulomety a koncentračními tábo
ry. Katolická sociální myšlenka je v pod
statě revoluční. Chceme udělati konec liberalistické „volné soutěži“ a odstraniti „trh
práce“ (jaký to hanebný terminus technicusl...); nespokojíme se s egyptskými hrn
ci liberalistické „konjunktury“, jejichž ná
vratu tak toužebně očekávají liberalističtí
podnikatelé a národohospodáři, nýbrž usi
lujeme o nový řád společnosti, ve kterém ne
bude liberalistická konjunktura, poněvadž
nebude liberalistické krise. Bojujeme o řád
stavovský, kde každý jednotlivec bude míti
existenční jistotu, plnost rozumné svobody a
sociální postavení, které nezviklá žádná hra
poptávky a nabídky na „trhu práce“.
Můžeme se zabývati jakoukoliv sociální
otázkou — mzdami, nezaměstnaností, popu
lací, pracovní smlouvou a pod., — vždy do
spějeme k přesvědčení, že dnešní řád spo
lečnosti jest nemravným a musí býti odstra
něn. V tom právě spočívá revolučnost ka
tolické sociální myšlénky: nemůžeme přijmouti žádný nemravný společenský řad,
nýbrž chceme lidský život zaříditi tak, aby
odpovídal vůli Boží. Vítáme proto anketu
SKM, která zajisté přispěje k ujasnění soci
álních problémů v řadách katolické mládeže.
Loňská anketa SKM (o spravedlivé mzdě,
o dědickém právu, o katolickém vlastenec
tví a j.) setkala se s velkým ohlasem člen
stva této organisace. Odpovědi byly vesměs
vysoké úrovně (nejlepší odpovědi byly od
měněny knižními cenami). Doufáme, že i
letos se anketa vydaří.
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II.
Čtenář nám píše:
Ještě snad horší než bída a nouze ne
šťastných nezaměstnaných, kteří již po dlou
há léta živoří z podpor a z úvěru zastavárny,
jest bezcitnost 3 ukrutnost určitých našich
politických činitelů, jimž není nic svaté,
když se jedná o hmotné výhody. Jistý tisk se
specialisoval na štvaní proti nezaměstnaným,
zejména proti deseti- a dvacetikorunovým
podporám, j'ež pobírají tito nešťastníci.
Tito lidé mluví o „znemravňujícím“ vli
vu podpor a dostávají přímo křeče, když
slyší o „gentském systému“. Kde však vězí
příčina toho, že právě titíž lidé, kteří při
každé příležitosti volají na pomoc státní
pokladnu (na př. při živelních pohromách
a pod.), v otázce podpor jsou najednou plni
starostí o státní finance resp. o morálku ne
zaměstnaných? Nemyslí to snad vážně se
svým heslem „odpracování podpor“? Za de
set Kč týdně nesmíme přece žádati nějaké
práce, poněvadž za práci přísluší spravedlilivá mzda, a nikoliv almužna. Sami neza
městnaní chtějí nikoliv podpory, nýbrž sluš
ně placenou práci. Stačí se jen podívati do
výborné knížky nynějšího ministra inž. J.
Nečase „Za práci statisíců“, abychom se pře
svědčili, že by práce bylo dosti na celá de
setiletí. Není to vinou nezaměstnaných, že
se tyto práce neprovádí. Za to může jen a
jen panující quasi-liberalistický řád, který
monopolisoval pro určité třídy všechnu ini
ciativu v hospodářském životě a uvrhl ostat
ní lidstvo do bídy. Nezaměstnaný nemůže
za to, že liberalističtí podnikatelé tak zne
užívali strojní výroby, že pro lidi nezbyla
práce a že stroje zároveň s prací vzaly li
dem též i chleba. Státní podpory v ne
zaměstnanosti jsou jen malou a n edostatečnou splátkou toho, co spo
lečnost jedinci dluží, poněvadž ob
jektivní podmínky našeho života by dovolily
všeobecný hmotný blahobyt při minimální
lidské námaze, kdyby nebylo právě onoho
zlořečeného quasi-liberalismu. Určitý tisk pí
še o podporách v takovém duchu, že každý
neinformovaný člověk mohl by si pomysliti,
že nezaměstnaný u nás dostává od státu
ministerské apanáže a nikoliv „žobračenku“.
Víme ovšem dobře, že celá ta kampaň proti
podporám a gentskému systému znamená
pouze to, že se bude žádati nějaký ten ústu
pek bezohledné chamtivosti zastánců kapi
talismu a že za patřičné „výpalné“ nechají
tito nezaměstnané na pokoji. V tom právě
vězí mravní bída naší doby, když
ze samozřejmé povinnosti vůčitěm
nejubožejším se udělá předmět po
litického kramářského obchodu!
Nedocílíme sociální obnovy, dokud nebu
de do veřejného života vnesena mravnost a
láska k bližnímu. Jest třeba učiniti otázku
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podpor a produktivní péče o nezaměstnané
nezávislou na zákulisním intrikánství a po
litickém šorfmacherství, stejně jako na př.
jest takovou učiněna brannost. Definitivní
rozřešení bude ovšem možné jen tehdy, bu
de-li navždy odstraněn liberalisťický „trh
práce“, tento moderní obchod se živým ma
sem.
Avšak již nyní jest třeba učiniti vše, aby
průhledné agitaci proti podporám byl udě
lán konec. P. T. štváčům jde hlavně
o to, aby dělníci, zejména země
dělští, pracovali za mzdu, která by
se rovnala výši nynějších podpor,
což by jistě nastalo, kdyby podpo
ry byly zrušeny!
H. Š.
III.
V posledních týdnech zaznamenaly svě
tové bursy nové prudké vzestupy kursů cen
ných papírů. Vedou kovy, stavební hmoty
a chemikálie, tedy investiční statky. V Čes
koslovensku byla výroba surové ocele v led
nu t. r. 186.000 tun oproti 180.000 t. v led
nu r. 1929. Surového železa bylo vyrobeno
v lednu t. r. 123.000 tun (v r. 1929 -- 137.000
tun, v r. 1933 — 33.000 tun). V oboru vý
roby surového železa a ocele lze tedy mlu
vili o vysoké konjunktuře. Mnozí lidé ne
chápou, že se pořád mluví a píše o konjunk
tuře, ačkoliv počet nezaměstnaných jest stá
le obrovským a životní úroveň širokých mas
lidu se nezlepšuje. V tom právě vězí para
dox moderní ekonomiky, již jednou jsme
v této rubrice psali o záhadě kapitalistic
kého trhu („Rozpravy“, ročník 1, č. 13—14,
str. 187), jež úzce souvisí s celou skladbou
moderní strojní výroby. Technický pokrok a
racionalisace výrobního pochodu jsou pří
činou toho, že stále menší část připadá v
v ceně produktu na mzdy a převážná většina
na výrobní náklady (úrok a úmor, maziva,
topiva, energie, materiál, suroviny a pod.).
To neznamená ovšem, že jednotlivý dělník
dostává menší mzdu; naopak, technický po
krok umožňuje lepší honorování lidské prá
ce. Avšak počet lidí, zaměstnaných ve vý
robě, má tendenci se zmenšovali, což po
stihuje dělnické důchody a uhrnnou děl
nickou spotřebu, která se zmenšuje v dů
sledku nevyplacených dělnických mezd. Ná
rodní bohatství se tím nezmenší; se sta
noviska liberalistického kapitálu jest děl
ník výrobním prostředkem, který může býti
nahražen s úspěchem jiným, lepším zaříze
ním. Národní bohatství nikterak netrpí tím,
že zdokonalení strojního zařízení vyřadí z
práce sta a tisíce lidí; zkrácen jest pouze
národní důchod o nevyplacené mzdy, kdež
to národní bohatství vzrůstá v důsledku
technického pokroku. Liberalistická éra v
dějinách lidstva se vyznačuje stálým stou
páním výrobního bohatství národů za sou
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časné disparity (nepoměru) skutečného ná
rodního důchodu. A tu jsme u záhady: jak
to, že ještě nenastalo naprosté, shroucení
kapitalistické výroby, které bylo tolikrát
již předpovídáno Rodbertusem-Jagetzowem,
Marxem, Engelsem a j.?
Jest známo, že Engels očekával ke konci
minulého století úplnou stagnaci kapitalis
tické výroby. Jeho teorie byla: trh, t. j. sou
hrn bodů odbytu zboží, jest určován spo
třební poptávkou; následkem nepoměru mezi
výrobou a důchody nastane jednou hluboká
porucha rovnováhy mezi nabídkou a po
ptávkou, ze které se kapitalistický svět už
nezotaví. Nastoupí období chronické stag
nace výroby a všeobecná hospodářská de
prese, ze které lidstvo bude vysvobozeno
proletárskou sociální revolucí.

Engels byl špatným prorokem: kapitalis
tická výroba vždy se zotavovala, i po těch
nej těžších krisích a depresích, a stále na
cházela možnosti odbytu pro své výrobky!
Očekávaná chronická stagnace se dostavila.
Naopak, po každé krisi vycházela kapita
listická výroba jakoby omlazena. S druhé
strany, není pochybností, že Rodbertus, Sismondi a j„ měli naprostou pravdu, když
tvrdili, že mezi výrobní kapacitou a sku
tečnými důchody existuje nepoměr, disparita. Nikdo dnes nepochybuje o' tom, že není
rovnováhy mezi výrobou a spotřebou. A
přece — musíme opraviti tuto běžnou thesi
v tom smyslu, že sice není rovnováhy mezi
úhrnnou výrobou statků a spotřebou
lidí, ale jinak jest naprostá rovnováha mezi
výrobou a spotřebou, poněvadž nejen
lidé j s o u spotřebiteli, nýbrž též
stroje, a to v daleko větší míře, než
lidé!
Omyl Engelsův a jeho předchůdců spočíval
v tom, že si představovali trh pouze jako trh
spotřebných statků pro lidi (potraviny, ba
vlna, vlna, kůže na obuv a pod.). Byla o
všem doba, kdy vedoucím artiklem na svě
tových bursách byla bavlna, ale tato doba
jest již nenávratně pryč. Dnes vede železo,
ocel, chemikálie, petrolej — vesměs to stat
ky, jež spotřebují stroj"e a vůbec výrobní
prostředky. Trh se rozdělil skladbově na dvě
nestejné části; jedna část, ta menší, před
stavuje spotřební statky pro lidi, druhá nej
větší — spotřební statky pro výrobní pro
středky. Liberalistickému kapitalistovi jest
lhostejno, pro koho vyrábí, jen když má zisk.
Účelem výroby pro něho jest odbyt. Kle
sá i í -1 i dělnické mzdy a s nimi též
i dělnická spotřeba, kapitalistovi
to neva dí, poněvadž umisťuje svůi
kapitál do výroby statků pro vý
robní prostředky, pro něž jest vždy
dostatečný odbyt. Kapitál si tedy tvoří svůj
trh sám. Nová konjunktura po předchozí
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krisi a depresi jest umožněna nikoliv zvý
šenou poptávkou po předmětech lidské bez
prostřední spotřeby, nýbrž tím, že zahálející
za krise kapitály hledají umístění na trhu
potřeb pro výrobní prostředky. Odkud se
berou tyto zahálející kapitály? Odpověď na
tuto otázku podává struktura národního dů
chodu, která se netvoří pouze kolísajícími
a nejistými dělnickými mzdami; nýbrž, a
to ve značné části, též pevnými a nekolísajícími příjmy — renty, platy, tantiémy a pod.,
jež na př .v Anglii, Francii a jinde obnáší
téměř polovinu až dvě třetiny všech důcho
dů, a které tvoří úspory i za dob deprese.
Velkou úlohu hrají ovšem též úvěrové ex
panse cedulových bank (operace na volném
trhu a pod.). Pokud tyto volné kapitály
nachází odbytové možnosti hlavně na trhu
potřeb pro výrobní prostředky, trvá inves
tiční konjunktura a s ní přirozeně také vy
soké ceny výrobních statků — ocele, železa,
chemikálií, petroleje, maziv a pod. Poptávka
a nabídka se nachází v naprosté rovnováze, a
to při hluboké disparitě mezi národním dů
chodem a národní výrobou!
Dnešní konjunktura jest konjunkturou pro
stroje a jejicb potřeby. Pracující člověk však
na rozdíl od dřívějších období prosperity,
jest mimo konjunturu; životní úroveň a za
městnanost lidí se nezlepšuje, poněvadž
skladbové změny ve výrobním pochodu způ
sobily hluboké přesuny též ve skladbě ka
pitalistického trhu. Proto prudce stoupá
spotřeba uhlí pro průmysl, kdežto spotřeba
uhlí pro domácnost klesá. Proto čteme v
bursovních zprávách o hausse v kovech,
chemikáliích a stavebních hmotách (stavby
nových továren a opravy starých, mnohem
méně již soukromý stavební ruch), kdežto
o každou korunu mzdy musí dělníci sváděti
urputné boje. Bylo by chybou domnívati se,
že zbrojení států hraje v dnešní ocelářské
konjunktuře rozhodující úlohu: daleko větší
část ocele a železa spotřebují mírové sou
kromé investice!
Jak dlouho bude tato „konjunktura pro
stroje“ trvati? Tak dlouho, až se vyčerpá
volný kapitál. Potom nastane vypovídání sta
rých úvěrů, aby se mohlo vyhověli novým
žádostem o úvěr. Přestane poptávka po . vý
robních prostředcích a předmětech jejich
potřeb. Vzestup cen se zastaví definitivně,
po předchozích krátkodobých kolísáních.
Především přestanou stoupati ceny ocele a
železa a začnou se pomalu oddrobovati.Kursy cenných papírů se ustálí. Takový stav
bude trvati tak dlouho, až se objeví tenden
ce po likvidaci zboží, bursovních hodnot a
úvěrů, což se prokáže býti holou nemožností,
poněvadž všechny volné peníze již byly rozestrkány v grůnderské horečce. Peněžní tísseň způsobí náladu — prodávali. Prodávali
za každou přijatelnou cenu, později též za
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každou cenu vůbec. Dostaví se prodejní ho
rečka místo bývalé kupní, potom: panika
na bursách, run na peněžní ústavy, krachy
bank a podniků, sebevraždy. Bude nová
krise!.
Zkrachovaní podnikatelé a bankéři pak bu
dou volatí o pomoc vlády států, tytéž vlády,
kterým nemohli přijíti na jméno v dobách
konjunktury, poněvadž svými kódy, kontin
genty a nařízeními ztěžovaly závodění o do
lary. I ti nejkovanější liberálové najednou
objeví v sobě záchvěvy sociálního cítění a
budou podávali vládám memoranda o „so
cialismu bohatých“, o „plánovitém hospo
daření“ a o „hospodářské demokracii“. Vlna
politických a sociálních otřesů zalije svět.
Bude téci krev na ulicích měst a Moloch
války zvedne nad lidstvem svou hrozivou
pěst...
Má opravdu k tomu dojiti? Musí to vše
cko býti? Cožpak nenajde lidstvo v sobě
tolik mravní síly, aby přestalo věřiti ohlupovací nauce liberalistických šarlatánů o samotpasitelootti liberalistického hospodář
ství s jeho „zákonem nabídky a poptávky“?
Tedy jednejmež, pokud ještě není pozdě!
Do boje proti bezbožnému a nemravnému
dnešnímu liberalistickému řádu, do boje za
nový, křesťanský společenský řad spravedl
nosti a lásky! Záchranou lidstva jest nasto
lení křesťanského solidarismu v životě so
ciálním a hospodářském. Liberalismus s jeho
konjunkturou pro stroje a krisí pro lidi,
s jeho „trhem práce“ a mamonářstvím, s je
ho ukrutností a bezcitností vůči utlačovaným
a chudým musí navždy zmizeli, ježto jest
hanbou civilisace a pravého pokroku.
IV.

V nové publikaci Sociálního ústavu „Prá
ce a mzdy žen“ dotýká se autor Dr. Ing.
Bohuslav Glos velmi aktuelního problému
ženských mezd. 83°/o dělnic v naší republice
má nižší mzdu než 450 Kč měsíčně. Sta do
máckých dělnic vydělává si při 10—12 hod.
práci okolo 4 Kč denně a dokonce i méně.
V době krise ubylo více mužů ze zaměstnání
než žen. Rozhodujícím činitelem byla výše
mzdy, která v r. 1934 podle statistiky Ústřed
ní sociální pojišťovny (ÚSP) činila u mužů
průměrně 19.11 Kč denně, u žen 11.95 Kč.
Nízké mzdy žen stlačují kupní sílu nejšir
ších vrstev, jsou překážkou sociálního po
kroku a jsou příčinou vylučování mužů ze
zaměstnání. Autor knihy uvádí četné sta
tistiky o mzdových poměrech žen v ČSR.,
i v jednotlivých oborech, dále mzdy žen v
zahraničí. V knize jsou probrány různé
mzdové teorie a názory na příčiny rozdílů
v odměně za práci u mužů a žen. Nižší od
měňování ženské námezdní práce muže býti
jen částečně odůvodněno menší výkonností
žen (menší síla tělesná, těhotenství a pod.).
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Rozdíl mezi mzdami žen a mužů je dále způ
soben menšími požadavky, menší politickou
a hospodářskou mocí žen, větším tlakem žen
na trh práce konservativismem myšlení a
hodnocení. Dr. Ing. Glos přichází k závěru,
že výše ženských mezd je ve většině pří
padů neodůvodněně nízká proti mzdám mu
žů. Po analyse zásad, podle nichž by mzdy
žen měly býti stanoveny, přichází autor k
úsudku, že zavedení stejných minimálních
mezd pro muže a ženy nepovede k cíli, po
něvadž při úplně stejných základních mzdách
pro muže a ženy jest dávána přednost
mužům. Autor cituje paní Webbovou, která
doporučuje tato tři základní pravidla, pokud
jde o poměr mezi mzdami žen a mužů:
a) musí býti vyšší pro muže a nižší pro
ženy;
b) všichni muži musí míti stejnou minimál
ní mzdu a stejně všechny ženy;
c) mzda muže musí postaoovati k výživě
rodiny, mzda ženy musí postačovati k uko
jení nutných potřeb samostatně žijícího do
spělého člověka.
Zbývá ovšem otázka ovdovělých žen s ro
dinnými příslušníky. Problém svobodných
mužů nepovažuje Webbová za zlo, nýbrž
toliko za zanedbanou nerovnost, jestliže svo
bodní muži budou míti trochu více, než po
třebují. Odpomoci by mohly vyrovnávací ve
řejné fondy.
Dr. Ing. B. Glos doporučuje výdělečně čin
ným ženám a sociálním politikům, aby zá
roveň usilovali o zavedení jednotných sa
zeb pro muže a ženy v kolektivních smlou
vách a jednotné metody mzdové a o zave
dení minimálních mezd v největším počtu
výrobních odvětví podle návrhu XI. Mezi
národní konference práce (z r. 1928), resp.
o povinnou organisaci všeho dělnictva v od
borových organisacích a povinnou platnost
kolektivních smluv pro všechno dělnictvo;
jest třeba též i propagandy mezi dělníky a
zaměstnavateli, poněvadž vyšší ženské mzdy
jsou v zájmu jak pracujících mužů, tak i od
bytových možností výroby.
Kniha tato mohla by se státi cenným pří
nosem do naší sociálně-politické literatury,
kdyby nebyla obsahovala též mnoho prů
hledně tendenčních a zcela nevědeckých ná
zorů a tvrzení. Tak na příklad na str. 69 čte
me:
„Kriteriem spravedlnosti je trvalý inten
sivní a šťastný život lidstva (1 — red.). Toto
kriterium je v naprosté shodě s dnešní
vědeckou etikou (1 — red.), která jako
nejvyšší objektivně dokazatelný princip sta
noví udržování, šíření a všemožné stupňo
vání života co největšího počtu lidí“.
Za prvé, ten názor není dnešní, nýbrž da
tuje se již od dob antických utilitaristů a
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hedonistů; za druhé, není „vědecký“, stejně
jako jím není opačné učení Nietzsche-ho.
Za třetí, to, co autor v pěkně zakulacených
slovech pověděl, není vůhec etika. Etika jest
filosofie mravnosti; to, co tvrdí autor, jest
pouhá organisace společenských funkcí, jež
může hýti dnes taková a zítra jiná, kdežto
etika má své věčné a neporušitel
né zákony. Předpokládá-li ovšem někdo,
že lidé pocházejí z opic, pak se jeho „vědecké
etice“ nedivíme; avšak pro člověka — dítko
Boží — taková „etika“ nestačí. Bohužel je i
to ještě pouhá maličkost u porovnání s ji
nými odvážnými tvrzeními. Na str. 66 čteme:
„Stoupenci katolicismu, kněží a šlechta, u
znávají principy universalismu třeha poně
kud pozměněné. Dokonce celý stát (Rakou
sko) snažil se nedávno zavěsti katolické stavovství úředně. Papežské encykliky přejí
mají sice již některé ze socialistických my
šlenek (1 — red.), ale v principu setrvávají
na původních neurčitých zásadách pro spra
vedlivé rozdělení výnosu. Jsou odsuzovány
snahy těch, kteří „šíří zásadu, že práce má
hýti odměněna mzdou právě takovou, jakou
hodnotu mají plody prací získané“ (Quadr.
anno)... Krátce: „Každému ať se tedy při
řkne ten podíl na statcích, který mu přiná
leží“. Jaký podíl mu však přináleží, encykli
ka neříká ('i — red)“.
Jest prostě ku podivu .kolik omylů a ne
správností může hýti ohsaženo v jednom
kratičkém odstavci! Tedy pěkně po pořád
ku:
1. „Stoupenci katolicismu“ nejsou pouze
kněží a šlechta, jak se autor domnívá, nýhrž
mnoho set milionů lidí všech stavů, ras a nánárodů. V tom právě spočívá katolický universalismus, nikoliv však v universalismu
fašistickém neho rasistickém. Autor huď
z nevědomosti neho ze zaujatosti hází do
jednoho pytle katolické pojetí Corpus Chris
ti s rozumy Hegela a Othmara Spanna.
2. Snaží-li se Rakousko zavěsti stavovství
úředně, jest to jeho věcí. Avšak autorovo
cejchování rakouského stavovství, jako „ka
tolického“, musíme rozhodně odmítnouti již
z toho prostého důvodu, že Sv. Otec žádá
v „Quadragesimo anno“ nikoliv „úředního“
zavedení stavovského zřízení (ne stavovské
ho státu!), nýhrž dohrovolného, které hy vy
růstalo %dola a spontánně, zkrátka demo
kratického zřízení hospodářského.
3. Papežské encykliky nepřejímají nic ze so
cialistických myšlenek, jelikož pramenem en
cyklik hyl, jest a hude nevyčerpatelný po
klad Písma sv., církevní literatury a křesťan
ské tradice. Naopak, socialističtí myslitelé
přečasto překrucovali Písma cirk, spisova
tele, ahy dodali váhu svým teoriím. Ze Sv.
Tomáše Mora chtějí socialisté udělati div ne
zakladatele kominterny. Henry de Saint Si
mon, Charles Fourier a j. vydatně čerpali
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z Písma. V poslední době socialisté s obli
bou označují středověké cechovní zřízení,
jako proniknuté „socialistickým duchem“.
Avšak má-li Dr. Ing. Glos na mysli so
ciální politiku moderní doby, když tvrdí, že
papežské encykliky „přejímají některé ze
socialistických myšlenek“, tu musíme toto
tvrzení uvésti na pravou míru. Encyklika
Lva XIII. „Rerum novarum“, tato Magna
charta dělnictva, byla vydána v r. 1891.
3. února 1893 řekl katolický poslanec Dr.
Bachem v německém říšském sněmu do očí
sociálním demokratům: „My jsme učinili ve
prospěch německého dělnictva velmi mnoho,
ale vždy přes odpor strany soci
álně demokratické. Vy jste hlasovali
proti předloze o nemocenském pojištění
dělnictva, hlasovali jste proti úrazovému a
invalidnímu pojištění, konečně jste hlaso
vali proti zákonu na ochranu dělníků,
který jsme proti vašim hlasům prosadili.
Pánové! Kdyby všechny strany tak si byly
počínaly jako sociální demokraté, neměli by
chom dnes ani pojištění pro případ nemoci,
ani pojištění pro případ úrazu, ani pojiš
tění pro stáří a pro případ neschopnosti
ku práci, ani oněch obmezení pracovní do
by a jiných opatření ve prospěch rodiny,
jež naše novela o ochraně dělníků přinesla!“
Jest přece notoricky známo, že aktivní so
ciální politika se začala socialisty provádě
li teprve nedávno, až když se přesvědčili o
marnosti nadějí v sociální revoluci. Naproti
tomu katoličtí činitelé (Manning, Ketteler,
Cathrein a j.) vždy směle bojovali za soci
ální reformy a lepší bytí dělnictva.
4. Encykliky plným právem odsuzují snahy
těch, „kteří šíří zásadu, že práce má býti od
měněna právě takovou mzdou, jakou hod
notu mají plody prací získané“. Snad ne
věří Dr. Ing. Glos v zplesnivělou thesi Karla
Marxe o nadhodnotě? Dnes přece kromě
tvrdokamenných bolševiků nikdo nevěří to
mu, že nadhodnota ta se tvoří jedině manuelní
prací dělníků, čili z t. zv. „proměnného ka
pitálu“. V moderní výrobě tvoří nadhodnotu
převážně stroje. (Viz článek „Osudy mar
xismu“, č. 9 „Rozprav“, r. 1936.)
5. Encyklika podle tvrzení Dra Ing. Glose
nepraví, jaký podíl přináleží každému. Toto
tvrzení není pravdou. Právě Sv. Otcové to
byli, kteří první žádali spravedlivé
mzdy jako prostředek k odproletarisování
proletariátu. Spravedlivá mzda, které se
autor knihy dovolává pro ženy-dělnice, byla
hlásána papeži přes odpor kapitalistů a
marxistů, kteří byli v zajetí bludů učení
o nadhodnotě, a každý námezdní poměr vů
bec považovali za nespravedlivý. Spraved
livá mzda jest pojem dobře propracovaný
katolickou sociologií, proto nebudeme s^
zde o tom šířiti a odkazujeme p. Dr. Glosa
na díla dr. Vaška, Nell-Breuninga, výklad
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encykliky „Quadragesimo anno“ v našem
časopise od P. Dr. F. Kruse S. J. a j. Po
stačí též pozorné přečtení encykliky „Qua
dragesimo anno“.
Škoda, že autor sám znehodnotil svoji
knihu nevědeckými a tendenčně zabarve
nými výroky a tvrzeními.

ZAJÍMAVOSTI
ZE ŽIVOTA SOCIÁLNÍHO
A HOSPODÁŘSKÉHO.
Úrazy v hornictví.
Podle zpráv Ústředního báňského inspek
torátu při ministerstvu sociální péče bylo
v r. 1935 5145 úrazů v hornictví, z toho 66
smrtelných, 1256 úrazů těžkých povahou,
3823 — těžkých dobou léčení. Nejvíce úra
zů se přihodilo v Moravské Ostravě (2680),
následují Most _ a Karlovy Vary. Nejméně
úrazů bylo v Českých Budějovicích.

*
Výroba hliníku.
Výroba hliníku značně stoupla v USA
v r. 1936 (1002.000 tun oproti 54.000 tun
v r. 1935).
*
Vlci v ovčím rouše.

Na adresu Studia Catholica v Praze II.,
Jungmannovo nám. č. 20, přišel balíček tis
kovin propagačního rázu, účelem jichž oči
vidně jest — získati katolickou veřejnost
pro t. zv. „demokratickou“ vládu Španěl
ska. Již jednou jsme zdůraznili naše stano
visko k španělské občanské válce, kde bo
jují italští, němečtí a španělští fašisté proti
španělským, ruským a německým komunis
tům. 99V/2°/o španělského lidu jest při tom
vydáno na milost a nemilost bojujícím stra
nám. „Osservatore Romano“ nadhodily ne
dávno otázku rozhodného ukončení španěl
ských jatek pomocí mezinárodní ozbrojené
intervence. Takové rozřešení problému bylo
by opravdu jediným východiskem z dnešní
bědné situace Španělska. Zajisté, nejen ka
tolíci v celém světě, nýbrž všichni lidé do
bré vůle uvítali by tento počin. Autorita
Společnosti národů, dnes tolik sesláblá, by
tím nesmírně vzrostla, což by zase velmi
prospělo věci světového míru.
Avšak komunistům a jejich politickým a
ideovým satelitům nejde o nešťastný špa
nělský lid. Nade vše jest jim propaganda
komunismu a boj, třebaže i zastřený, proti
Církvi. Nedávné provolání jakéhosi samo
zvaného Výboru o španělských událostech,
v němž všemožné protináboženské kroužky
(á la Volná myšlenka & Co) apelovaly do
28

ROZPRAVY
konce i na československé katolíky(í), aby
podporovali paliče kostelů a vrahy „ katolic
kých duchovních, se nápadně myšlenkově
shoduje s bídnou němčinou psanými tisko
vinami, zaslanými Studiu Catholicu. Obsah
těchto plátků lze stručně shrnouti takto:
je sice pravdou, že byly páleny kostely a
vražděni řeholníci, ale to byl jen omyl de
mokratického lidu resp. vina samotných ka
tolíků, kteří na kostelních věžích měli umís
těny kanóny a z klášterů udělali pevnosti.
Ať se proto katolíci nezlobí; v budoucnu se
to vše nějak urovná. Ostatně, odpouštěli
nepřátelům jest příkazem pravého křesťan
ství. Proto — katolíci musí podporovali madridskou vládu!
Tato slátanina jest dokonce podepsána
„katolickým“ knězem (byl asi vysvěcen kominternou?). Varujeme katolickou veřejnost
před touto novou taktikou komunistů, kteří
ve zdánlivě mírumilovné formě přinášejí nej
jedovatější ovoce ze satanovy zahrady.
*
Čtyřletka v Německu.
Německá „čtyřletka“ má na zřeteli též
zkrácení zápalek z 50 milimetrů na 40—45
mm, aby se ušetřilo dřevo. Proslýchá se, že
v německých školách, kancelářích a redak
cích bude zakázáno dělati tečky nad i, aby
se ušetřilo na inkoustu. Za pravdivost této
zprávy ovšem neručíme.
*

Důchody státních zaměstnanců.
Všech státních zaměstnanců (ve státní
správě, gážistů, zaměstnanců^ státních pod
niků, učitelů, pensistů) je v Československu
asi 400.000 lidí. S ročním důchodem
do
9.000 Kč je 61.400 lidí
„
12.000
č„ 75.014 „
„
15.000 č „ 49.043 „
od 18-^21000 Kč „ 21.896 „
„ 21—24.000 Kč „ 17.603 „
„ 24—30.000 Kč „ 14.875 „
„ 30 36.000 Kč „ 12.882 „
„ 36-22.(XJ0 Kč , , 7.580 „
přes
42.000 Kč „ 5.735 „
48.0XX č „ , 2.755 „
„
„
6X.XX0 č „ 1J605 „
Pražská obec vyplatila v zimě r. 1936 ne
zaměstnaným na mzdách (příležitostné práce
a pod.) 25 milionů čč.
*

Výroba papíru.
V r. 1936 byla výroba papíru u nás:
3.3XX vagonů papíru rotačního
5.200
„
„
grafického
5.200
„
„
balicího.
S vývozem (6000 vagonů) bylo u nás vyro
beno cca 20.000 vagonů papíru, takže na
hlavu 1 obyvatele dělá spotřeba asi 10 kg.
*

29

Mléčná otázka.
Po řešení mléčné otázky v Praze přichá
zejí na řadu další města, kde ještě nucená
pasteurisace mléka není zavedena. Mezitím
dochází v Praze k zajímavému řešení mléč
né otázky. Státní velkostatek v blízkosti Pra
hy zažádal, aby směl dodávati do Prahy
nepasteurisované mléko. Městský fysikát žá
dost doporučil. Nepasteurisované mléko do
Prahy pravděpodobně půjde. Bylo by dobře,
kdyby falešná hra s pasteurisací jednou
skončila. Je hezké hrát si na ochránce spotřebitelstva, ale není hezké nepřiznati, proč
k pasteurisací došlo a proč není možno
dovolit dovoz nepasteurisovaného mléka do
Prahy, jako se dováželo dříve. Otázka mlé
ka není jen otázkou spotřeby domácnosti,
ale je otázkou sociální, protože sklenice mlé
ka nahražuje celé řadě mladého, zejména
učednického dorostu nejen svačinu, ale čas
to i chudý oběd. Z těchto důvodů je nutno
žádat, aby cena mléka odpovídala jakosti.
*
Cenové otázky a spotřebitel.

Rukama hospodyň prochází ročně téměř
37 miliard čč. Číslo jistě úctyhodné, které
by zasluhovalo, aby ten, který působí svými
prostředky na výrobu, směl k ní a k ceno
vým otázkám říci své slovo. Dosud se mu
té cti nedostalo. Hlavními mluvčími za spo
třebitele byly a jsou politická družstva a
konsumy, které tak jako zároveň obchodní
a výdělečný podnik naprosto nemohou hájiti zájmů spotřebitele v takové míře, jaké
by potřeboval. Hospodyně protestovaly proti
tomuto přehlížení jejich zájmů a žádaly, aby
měly zastoupení v cenových komisích a všu
de tam, kde se o jejich zájmech rozhoduje.
Nebylo vyhověno jejich žádosti. Byrokracie
a politika nemá přímého zájmu, o hospodyňské starosti.
*

Spotřeba vepřového masa a sádla klesá.
Jako příčinu poklesu označují agrární listy
větší spotřebu margarinu na venkově. Ne
měly by na tento zjev upozornit právě své
předáky? č čemu podpisové akce proti mar
garinu, když na pořádný omastek není pe
něz ani na venku, ani v městě. Budeme ku
povat s radostí jen máslo — a třeba čajové,
když jeho cena bude odpovídat našemu roz
počtu.
*

Který obor nejvíce zaměstnává ženy.
Je to průmysl textilní, zemědělství a do
mácnost, které zaměstnávají nejvíce dělnic.
Po nich následuje konfekční průmysl, mlé
kárenský, lučební, tabákový a obuvní prů
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mysl. Výdělky žen ve všech těchto oborech
jsou však podstatně nižší než výdělky mužů.
Mzdy žen pohybují se asi kolem 60% mezd
mužů. U firmy Baťa pracuje 9000 žen. Z
celkového zaměstnání připadá podle nemo
cenského pojištění v roce 1935 asi 39% žen.
Zdá se, že otázka vyrovnání mezd uzrává a
za nedlouho dojde k řešení. Není vylouče
no, že vyřešením mezd bude vyřešeno i mno
ho jiných, důležitých otázek. Budou-li pro
ženy příznivé — nelze zatím říci.
*
Volba povolání.
Velké průmyslové závody vyžadují od do
rostu, který se hlásí do učení, vysvědčení
z poradny pro volbu povolání a samy ještě
provádějí psychotechnické zkoušky a vybí
rají si jen opravdu schopný dorost. Tyto
zkoušky zavádí i naše pošta. Toto opatření,
směřující k lepší přípravě, lze jen vítat a
nutno s ním počítat.
*
Vzestup výroby ocele a železa.
Největší vzestup výroby železa a ocele
vykazuje USA. V r. 1936 stoupla tam výroba
železa oproti r. 1935 o 46.4%, ocele o 39.5%.
Převážná většina výrobků se spotřebuje při
tom doma. Vzhledem k tomu, že severo-americké zbrojení nehraje podstatnou úlohu v
ocelářské konjunktuře USA, lze míti za to,
že soukromá a vůbec mírová investiční čin
nost dostupuje tam svého vrcholu.
*

Vzestup indexu průmyslové výroby.
Podle výroční zprávy Národní banky čes
koslovenské byl vzestup indexu průmyslové
výroby od r. 1935 do r. 1936 v procentech:
v Maďarsku o 18.8, v USA o 16.1, v ČSR.
o 14, v Německu o 12.7, v Norsku o 9.9,
v Anglii o 9.6, v Kanadě o 9.2, v Polsku
o 8, v Rakousku o 7.1, ve Finsku o 7, ve
Švédsku o 6.7, v Japonsku o 5.6, ve Fran
cii o 4.7, v Chile o 4.5. Pokles indexu prů
myslové výroby byl v Belgii, a to o 7.4%, což
se vysvětluje letní stávkou v průmyslu.
*

Počet posluchačů rozhlasu.
Rozhlas poslouchají v % obyvatelstva:
v Dánsku — 18, ve Velké Britanii g- 17, ve
Švédsku — 15, v Německu a Holandsku 12, v Belgii, Islandu a Švýcarsku — 10, ostat
ní evropské země — méně než 10 proč.
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que. Kč 22.50.
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326. Kč 27.—.
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Cena Kč 40.—.
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blem, in 8, p. p. 96. Cena Kč 28.—.
Uvehara S., The Industry and Trade of Japan, in
8, p. p. 259, cena Kč 100.—.

*

Světová výroba cínu.
Světová vvroba cínu vzrostla v r. 1936 o
proti r. 1935 o 22.2% (171.890 t. proti 140.650
t.). V r. 1929 se vyrobilo ve světě 187.000
tun cínu.
*

Rozvodová horečka.
Před světovou válkou bylo v Německu 28
rozvodů na 10.000 manželství, ve Francii
37 rozvodů, v Anglii — 1.6 rozvodů. V r.
1935 bylo v Německu již 75 rozvodů na
10.000 manželství, ve Francii — 53, v Anglii
16 (tedy desateronásobný početl). V Belgii
vzrostl počet rozvodů v r. 1935 oproti r.
1913 dvakrát. V Československu bylo v r.
1935 8735 rozvodů a rozluk manželství, nej
více pro zlé chování a manželskou nevěru.
Poměrně nejméně se u nás rozvádí země
dělští dělníci, nejvíce — intelektuálové (u
mělci, lékaři, advokáti a pod.). Rozvodový
rekord drží USA (v r. 1935 — 129 rozvodů
na 10.000 manželství!)
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Spotřeba různého listí.
V okolí Hongkongu (Čína) se spotřebuje
ročně 200.000 kg listí topolového, vrbového,
jahodového a pod. na falšování čaje. Sbírá
ním listí jest zaměstnáno mnoho lidí (mnoh
dy za mzdu). Falšování čaje má značný ná
rodohospodářský význam pro okolí tohótó
čínského města.
*
Oprava. V č. 18—19—20 „Rozprav“ na str.
255 v recensi od prof. J. F. Babora v prvém
sloupci shora na řádce 22. omylem bylo
uvedeno slovo ethymologie na místo ethnolo
gic. Prosíme čtenáře, aby si tuto chybu opra
vili.
II | IBM
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HERMES BABY

Dobrá

švýcarský psací
stroj
„do aktovky“

radlo

Váží i s kufříkem jen
3‘/a kg a přece Vás udiví
svou přesností
a výkonem.

Cena s eleg. kufříkem Kč 1250’Ku každému stroji písemná záiraka. Výhodné platební
podmínky. Žádejte podrobnou nabídku neb předvedeni.
Generální zastoupení pro ČSR.:

CHOCHOLA A SPOL,
Pasáž Pnlitiky.

PRAHA

Váslavská n. 23.

záruka

a dobrý poslech

PHILIPS”

„

Obraťte se na firmu

radlo

Znameuáček
NUSLE, Táborská 59.
Telefon 564-08.

Zastoupení veasecuměatech.

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 521-103.
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.

