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Co nám píší naši čtenáři:
Vážená redakce!
Byl bych Vám opravdu povděčen, kdybyste otiskli ně
kolik mých poznámek o tom,
jak jsme oslavili svátek sv.
Josefa 19. března. Jsem za
městnán v elektrotechnické
dílně na pražském předměstí.
Pracuje nás tam 30 lidí. Náš
zaměstnavatel je horlivý ka
tolík, jehož touhou jest usku
tečnili ve svém závodě zása
dy křesťanské spolupráce po
dle encykliky „Quadragesimo
anno“. Ráno jsme byli na mši
sv., potom jsme se odebrali
do blízké restaurace, kde již
náš starostlivý zaměstnavatel
dal připraviti celé hory oblo
žených chlebíčků a jiných da
rů Božích. Byl mezi námi pří
tomen též důstojný pán, je
den katolický novinář, známý
akademický malíř a několik
vysokoškoláků, vesměs dobří
známí pana továrníka. Po spo
lečné modlitbě vyslechli jsme
srdečný proslov našeho za
městnavatele, v němž nakres
lil obraz naší další spoluprá
ce. Pravil mezi jiným: „Pova
žujte podnik, v němž všichni
pracujeme, za svůj, nikoliv

za výhradně zaměstnavatelův.
Vězte, že každý z vás má v
tomto závodě zajištěnou exis
tenci, pokud ovšem bude existovati závod sám. Jestliže ne
jsem s něčím spokojen, tedy
pro Jo, že nemohu ještě vypláceti vám takové mzdy, jak o
tom učí Sv. Otec. Avšak ne
přestanu pracovati, dokud náš
podnik nebude s to, zajistit!
vám nejen existenci, nýbrž též
lidsky důstojné a bezstarost
né . živobytí na základě spra
vedlivých rodinných mezd.
Žel Bohu, v stávajícím ne
mravném hospodářském řádě
nejsmé"ušetřeni opravdu špi
navé soutěže, která stlačuje
ceny našich výrobků a • tím i
naše mzdy. Přece doufám v
pomoc Boží na přímluvu sv.
Josefa a chci dovésti výkon
nost a jakost našeho podniku
do takového stupně, aby nám
všem byly zabezpečeny rodin
né mzdy. Já nepovažuji mzdy
za součást výrobních nákladů,
nýbrž za bezprostřední účel
podnikání, t. j. závod tu je
proto, abyčhom všichni byli
slušně živi ze své poctivé prá
ce. Nechci míti zisk ve smyslu
liberalisticko - kapitalistickém,

nýbrž též rodinnou mzdu. Vý
konnost závodu zvýšíme vlast
ní přičinlivostí a zlepšením
strojního zařízení, při čemž
prohlašuji, že nepropustím ani
jednoho dělníka z důvodů racionalisačních, což bych po
kládal za hřích před Bohem.
Chce-li někdo propustili děl
níky, poněvadž je stroj udě
lal zbytečnými, ať se dříve
stará o existenční zabezpeče
ní propuštěných z práce. Po
tom by racionalisace výroby
mohla se státi dobrodiním
pro lidstvo; vidíme však, že
liberalistické zlořády umožňu
jí zbídačení lidstva a pro
spěch nemnoha chamtivců.
Podporujmež Sv. Otce v je
ho boji o spravedlivý křes
ťanský řád.“
Potom promluvili ještě hos
té a v přátelské besedě při
pivečku a kafíčku jsme setr
vali až do poledního „Anděle
Páně“. Po modlitbě jsme se
rozešli a těšíme se již na příš
tí svátek sv. Josefa, kdy se
zase sejdeme, jako kamarádi,
za jedním stolem. Promiňte
mně za můj neumělý dopis a
poroučím se Vám uctivě
A. F., dělník.
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Dr. F. Krus, S. J.:

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

5. Dva dodatky.
a) Sociální organism obdobou mys
tického těla Kristova.
Cože? Zabočuje encyklika najednou do
theologie? „Mystické tělo Kristovo“ zataže
né do dnešních hospodářských otázek a
vášnivých sociálních bojů? Jak tomu roz
umět? — Porozumíme hned, Pius XI. mluví
jasně, nemíchá a nespojuje věci, které k so
bě nepatří. Praví:
90. Nastalne-li tedy, jak bylo řečeno, nový
život v údech sociálního organismu a vstoupí-li znova v život vůdčí směrnice činnosti
hospodářsko-sociáliní (totiž sociální sprave
dlnost a sociální láska místo osudné liberáli stické „volné soutěže“), pak se bude můci
říci v jistém smyslu i o tomto organis
mu, co o mystickém těle Kristově praví apoš
tol: „Celé tělo, jsouc spojováno a svazováno
každým kloubem služebným podle působi
vosti jed'noho každého údu, bere vzrůst svůj
ke vzdělání svému v lásce.“ (Ef. 4, 16.)
1
Nežádá tedy papež, aby hospodářsko-sociální řád byl nějak přetvořen v „mystické
tělo Kristovo“; nevyslovuje zde vůbec nija
kého požadavku. Praví jen: Bude-li spole
čenský řád náležitě, podle zásad právě vy
ložených zreformován, ukáže se samo sebou,
že budou jednotlivé různé jeho složky a
součástky v pěkném souladu pracovali k
jednomu cíli celé společnosti, totiž k obec
nému blahu; i bude možno „v jistém smyslu
říci“ (latinský originál praví skromně: ali
que ratione dici poterit
bude poněkud
možno říci), co apoštol sv. Pavel řekl o
nejdokonalejším společenském útvaru, totiž
o Církvi Kristově, přirovnávaje ji lidskému
tělu, složenému z tolika různých a přece tak
harmonicky spolupracujících údů.
Kdo zná vývoj křesťanské sociální nauky,

rozumí, že zde Pius XI. vlastně brzdí příliš
nou náboženskou horlivost těch, kteří chtěli
i světský společenský řád upravili úplně
podle vzoru církevního organismu. Nedivme
se, že se mezi katolíky zjevily i takové názo
ry. Vždyť dokonalost ústavy Církve sváděla
i neznabohy a státníky-tyrany k tomu, že ji
chtěli lecjak napodobovali; přivlastňovali —
a přivlastňují i ve 20. století ještě — stá
tům a vládám práva, která dal Kristus své
Církvi, na která však žádná jiná moc nároku
nemá.
Zdravá křesťanská sociologie, již nazý
váme solidarismem, vždy spravedlivě a stříz
livě rozeznávala práva a obvody různých
společenských útvarů, zejména též Církve a
státu, a to teď i Pius XI. znovu potvrdil.
*
K hlavním složkám nového společenské
ho řádu, navrhovaného sociální encyklikou,
patří, jak už víme, stavovská organisace.
Když encyklika byla uveřejněna (1931), fa
šistická Itálie už si zaváděla hospodářskopolitickou organisaci, již mnozí považovali
za totožnou se stavovským řádem encykliky.
Pius XI. uznal za nutné, i této věci věnovati
v encyklice pozornost, a tím nám umožnil
ještě dokonaleji porozuměti jeho reform
ním myšlenkám a zajistil encykliku proti
nebezpečí nesprávných výkladů a zneuží
vání k účelům stranickým. Nejprv podává
Pius XI. stručný popis fašistického korpo
rativního zřízení, potom přidává posouzení,
formou jemnou rozhodně odmítající názor,
že by tato organisace byla splněním poža
davků encykliky.
Posouzení korporací fašistický ch.
Význačné rysy.
91. V poslední době, jak všeobecně zná
mo, byl zaveden zvláštní způsob odborových
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a stavovských organisaci, o němž bude do
bře krátce se zmínili, pokud toho vyžaduje
účel této encykliky, a připojili několik při
měřených vět ke zhodnocení.
92. Sama státní moc upravila odborovou
organisaci v takovou právní osobnost, že
jí propůjčuje jakési privilegium monopolu,
protože ona jediná — v této schválené for
mě — smí zastupovali zájmy zaměstnanců,
po případě zaměstnavatelů (běží-li o orga( nisaci
jedině ona jest o
právněna uzavírali kolektivní pracovní a ta
rifní smlouvy. Každý má volnost přistou
pili k odborové organisaci nebo ne, a jen
potud může tato organisace nazvána býti
svobodnou; neboť i odborové příspěvky, i
zvláštní poplatky se vybírají ode všech pří
slušníků toho či onoho stavu nebo povolání,
ať již běží o dělníky nebo o zaměstnavatele,
a také pracovními smlouvami, jež uzavřela
právně uznaná organisace, jsou vázáni všich
ni. Je však pravda, že úředně je prohlášeno,
že tento zákonem uznaný syndikát není na
závadu, že by nemohla existovali jiná sdru
žení příslušníků téhož odboru: taková sdru
žení však nejsou právně uznána.
93. Ze zástupců obojí odborové organi
sace (totiž dělníků a zaměstnavatelů) téhož
stavu nebo povolání se tvoří kolegia nebo-li
korporace, a ty — jsouce pokládány za ná
stroje a instituce v plném slova smyslu stát
ní — mají v záležitostech, na nichž má zá
jem obojí skupina, poslední a rozhodující
slovo.
94. Stávky se zakazují; nemohou-lí se stra
ny dohodnouti, je zde úřad.
Dnes sice už málokdo obviňuje sociální
encykliku, že právě svým stavovským zřízeím schvaluje a připravuje fašismus; ale u
nás ještě před několika měsíci skutečně se
mluvilo a psalo proti encyklice v tomto smy
slu. I není zbytečno, k jejím slovům o fašis
tickém korporativismu přidati několik po
známek.
Hned první slova, že „byl zaveden zvláštní
způsob odborových a stavovských organi
saci“ — naznačují, že to zajisté není zříze
ní encykliky. A každá další věta to potvr
zuje. Mohlo by se sice na obhajobu italské
ho pokusu uvésti, že v zemi donedávna hos
podářsky ještě hodně zaostalé ještě není
půda připravena pro organisaci tak vyspě
lou, jakou je stavovský řád encykliky. Ať
tomu je jakkoliv, nám jde hlavně o to, aby
nebyl fašistický korporativismus zaměňován
s novým sociálním řádem Pia XI. Hlavní
rozdíly jsou:
Fašistické korporace zřizuje sama státní
moc a tak je řídí, že z nich dělá „nástroje
a instituce v plném slova smyslu státní“ —
kdežto správná organisace stavovská vyža
duje co možná dokonalou samosprávu, auto
nomii. Fašistická myšlenka nerozeznává dost
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důsledně dosavadní odborářskou od nové
stavovské organisace; to znamená nebezpeč
nou nedůslednost v odstraňování příčin ne
blahého třídního boje.
Význam a následky těchto nedostatků
shrnuje encyklika v dalším odstavci. Že
Pius XI. spravedlivě uznává i některé dobré
účinky nového řádu, to mu nikdo nemůže
vykládali ve zlé, zejména se zřením k dří
vějším rozháraným poměrům v Itálii.

Zhodnocení.
93. To je krátký popis tohoto zařízení.
Jaké jsou jeho přednosti, snadno postřehne
každý, kdo třeba jen maličko vše uváží:
práce různých tříd pokojně zladěna: sdru
žení socialistická potlačena, jejich snahy tlu
meny; zřízen zvláštní úřad s usměrňujícím
a pokoj udržujícím poslátním. Nesmíme však
ve věci ták důležité inic zanedbali a musíme
vše uvésti v řádný vztah se všeobecnějšími
zásadami, jež jsme vypočetli výše, i se zása
dami, o kterých se hned ještě zmíníme. Pro
to jsme 'nuceni příznati, že je nám známo, jak
někteří se obávají, že státní moc — které by
mělo stačili, aby poskytla nutnou a dosta
tečnou pomoc — přejímá úkoly, jež náležejí
svobodné činnosti, že dále onen odborový
a stavovský řád zavání jaksi . přílišnou složi
tostí správy a politikou, že konečně (ač
ochotně připouštíme ony všeobecnější ho
řejší přednosti) slouží spíše partikularistickým politickým cílům, než aby napomáhal
k vybudování a rozvoji lepšího společenské
ho řádu.
Nepředpojatý čtenář těchto slov musí ří
ci: Ačkoliv Pius XI. se snaží, soustavě —
již zásadně neuznává za správnou — neukřívditi příliš ostrou kritikou, nýbrž při
znali jí, že aspoň pro přechodnou dobu
něco dobrého způsobila, přece jeho definitivní
úsudek je rozhodně odmítavý. Dali-li se ně
kteří odpůrci encykliky mírnými slovy pa
pežovými svésti k úsudku, že schvaluje a
podporuje fašismus, dopustili se velké chy
by. Či snad měl Pius XI. udeřiti na názory,
jež nemůže schvalovati, s brutalitou, jaká
je teď v módě v politických bojích? Tím
by zajisté nijak neprospěl své dobré věci a
svému heslu: Spravedlnost a láskui Věcně
nelze rozhodněji odmítnout fašistický po
jem o sociální organisaci, než to činí Pius
XI. Abychom váhu stručných slov encykliky
v č. 95. dokonale ocenili, nesmíme zapome
nout, co je v jiných jejich částech o státní
moci řečeno. Zejména:
Fašistické zřízení svádí k tomu, že stát
překročuje hranice své pravomoci a béře
na sebe zbytečné starosti, na které nestačí,
což má za následek zanedbávání skutečných
povinností státu: to však encyklika praný
řuje jako velký hřích liberalistického státu.
Korporativismus italský „zavání přílišnou slo
36
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žitostí správy", a jinak tomu ani býti ne
může, kde není dostatek autonomie; výsle
dek? Zajisté ne zdravý, živý hospodářský
řád! Máme i u nás odstrašující příklady:
nejednou i dobročinnost byla ochromena byrokratismem. — Rozhodující úsudek je ob
sažen ve slovech: Onen řád fašistický zavání
politikou.. . „slouží spíše partikularistickým

politickým cílům, než aby pomáhal k vy
budování a rozvoji lepšího společenského
řadu.“
Vzpomeňme na moudrý požadavek našeho
episkopátu v společenském pastýřském listu:
Odpolitisujte hospodářský život — chleba
všem, i politickým odpůrcům! Jinak by na
staly barbarské řády.

Dr. Alfred Fuchs:

Křesťanská demokracie.
Mluvíme-li o křesťanské demokracii, t. j. moci v republice Československé“. To je
o demokracii odvozené z křesťanských zá konstatování právního faktu, nikoli metafysad, jak nám je podává zjevení a tradice sická these. V tom smyslu je demokracie
Církve, musíme se vystříhat zvláště jednoho jakožto „vláda lidu, lidem a pro lid“ na
základního omylu, který je v logice charak- prosto přijatelná i s hlediska katolické státerisován větou: „Qui nimium probat, nihil tovědy.
probat". „Nedokáže nic ten, kdo chce do
Jisto ovšem jest, že demokratická forma
kazovali příliš mnoho." — Církev je k otáz vyžaduje větší vyspělosti a většího vzdělání
ce státní formy lhostejná a žádná státní lidu, než forma jiná, neboť kde jsou větší
forma nemá přednost před jinou. Nesmíme práva, jsou i větší povinnosti. Dále nezapo
chtít dovozovat, že ta neb ona forma je mínejme, nač upozorňují neustále naši stát
podle křesťanských tradic nejlepší, nejkato níci, že demokracie jest útvarem poměrně
ličtější, nejkřesťanštější nebo snad dokonce mladým, který nemá za sebou zkušeností
jedině možná. Musíme si býti vědomi toho, režimů monarchických a že vyžaduje tedy
že slovo „křesťanský" a „katolický" je vůbec času a pěstění. (Známé Hodžovo srovnání
toho druhu, že nesnáší komparatívu ani su s anglickým trávníkem.)
perlativu, neboť i ve svém positivu jest již
Je ovšem samozřejmo, že s hlediska křes
superlativem.
ťanského vyžaduje korrektury ideologie de
Pro demokracii lze z křesťanské tradice mokratická, jež vyšla z dračí setby Velké
dovodili asi toto: Aristotelem počínaje a Revoluce. Nevěříme v rousseauovskou přiro
křesťanskými mysliteli pokračuje, vždy se zenou dobrotu člověka, nevěříme v samostavěla anticko-křesťanská tradice proti ty spasitelnost autonomie lidského rozumu, ne
ranii. „Svatý Tomáš Aquinský pak prohlou věříme v „obecnou vůli“ a nevěříme tudíž,
bil nauku Aristotelovu a zejména v přiroze že pravdu lze nalézti pouhým hlasováním.
ném právu lidí, vyplývajícím z práva Božího, Ale s těmito bludy demokracie nestojí a ne
viděl úhelný kámen křesťanského učení o padá. Uvádí-li na př. Mussolini jako hlavní
společnosti. Katolická sociologie se zakládá námitku proti demokracii její většinový me
na učení o posvátných právech člověka, jako chanismus, pak odpovídáme, že ani my ne
nesmrtelného jedince, z čehož se odvozuje zakládáme demokracii na pouhém většino
též křesťanské pojetí demokracie." (S. S. vém mechanismu, nýbrž na konsensu. Víme
Ghelfand, Rozpravy II. 1.) „Fašističtí ideolo dobře, že hlasy jest třeba nejenom počítati,
gové (Otbmar Spann) a jejich ideoví před ale i vážiti. (Proto na př., ač Henleinova
chůdci, hlavně Hegel, popírají přirozená prá strana jest stranou početně největší, není
va jedincova a staví proti nim universalis- ve vládě, neboť jí chybějí jiné vlastnosti, jež
stické pojetí lidského života." (Ibid) Univer pokládáme za náležitosti vládních stran.)
salistickým pojetím jest zde míněno učení,
Masaryk zakládá demokracii na humanitě,
jakoby člověk byl na světě jenom proto, aby t. j. na úctě a lásce člověka k člověku, bliž
byl členem nějakého kolektiva a jemu sloužil. ního k bližnímu: to jest správné i s hledis
Ale ovšem ani demokracie nesmí se státi ka křesťanského, respektujeme-li v člověku
sama sobě cílem a účelem. Věta, že všechna obraz Boží. Proto i jeho politická práva sta
moc pochází z lidu, je nesporně bludná. novíme co nejšíře. Hlasování samo by ne
Všechna moc pochází z Boha. Ale tato moc, bylo nic platné, kdyby nebylo vůle, podro
pocházející z Boha, může býti vykonávána bili se výsledku hlasování na základě vyšší
právě tak dobře jedincem, jako represen ideje, jež nás pojí s celkem i tehdy, jsme-li
tací lidu. Katolíci mají vážné námitky proti přehlasováni. Nelze zajisté sčítat jablka a
větě, že všechna moc pochází z lidu. Tato hrušky, ale lze je sčítat, když je uvedeme na
věta však není v naší ústavě. V naší ústavě společného jmenovatele „ovoce“. Tak také
stojí, že „lid je jediný zdroj veškeré státní i hlasy musí býti uváděny stále na vyššího
37
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společného jmenovatele. Proto ani demo
kracie nestojí pouhým hlasovacím mechanis
mem. Kde momenty nacionálni nebo soci
ální jsou silnější, než tyto vyšší jednotící
ethické momenty, tam se demokracie ne
může udržet. Proto usilujeme o pokřesťanění státu, aby těchto mravních pojítek mezi
občany bylo co nejvíce.

Protidemokratičtí ideologové uvádějí proti
demokracii často, že klasická její hesla, ra
žená ve francouzské revoluci: „Rovnost, vol
nost, bratrství“, se navzájem ruší: kde je
volnost, nemůže být rovnosti ani bratrství.
Zajisté: demokracie nesmí znamenat mecha
nickou nivelisaci, jež není řádem Bohem
chtěným, neboť Bůh stvořil svět v rozma
nitosti, jež spěje k jednotě. Proto se také
neustále volá po demokracii kvalitní, kde by
princip rovnosti byl doplněn principem vý
běru. Volnost není anarchie. Právě proto vo
lají i novodobí státníci demokratičtí po de
mokracii regulované, reglementované, disci
plinované, ano po demokracii autoritní, ne
boť není protikladu, mezi demokracií a auto
ritou. Autoritu musí mít každá vláda, tudíž
i vláda demokratická. Zejména nesmí vy
ústili demokracie v hospodářskou bezuzdnost, způsobenou liberalismem. V této pří
čině platí zásady sociálních encyklik papež
ských v demokracii právě tak, jako v kaž
dém útvaru jiném.
Krise parlamentarismu spočívá v tom, že
parlamenty přestaly být kolbištěm světových
názorů, nýbrž staly se bojištěm různých ná
zorů hospodářských a sociálních, jak toho
vyžadují naléhavé otázky doby. Proto také
poklesl význam parlamentního pléna. Tyto
problémy však vyžadují neustále více odbor
ných znalostí a proto se stále častěji ozývají
hlasy, aby demokracie vyšlá z voleb byla
doplňována hlasy zástupců odborných a sta
vovských, aniž by byl tím rušen základní
princip demokracie, jež ceteris paribus dává
všem občanům možnost stejného východiska.
I když legislativní význam parlamentu není
soustředěn do plena, i když odborníci na
bývají stále většího významu, má parlament
i dnes nesmírnou cenu jako orgán kontroly.
V encyklice „Quadragesimo anno“ dopo
ručuje Svatý Otec, jak známo, jako jedno
z východisek z dnešní krise, uplatnění křes
ťanského stavovství. Není stavovský prin
cip hlásaný v encykl. „Q. a.“ v rozporu
s principem demokracie? Především je nut
no upozornit, že encyklika nemluví o stavov
ském státě (ve smyslu Spannově), nýbrž o
stavovském řádě. Státní forma není věcí pa
pežských encyklik a z autentických míst
bylo několikrát zdůrazněno, že ani rakous
kou ústavu, jež se encykliky výslovně dovo
lává, nelze pokládali za typ vzorného křes
ťanského státu, civitatis Dei. Křesťanský ráz
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státu ostatně nezáleží v ústavách, nýbrž v
v praktickém plnění křesťanských zásad
mravních. Záleží víc na lidech, než na insti
tucích, jak nás učí příklady velkých světců,
kteří svým působením a příkladem zasáhli
často i do života politického. Stavovský
princip lze uplatniti v každé státní formě,
jenom když stavovské instituce, které již
existují a bez nichž se žádný stát neobejde,
naplníme křesťanským duchem. Vždyť sta
vovský princip jest silně uplatněn nejenom
ve státech diktátorských, ale i ve Švýcar
sku, o jehož demokratičnosti není pochyb
nosti.
Co si slibuje encyklika od stavovské myš
lenky? Především zmírnění třídního boje.
Stav je skupina lidí, pracujících za týmž kul
turním nebo civilisačním cílem. Odpovídá
tedy stavovské seskupování přirozenému
skladu a řádu lidské společnosti. Třída jest
naproti tomu skupina lidí, jimž se vede hos
podářsky přibližně stejně. Jest to seskupo
vání více méně náhodné, neorganické.
Dále znamená uplatnění stavovského prin
cipu, že bude stát méně přetížen funkcemi,
jež mu nepatří a jimiž jej přetížil liberalistický režim, který odstranil všecka přirozená
pojítka mezi člověkem a státem. S hlediska
demokratického bývá proti stavovskému
principu také namítáno, že stát se neskládá
jenom ze stavovských zájmů, že někdo musí
také dělat vlastní politiku. Protože pak prý
nelze čekat, až se zástupci protichůdných zá
jmů stavovských dohodnou, je prý třeba
silné diktátorské ruky. Odpovídáme: ani de
mokracie nečeká, až se dejme tomu dohod
nou průmysl a zemědělství. Také tu jest
třeba autoritních zásahů. Všude j*e nutno
vládnout: v demokracii i v diktatuře.
Další námitka: demokracie spočívá na stra
nách, kdežto stavovský princip na stavech.
Stavovské strany nenahražují stavů: Na tuto
námitku odpověděl ve speciální studii pre
lát Seipel: Liberalism zrušil pojítko mezi
státem a jednotlivcem. Společnost si po
mohla sama tím, že vytvořila strany. Tyto
útvary sice vyrostly samy, takřka divoce,
ale proto ještě nejsou plevelí. Bez nich by
byla v nynějším řádu atomisace společnosti
horší. Ostatně i ve stavovských korporacích
bude nutno volit. (Encyklika zamítá výslov
ně korporační řád, v němž jsou funkcionáři
jmenováni seshora, ježto takto j'sou rušena
základní práva jednotlivcova.) Kde však j'sou
volby, vzniknou i strany. Je ovšem pravda,
že stačí, když strany vstoupí v činnost je
nom při takovýchto příležitostech. Proti to
mu, aby se stávaly institucemi, jež si činí
nárok vésti člověka „od kolébky až ke hro
bu“, musíme s křesťanského hlediska pra
covat i v demokracii, neboť strana s tako
výmto nárokem si osobuje vlastně práva
Církve.
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Další námitka: stavovství kodifikuje ne
rovnost lidí, neboť nežádá stejná práva
všem, nýbrž každému, což jeho jest. Odpo
vídáme, že ani tato okolnost neruší demo
kratického principu, neboť demokracie pře
ce neznamená faktickou rovnost všech, ný
brž přibližně stejné možnosti pro všecky,
při čemž vždy rozhoduje nerovnost talen
tu, píle, hospodářských podmínek atd. atd.
Stavovský princip směřuje tu hlavně proti
principu plutokratickému, jenž rozděluje
práva podle bohatství.
V celé řadě svých spisů staví Masaryk
antithesu: „Demokracie—theokracie“. Jeho
celá koncepce světové revoluce je založena

na této formulce. Tuto antithesi odmítáme
jako nesprávnou: demokracie musí býti s
křesťanského hlediska také theokracií, i
v ní musí vládnout Bůh neměnnými principy
mravního zákona. Humanitní pojetí demo
kracie se v této věci blíží právě křesťanské
mu principu blíženecké lásky. Bylo-li řečeno,
že autorita má být „politickou transformací
lásky“, pak jest to právě to, oč demokracie
i křesťanství usilují: nechtějí autoritu vynu
cenou, nýbrž autoritu poznanou, uznanou a
milovanou, autoritu, k níž mají občané zá
vazek věrnosti nejenom v zákonech, ale i
v srdcích.

Stanislav Vychytil:

Obrana techniky.
Jako v době césarů i dnes jest svět roz
vrácen hříchem a jako tehdy křesťanství
nad troskami stvořilo nový život a nový
svět, i dnes obnoví křesťanství tvář země.
Ale kdežto v křesťanském středověku i v
pohanské antice byly materielní předpokla
dy života lidské společnosti v celku stejné,
v dvacátém století tyto předpoklady úžasně
změnila technika. A tak, když nyní někteří
horlivější z křesťanů myslí o obnovení ži
vota utvářením k podobě křesťanské do
konalosti středověku, stojí tu technika jako
překážka, která jim působí rozpaky nepře
konatelné. Ježto Však nelze zůstat stát, když
jde o věc tak důležitou a ježto technika
opravdu neústupně stojí v cestě onomu sna
žení, činí se jednoznačné rozhodnutí, že
technika jest od ďábla, čímž mají být roz
paky rázem mocně překonány.
Nelze ovšem pochybovat, že děla, kulo
mety a tanky jsou od ďábla, neboť všechno
zlé vzalo od něho původ. Co však telefon,
kterým voláme vzdáleného kněze k nemoc
nému, a automobil, který ho k umírajícímu
přiváží ještě včas? Nezdá se vám, že telefon
i automobil byl vynalezen především k to
muto účelu, i když jej snad vynálezce a kon
struktér neměl přímo na zřeteli? Nemyslíte,
že všechny ony stroje, které ulehčují lidem
nejtěžší fysickou námahu, byly sestrojeny
proto, aby všichni křesťané mohli býti den
ně účastni Oběti a večer společně zpívat
Magnificat? A technika, která umožní mno
hem větší zalidnění země, aniž by se lidé
musili vzájemně vybijeti, když přece každá
lidská duše má věčnou cenu a nenahraditel
nou krásu, posvěcena milostí, ta technika
že jest od ďábla? Nikoliv technika, ale od
ďábla jest člověkova pýcha, která najala a
zotročila techniku pro stavbu babylonské
věže. Technika jest převzácný dar Boží křes
ťanským národům Evropy. Poněvadž však
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evropské národy zapomenuvše na svou křes
ťanskou důstojnost a dobré vychování, ne
dovedly tohoto daru užít k službě a oslavě
Boží, nutně jej .zneužili a tak se technika
stala zlem a katalysátorem rozkladu.
Pravíme, že technika jest vzácný dar Boží,
aniž si při tom skrýváme zlo, způsobené
tímto technickým rozvojem. Hrůza technic
ké války a nespravedlnost technologické ne
zaměstnanosti není při tom zlo tak veliké,
jako to, že lidé vlivem technického rozvoje
myslíce a chápajíce všechno spíše k ob
razu a podobenství stroje než k obrazu a
podobenství ducha, ztratili smysl pro živý
symbol, že přestali chápat vztah života mezi
duší a tělem, mezi nebem a zemí. To jest
jistě věc nesmírně závažná. Ale zlo není
v technice samé. Neboť utváří-li člověk
hmotu stroje podle určité kázně k určitému
účelu (účelnost jest svrchovaný projev dúchal), odpovídá to lidské přirozenosti. Vinu
však má duch pýchy, který naplňoval století
nejblíže předešlá. Tento duch, který dovedl
vydatně zkazit umění a vědu, věci to uzna
né a posvěcené, kterak neměl dokonale zpac
kali moderní techniku, jež teprve začínajíc
nemohla se opříti o tradici! A jestliže
teď vedeme vítězný boj proti onomu duchu
pýchy, nač zavrhovaíi techniku, která čeká,
aby byla očištěna a uvedena v kázeň pravé
služby. Neboť až bude život zřízen jako
služba a oslava Boží, technika stane se vý
bornou služebnicí života.
Síla křesťanského života musí uchopiti a
ukáznili techniku. V tom právě jest do
konalá obdoba mezi dneškem a prvními
křesťanskými stoletími: Tehdy vtisklo křes
ťanství nekřesťanské hmotě pohanského svě
ta nový charakter, utvořilo ji a ukáznilo v
novém řádu. Právě tak dnes má být nekřes
ťanská dosud hmota strojů a veškeren svět
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techniky uchopena a vše uvedeno v řád
služby a oslavy Boží. Bude třeba viděti a
vytvořiti nové symboly, novým dosud mrt
vým věcem vdechnouti křesťanskou duši,
která vše uspořádá k jednotě života. Jest
čas hrdinsky tvořit novou tradici. To však

už asi nesvede Západ vychladlých srdcí a
zmrtvělého rozumu.
Nuže, vy, kdož přemýšlíte o obnovení slá
vy Boží na zemi, nezavrhujte techniku ří
kajíce, že od ďábla jest, ale raději hleďte,
jak byste ji ukáznili k rozmnožení Boží
slávy, k obnovení křesťanského života Evropy.

Rodina v sociálním životě.
M. Kučerová:
Mzdy žen.
Je právě aktuelní otázka ženských mezd
a jistě není daleká doba, kdy dojde k ře
šení tohoto těžkého a ožehavého problému.
Feminismus, přidržující se názoru Masary
kova rád tvrdí, že není ženské otázky. Teo
rie ovšem připouští něco takového, nikoli
však prakse. Otázka nízkých mezd za práci
zen, oproti vyšším mzdám muzu za stejně
hodnotný výkon práce je toho přímým do
kladem, nehledě k jiným nepoměrUm žen
ské rovnoprávnosti.
Nabídka práce ženy je podmíněna více o
kolnostmi než nabídka práce muže. Muž
musí vždy počítat, že z výtěžku jeho práce
bude živa celá rodina a proto se snaží, aby
za práci obdržel tolik, kolik rodina potřebu
je. Dosud stál tento fakt v popředí a počítalo
se s ním. Počítá ještě dnes, kdy muž do
stává rUzné příplatky na rodinu, kdežto že
na, i když se o rodinu stará, je nedostává,
(jde-li o zrušené manželství dvou zaměstnancU) a musí je teprve vymáhat na muži. Muž
stojí stále v popředí zájmu jako živitel rodi
ny — kdežto žena jako vypomáhající pří
slušník rodiny. Přebírá-li žena úkol živi
tele rodiny; pak je to případ, který ji nutí
vžiti práci jakoukoliv a vžiti za ní tolik,
kolik nabízí zaměstnavatel. Ve velké většině
případU není možno otálet s výběrem, ze
jména ne dnes, kdy nabídka práce v takové
míře převyšuje poptávku. Zpravidla jsou to
případy, které situace nutí k rychlému roz
hodování bez ohledu na to, je-li práce do
statečně hodnocena a jsou-li přijatelné pod
mínky, které by zaručovaly naději na zlep
šení.
Nepracuje-li žena proto, aby živila rodinu,
pracuje proto, aby získala pro svoji osobu
životní prostředky. Jiná žena pracuje, aby
doplnila co chybí na nedostatečné mužově
mzdě pro životní potřeby rodiny. Zde už je
patrný rozdíl — vliv špatného hospodář
ského řádu na poměry rodiny. Muž nedostá
vá tolik, za práci, aby stačil — musí žena
vypomáhat. Není možno tvrdit, že vlivem
pokroku jsou povinnosti ženy v rodině tak
usnadněny, její práce stroji tak zredukována,
že jí dává příležitost, aby se uplatnila mimo
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rodinu. To je omyli Tato doplňovací po
vinnost výdělečná týká se především žen
dělnických a žen nižšího úřednického sta
vu, kde naprosto nejsou podmínky takové,
aby dovolovaly zekonomisovat domácnost
tak, aby žena z dlouhé chvíle chodila vy
dělávat. Jestliže máme v Praze několik domU
s úplným elektrickým provozem v domác
nosti — pak je obývají většinou dobře si
tuovaní, bezdětné výdělečné dvojice. Pro
rodinu s dětmi, která náleží k dělnickému
a nižšímu úřednickému stavu není takových
možností. To vidíme nejlépe z toho, jak
velmi těžce proniká elektrisace, která je vel
mi drahá a pro většinu domácnosti nepřija
telná. Tedy k ženám samostatně výdělečně čin
ným, které Ipracují Jen: píro vlastní osobu, při
řadila nepříznivá hosp. situace i tyto ženy,
které za příznivějších podmínek zUstaly by
v rodině u svých dětí, nebo by se alespoň
pokusily je mít, kdyby, jak se často uvádí,
na ně měly čas a prostředky.
U jiné ženy znamená výtěžek výdělečné
činnosti pouhý doplněk k životním potře
bám, nebo i možnost zvýšiti své potřeby a
zpříjemniti si život. Někde je výdělečná čin
nost spojená s povinnostmi pomáhat živit
staré rodiče nebo sourozence. Pro jinou ženu
znamená výdělečná činnost pouhé proviso
rium. Počítá s nahodilou příležitostí, kte
rá by jí dovolila vyměnili výdělečné povolání
za povolání ženy v rodině. V celku lze říci,
že výdělečná činnost ženy, a tím i její
mzdový nárok je podmíněn mnohem více
okolnostmi — zatím co pro muže stačí dvě.
Buď’ pracuje pro vlastní rodinu, rodiče, sou
rozence, nebo jen pro sebe. Muž musí v po
volání dosáhnouti úspěchu — upevniti své
postavení, kdežto žena má vždy dvě možno
sti. Buď zUstat a dopracovat se úspěchu —
nebo zkusiti úspěch u muže, stát se man
želkou a matkou.
Nejtěžší sociální případy, pokud jde o
výdělečnou činnost a mzdu za každou cenu,
jsou vdovy s dětmi a opuštěné, ničím nebo
velmi špatně zabezpečené rozvedené ženy.
Nejsou ojedinělé případy, kdy žena, která
byla dříve zaměstnána a po ztroskotaném
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manželství, nastoupila totéž místo — byla
nucena přijati je za poloviční mzdu — jako
matka dítěte.
Zůstává-li mzda průmyslových dělníků a
úředníků po odbouraných srážkách při po
čátcích hospodářské krise i nyní při vze
stupné výrobní tendenci stát — možno říci,
že mzdy žen stále klesají při nových pra
covních nabídkách. A klesají tak povážlivě,
že si vynutily zvýšenou pozornost ženských
organisací, které musely zápasit zatím o u
držení dobytých posic, když každé chvíle
je podniknut nápor na provdané zaměst
nankyně a dobře situované manželské dvo
jice s vysokými příjmy. Jde jim v prvé řadě
o organisační a politický materiál, s kterým
by se dalo něco podniknout. První z toho
hodlala těžit komunistická inteligence. Nyní
se o přízeň pracujících žen uchází sociali
stická domácnost. Nad svůj krb pověsila
líbivé heslo: „Zrovnoprávnění mezdi“
Podle spravedlivého řádu nebylo by mož
no nic namítat, aby za stejný výkon práce
obdržela žena stejnou mzdu jako muž. Ale
stalo by se tak bez důsledků pro ženy? Má
me celou armádu velmi špatně placených
prodavaček, jejichž týdenní mzda točí se
kolem 50—70—80 Kč, což naprosto nesta
čí krýti životní potřeby, nehledě k požadav
kům, které j*sou na ně kladeny se strany
zaměstnavatelů, to je: Býti dobře, čistě a
hezky oblečena, včetně s dost nákladnou
úpravou vlasů, na kterou vlastní umění po
nejvíce nestačí. Míti hezkou pleť, pěstěné
ruce — zkrátka vypadat líbezně k potěše
zákaznictva, jako člověk, kterému nic ne
chybí. Máme armádu špatně placených písarek a úřednic, jejichž tří, nanejvýše čtyřstovkový měsíční příjem je také takovým
problémem k řešení životní rovnice bez ú
razů a mravních nehod, kterými Se kryjí
prostředky k udržení stavovského niveau
— po případě prostředky k získání toho
co chybí k požadavkům — něco užíti A
máme velkou armádu průmyslových dělnic,
o kterých možno říci totéž.
V oboru prodavačském bylo by těžko mlu
vit o zrovnoprávnění mezd, protože vyskyje-li se v tomto oboru muž, j'e stejně špatně
placen, jako žena, vyjímaje ovšem odborné
závody a staré solidní firmy. Zvýšení příjmů
těchto ženských pracovnic bylo by žádoucí
a spravedlivé, protože vesměs rekrutují se
z chudých vrstev, které nemohou jim poskytnouti lepší, většího nákladu vyžadující pří
pravy pro povolání. Možno předpokládat,
že nebylo by to bez vlivu na mravní cit,
který je tak žádoucí.
Jsou průmyslová odvětví, kde těžko bylo
by pracovní síly ženské nahradit mužskými,
protože jsou zde určité schopnosti žen, kte
ré jim získávají přednost před mužskými,
ale jsou obory, kde jen levná síla ženská vy
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tlačila dražší sílu mužskou. Došlo-li by k
zrovnoprávnění mezd, těžko by se asi ženy
na takových místech udržely. Měl-li by za
městnavatel volit nikoliv podle mzdových
rozdílu, ale podle výkonných sil a zdatnosti
muže a ženy, jistě by to u něho prohrála že
na před mužem, protože bral by jistě v úva
hu tělesné vlivy, těhotenství, mateřství a p.,
které s sebou přináší zmenšenou výkonnost,
třebaže nelze zevšeobecňovat tuto vlivy na
výkonnost žen. Ale určitá fakta mohou jej
k tomu opravňovat, protože jsou podmíněna
svobodnou volbou.
Že jde o určitý záměr je vidno z nápadné
ochoty přiskočiti na pomoc požadavku zrov
noprávnění ženských mezd i se strany muž
ských pracovních organisací, které nikdy
neprojevovaly takový zájem o situaci výdě
lečně činných žen, které pro ně znamenaly
velmi nepříznivou konkurenci.
Feminismus sám staví se bezpodmínečně
za práva ženy a tím tedy i za zrovnopráv
nění v tomto směru. Ale feminismus nemů
že býti spokojen jen tím, že bude ženě při
znáno právo na práci a právo rovných mezd,
on musí žádati, aby pracující ženě bylo
přiznáno tolik, kolik by postačovalo k tomu,
aby mohla bez přetěžování a újmy na zdra
ví vykonávat povinnosti k rodině a povin
nosti, které jí ukládá její výdělečné zaměst
nání. Jinak by nemělo pro pracující ženu
smyslu, aby táhla dvojí břemeno. To by
znamenalo zřizování jeslí a dětských útul
ků v každém podniku, protože jsou-li obecní
jesle a školky otevřeny od sedmi a osmi ho
din ráno a vzdáleny tak, že vyžadují dost
času, bylo by pro matky novou obtíží používati takových útulků pro děti. Prostě, kdyby
měla matka vykonávati svoji povinnost tak,
jak vykonávati má a měla při tom býti za
městnána — musela by míti své děti blízko
sebe a závod, ve kterém je zaměstnána,
musel by jí poskytnout všeho, čeho by po
třebovala. Asi něco takového, o čem pějí
oslavovafelé sovětských sociálních zařízení
pro matky. Ale naši zaměstnavatelé jsou
soukromí podnikatelé — nikoliv státní spo
lečnost. Soukromý podnikatel kalkuluje
mzdy — a tím je asi řečeno vše k požadavku
rovnosti mezd.
Extrémní feminismus, který představují
ponejvíce socialistické složky, jde ve své
snaze za právem ženy na výdělečnou čin
nost příliš daleko, bez ohledu na to, prospěje-li to ženě či nikoliv. Právo na výdě
lečnou práci ženě nikdo neupírá, pokud jd’
o životní nutnost a pokud stojí tu jako živi
tel a podporovatel rodiny. Ale proč by měla
býti nucena k tomu, aby se stala otrokem,
který by nesl dvojí břímě povinností? Proč
by se mělo stát nutností, aby žena počítala
s tím, že bude vedle povolání manželky a
matky ještě výdělečným pomocníkem svého
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muže? Má se státi tento fakt zvyklostí, se
kterou bude i zaměstnavatel počítat, aby vý
ši mzdy dělil dvěma, protože oč bude mzda
nižší, doplní mzda ženy?
Rádo se vytýká, že zemědělské ženy a že
ny živnostníků odevždy pomáhaly svým mu
žům a nikdo se nad tím nepozastavil, že je
tedy nespravedlivé vytýkati ženám úředníků,
že ony tak činí. Ano, ale jejich čas nebyl
vymezen. Mohly se zařídit tak, že jim ne
bylo na závadu pomáhat v práci muži. Jen
proto dříve stárly a churavěly — protože
se udřely. Ostatně totéž se přiznává o rus
kých ženách, jejichž svoboda a rovnost ve
výdělečném povolání byla tak vychvalována.
A předčasně stárnout je pro ženu v každém
případě nebezpečné...
Nebude tedy řešení této otázky tak jedno
duché, zejména stojí-li se na rozcestí, jak

je označila sociálně-demokratická poslanky
ně: „Buď zrovnoprávnění mezd — nebo zru
šení rozlukového zákona!“ Toto přihlédnutí
ke skutečnosti znamená mnoho. Ale jak da
leko je ještě poznání Jakými cestami lze do
jiti ku spravedlivému hodnocení práce ženy
— a to nejen zeny výdělečně cinne, ale i ze
ny v rodině. Gož práce ženy v rodině nepři
chází v úvahu, protože není hodnocena
v Kč? Ale co má větší cenu pro národ a
stát — jedna matka dětmi obdařená, nebo
deset bezdětných, výdělečných žen? To bu
de zajisté rozhodující při řešení otázky vý
dělečné činnosti ženy, neboť svoboda kaž
dého člověka je do určité míry podřízena
zájmům státním a nebudou to tedy ani ženy
samy, které budou řešit otázku mezd. Ale
situace uzrává — něco se stát musí!

Dělnické aktuality.
I.
Diskuse o podporách v nezaměstnanosti
neustává. Již jsme mnohokráte poukazovali
na to, že dnešní almužnické podpory jsou
jen nepatrnou splátkou dluhu, kterou má
Společnost vůči nešťastníkům, kteří se ne
svojí vinou octli bez práce a zaměstnání.
Mezi mzdami zaměstnaných a podporami
nezaměstnanosti existuje dokonce úzká sou
vislost v tom smyslu, že mzdy se řídí podle
výše podpor. Jenom vysokým státním pod
porám vděčí zaměstnaný anglický, severo
americký, švédský a pod. dělník za svoji
vysokou životní úroveň. Vysoké mzdy mají
zase nesmírný národohospodářský význam,
poněvadž udržují míru spotřeby a chod vší
výroby. Zajímavé jest, že strana, která se
honosí jako politický výraz zemědělského
stavu u nás, poskytuje ve svém tisku místo
pro útoky na podpory v nezaměstnanosti,
ačkoliv právě tato strana by se měla co nej
více snažiti o vysoké mzdy, tedy mutatis mu
tandis též o vysoké podpory. Jest přece zná
mo, že v dobách prosperity náš dělník s ro
dinou spotřeboval téměř dvě třetiny svého
důchodu na potraviny. Dnešní mizerné mzdy
znamenají pro zemědělce a celou potravino
vou výrobu stav chronické chudokrevnosti.
Pojištěné mzdy činily v r. 1929 téměř 15
miliard Kč, v r. 1934 klesly na
miliardy
Kč, úbytek na mzdách činil tedy 5% miliardy
Kč. V témže roce bylo vydáno všech pod
por asi 650 milionů Kč, což ovšem nemohlo
nahraditi národnímu hospodářství ztráty na
dělnických příjmech. Od roku 1925 až do
r. 1935 bylo vydáno ministerstvem sociální
péče na všechny druhy podpor něco přes
3Ys miliardy Kč úhrnem. Tyto peníze byly
z největší části použity pro nákup zeměděl
ských produktů; politická strana zeměděl47

ského stavu má tedy velmi málo důvodů
k tomu, aby útočila proti podporám. Cesta
ze zemědělské krise vede skrze posílení kup
ní schopnosti dělnického lidu a krátkozraká
politika některých agrárních činitelů jest
podlamováním větve, na které sedí všechna
zemědělská výroba.
O poklesu spotřeby výroby masa a piva
jsme už psali. Stoupla zato spotřeba tuků,
brambor a laciných cigaret. Poklesla spo
třeba doutníků (v r. 1936 — 149 milionů ku
sů oproti 325 milionům v r. 1930) o více
než 54%.
V celém světě roste přesvědčení, že s liberalistickým laissez faire lze dojiti leda
k naprostému krachu. Všude se stávají otáz
ky mezd, podpor, sociálního a j. pojištění
nezbytnou složkou politiky vlád. Poměrně
ze všech nejdéle vydržely USA v liberalistickém hesle nevměšování se veřejné moci do
hospodářských záležitostí. Však tam též byl
nápor krise nej citelnějším. Dnes USA pod
nátlakem energického Roosevelta má už do
konce sociální pojištění, proti němuž byli
dříve nejen zaměstnavatelé, nýbrž i dělníci.
Nyní je tam podchyceno sociálním pojiště
ním více než 25 milionů lidí; v celém světě
působí 400 sociálně-pojišťovacích zákonů.
S růstem dělnického pojištění roste tež
význam nositelů pojištění (VPÚ, ÚSP a p.)
pro celé národní hospodářství. V knížce
„Aktuální problémy starobního a invalidní
ho pojištění“ od prof. Emila Schoenbauma
probírá autor některé důležité otázky s tím
spojené. Na sír. 15. autor píše: „Vývoj mo
derního hospodářství spěje totiž sioe k roz
množení pracovní příležitosti, pro niž v prv
ní řadě se požaduje rychlá přizpůsobilost,
vlastnost to mládeže; naproti tomu ubý
vá takových pracovních příleži-
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t o st í, pro které se požaduje zruč
nost, získaná dlouholetou zkuše
ností, která souvisí obyčejně s vyš
ším věkem. Zatím co moderní hygiena
prodlužuje trvání lidského života a tím i ú
čast starších ročníků v celkové populaci — a
na tyto výsledky je právem hrda — ubývá
v moderním hospodářství možno
stí tyto déle žijící osoby plně za
městnat i.“
Prof. dr. Schoenbaum má na mysli onu
trvalou nezaměstnanost lidí, která byla vy
volána automatisací a racionalisácí výroby.
Pro dělníka a nositele sociálního pojištění
vznikají tu nové těžké úkoly. Dr. Schoen
baum praví na str. 20:
„Existence desetitisíců starých a trvale ne
zaměstnaných dělníků, kteří třeba i po ná
vratu normálních hospodářských poměrů ne
budou moci najiti zaměstnání, dokazuje ci
telnou mezeru v našem sociálně-politickém
zákonodárství. Sociální pojištění, na které
si tento nyní trvale nezaměstnaný — třeba
501etý zaměstnanec — po léta platil, nemá
pro něho dávek. Není nemocný a nepobírá
tudíž nemocenské; není ve smyslu sociálněpojišťovacích zákonů invalidní a nemá tudíž
nároku na invalidní důchod; není také dosti
starý, aby mohl uplatňovali nárok na dů
chod Starobní; nezemřel, takže pojišťovna
nemůže vypláoeti vdově nebo sirotkům po
třebný důchod; je však bez práce a bez ja
kékoliv podpory v nezaměstnanosti, kterou
dávno vyčerpal. Je to živoucí výčitka
našemu hospodářskému řádu, kte
rý není schop en zaopatřit i z a mě si
náni osobám schopným a hledají
cím práci, ani náhradu za ně oso
bám, které pracovní výdělek ztrat i 1 y.“
I mnozí průmyslníci jsou si vědomi, že
dnešní hospodářský řád jest neslučitelným
s pravým společenským pokrokem v duchu
míru a pokoje. Na valné hromadě Svazu
německých průmyslníků pravil předseda inž.
Můhlig, že nelze u nás mluviti o konjunktu
ře, pokud práceschopní lidé ve velkém po
čtu jsou bez práce. Projev dr. J. Preisse vy
zněl dosti pesimisticky co do rázu a trvalosti
nynější značné výrobní konjunktury: zlep
šení výrobní situace potrvá jen krátký čas;
nynějŠí konjunktura pramení v investicích
veřejné ruky. Zmenší-li se, resp. zmizí tento
zdroj hospodářského oživení, shroutí se kon
junktura docela.
Přívrženci marxismu rádi poukazují na So
větský svaz, kde prý vůbec nejsou známy
obtíže, se kterými musí kapitalistický svět
tolik zápasiti. V tisku a na schůzích líčí ži
vot v sovětech v samých růžových barvách.
Zamlčují při tom ovšem, že životní úroveň
sovětského dělníka se nemůže ani rovnati
úrovni zaměstnaného anglického nebo se
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veroamerického dělníka. Zamlčují též fakt,
že všude v kapitalistickém světě (kromě fa
šistických diktatur) jest zaručena svoboda
sdružování dělníků a možnost vybojovali si
lepší životní podmínky. Avšak v sovětském
svazu nejsou dovoleny svépomocné dělnické
akce; tamější odborové organisace jsou pou
hé státní orgány a stávka na příklad jest
těžkým zločinem proti státu. Dělník jest
tam proto odkázán na zvůli úřadujících sou
druhů ve všech otázkách života. Proto v
SSSR musí též pracovati žena a matka, jinak
by se rodina neuživila z pouhého výdělku
otce. V těžkém sovětském průmyslu bylo
v r. 1929 zaměstnáno 940 tisíc žen, v r.
1936 již téměř 3 miliony žen! Všech žen
v průmyslu, kolchozech, obchodech a pod.
bylo v r. 1936 na 8V2 milionů (oproti r. 1929
— přírůstek o 5 milionů pracujících žen!)
Tomu se tedy říká „pokrok". Ve všech buržoasních“ zemích je procento pracujících
žen, zejména v těžkých povoláních, mizivé
oproti sovětskému svazu, kde dnešní pomě
ry silně připomínají začátky kapitalismu v
Anglii a jinde.
Co všecko se nazývá „pokrokem“, jest
mnohdy až k pláči. Tak na př. v r. 1912 vy
šla v Drážďanech ve druhém vydání knížka
pověstného apoštola fašismu, Othmara Spanna, ve kterém se někteří naši intelektuálové
přímo vidí: „Untersuchungen uber die un
eheliche Bevölkerung in Frankfurt a. M.“,
ve kterém autoř-zastává názory, hodné jeho
ideového předchůdce pruského krále Bedři
cha II. „Velká sovětská encyklopedie“ velmi
sympaticky cituje toto veledílo za jeho chva
litebné „liberálně-pokrokové stanovisko“!
Komentáře jsou tu zbytečné.
Ani marxismus, ani fašismus není cestou
z dnešních sociálně-hospodářských zmatků,
nemluvě již o objektivní uskutečnitelnosti na
př. sociaíisace, t. j. sespolečnění všech vý
robních prostředků. V ČSR je více než 90%
všech živnostenských závodů malých, ve kte
rých je zaměstnáno nejvíce pět dělníků; to
též ve Francii a jinde. Co chtějí tu socialisté
poříditi se svým heslem o paušální socialisaci? Nechtějí snad „socialisovati“ ševče se
dvěma tovaryši? Podle posledních statistik
byl stav živností v Československu takový:
počet v tisících
krejčí
172
zedníci a betonáři
156
truhláři
117
obuvníci
110
řezníci a uzenáři
60
mlynáři
25
zámečníci
132
pekaři
46
cukráři a pod.
25
Z celkového počtu 172.000 krejčí je 62.000
samostatných živnostníků, truhlářů je 22.000
samostatných a pod. Proto raději nechte
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planých řečí o socialisaci a hledejte jiné
cesty!
Že nutnost nových cest sociální a hospo
dářské politiky jest jasně uvědomována od
povědnými činiteli, svědčí nedávný projev
ministerského předsedy dr. Milana Hodži
k novinářům, ve kterém se pan ministerský
předseda dotknul problému trvalé (techno
logické) nezaměstnanosti u nás a zdůraznil,
že boj proti trvalé nezaměstnanosti znamená
určitý systém výrobní a sociální politiky.
Podle slov dr. M. Hodži stává se tento pro
blém celonárodním, bez rozdílu národnost
ních a ideologických směrů a vyžaduje váž
ného studia. Pan ministerský předseda proprohlásil, že nemůže dáti určitou odpověď
na otázku trvalé nezaměstnanosti.
Tato slova odpovědného ústavního činite
le naší republiky jsou nejvážnější výstrahou
pro všechny ty, kteří samým nadšením pro
stoupající výrobní indexy a rostoucí kapi
talistické zisky křičí o dalším „uvolnění pod
nikání“ a jiných slastech liberalistické džun
gle. Ve Švédsku již byla jmenována komise
pro studium otázky technologické nezaměst
nanosti, která však není tam ani tak tíživou,
jako u nás. Myslíme, že bylo by zajisté
na čase, aby se u nás začalo vážně praco
vali na tomto problému.
II.
Odpor proti panujícímu kvasi-liberalistickému řádu se šíří všeobecně. Stále více se
ujímá přesvědčení, že nebude na zemi so
ciálního klidu a pokoje, dokud nebude pře
budováno společenské zřízení. I s nej vyšších
a odpovědných míst slyšíme, že na př. otáz
ka technologické nezaměstnanosti v době
rostoucí výrobní konjunktury stává se čím
dále ožehavější. Konjunkturální hospodář
ské oživení zřejmě nestačí pro odstranění
tohoto novodobého sociálního zla, ohrožu
jícího samotné základy společenského spolu
žití a morálky. V USA a Anglii, ačkoliv tam
výrobní horečka pomalu dostupuje svého
vrcholu a překročila už nejvyšší bod z r.
1929, je několik milionů trvale nezaměstna
ných, u nás jich je na 700 tisíc lidí. Severo
americké Spojené státy prožívají nyní obrovsvé sociální boje; totéž, byť i v menším mě
řítku, se odehrává v evropských zemích.
Co pomohou řeči a články v tisku o žá
doucnosti sociálního míru a klidného roz
voje? Nynější řád sám v sobě již má zá
rodky sociálních katastrof. Z tohoto faktu
Marx odvozoval své učení o revolučním tříd
ním boji. Skutek byl jím povýšen na normu,
nouzota byla prohlášena za ctnost. Avšak
dějinný vývoj dal za pravdu těm, kteří ne
uvěřili v novodobý mesianismus revoluční
ho proletariátu. Dnes už jest zřejmo, že jed
notný třídní boj dělnictva patří k neuskuteč
něným a neuskutečnitelným utopiím. Tech
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nologická nezaměstnanost způsobila sociál
ní třídění v řadách samých proletářů a roz
poltění dělnictva na dvě definitivní složky —
zaměstnance, povětšině sociálně-reformistické, stoupence klidného vývoje, demo
kracie, a nezaměsínance, kteří po ně
kolika letech nucené zahálky se stávají ne
přáteli všeho demokratického smlouvání a
klidného sociálně-hospodářského rozvoje,
který pokrytecky nechá živořiti bez vlastní
viny tyto nešťastníky. V sousedním Němec
ku byla tato trvalá nezaměstnanost mistrně
využita hitlerismem pro dosažení moci ve
státě. Protidemokratické směry vůbec rády
loví v řadách trvale nezaměstnaných, a je
nom vysokým mravním hodnotám našeho
dělnictva lze děkovati za to, že rozvratná
propaganda se neujala u nás v té míře, aby
vzbuzovala vážné obavy o budoucnosst Tím
větší jest povinnost celé společnosti vůči
těmto vyděděncům života, povinnost to ele
mentární spravedlnosti a lásky k bližnímu.
Proto odporným dojmem působí kozácké
nájezdy určitého tisku proti podporám v nenezaměstnanosti, v nichž titíž lidé, kteří svůj
raison d'etre vidí v doživotním zaopatření
na účet státu, se rozčilují nad „znemravňováním“ nezaměstnaných, pobírajících enorm
ní apanáže ve výši celých 10 Kč týdně.
Zdraví-li se fašisté všech směrů zdviženou
paží a komunisté vztyčenou pěstí, mohli by
tito špirifusoví umravňovatelé lidu se vzá
jemně zdraviti nastavenou dlaní. Porušuje-li
někdo u nás sociální mír, nejsou to naši
dělníci; léta krise prokázala, že právě dělní
ci to byli, kteří projevili hluboký smysl pro
národ a stát. Obdivuhodná trpělivost, s níž
náš pracující lid snášel neslýchané snížení
své životní úrovně, věru nezasluhuje, aby
různí pisálkové házeli blátem po dělnictvu.
O společenské morálce by se dalo ovšem
mnoho psáti, zejména co se týče mezd ze
mědělského dělnictva. Podle zpráv Státníhoúřadu statistického (číslo 133—135, sír. 978)
byly hodinové mzdy zemědělských dělníků
na denní plat v letech 1933, 1934, 1935 a 1936
v Kč (pro Čechy):
Oblast

Kategorie
dospělí muži a
ostatní výrostci

řepařská

obilnářská

bramborářská

1.35—1.45

1.05—1.25

1.05—1.10

Výrostci od 16 let
ženy a dospělá
děvčata od 16 leť

1.----- 1.10 0.85—1.— 0.75—0.85

Hoši a děvčata
mladší 16 let

0.80—0.95

0.65—0.90

0.60—0.75

Na Moravě se v letech 1933—1936 pohybo
valy mzdy zemědělských dělníků od 60 hal.
do 1.42 Kč za hodinu (str. 983), v ostatních
zemích nebyly poměry lepší. Nad těmito
číslicemi jest třeba se zamysliti. Z nich vy
plývá, že nej‘horší vykořisťování dělnictva
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se provádí nikoliv v průmyslu, nýbrž v ze
mědělství, kde „svátý zákon půdy“ nikterak
nepřekáží, aby pracující za mzdu nebyli do
slovně vyssáváni. Útoky proti podporám v
nezaměstnanosti, jež se pravidelně opakují
v každém předjarním období, dokazují, že
i tyto žebrácké mzdy se zdají býti pánům
velkostatkářům vysoké. Celá kampaň proti
podporám jest vedena snahou, aby lidé pra
covali za 5 až deset Kč týdně, což by jistě
nastalo, kdyby se podpory přestaly vypláceti.
Prováděti u nás protidělnickou politiku
jest nejen nemravné, nýbrž též nerozumné.
Každá ofensiva proti nezaměstnaným na
hání jen vodu na komunistický mlýn. Veřej
nost (ta nevelkostatkářská) již se dosti na
platila agrárním bašibozukům, aby už ko
nečně měla právo na pokoj. Existence set
tisícu trvale nezaměstnaných, ač práceschopných a prácechtivých lidí, jest vážným po
bídnutím k tomu, aby se už začalo hýbati
problémem přebudování všech společen
ských řádů v duchu pokoje a lásky k bliž
nímu. Musí už konečně přestátí zlořád, že
samozřejmá povinnost společnosti vůči obě
tem dnešního hospodářského řádu se plní
jen za cenu různých ústupků a koncesí latifundistům a pasteurisáíorům, nalévajícím pasteurisované (t. j. zbavené choroboplodných
zárodků) mléko do nesterilisovaných (t. j.
nezbavených zárodků) konví, při čemž se
namlouvá veřejnosti, že takový postup je
s to, chrániti zdraví konsumentů. Hubená
léta hospodářské krise ukázala jasně na
pravé rozněoovatele bezohledného třídnictví
a společenského rozkladu u nás: dělníci
však, ať již zaměstnaní nebo nezaměstnaní,
to nebyli.

RECENSE.
Prof. dr. Bed řich Vaše k: Doba úzko
sti a varu, náklad. Vesmír, Praha, str. 182,
r. 1936. V úvodě autor píše: V hlubokém
soucitu s úzkostmi lidstva byly psány od
stavce této knihy. Věnována je všem, kdo
tyto úzkosti v sobě pociťují, jako matka po
ciťuje v sobě bolesti svých dětí, a kdo hle
dají záchranné chodníky z tohoto mučivého
bloudění.
Počet sebevražd v Československu je na
stálém vzestupu. V r. 1919 připadalo na
100.000 obyvatelů 21.1 sebevražd, v r. 1935
27. Sebevražednost v ČSR. dostoupila tako
vého stupně, že ve světových přehledech
sebevražednosti jsme pro r. 1930 byli vedeni
již na druhém místě, ihned za Rakouskem
(39.9 sebevražd na 100.000 obyvatelů). Se
bevražda přestala býti zjevem plným hrůzy.
Veřejné mínění se stalo velmi shovívavým
při hodnocení sebevraždy. Denní tisk mnoh
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dy nemá pro sebevraždu ani slova odsouze
ní, naopak svým románovým a sensacechtivým způsobem líčení sebevražd, zvyšuje
v očích čtenářů názor o dovolenosti a uži
tečnosti tohoto činu.
Různorodé příčiny sebevražd mají jeden
rys společný: nespokojenost sebevrahovu, ať
se sebou samým nebo s prostředím, ať již
tato nespokojenost byla nezaviněná, nebo
způsobená vlastní vinou.
Příčiny jsou jak v hospodářské situaci
doby, tak i v kulturních poměrech. Národ
ním neštěstím a těžkým kulturním nebez
pečím vzhledem k sebevraždě se dále stává
špatná rodinná výchova, bez náboženství,
bez vyššího chápání života a jeho hodnoty.
Moderní vzdělání zanechává duši nehotovost
polovičatost, nespokojenost. Šíří se skepti
cismus. V důsledku rozvratu mravního řádu
vzrůstá počet příčetných lidí, kteří odchá
zejí ze života dobrovolně. Kdo chce účinně
pracovat o to, aby sebevražednost byla co
možno nejvíce snížena, ten se musí dáti
v boj s mravními a hospodářskými poměry.
Nutno zarazit vše, co vede k demoralisaci:
veřejné vychvalování neřestí, svádění k nim,
mravní frivolnost v kinech, v divadlech, ro
mánech, časopisech, denním tisku. Jest třeba
bojovati proti hospodářským a kulturním
zlořádům. Avšak vše to nestačí: nápravu
zjedná pouze víra a náboženství,
nikoliv povrchní „matriková“ pří
slušnost v nějaké Církvi, nýbrž ži
vá, nadpřirozená víra, projevují
cí se skutky.
Smýšlení člověka, ve kterém je mravnost
otřesena, se prakticky projevuje v rozvratu
životního řádu. Dr. Vašek cituje řadu zpráv
z denního tisku, které svědčí o neuvěřitelné
zpustlosti dnešní generace. Tato tragická ka
suistika dekadence mravnosti je prostě ne
vyčerpatelná. „Mně je všechno jedno. Jednám-li mravně či jednám-li nemravně? Smě
ji se těm buržoastickým přežitkům!“ „Mrav
ní řád?! Nic není pravda, vše jest dovoleno!“
Příčiny úpadku mravnosti z velké části za
vinily sociálně-hospodářské poměry, bída a
nouze lidí. Dále vinu mají nauky mravního
relativismu, skepticismu a pesimismu, též
rodinné poměry. Prostředí zaviňuje v demoralisaci doby strašně mnoho. Ale bylo by
bludem, kdybychom všechnu vinu za znemravnělost jedinců připisovali pouze pro
středí. Velmi mnoho zavinují jednotlivci sa
mi. Svobodná vůle člověka je konečnou in
stancí, rozhodující o lidském jednání. Od
klon od náboženství působí tu nejvýš zhoub
ně. Cesta k nápravě? Pius XI. praví v en
cyklice „Quadragesimo anno“: V úkrytu du
še třeba i nejzkaženějšího člověka se tajívají — jako ohnivé uhlíky pod popelem —
obdivuhodné duchovní síly.“ Tyto uhlíky
třeba objevit a opatrně roznítili. Je třeba
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veliké lásky v rodinách, u jednotlivců, u
státníků. Náboženství správně chápané a
správně žité je zázračně účinným prostřed
kem mravnosti.
Pro člověka jest nejvýš důležité, aby si
uvědomil, co jest v životě a účelu jeho pod
statného a co podružného. Vláda podstat
ného nad podružným je dvojnásob důležitá
dnes, kdy člověk technikou úžasně vystup
ňoval účinnost svých schopností. Duše mo
derního člověka žije pod tyranstvím vněj
šího světa. Důsledky: odpad od vyššího ži
vota, zajetí nicotnosti a rozvrat a chaos v
hodnocení všech životních hodnot. Hierar
chie hodnot jest porušena; jako trest za
zvrácení řádu prožívá lidstvo sociální, ho
spodářské a politické katastrofy.
Autor knihy věnuje další kapitoly otáz
kám mravní čistoty. Mládež má jedno velké
svaté právo, aby ji nikdo nedělal překá
žek na cestě k spořádanému životu a k Bohu.
Rodině věnuje dr. Vašek jednu z nejkrás
nějších kapitol své knihy. Jedním z nej
větších děl pozemských jest dobře vychovati člověka. I národ potřebuje řádných
rodin, neboť národ nemůže býti lepší než
jednotlivci, z nichž se skládá. Bohužel, roz
vrat rodiny pokračuje i u nás. V r. 1919
bylo v Československu 15.9 rozluk na 100
tisíc obyvatel, v. r. 1934 již 46.1. I tu vinu
nesou jak společenské poměry, tak i mravní
rozklad v duších. Rozvrat rodiny zhoub
ně působí na děti, na jejich výchovu a
správný poměr k rodičům, na celkovou po
pulaci a na celou společnost. Jak pomáhati
rodině? „Uzdravitelnými učinil Bůh náro
dy“ (Moudrost 1, 14). Je potřebí předně plá
novité politiky rodinné, po stránce hospo
dářské, právní a sociální. Je nutno změ
nili nesprávné pojímání manželství a ro
diny. S otázkou rodiny je úzce spiata otázka
populační. Dnes je všeobecně uznávanou vě
cí, že porodnosti u nás ubývá. Novomalthusianská teorie a prakse se opovážlivě šíří.
Pohnutky omezování porodů jsou rozma
nité, ale lze je všechny shrnouti v jedno:
ztráta víry v Boha a převrácený řád mrav
ních hodnot. Následky omezování porodů
jsou nedozírné jak pro rodiny, tak i celý
národ. Není však správné, když se ospra
vedlňuje omezování porodností tvrdou nut
ností a nemožností uživiti „přebytečné“ oby
vatelstvo. Vynikající statistikové, zeměpis
ci, národohospodáři a technikové jsou svor
ní v tom, že země může za dnešního stavu
techniky pojmouti mnohem více lidí než
jich je.
Rozvrat hierarchie hodnot je viděti také
v tom, že se nebezpečně šíří nesprávné na
uky o poměru mezi jednotlivcem a kolek
tivem (státem). Stát jest zastánci fašistic
kých (a vůbec universalistických) směrů
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pojímán jako nějaká mythologická bytost,
která smí žádati každou oběť.
Stát je ovšem společnost dokonalá a ve
škerá přirozenost člověka volá po společ
nosti. Sv. Tomáš Aquinský učil: „Blaho o
becné má přednost před jakýmkoli blahem
soukromým“, ale připojuje k tomu důle
žité omezení: „blaho obecné“ má přednost
před soukromým, je-li téhož druhu“.
Proto na př. stát nemůže žádati
na jednotlivci, aby obětoval zá
jmu státu spásu své duše. Osobnost
nesmí býti státem utlačena. Dr. Vašek hlu
boce rozebírá problém individua a kolektiva.
Doporučujeme při této příležitost těm naším
čtenářům, kteří ještě nečetli knihu téhož
autora „Rukověť křesťanské sociologie“, aby
si toto dílo opatřili, jako pevné a jisté vo
dítko v bludišti moderních názorů na stát
a společnost. Nádherná nauka Církve, spo
čívající na výroku Božského Spasitele: „dej
te císaři, co jest císařovo, a Bohu, co Mu
patří“, jest v dnešním chaosu směrů a ná
zorů majákem pravdy a spravedlnosti.
V dalších kapitolách obrací autor pozor
nost k problémům: tragika mladých, maje
tek: kdy požehnáním, kdy kletbou?, etika
dělnického hnutí, etika demokracie. Autor
stojí oběma nohama na půdě demokracie,
kterou pojímá vskutku křesťansky vzneše
ně. Demokracie musí býti udržována do
konale čistou. Demokracie nesmí propadnouti prázdnému formalismu: vládě hesel,
frází, žití z minulých zásluh, hromadění de
mokratického pomocného aparátu, jako jsou
volby, výbory atd. To jsou jen prostředky
a formy. Ale věc! Věc! Obecné blaho! Čím
dál tím dokonalejší obecné blaho! Demo
kracie není primitivní šablona, nýbrž od
povědí na složité potřeby životní. Cílem
demokracie je stále více se blížiti uskuteč
nění obecného blaha.
V doslovu praví autor: Etické problémy
nesmírného významu doléhají dnes na duši
myslícího člověka a drtí jí svou ohromnou
tíží. Chceme pomoci svým trpícím bratřím.
Opravdová, ale současně též absolutně bez
pečná pomoc jest jen jediná: Bůh. Můžeme
lidem pomoci, budeme-li míti odvahu vodit
je ke zdrojům toho světla, k zdrojům
mravních energií, jimžnení nemož
no v duších a ve společnosti vítěziti i n ad strašným mystériem zla
a biu du.
Kniha tato jest jedním z nejlepších socio
logických děl poslední doby. Četné statis
tiky, citáty a jiné doklady zvyšují přesvěd
čivost vývodů dr. B. Vaška na stupeň jistoty.
Vzpomínáme mimoděk na výrok Dostojevského: není-li Boha a nesmrtelné duše, pak
jest vše dovoleno! Kniha „Doba úzkosti a
varu“ jest mohutnou obžalobou dnešního
světa bez Boha a morálky. Lidé sami si
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jsou vinni svou bídou, mravní a materielní. Východisko z bludiště mUže býti jenom
v návratu k zásadám, jak je BUh lidem zjevil
a vštípil do lidské přirozenosti. Vřele dopo
ručujeme naším čtenářUm toto dílo prof. dr.
Vaška, na které československá katolická
veřejnost mUže býti právem hrdou.
G.

ZAJÍMAVOSTI
ZE ŽIVOTA SOCIÁLNÍHO
A HOSPV)AřSKÉ.HO.
Pokles masa u nás.
V roce 1930 poklesla spotřeba masa u nás
oproti r. 1935 o 7%, spotřeba tukU stoupla
o 13°o, což je viděti z této tabulky:
Spotřeba v 1000 tunách:
v r. 1936
v r. 1935
Hovězí maso
1718
Vepřové maso
1845
1912
Vepř, sádlo a slanina 773
667
Úhrnem maso
3853
4127
Úhrnem tuky
888
792
Pokles příjmU pracujících vrstev jest pří
činou toho, že se méně jí maso a více se
mastí brambory. Řešení krise ve výrobě ži
vočišné mUže spočívali pouze ve zvýšení dUchodu lidí. To co někteří navrhují — zvý
šení cen umělých tukU o 5 Kč na kg za
účelem pozvednutí spotřeby přírodních tu
kU, sádla a másla, sníží ještě více i beztoho
ubohou životní úroveň širokých mas a ne
přivede k cíli, poněvadž lidé nebudou kupovati ani umělých tukU ani přírodních, nebudou-li jim zároveň zvýšeny příjmy. Kro
mě toho lze se odUvodněně obávati, že se
zvýšením cen umělých tukU zvýší ceny též
producenti živočišných tukU. Cesta k zvý
šení spotřeby sádla a másla vede spíše skrze
zlevňovací politiku, t. j. k zlevnění cen píc
nin. V každém případě nelze řešiti krisi
zemědělského stavu na úkor jiných krisí
a bídou postižených stavU. Byl by to divný
„solidarismus“.
Hospodářská konjunktura.
Ve výroční zprávě Národní banky se kon
statuje vysoký stupeň hospodářské konjunk
tury v rUzných zemích. Mnohé státy již za
čínají míti obavy z této konjunktury. J. M.
Keynes varuje před přílišnou kapitálovou
expansí a grúnderskou horečkou. Všecko
nasvědčuje tomu, že konjunktura se blíží
k svému vrcholnému bodu, kde již nemUže
býti než pokles „prosperity“ a obvyklá ka
pitalistická krise. Prostí smrtelníci nevědí
však nic o dnešní konjunktuře, poněvadž
mzdy jsou pořád mizerné a zaměstnanost
lidí se jen nepatrně zlepšila. Nastane-li oče
kávaná výrobní a odbytová krise, zhorší se
ovšem dnešní situace ještě více. Svět stojí
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před novým nebezpečím sociálních a poli
tických otřesU, jako tomu bylo za poslední
krise. Lidé jako obvykle budou překvapeni
událostmi, místo aby se pokusili je říditi
podle zákonU rozumu a srdce. Jakoby neu
bylo možné odstraniti tento nemravný a ne
smyslný liberalistický řád v duchu pokoje a
lásky, dříve, než propukne katastrofa! Se
trvávání v tomto řádě jenom posiluje ex
trémní směry a živí nenávist mezi lidmi.
Liberalismus je prostě neudržitelný, nemluvě
již o jeho nemravnosti; jest třeba proto přebudovati od základU dnešní společnost a
nečekati na sociální a politickou kalamitu.
Úmrtí kojenců.

Na 1000 kojencU ve stáří do jednoho roku
umírá do 50 v Austrálii, Holandsku, Švýcar
sku; od 50 do 100 na 1000 umírají v Anglii,
Švédsku, Francii, Německu, Rakousku, Itálii;
od 100—150 v Československu, Japonsku,
Maďarsku, Polsku, Španělsku, Bulharsku;
od 150 výše v Lotyšsku, Rumunsku, Pale
stině, Chile, Britské Indii.
Příjmy a závazky V. P. ú.
Dosavadní Závazky Všeobecného pensijního ústavu činí as 48 miliard Kč a jsou
kryty as 45G miliard Kč. příjmU. Deficit
má býti uhrazen úsporami, resp. zlepšenými
příjmy v období prosperity.

Zákaz jednotkových domů v Jugoslávii.
V Jugoslávii bylo zakázáno na další rok
zakládání obchodních domU s jednotkovými
cenami.

Statistika sňatků mladších 16 let.

Nedávný případ sňatku mezi dvaadvaceti
letým občanem USA s devítiletou vyvolal
velké hnutí severoamerických ženských spol
kU proti tomuto zlořádu. V r. 1930 bylo v
USA provdaných žen mladších než 15 let
4506, mezi nimi 167 vdov a 96 rozvedených.
V r. 1936 přestoupil počet provdaných pod
patnáct let pět tisíc! Připočteme-li k tomu
ještě i patnáctileté, je v USA asi 20 tisíc
provdaných žen pod šestnáct let.
Výsledky stávek.

Podle sdělení Státního úřadu statistického
bylo v lednu 1937 15 stávek (v prosinci 1936
18). Stávkující zameškali 13.229 (11.332) pra
covních dnU a na mzdě ztratili 202.126
(273.637) Kč. V dUsledku stávek nepracova
lo 8 závodU, v nichž ztráta na mzdě obnášela
660 (8.833) Kč. Výsledek pro zaměstnance
byl ve 2 případech kladný, v 5 případech
částečný, ve 2 případech záporný a v 6 pří
padech dosud neznámý. Výluky se v měsíci
lednu nevyskytly.
58

ROZPRAVY
Dělnické mzdy.
V r. 1925 v úhrnném poměru výroby kamenouhelné participovala ruční práce 33.4
procenta a stroj*ová práce 46.6 procent,
~
. v
těžbě hnědouhelné měla ruční práce podíl
88.8 procent, práce strojová 11.1 procento.
V r. 1935 byl podíl ruční práce v kamenouhelné těžbě pouhých 13.6%, v těžbě hnědo
uhelné byly poměry pro ruční práci přízni
věji. V dnešním nemravním hospodářském
řádě se zneužívá technického pokroku k ú
čelům rychlejšího obohacení se některých
podnikatelů; stroje, místo, aby ulehčily člo
věku lopotu a námahu, berou mu důchod.
Horník, který byl dříve plně zaměstnán,
v důsledku racionalisace provozu pracuje
o jednu až tři směny méně. Nebylo by to
ještě neštěstím, kdyby ovšem u nás platila
zásada rodinných resp. minimálních mezd.
Avšak liberalismus s jeho „trhem práce“ a
„zákony nabídky a poptávky" nezná než zá
sadu nejvyššího zisku pro majitele výrob
ních zařízení. Zdálo by se (se stanoviska
pouhé společenské slušnosti a zdravého lid
ského rozumu), že podniky jsou tu proto,
aby se uživili podnikatelé a zaměstnanci, a
dnešní hospodářský zlořád uznává jenom
to svojí sociálně užitečnou prácí. Bohužel,
zájmy kapitalistů a na dělníka pohlíží jako
na pouhý výrobní prostředek, jako na př.
jím jest tažné zvíře nebo parostroj. Podle
toho také
' ' vypadají
..................
dělnické
.. mzdy
' v odvět' ”
vích výroby nejvíce racionalisací postižerok
v revírech
'
v revírech
kamenouhelných
hnědouhelných
1929
727 mil. Kč
489 mil. Kč
383 mil. Kč
1931
580 mil. Kč
402 mil. Kč
1933
299 mil. Kč
1935
378 mil. Kč
293 mil. Kč
Čteme-li při tom, že těžba uhlí ohromně
stoupla v uplynulém roce, a s ní též zisky
těžařů, že zároveň klesají důchody pracu
jících, tedy klesá též spotřeba dělnických
vrstev. Nynější výrobní konjunktura má pří
mo nemravný ráz: jest to konjunktura pro
stroje. Až přijde krise, odnesou ji ovšem
zase lidé.

slové země (kromě Anglie) zaostaly v ho
spodářském vývoji; kdežto nové průmyslové
země (Maďarsko, Rumunsko, Dánsko, Švéd
sko, Řecko, Japonsko, SSSR) mají náskok.
Diagnosa dra Uhliga jest velmi správná a má
též velký význam pro posuzování budoucího
rozvoje mezinárodního obchodu, tedy i na
šeho exportního průmyslu. Stává se čím dál
jasnější, že nemůžeme již spoléhati na samo
činná zlepšování poměrů a v automatickou
regulaci mezinárodní směny. Nově vznikající
industriálni země znamenají jednak ztrátu
starých exportních odbytišť pro náš export,
jednak novou konkurenci o zbývající trhy.
Stačí poukázati na Japonsko. Poznáme-li ob
jektivní situaci ve světě mezinárodní směny
musíme též z toho poctivě vyvozovati dů
sledky: nutnost přeorientace našeho prů
myslu a věnování největší péče možnostem
domácího odbytu. Z toho též vyplývá celý
sociálně-hospodárský program — ukončení
nezaměstnanosti a pronikavé zvýšení národ
ního důchodu. V rámci dnešního kvasi-liberalismu, to ovšem nepůjde. Pokud bude exi
stovat dnešní nemravný sociálně-hospodářský řád s jeho zmatkem ve výrobě a s jeho
„trhem práce“, nebude pokoje a klidu.

Jak odstranili válku?
V „Národním Osvobození“ ze dne 28. II.
t r. čteme o tom, jak žáci odpovídali na o
tázku: Jak odstraniti válku? Žákyně IV.
ročníku Dagmar krásně odpověděla: „Do
kud se lidstvo nevrátí ke Kristu a jeho zá
sadám, nebude nikdy na zemi klid a pokoj,
nebudou nikdy odstraněny války, neboť je
dině On může ukázati lidstvu pravou cestu
ke šťastnému životu“. — Opravdu, Bože,
zjevil jsi pravdu maličkým a nezkušeným..

Ztráty na mzdách.

Nutnost přeorientace průmyslu.
Známý národohospodář a statistik dokfor
Uhlig zdůrazňuje v „P. T.“, že staré průmy
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Výroba rtuti.
Jednou z nej důležitějších válečných suro
vin jest rtuť. Roční výroba rtuti v různých
zemích:
Španělsko — 2,470.000 kg,
Itálie — 1,990.000 kg,
USA - 860.000 kg,'
SSSR - 270.000 kg
Mexiko — 280.000 kg
Československo — 80.000 kg
Španělsko produkuje 40% vší světové výro
by rtuti, Itálie 35%, Československo 1.3 proč.
Jest proto Španělsko velmi důležitým ohni
skem zbrojařských zájmů mnohých států,
zejména takových, které stále pociťují ne
dostatek v základních vylečných surovinách.
Španělsko je bohatou zemí také na jiné
válečné suroviny (kovy a pod.)

Podle „Ročenky Státního úřadu statistic
kého“ ztratilo dělnictvo za rr. 1929—35 asi
24 miliardy Kč na mzdách.
Veřejné investice.
V r. 1936 zadalo ministerstvo veřejných
prací různých staveb a j. za více než 540
milionů Kč.

Minutová výroba aut.
Za jednu minutu se na zeměkouli vyrobí
deset automobilů. V USA se vyrábí 77% vší
světové produkce ,v Anglii 8%', v Německu
5%.
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Bytová kultura.
USA připadá na tisíc obyvatel 35 koupe
len, v Anglii 31, v Německu 26, v Belgii
18, ve Francii 14, ve Švýcarsku 21, v Dánsku
20, v Holandsku 19. V bytové kultuře vedou
anglisaské země.
Zkrácení pracovní doby.
Že zkrácení pracovní doby jest dobrým
prostředkem pro zlepšení zaměstnanosti lidí,
v některých oborech výroby, dokazuje prá
va ze „Sociální revue“, č. 2 ,str. 151: V Anglii
byla počátkem ledna t. r. zkrácena pro 17.000
dělníků u vysokých pecí při osmihodino
vých pracovních směnách pracovní doba ze
7 na 6 dnů týdně, takže bylo nutno zařaditi
jednu další směnu a přijmouti 2.000 nových
dělníků.
Cifry z USA.

V USA bylo v r. 1935 uzavřeno asi 1,300.000
sňatků; v témže roce bylo tam asi 220.000
rozvodů, což činí 17°,o všech sňatků.

RESUME.
Avec les numéros 18—20 la premier vo
lume annuel des „Rozpravy“ est terminé.
Dans l'article Encyclique sociale „Quadra
gesimo anno“ accompagné dune explication
succinte le P. Dr. F. Kruš, S. J. poursuit
son commentaire de la circulaire papale.
La sociologie chrétienne nie la raison d'être
de la lutte des classen et du „marché du tra
vail“; il n'y aura pas de jističe et d'ordre,
tant que le marché di travail et la lutte des
classes, dont la faute retombe sur lui, ne se
ront pas disparus. Une organisation sociále
juste ne peut étre construite que sur les
principes de l'esprit de corps. Il est naturel
que ceux qui travaillent dans le meme corps,
respectivement dans le meme metier, crč
ení une association, dans l’organisation de
corps, est au fond représentée l'organisation
actuelle de la production avec sa répar
tition do travail. Ce ne sont pas seulement
les patrons qui appartiennent á un corps
mais aussi les ouvriers. Q'une autonomie
considerable soit adjugeé aux corps! Tant
que l'ordre liberal n'est pas supprimé, les
organisations ouvriěres professionelles sont
indispensables. Le Saint Pere Pie XI., ac
centue que, outre les corps meme, d'autres
organisations opportunes supplémentaires
doivent étre admises l'individu a non seule
ment le droit de créer de telies organisations
s'il le veut, mais il a aussi le droit de.choisir
pour elles des statut et des réglements tels
qui seraient l'instrument le plus élastique
pour le but dans lequel elles ont été con
struites.
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Dans le prochain numéro de „Rozpravy“
le P. Dr. F. Krus continuera l'explication de
l'encyclique „Quadragesimo anno“. La ques
tion de l'arrangement de la société humaine
dans l'esprit de paix et de charité comme
le prêchent noblement les papes et avec
eux aussi tout le monde chrétien, est très
actuelle à notre époque de „misère en abon
dance“. Le libéralisme moribond a repris
vie ces derniers temps, puisque la conjon
cture mondiale de production a encouragé
les espoirs et les voeux des adorateurs li
beraux de Mamon.
Dans l'article „Petit riens sur le li
béralisme“ S. S. Ghelfand public une cri
tique des tendances néo-libérales qui, au
nom de A. Smith et d'autres prophétes de
l'automatique économique, réclament que le
pouvoir public ne se méle en rien de l'éco
nomie.
La Science économique liberále domine
le monde actuell les écoles socialistes ellesmémes ne peuvent pas se débarrasser des
principes fondamentaux de l'economie poli
tique libéraR. Il est bien caractéristique que
le néo-libéralismene ne s'appuie pas autant
à David Ricard que justement à Smith. La
cause en est à ce que Ricardo ne croyait
pas en ,,1'harmonie sociále“ que préchait
Adam Smith, Say et d'autres encore dans
la doctrine „de la régularisation automatique
de l'économie“. L'auteur de l'article combat
la these du mécanisme économique.
Il n'existe aucune économie forcée mais
seulement réelle ou irréelle. Les relations
économiques sont, par leur caractère, d'or
dre éthique, ce qui exclue l'emploi de la for
ce. Jusqu' à aujourď hui le libéralisme s'en
appelle à la doctrine de Jean Jacques Rou
sseau c'est à dire que l'homme, de nature,
est bon et non chargé de penchants mau
vais. Cette doctrine est erronée. Les résul
tats des recherches scientifiques modernes
ont entierement renversé cette doctrine. Ausurplus, la doctrine de Rousseau mene lo
giquement é l'anarchisme absolu. Le libé
ralisme n'a pas le droit de se venter du re
haussement du niveau du bien- étre général,
parceque les ouvriers ont atteint une exi
stence digne, non comme le résultat du
,,jeu automatique de l'offre et de la deman
de, mais grace à leur lutte acharnée et aux
interventions du pouvoir public. L'auteur
critique les devises libérales de „libérte“
et ď „occasion égale pour tous“ et dévoile
leur vide intérieur et leur manque de prin
cipes.
L'onde néoliberale passera des que la conjonctore d’aujourd'hui décroîtra. Le péril
de nos jours consiste, outre dans le libéra
lisme, dans le penchant des masses vers
les extrêmes opposés — vers le bolchévisme,
le nacisme et d'autres semblables.
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Le Dr. M. Hořina dans son étude „Coudenhove-Kalergi sur le nacisme, bolchévisme
et catholicisme“ publie son entretien avec
cet excellent apôtre du Paneuropéisme. Coudenhove-Kalergi tient le nacisme pour le
danger le plus aigu et le plus grand pour
l'Europe, parcequ’il est la menace directe
de la guerre. Naturellemnt meme l’idéolodu nacisme n'est pas sans danger. Son idée
de létat totaliste signifie et la méconnais
sance et la négation de la porsonnaliíé en
l'homme.
Le bolchévisme est un danger culturel et
moral. La Russie, en 1917, a renoncé à I'Europe. La Bible de l'U.R.S.S. c'est le Capital
de Marx, les prophětes c'est Lenin, le pape,
c'est Stalin. Le matérialisme fanatique du
bolchévisme est incompatible avec leu'ropeisme, d'apr’s la foi européenne, l'homme
est le temple de l'esprit saint, un etre ayant
droit á la dignité humaine, á la liberté et
a la' justice. L'Etat est le moyen, non le
but, tandis que, d'apr’s la foi bolchévisíe,
l'homme n'est qu’une simple cellule un afôme de la matiěre sans áme. Un autre
danger du bolchévisme subsiste dans les
methodes bolchévistes et le danger pour
la paix mondiale existe taní qu'existera la
troisieme Internationale.
La Sainte Egiise prête sa sympathie aux
sHorts paneuropéens. Le Chrisfianisme gag
na le plus grand mérite de l'Europe, ayant
apporté au monde la foi en la filiation de
Dieu.
Un image claire et précise de l’afmosph’re bolchévisíe est livrée dans l’article
de R. Moeller-Dostali „Les proces de Mos
cou“. L'auteur, trés bien renseigné, y dépeint
la lutte pour le pouvoir dans la Russie so
viétique entre les successeurs de Lenin (Sta
lin, Trotzky, Zinoviev etc....). Les méthodes
de cefte lutte étaíent, dans la vraie accep
tion de ce mot, infernales et laches au plus
haut degré et cela de la part de fous ceux
qui y participaient.
Le résultat de cette lutte immonde aux
entrailles du parti communiste en Russie est
bien amer, mais mérifé pour l’ancienne gar
de communiste.
A présent c'est Stalin qui est au pouvoir
en veritable dictateur. Dictature ou democratie? — Voici la question vitale de nos
jours, le probléme du „Etre ou ne pas Etre“.
Dans l'étude „Fascisme et catholicisme“,
le docfeur A. Fuchs traite la conception fas
cist e de la société humaine. Le fascisme a
fait, certes, des tentatives pour combattre
la lutte des classes par le corporatisme,
mais il n'y a pas abouti.
La classe ouvrière dans létat fasciste, est
asservie; la mesure en toufes choses, c'est
l’État. L'eneyclique „Quadragesimo anno“
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critique de le corporatisme italien comme
manquant de liberté pour l’individu et étant
bureaucratisé. Du point de vue chrétien
nous réprouvons l’adoration fasciste de
l’Etat, la glorification de la guerre et les
méthodes de dictature. Entre l'Eglise et le
fascisme il y a de nombreuses divergences;
en l'an 1924 il en est arrivé plusieurs fois
meme aux violences anti-catholiques. Le pa
pe rejeta les theses erronées Hegeliennes,
formulées par Mussolini. „Tout dans l’Etat,
rien hors de l’Etat, rien centre l’Etat“.
Le fascisme tend a devenir religion et a
remplacer ainsi le christianisme. L'accord
actuel entre le catholicisme et le fascisme
manque de caractěre organique.
Dans les actualités ouvriěres „on enre
gistre la proclamation du président de l’U.S.
A., F. D. Roosewelt touchant la misere de
peuple américain au milieu du gigantesques
possibilités de la production, le chômage
progressif technologique qui est la vraie
institutions des corps et la nécessité d’une
activité augmentée des intellectuels catholi
ques dans les questions sociales.
Dans ce numéro noire revue introduit
une rubrique nouvelle „La famille dans la
vie sociále“. Dans Particle ,,le second con
grès international á Paris“ Madame M. Ku
čerová écrit sur le mouvement social femi
nisté. Le congrěs étudiera les modes par
lesquels les femmes pourront se perfection
ner pour fair pleinement face á leurs de
voirs. Il est impossible d'accepter que la
m’re doive étre forcée, par les circonstan
ces économiques, á quitter son ménage pour
compléter le gain insuffisant de son mari.
Un questionnaire, soigneusement rédigé
sur les circonstances familiales et sociales
doit servir de moyen auxiliaire aux études
détaillées et approfondies. De meme, pour
les travailleurs intellectuels, pour les artis
tes et les politiciens actifs, des questionnai
res ont été élaborés. Le congrés s'assurera
aussi la collaboration de médecins, de fravailleurs sociaux et d'autres encore.
La rubrique „Recensions“ public toute un
série de comptes rendu s sur des nouveautés
remarquables: O. Sulik („L'institution de
corps“), prof. Dr. Karel Kadlec („La ratio
nalisation de la vie“ — une splendide ana
lyse et critique des doctrines eugéniques),
prof. Dr. A. Chura („A travers la Slovaquie
sans une nouvelle géneration“), André Gide
(„Le retour de U. R. S. S.“), Václav Bě
hounek et Jiří Riess („U. R. S. S. dans la
littérature tchécoslovaque“), John Mac Mur
ray („Société créatrice“) et Gustave Cassel
(„La chute de l’étalon ďor“).
Dans les „Zajímavosti“ (Curiosités de la
vie sociále et économiques“) il y a, comme
toujours, de nombreuses statistiques et glos
ses.
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HERMES BABY

nobM

švýcarský psací
stroj
„do aktovky“

radlo

Váži i s kufříkem jen
3‘/2 kg a přece Vás udiví
svou přesností
a výkonem.

Cena s eleg. kufříkem Kč

1250'-

Ku každému stroji písemná'záiruka. Výhodné platební
podmínky. Žádejte podrobnou nabídku neb předvedení.
Generální zastoupení pro ČSRu

CHOCHOLA A SFOL.,
Pasáž Politiky.
PRAHA Václavské n. 23.
Zastoupení ve všech městech.

záruka

a dobrý poslech

„PHILIPS”
Obraťte se na firmu

mdlo

ZDiamenáček
NUSLE, Táborská 59.
Telefon 564-08.

TISKOPISY
reklamní, obchodní, společenské, časopisy,
brožury, knihy v dobré úpravě,

levných cenách a v době nejkratší

provádí

Slovanská knihtiskárna

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

