Ročník II.-číslo 3-4

zpravy
Ro
časopis pro otázky sociální obnovy

Obsah:
Řídí redakční kruh.
Za redakci odpovídá:
JUDr. VILÉM HÁJEK.

Kč 3—
Dvojčíslo

Svítá.
Dr. F. Krus, S. J. Sociální encyklika „Quadragesimo
anno“ se stručným výkladem.
S. S. Ghelfand: Několik poznámek o fašismu.
Rodina v sociálním životě. M. Kučerová: Žena v boji
proti mravní a sociální bídě.
Dr. F. Krus, S. J,: O encyklice „Divini Redemptoris“
proti bezbožeckému komunismu.
Stanislav
Vychytil: Křesťanská revoluce.
tr
Černý den na pražské burse.
Rolf Moller-Dostali: Ludendorff.
Dělnické aktuality.
Recense.
Zajímavosti ze života sociálního a hospodářského.
Nové publikace.
Résumé.

časopis

pro

otázky

sociální

obnovy

vycházejí dvakráte měsíčně vždy 15. a posledního
v měsíci.
Předplatné činí 35 Kč ročně. Možno též platiti čtvrtietně. Čtvrtletní předplatné 9 Kč. Cena jednotí,
č. Kč 1'50. Redakce a administrace Praha III., Vítězná třída číslo 14. —Expedice: Praha-Strašnice.
Nad Primaskou 289. Účet poštovní spořitelny v Praze číslo 148 2 5- — Řídí redakční kruh. —
Za redakci odpovídá Dr. V. Hájek Praha III., Vítězná tř. č. 14. — Vydavatel Dr. Vilém Hájek,
Praha lil.. Vítězná tř. 14. — Telefon admin. 436-78.

Ze sociální školy.
Druhý semestr sociální školy za
čal v březnu t. r. a pokračuje
velmi slibně. Počet posluchačů u
porovnání s podzimním během znač
ně stoupl. Pozornost a píle po
sluchačů svědčí o tom, že studijní
látka plně zaujala všechny návštěv
níky školy. Škola získala pro vedení
řečnického semináře JUDr. M. Hořinu, který skvělým způsobem při
pravuje posluchače na apoštolát kře

sťanské sociální nauky. Nedávno u
spořádal dr. Hořina vzornou debatu,
ve které jedna posluchačka obha
jovala odmítaný postoj katolicismu
vůči komunismu. kdežto dr. Hořina
sám převzal úlohu advokáta komu
nistického směru. a národohospo
dář školy kritisoval oba se Stano
viska amerických technokratů. Roz
poutala se velmi živá diskuse. bě
hem které ostatní posluchači činili

různé poznámky. V debatě se po
kračuje každý pátek. Všichni uči
telé školy konstatují. že úroveň vě
domostí posluchačů stále stoupá. též
jejich oddanost ke katolické soci
ální myšlence. Přednášky se bu
dou konati do konce června t. r.
Podzimní semestr začne v září. Na
ším heslem pro prázdninovou práci
bude: získání jednoho sta stálých
posluchačů sociální školy.
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Svitá.
Z Francie i z Ameriky tisk sděluje, že
se šíří porozumění pro technologickou
nezaměstnanost, a tím pro nezbytnost n ového hospodářského řádu, jak jsme
to v „Rozpravách“ a už několik let před tím,
za jediné východisko z nynější krise zdů
razňovali.
A konečně i u nás přibývá hlasů podob
ných. S tím souvisí i ožehavá otázka „au
tarkic“ — řekněme raději péče o vlastní
domácnost — a dále pře orientace
průmyslu.
Na nás záleží, aby tento potěšitelný obrat
už nebyl brzděn, jak by si nepolepšitelní
obhájci zastaralých liberalistických zásad
přáli, opírajíce se o novou „konjunkturu“
posledních týdnů. Nikdy zpět k liberalismu,
nýbrž vpřed — podle mohutného projevu
pana presidenta republiky na brněnské tech
nice dne 16. března. Zlatá slova!
„...Jde prostě o to, dát velkolepé ob
jevy moderní techniky do rukou správ
ných, řádných lidí, řádně a správně ve
dené společenské a státní organisace.
Technik si to dnes stále více a více uvě
domuje. Ví, jakou úžasnou zbraň má v
ruce, a vidí, že jí společnost vždy řádně
neužívá. Bouří se proti té společnosti.
Chce, aby jeho objev dostával posvěcení
mravní a sociální. Chce, aby jeho objevitelské úsilí nebylo jen námezdnou prací
pro jednotlivce, nýbrž sociální službou
pro všecky. Stroj, který je s to roz
množovat v nebývalé míře statky a ma
teriál i duchovní blahobyt lidstva, nesmí
šířit zkázu a neštěstí. Svět nemůže jiti
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zpět, nemůže opustiti dnešní stav tech
niky, a půjde jistě ve zdokonalování je
jím dále. Nemá-li však býti zničen, musí
se dostat technika do rukou člověka s
novými ideály, s novou morálkou, s no
vým vědomím sociální a mravní odpo
vědnosti.“
To je v podstatě totéž, co řekl Pius XI.
před půlrokem v památné audienci inženýrůelektrotechniků — a co pan president dále
řekl přímo o naší vlasti, získá mu znovu
sympatie všech upřímných vlastenců.
„Vidím v duchu náš stát a národ za
50, za 100 let. Představuji si, že vytvo
říme ze své republiky pomocí moderní
techniky jeden z nejkrásnějších koutů
světa, kus malého ráje. Města s moderní
mi komunikacemi a zdravým bydlením,
se zahradními čtvrtěmi, venkov na výši
moderních potřeb zdravotních, spojen
bezvadnými komunikacemi se všemi nut
nými moderními vymoženostmi, hory, le
sy, přírodní krásy přístupné, ale i pravé,
moderní technikou uchráněné. Blahobyt
hmotný a duchovní bude technikou po
stupně v duchu sociální spravedl
nosti tak zdokonalován a rozšiřován,
že náš stát bude moci býti kladen za
vzor. <<
Pane presidente, to jste nám promluvil
ze srdce do srdce. Zato Vám slibujeme, že
se přičiníme, aby se vaše slova splnila ne
teprv za 50—100 let, ale abyste se sám —
a hodně brzo — dožil ze skutečného vývoje
radostného potvrzení, že jste pronesl pro
roctví pravdivé, požehnané.
K.
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Dr. F. Krus, S. J.:

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

„Vybudování a rozvoj lepšího společen
ského řádu“ — to je ideál, na jehož uskuteč
nění Piovi XI. záleží víc než na jakýchkoliv
partikularistických cílech politických. Pro
to též jej neuspokojuje fašistický korporativismus. To byla poslední jeho slova, jimiž
jsme se minule zabývali. Tím jsme u závěru
druhého dílu a u přechodu k třetímu dílu
encykliky. Stručně upozorňuje Pius XI., ja
kou pomoc si musíme hlavně zabezpečit,
aby byl uskutečněn onen lepší společenský
řád, jehož rysy už známe: po pomoci Boží
je nutná spolupráce všech dobrých lidí, nej
víc pak bude potřebí praoovníků dobře vy
školených v Katolické akci — ne že by Ka
tolická akce sama měla onu sociální obno
vu provést, ale ona má své členy tak vycho
vávat a vzdělávat, aby je uschopnila k do
konalému plnění všech povinností i v sociál
ních věcech.

Závěrečná úvaha.
a) K přebudování nezbytno nábo
ženství.
96. Jsme přesvědčeni, že — má-lí se dosící
tohoto druhého velmi vznešeného cíle (totiž
vybudování a rozvoje lepšího společenského
řádu) a má-li se obecnému blahu opravdu a
trvale co nejvíce pomoci — na prvém místě
a především nezbytná je pomoc milosrdného
Boha, že dále všichni lidé dobré vůle musejí
sdružiti svou práci za tímto cílem. Jsme dále
přesvědčeni — a to je důsledkem právě uve
dených vět — že se onoho cíle dosáhne tím
jistěji, čím hojnější bude počet těch, kdož
i sviou technickou vyspělost i svou odbor
nou a sociální zkušenost ochotně postaví do
těch služeb a také (Což má cenu ještě větší)
čím více se zde uplatní katolické zásady.
Uplatní je nikoli sice Katolická akce (jež
nemá v programu práci ve vlastním smyslu
odborářskou nebo politickou), nýbrž ti naši
synové, jimž Katolická akce sama ony zásady
vštěpuje a jež vychovává pro apoštolátní
působnost, při níž je jim Církev vůdkymí a
učitelkou; díme Církev, která ani v oboru,
o němž jsme se zmínili — jako všude, kde
běží o otázky mravní — nesmí nikdy strpěti,
aby se bezstarostně zapomínalo na příkaz
daný jí Bohem, aby bděla a učila.
Slova zasluhující vší pozornosti. Kolika
sporům by bylo zabráněno, kdyby bylo dbá
67

no rozvážných zásad, jež zde Pius XI. zdů
razňuje! 1. Kde jde o všeobecný společen
ský řád, tam jsou samozřejmě všichni
dobří lidé povinni poskytnouti své pomoci,
státní moc sama nestačí, nejmíň mechanický
nějaký byrokratismus; 2. zvlášť vydatně
ovšem mohou pomáhati lidé ve společen
ských věcech odborně vzdělaní a zku
šení; nejvíc však záleží na základech nezviklaíelných, jak je nalézáme jen ve věčné
náboženské pravdě. Tu jsme v obvodu čin
nosti Katolické akce. Jak její kompetenci
zde encyklika vymezuje, s tím zajisté každý
nepředpojatý musí souhíasiti. Jako škola při
pravuje, vychovává pro život, aniž by už své
svěřence přímo do víru skutečného života
stavěla, tak Katolická akce vštěpuje svým
členům správné zásady i pro hospodářský
a pro všecek veřejný život, zvláště pokud se
tento život stýká se zákony mravního řá
du; při tom však Katolická akce nemá na
mysli, převzít přímo řízení hospodářského
a společenského života; to ponechává Čini
telům a organisacím povolaným (odborovým,
stavovským, politickým atd.), ale snaží se,
řadám těchto pracovníků dodávati dobře vy
školeného dorostu.
Kdyby obdobných střízlivých zásad bylo
dbáno i ve věcech církevně-politických, ubý
valo by sporů a nastala by harmonická spo
lupráce k jednomu cíli: obecnému blahu.
*

Reforma zařízení (institucí, organisací) a
obnova mravů — v tyto dva úkoly se dělí
úsilí o nový společenský řád. O prvním jsme
už poučeni (kompetence státu, stavovský
řád, ne „volná soutěž", nýbrž „spravedlnost
a láska“), přistupujeme k druhému. Opět
upozorňuje encyklika na jeho nezbytnost a
sice uvádí — jako odstrašující přikladl —
středověké cechy. Připomíná jejich dobré
stránky — ne že by byly v každém ohledu
vzorem, jen „se zřetelem na poměry a potře
by doby do jisté míry vyhovovaly zdravému
rozumu.“ Jsou tedy na omylu povrchní kri
tikové sociální encykliky, kteří tvrdí, že Pius
XI. chce znovu zavádět středověké cechy!
Ale i ty dobré stránky středověkého sta
vovského zřízení zanikly — proč? Nedostat
kem mravní síly. Slova Pia XI. jsou tak jas
ná a přesvědčivá, že nepotřebují dalšího
výkladu.
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b) Je k tomu nezbytná mravnost
Výstražný příklad: cechy!
97. Co jsme řekli o vybudování a zdoko
nalení společenského řádu, to se jistě nedá
provésti bez nápravy mravů. To jasně doka
zují i dějinné doklady. Neboť byl kdysi so
ciální řád, který sice nebyl dokonalý a v kaž
dém ohledu vzorný. Avšak se zřetelem na
poměry a potřeby doby do jisté míry vyho
voval zdravému rozumu. Zahynul-li již dáv
no onen řád, nestalo se jistě tak proto, že
by se sám nebyl mohl vývojem přizpůsobili
změněným poměrům a potřebám a že by se
nebyl mohl jaksi rozšířiti; nýbrž spíše proto,
že lidé buď jsouce zatvrzeni přílišnou sebe
láskou, se zdráhali učiniti přístupnými svá

zařízení, jak toho bylo zapotřebí, vzrůstají
címu počtu lidstva, anebo protože jsouce zlá
káni kouzlem klamné svobody a svedeni
ještě jinými bludy měli nechuť k jakékoliv
[autoritě a snažili se střásti se sebe jakoukoli
vázanost.
Přechod k látce III. dílu encykliky.
98. Zbývá tedy ještě, abychom zavolali na
soud Současnou hospodářskou soustavu a so
cialismus, jež je jejím nejvásnivejsim žalob
cem, abychom o nich pronesli otevřený a
spravedlivý rozsudek, abychom důkladně vy
šetřili kořen tolikerého zla a abychom na
značili, že prvým a nejdůležitějším lekem
je obnova mravní.

S. S. Ghelfand:

Několik poznámek o fašismu.
Mluvíme-li o duchovních pramenech fa
šismu a o filosofii fašismu, nesmíme pouštěli
ze zřetele, že fašismus na světě byl dříve,
nežli jeho filosofie. Na rozdíl od Velké fran
couzské revoluce v XVIII. stol, a ruské re
voluce v XX. století, které uskutečnily fi
losofické a sociální nauky předcházející do
by, fašismus vznikl a byl uskutečněn jako
ryzí snaha po moci. Teprve potom se začala
budovati ideová základna fašismu; jest třeba
zdůraznili, že toto nové hnutí vskutku zmobilisovalo lidské myšlení, zejména v Itálii,
jakožto kolébce fašismu. Nyní se nám fa
šismus jeví již jako světový názor a filosofie.
Benito Mussolini psal v „Enciclopedia ita
liana“: „Má-li každé století svou doktrínu,
zdá se podle všeho, že doktrínou nynějšího
století je fašismus.“
Základem fašistické ideologie jest nauka
o státu. Proti liberalistiokému pojetí státu,
jako pouhého hlídače práv jedinců, staví
fašismus ideu hierarchické nadřazenosti stá
tu nad jednotlivci a skupinami. Stát jest
podle fašistické nauky něco absolutního,
kdežto jednotlivec a společenské útvary jsou
jen relativní. „Italský národ je organismem,
majícím cíle, život a prostředky činnosti si
lou a trváním vyšší než jsou u jednotlivců
kteří jej skládají. Je jednotou morální,
politickou a hospodářskou, která se úplně
uskutečňuje jako fašistický stát.“ (Carta del
Lavoro, první článek.).
V článku o doktríně fašismu Mussolini
stále zdůrazňuje stát, jako pramen všech
hodnot: „Pro fašisty je všechno ve státě
a neexistuje nic lidského a duchovního, a
tím méně má nějakou hodnotu mimo stát.
V tomto smyslu je fašistický stát totalitní,
synthesa a jednota všech hodnot. ..."
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K fašistickému názoru na svět a život
patří, kromě nauky o totálním státě, ještě
i korporativní výstavba fašistického státu,
vůdcovský princip a odmítání demokracie.
Vše ostatní . jako na př., imperialistická ex
panse a pod., jest pouze logickým důsled
kem fašistického učení, jež se prakticky u
skutečňuje.
Obyčejně se uvádí macchiavelismus a učení
Sorela, jako pramer.y, ze kterých fašismus
čerpal svoji ideu; vůdcovský princip a korporativismus, toť podle názorů mnohých, je
vlastní podstatou fašismu. Zdá se na prvý
pohled, jakoby ten názor byl správným, u
vážíme-li zejména, že ve vývoji fašistického
hnutí čin předcházel myšlenku. Avšak tento
názor na podstatu a na prameny fašismu
jest jen relativně správný. Ani vůdcovský
princip, ani korporativismus nejsou primár
ním základem fašistické filosofie. Sám Mus
solini prohlásil, že druhého duce, jako on,
již nebude, italský národ b|y druhého ani
nesnesl. Nesmíme si představovat, že italský
fašismus stojí a padá s Mussolinim. Přes
všechen význam duceho pro vznik, rozvoi
a uskutečnění fašismu, spočívá základ jeho
nikoli ve vůdcovské zásadě anebo v korporativismu, nýbrž v něčem jiném. Pilířem
fašistické ideologie jest fašistická státověda. Právě toto měl na mysli Mussolini, když
psal o tom, že „doktrínou nynějšího sto
letí je fašismus“. Učení o absolutní
nadřazenosti státu v hierarchii
hodnot jest základní myšlenkou
fašismu.
Není to však původní myšlenka dnešního
fašismu. Není to italská myšlenka vůbec. Ti,
kdo vidí ve fašismu jakési hrdinné uskuteč
nění latinského ducha, se šeredně mýlí. Zá
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kladní idea fašismu jest výplodem ryzího
germánství. Otcem této myšlenky byl nejgermánštější ze všech německých filosofů,
Jiří Vilém Bedřich Hegel.

*

Hegel (1770—1831) opanoval filosofii v Ně
mecku a v celém světě na začátku minulého
století. Za několik desítek let oživla jeho
filosofie v učení Karla Marxe, jež otřáslo
světem. V naší době se jeho učení předsta
vuje ve fašistickém rouše.
Nebude proto bezvýznamné, když uvedeme
zde stručně obsah jeho filosofie státu.
Podle Hegela, nelze nahlížeti na stát jako
na společnost jedinců. Stát nevzniká z jed
notlivců a není jeho účelem, sloužiti zabez
pečení blaha a zájmů jedinců. Stát má do
cela jiný vztah k člověku. Stát jest „vše
obecný duch“, který má svojí samostatnou
existenci; stát jest bytost vyššího řádu, která
nesestává z jednotlivců, nýbrž je v sobě
obsahuje a nosí. Stát jest samoúčelem a exi
stuje nezávisle na jedincích a skupinách.
Stát jest uskutečněním a projevem všeobec
ného ducha, absolutním cílem, pro nějž jsou
jedinci pouze cílem relativním.
Teprve ve státě stávají se tyto relativní
cíle skutečnými a morálními. Jako v živém
organismu jest každá buňka, každý orgán
relativním cílem a zároveň prostředkem, tak
jest tomu též ve státě, který jest nutno chápati jako organismus, nikoliv jako organisaci samoúčelných jednotlivců. Pramenem ži
vota státního organismu jest „národní duch“,
národní organismus, bohatě rozčleněný a v
jednotě žijící. Státní moc jest uskutečněná
státní vůle, ale nikoliv jako vůle všech ob
čanů, nebo většiny • občanů, nýbrž jako „vše
obecná“ vůle, vůle „všeobecného ducha“.
Právo a morálka žijí jenom ve státě a skrze
stát. Stát jest absolutním projevem rozumu
a člověk čerpá všechny duchovní hodnoty
jenom ve státě, jako nejvyšší, duchové sku
tečnosti. Stát jest skutečností všeobecného
rozumu čili svobody. Ve státě se svoboda
objektivně projevuje tím, že jsme svobodní,
když činíme vše v souhlasu s „všeobecnou
vůli".
Stát jest objektivní skutečností všeobecné
ho ducha a jest proto bohem. Bůh se jeví
viditelně, jako stát, v němž se realisuje jako
život duchovního organismu. Stát jest bož
ská myšlenka, která se vyvíjí stále, jest sto
pou „absolutního ducha“, který sám sebe
poznává ve vývoji.
Stát jest živý, organicky rozčleněný duch,
individuelní totalita, stále se vyvíjející. Sa
močinný vývoj vede k uskutečnění státní
vůle skrze jednu osobu (vladaře). Tak repre
sentuje individualita všeobecnou vůli a usku
tečňuje ji. Státní suverenita a moc nemá
pramenem „lid“, tuto neforemnou masu jed
notlivců, nýbrž „národ", jako rozčleněný ži
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vý organismus. Proto též parlament nemá
býti zastoupením „lidu“, nýbrž musí představovati „národ“. Národ však se organicky
rozčleňuje v jednotlivé stavy; forma státního
zřízení se jeví proto logicky jako stavovský
stát. Národ se uskutečňuje suverénně ve sta
vovském státě. Každý jednotlivý stát jest
organisovaný národní duch. Vzhledem k růz
nosti „národních duchů“ dochází k rozporům
a k válkám.
Válka jest nezbytností rozumného řádu
Když nelze mírnou cestou odstranili roz
pory, týkající se cti a životních zájmů států,
pak nezbývá než válka. Jest to správné a
rozumné, že státy válčí mezi sebou. Člověk
jako jedinec má sklon k poživačnosti a k
samotářské pohodlnosti a je dobře, když
státní moc vytrhne občas své občany ze
zbahnělosti všedního života a dá jim mož
nost uskutečniti nejvyšší mravní hodnoty ve
válce pro zájem státu.
Válka jest nezbytnosti rozumného řádu
světa; ideál věčného míru příčí se rozumné
skutečnosti. Život jedinců a lidstva může
zůstati zdravým a mravním jen, když občas
nastávají válečné otřesy, jež působí jako
očistné bouře. Náboženství pokládá Hegel
za základ mravnosti ve státě. Avšak ne v
tom smyslu, jakoby církev byla státu nad
řazena nebo i nezávislá na státě. Naopak,
stát musí býti nadřazen církvi jako „zá
chranná moc rozumu proti úzkoprsosti (eng
heiten)“. Stát není pouhá mechanická kon
strukce neduchovních cílů, církev vnáší pr
vek duchovnosti. Naopak, stát jest uskuteč
něním království božího a stojí v hierarchii
hodnot výše, nežli církve s jejich skutečnosti
vzdálenou svatostí a ascesí.
Církev nemá býti od státu odloučena, ný
brž má býti podřazena státu, jako církev
státní.
To jsou v hlavních rysech základy Hegelova učení o státu.
*
Jest na prvý pohled zřejmo, že tato nauka
se radikálně rozchází s katolickou socio
logií. Hegelovské zbožňování státu jest
naprosto neslučitelné s křesťanským rozli
šováním toho, co patří Bohu a co státu.
Církev Sv. vždy zdůrazňovala práva státní
moci upravovati život a vztahy mezi občany,
ale byla vždy neústupnou, kdy šlo o poža
davky věčného a neporušitelného mravního
řádu. Tvrzení, že stát jest samostatným or
ganismem, majícím svůj „duch“, odpovídá
sice celkové dialektické konstrukci filosofie
Hegela, ale neodpovídá střízlivé skutečnosti.
Stát není bytostí s rozumem a svobodnou
vůlí. Avšak rozum a vůli má každý člověk,
tvor to s nesmrtelnou duší. Člověk jest na
světě proto, aby svou nesmrtelnou duši spa
sil pro věčnost. Povoláním člověka jest při
jití do nebe. Nikoliv však povoláním státu,

72

ROZPRAVY

poněvadž stát není živý organismus s ne
smrtelnou duší. Bůh vydal svého Syna na
smrt, aby vykoupil lidi, nikoliv státy. Sv.
Tomáš Aquinský učil, že sice obecné blaho
je vyšší než blaho jednotlivce, ale jen pokud
jest stejného druhu. Nemůže proto státní
moc od jednotlivce žádati, aby pro zájem
státu obětoval spásu své duše. Hegelova fi
losofie státu jest vulgární pantheismus, který
se zrodil v hlavě nejdobrodružnějšího filo
sofa všech dob, vlivem jinošského zanícení
pro řeckou „poliš“ a z obdivu pro pruský stát.
Po sta letech tato folosofie obživla a byla
uskutečněna ve fašistickém státě.
*
Druhý filosof a sociolog, ze kterého vy
datně čerpali fašističtí teoretikové, je vídeň
ský profesor sociologie a národního hospo
dářství Othrnar Spann. Jeho , učení o spo
lečnosti a o státě se liší od Hegela velmi má
lo. Někteří sociologové kladou velký důraz
na to, že u Hegela jest stát konečným vývo
jovým výrazem ducha, kdežto Spann poklá
dá za celek lidskou společnost, do které jsou
včleněny jednotlivé státy, jako „velestavy“.
Celý spor se však tu vede pro vous proro
kův. Na tom přece nezáleží, je-li stát cel
kem, anebo pouze velestavem, nýbrž záleží
na tom, jakou úlohu ve státě hraje jedinec.
Spann nahlíží na jedince stejně jako Hegel,
t. j. popírá zvláštní účel a poslání jednot
livce. Spannismus došel velkého rozšíření
ve světě. V Itálii, Německu, Rakousku, i
u nás, spannovská filosofie stala se zákla
dem boje proti demokracii, při čemž do jed
noho pytle se hází liberalismus, hospodářský
a politický, demokratismus, přirozené právo
člověka a pod., pod společným názvem „de
moliberalismus“. Spann vytvořil zvláštní fraseologii, ne nepodobnou oné marxistické, po
mocí které odbývá nejspletitější otázky so
ciální a hospodářské, stejně jako pravověrní marxisté mají na všechno pohotovou od
pověď „třídní uvědomění“, „ekonomická zá
kladna a ideová nástavba“ a pod. U Spanna
jest to „včlenění“, „rozčlenění“ „přičleně
ní“, „výstavba cílů a prostředků“ a celá řada
jiných slovíček, jimiž se Spann a jeho
škola snaží zakrýti veškerou prázdnotu a jalovost svých teorií. Othmar Spann má be
zesporné vědecké zásluhy v oboru národo
hospodářské historie. Co se však týče sta
tiky a dynamiky, jakožto i etiky národního
hospodářství, jest jeho dílo nevalné. Jeho
kritika klasické národohospodářské školy je
více nežli slabá a zdaleka nedosahuje úrovně
kritiky katolických sociologů a papežů, jako
i úrovně socialistických teoretiků. Však také
italští fašističtí sociologové a národohospo
dáři, ačkoliv celkem souhlasí se spannovskou
filosofií státu, se nespokojují s jeho kritikou
liberalismu a stojí úplně na půdě K. Mar
xe v této otázce.
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Spannuv rozbor a kritika marxismu náleží
k nej slabším toho druhu. Čtele-li jeho hlav
ní díla „Der wahre Staat“, „Tote undlebendige Wissenschaft“, „Die Haupttheorien der
Volkswirtschaftslehre“), neubráníte se dojmu
úzkoprsosti a sofistického slovíčkaření, kte
rým Spann zahaluje slabost svojí analysy,
nemluvě již o mlhavosti a neurčitosti pojmU.
Není též divu a je těžko kritisovati marxis
mus, když popírám přirozené právo lidí, vy
plývající z práva Božského! Když jedinec
není ničím, a kolektiv jest vše, pak věru ne
snadno jest popírati právo kolektivu zespolečniti všechny výrobní zdroje a prostřed
ky, jak toho žádá Marx. Proto i spannovská
kritika marxismu připomíná silně tanec mezi
vejci. Kapitoly o penězích, krisích a pod.
jsou taktéž bezbarvé a tam, kde autor chce
tlumočiti své vlastní názory, jsou přeplněny
„včleněním , „rozčleněním , , .přičleněním a
podobnými zaklínacími formulkami.
Popularita Spanna a jeho učení nespočívá
v jeho historických badáních ani v jeho ná
rodohospodářské teorii, nýbrž výhradně a
především v jeho učení o státu, kde se
Spann představuje jako novohegelianec, arci
bez dialektiky a jiných hegelovských rekvisit.
*

Pokusy o sblížení hegelo-spannismu s u
čením katolické Církve mohou míti asi stej
ný úspěch, jako na př. pokusy řešiti otáz
ku kvadratury kruhu. Každé nadřazování
státu a vubec kolektivu ve věcech, dotýkají
cích se posledního cíle a účelu člověka,
musí naraziti na tvrdý odpor se strany Círk
ve. Hegelospannismus není sociologie ani
státověda; jest to mystika státu, která musí
nezbytně degenerovati v kult rasy, krve,
národu, pUdy, pudu a války. Hegelovy
názory na válku jsou na vlas podobny ná
zorům moderních diktátorů. Sociální a ho
spodářské opatření v diktaturách jsou ne
sena jedním přáním a jednou touhou — po
válce. Od útlého dětství se ťfbčané v dik
taturách vychovávají v duchu výboje a vý
padu proti všemu ostatnímu světu. Jedinec
jest tam utopen v kolektivu a má jen tolik
práv, kolik jich jemu přizná stát. „Právo
jest vše, co prospívá státu a národu“ — toť
věda a morálka totalitních režimu.
Křesťanská morálka bojuj'e s touto nemrav
nou adorací státu, krve a p. Nebojácně, od
vážně a vytrvale. Připomeneme jen, že když
Hitler uchopil se moci v Německu, bylo o
devzdáno pro socialistické směry ve volbách
do říšského sněmu na třináct milionů hlasu;
všichni tyto voliči zalezli do svých koutu,
jakmile začal práskati haknkrajclerský karabáč. Až dodnes se neozval ani jeden ote
vřený hlas protestu, ani demonstrace, ani
jeden projev života organisací, jež ještě ne
dávno shromažďovaly za svoj'í vlajkou mi
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liony voličů. Socialistické strany v Němec
ku padly, jako když se kopne do domku
z karet. Až na ojedinělé akce ,nemají ně
mečtí socialisté odvahy vystoupili proti re
žimu, který z hloubi duše nenávidí. Avšak
němečtí katolíci v čele se svými
biskupy a k n ě ž i m i směle bojují
proti všemocnému režimu! Ani vězení, ani
konfiskace, ani koncentrační tábory, které
postačily, aby nahnaly strachu socialistům,
nic z toho nepřiměje německé katolíky, aby
se vzdali třeba i jednoho slůvka z nekoneč
ného pokladu Církve sv. Proti pohanskému
kultu rasy, krve, státu, vztyčili němečtí ka
tolíci a s nimi též katolíci celého světa vzne
šené a radostné učení Ježíše Krista, za něž
budou bojovati a když bude toho třeba,
půjdou též i na smrt.
Svět si dnes překvapeně uvědomuje, že
ideály demokracie, lidství, svobody, bratrství
jsou ideály křesťanskými, a že liberalismus
tyto ideály rozměnil na drobné, zprofanoval
a zprostituoval. Liberalismus není s to, ob
hájili demokracii a lidskost: liberalismus jest
dítětem nevěry a materialismu. Jak může
bojovati proti zotročení člověka, jestliže ne
uznává nesmrtelné duše a posledního cíle?
Jestliže účelem člověka na zemi jest pouze
dobře jisti, dobře spáti a dobře hověli svým
vášním, jak může liberalistický individua
lismus obstáli před komunismem, který to
vše slibuje ve vrchovaté míře, anebo před
fašismem, který usiluje o nastolení jednoba
revného agglomerátu, ovládaného jedinou
vůlí a jedinou touhou, kde jedinec najde
smysl a štěstí života v pocitu síádnosti,
v štěstí dobytka. Ve fantastickém románě
od Wellse „První lidé na měsíci“ čteme o
skvěle „rozčleněné“ společnosti podivných
tvorů, obdařených inteligencí. Společnost ta
je úplně v duchu universalisticko-kolektivistickém; o každého je postaráno od kolébky
až do smrti. Rozmnožení jest přísně regulo
váno, rovněž výchova dětí jest prováděna
státem. Zvláštní komise určuje, kam bude
patřili budoucí občan, a nejvědečtějšími me
todami zpracovává dítě tak, že jest schopné
sice jenom jednoho povolání, ale zato v do
konalé míře. Dokonce i pocity, emoce a p.
jsou u dětí vypěstěny tak, aby nikdy nepocí
tily nespokojenosti, nebo touhy po něčem
novém. Není-li v daný okamžik s dostatek
práce pro všechny, uspí se část obyvatelstva
na tak dlouho, až bude jí zase třeba. Ideál
ní, dokonalý fatalistický stát! Dokonce ne
jsou v nem veznice, poněvadž všichni jsou
vychováni v naprosté poslušnosti a úctě k
řádům a není svobodné vůle, jež by sváděla
jedince k přestupkům a zločinům.
Vždy, když čtu o sterilisačních, rasových
a jiných usměrňovačích zákrocích v zemích
diktatur, vzpomínám si na tento Wellsův
román. Se stanoviska bezvěreckóho není
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prostě možné, něco namítali proti takovému
uspořádání společnosti, jako u Wellsových
selenitů (obyvatelů měsíce): každý se přece
má dobře, a se stanoviska moderní „vědec
ké“ etiky(l) cílem lidstva má býti „co nej
větší blaho co největšího počtu lidí“. U ta
kových selenistů j"est toho ideálu dosaženo
v míře nejdokonalejší. Dokonce i o duchovní
zážitky je tam postaráno: na př. matematici
jsou plni nejkrásnější a nejčistší radosti,
když se jim podaří rozluštiti nějaký obtížný
úkol; podobně i jiní selenité. Co může namítati moderní bezvěrec, materialista, proti ta
kovému ideálu lidské společnosti?
Jest na bíledni, že hegelo-spannovské ide
ály mají v konečném svém cíle právě podob
né uspořádání společnosti, jako u „selenitů“.
A přece, proč i u toho nejzarytějšího od
půrce Boha, duše a sv. víry je tak živelný
odpor proti tomu? Proč se hrozí pouhé
myšlenky, že by i on měl býti utopen v ko
lektivu, měl ztratiti svou vnitřní hodnotu,
svou vůli, svou lidskou důstojnost? Není-li
svobody vůle a nesmrtelné duše, proč jsi
proti diktatuře? Není-li Boha a pochází-li
lidé z opic, proč tak mocně bojuješ s rasis
tickými bludy? Cožpak nemohla býti vskut
ku pragermánská opice ze všech opic ta
„nej'hodnotnější“? Jak samotní fašističtí teo
retikové tvrdí, jest fašismus syntésí liberalis
mu a socialismu. Synthese dvou bludů zna
mená třetí blud — nic více. Kdo však jest
oprávněn a tak mocný, aby bojoval proti
bludům a zvítězil nad nimi? Jakými zbraně
mi vybojuj'e lidstvo uznání své lidské dů
stojnosti?
Odpověď zní: jsou to zbraně, jež nám
skýtá sv. víra, zbraně katolické filosofie a
katolické theologie!

*

Člověk — dítko Boží, s duší, mající ne
smírnou cenu, takový člověk nemůže a nesmí
se státi pouhým prostředkem, pouhou ne
osobní cihlou v společenské stavbě. Křes
ťanská sociologie jest vybudována na tomto
základním pojmu. Velkolepá katolická nauka
o státě do nejmenších podrobností propra
covaná — foť nejlepší zbraň v boji proti
bludným učením ať liberalistickým, ať ko
munistickým či fašistickým. Fašisté rádi se
ohánějí „početnou demokracií“, která prý
klade hlavní důraz na množství docílených
hlasů bez ohledu na „jakost“ hlasovavších.
Proti „demoliberalismu“ staví hegelo-spannovskou „kolektivní vůli“ národa, resp. stá
tu. S pojmy „kvantitativní“ a „kvalitativní“
demokracie se též u nás občas rozpoutává
boj o slovíčka a o vous prorokův. Zej'ména
naši fašisující katoličtí intelektuálové hlubokomyslně přežvykují problémy „jakostné“ a
„nejakostné“ demokracie. Jako by demo
kracie spočívala j'enom v tom, že se občas
spočítají volební lístky! Že i tyto volby jsou
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o sobě dobré, dokazuje nade vše nedávná
volební blamáž belgických fašistů, kteří přes
velkohubou propagandu nedosáhli ani čtvrti
ny všech hlasů. Lid opravdu promluvil, a to
dobře. Avšak demokracie neznamená pou
ze volební právo a vládu většiny. Demokra
cie znamená, že každý občan se cítí býti člo
věkem, který má plnost lidských práv. A o
to právě jde, zachovati člověku jeho svátá
a nezadatelná práva, nikoliv o volby samot
né. Zkušenost ukázala, že demokratický vo
lební řád je nejlépe s to, zabezpečili kaž
dému jeho lidská práva, a že každý jiný re
žim má sklon i možnost zbavovali lidi jejich
práv. Pozorujeme na vlastní oči, že v stá
tech s „početnou" demokracií jest celkem
více lidských práv, než-li v státech s demo
kracií „jakostnou“ (čili s fašistickým reži
mem), kde je práv méně, zato však jsou tam
koncentrační tábory, nucená sterilisace a oraezení svobody pracujících.
Naši kalolisující fašisté často poukazují na
to, že italský fašismus se prý nesmí zaměňovati s hitlerismem, že jest to prý zcela jiné
hnutí a na jiných prý ideových základech
vybudované. Není to od nich hezké: připadá
to, jako by se někdo styděl za svého chudé
ho a špatně oblečeného bratra. Jen ať se ne
stydí! V základě italského fašismu a němec
kého hitlerismu j'e tentýž hegelo-spannismus; stej‘ným jest u obou vůdcovský princip,
nádřáděnost národa a státu v hierarchii hod
not, omezení nedotknutelných práv jedince
a kult války.
Rozdíly mezi fašismem a hitlerismem jsou
podružného, nikoliv zásadního rázu. Němec
ký antisemitismus není nutným přívlastkem
hitlerismu. Dovedeme si zcela dobře hitlerismus představiti bez antisemitismu a raso
vých „teorií“ (nikoliv ovšem bez antikatolicismul). Na př., Hitler mohl by jednoho

dne prohlásili všechny zbylé v Německu Ži
dy za „čestné arijce“ — a nic by se nestalo.
Na druhé straně italský korporativismus též
není nic nutného a může býti na př. nahražen úplnou socialisací výrobních prostřed
ků. Fašistický teoretik Uga Spirito již ote
vřeně žádal sespolečnění korporacemi vý
robních prostředků; zatím ovšem bez úspě
chu. Avšak. ujasníme-li si. že podle fašistic
ké doktríny jest státu vše dovoleno. co státu
prospívá. můžeme právem očekávali. že ko
munismus bude jednou uskutečněn právě
ve státech s fašistickým režimem. Příhodná
doba k tomu mohla by nastali v čase války
a podobných zmatků.
Jest notoricky známo. že mladá generace
italských fašistických teoretiků jest úplně
pod vlivem učení K. Marxe a k tomu ještě
silně protikatolická. Nynější dobrý poměr
mezi fašismem a Vatikánem dokazuje jen
dobrou diplomacii a dobrou vůli na obou
stranách. není však nutného rázu. V nedávné
minulosti již byly velmi vážné události. jež
mohly ohrozili styky fašisticko-vatikánské ;
Sv. Otec v encyklice „Quadragesimo anno“
mírnými slovy sice. ale rozhodně odsoudil
fašismus. Není proto vyloučeno. že též ital
ský fašismus se jednou otevřeně postaví
proti katolické Církvi. Mohlo by se to státi.
kdyby italský fašistický stát požadoval na
svých občanech to. co by patřilo již Bohu...
Jaké budou osudy fašismu? Stejné. jako
všech ostatních lidských bludů. Budou tu
nějaký čas. aby potom zanikly v propasti za
pomenutí. Věčnými však zůstanou nauky
Církve sv. „Neklidné jest srdce člověka. ó
Pane .dokud nespočine v Tobě.“ Mnoho bí
dy a bouří jest ještě lidstvu přetrpěti. než se
obrátí k Tvůrci a Původci všech věcí. k Bo
hu. aby si zařídilo život podle Jeho nejsvětější vůle...

Rodina v sociálním životě.
M. Kučerová:

Žena v boji proti mravní a sociální bídě.

Žena od počátku byla stvořena pro velké
dílo milosrdenství a sociálního zápasu proti
bídě. A také je svědomitě konala po všecky
časy. Pro ni jako by v největší míře platilo
přikázání Boží: „Milovati budeš bližního své
ho jako sebe sama.“ A pokud sociální bí
da bude ve světě trvat. potud bude to žena.
která bude proti ní bojovat. ať už jako ško
lená odbornice. nebo soukromý. anonymní
pracovník. nebo jako dobrovolný člen organisované složky. Ale ať pracuje tak. či onak.
nemá konati svou práci nahodile. bez promy
šlení. jen tak. jak zavelí náladou probuzený
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cit. Musí-li člověk ku každé situaci zaujmouti ukázněný postoj. tím spíše má taková že
na ovládnouti přemíru citu. kterou trpí-VČtšina žen a který nebývá vždy spravedlivým
ukazovatelem k správnému postupu.
Je zajímavé. zejména pro sociální pracov
nici. pozorovali. pod jakým vlivem vykoná
vají ženy milosrdné skutky. Je-li v dobré.
radostné náladě. platí ochotně daň za tro
chu radosti. Je-li smutná a truchlí-li. pova
žuje za nutné vykoupili se z bolesti vhod
ným darem. Má-li v kapse poslední korunu.
vydá ji z rozmarného nutkání — míti ještě
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méně než ten, koho obdarovává. Ve všech
případech je její srdce ochotno přiblížiti se
srdci druhého, třeba by dar byl úplatkem
svědomí, potřeba blízkosti je tu vždycky.
Pro určitý druh lidí je dar okázalou visitkou, kterou lze dobře se blýsknouti ve spo
lečnosti jiných. Dobré srdce za zvuku pol
nice nese okázale před zraky celé ulice ba
líček pro potřebný národ, ale poprosíte-li
je soukromě o staré kalhotky pro chudého
chlapce, pokrčí rameny: „Jó, ono toho dnes
ka přijde...“ a udělá z nich raději chránítko
pod kolena. Možná, že ta bodrá paní má
pravdu, předpokládá-li, že chránítko pod
jejími koleny, až bude drhnout podlahu, vy
koná lepší službu, než kdyby jako část odě
vu posloužilo neznámému chlapci. Ona je
to totiž někdy velmi ošemetná věc, býti mi
losrdným ....
Známe sklon k milosrdenství, který je pod
míněn vnitřní náladovostí, která vede k činu
z vlastní, vyvolané vůle, ale známe také pří
činu k milosrdenství uměle vyvolanou, která
působivostí volených prostředků zaútočí na
cit a přiměje postiženého k činu. To dobře
vědí ti, kdož se domáhají milosrdenství a
volí proto velmi rafinované a tedy i účinné
prostředky. Někdy napomáhá jim k úspě
chu ješitnost a samolibost vyhlédnutých ob
jektů, kterým dovedou zalichotit a naklonit
si jejich mělké srdce. Ti, kdož používají ra
finovaných prostředků k získání soucitu a
kteří spekulují s lidskými slabostmi, speku
lují také se svým výjimečným postavením,
kterým se zařazují mezi ty, kteří se právem
domáhají lidského soucitu. A protože ani ti,
kteří tak činí do určité míry neprávem, ne
jsou žádným způsobem označeni, připadá
dárci nesnadná úloha, aby odhadl sám, zda
jeho dar přichází na správné místo. A tutéž
nesnadnou úlohu musí vykonávat i sprostředkovatel mezi dárcem a obdarovaným —
to je — sociální pracovnice.
Proto musí každá školená odbornice i sou
kromá pracovnice náležitě seřídit svůj cit
a zaměřit jej výhradně na objektivní posou
zení a zjištění faktu. Nesmí při tom postrá
dat přípravy pro svoji práci, určité psycho
logické zdatnosti a zejména lásky k práci
— a lásky k člověku samému. Jen oprav
dová láska převede ji přes mnohá úskalí, o
která se často rozbíjí poctivá snaha pomoci
člověku od hmotné i mravní bídy. Jde-li fak
ticky o hmotnou bídu, je případ snáze řeši
telný, než jde-li o bídu mravní, která dove
de učiniti případ náležitě složitý. A se slo
žitými případy potkáváme se velmi často od
té doby, kdy almužníčtví nahradila péče.
Almužna zněla pro člověka nelibozvučné.
Naháněla strach každému poctivému člově
ku —- strach, který jej nutil pracovati a my
slili na zítřky. Věděl, že mít příležitost a nedbati jí, je hřích. Nebyl vybíravý a pyšný.
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Dělal cokoliv, jen když pracoval, protože
pracovati lidem přikázal Bůh. I když se mar
ně snažil, přijal almužnictví jako dopuštění
Boží a proto je přijal pokorně. Poděkoval —
protože byly to dary od Boha, který mu je
prostřednictvím člověka posílal. Měl je v
úctě. Jeho člověčenství nebylo dotčeno, ne
cítil se ponížen před člověkem, z jehož ru
kou dary bral. Byl to jeho bratr. A byl-li
tento bratr trochu pyšnější (také se to stá
vá), že může býti nástrojem Božím — co
na tom? Prostředek není tak důležitý jako
dar a dárce sám. Mnoho dnešních dárců
necítí se býti prostředkem, a jako přímá
příčina ráda kryje dar svým jménem. Této
slabosti nelze odpomoci, ani když se tomu
říká občanská povinnost.
Vyskytlo-li se tu a tam trochu té povýše
nosti, jistě byla k něčemu dobrá. Byl-li pro
sící človíček téže vlastnosti a nebyl-li jeho
důvod k žádosti tak beznadějně nutný, stoje
tváří v tvář tomu, který jej almužnou zdán
livě ponížil — zachoval se nápodobně. Styk
s lidmi učí nás mnohému — i tomu, abychom
poznali sami sebe. Pro slabšího ducha měla
tato lidská slabost tak trochu výchovný
smysl. Nedala alespoň zvyknout a spoléhaa..
Proto neznámý dárce a neznámý potřebný
dneška dopouštějí se tak často omylů. Péče
je slovo širokého pojmu. Pečujeme-li o ne
mocného, zvykne si často na naši pozornost
a péči tak dokonale, že se mu ani nechce,
aby se cítil zdráv. Je to také lidská slabost,
ale v sociálním smyslu je to zlo, které ne
může a nesmí býti podporováno. Spoléhali
bez závažných příčin na pomoc druhého je
nemravné. A kolik lidí dnes pohodlně žije
z milosrdenství druhých. Obcházeti instituce,
podpůrné spolky a důvěřivé občany stalo
se mnohým lidičkám téměř nezbytností a
povoláním. Kolik je takových beznadějných
případů, kterým opatříte-li práci — utekou
od ní, aby se vrátili ku svému pohodlnému
a výnosnému povolání.
Sociální pracovnice jakéhokoliv druhu mu
sí vědět, že práce, kterou koná, j*e nadmíru
odpovědná. Musí vědět, že spolu odpovídá
za to, jak je naloženo s prostředky, které ve
řejnost nebo ona sama poskytuje ku zmír
nění sociální bídy. I když veřejnost staví
se různě k sociálním otázkám — v těch
případech, jde-li o zneužití poskytnutých da
rů, nebývá zrovna cituplná a objektivně kri
tická. A proto sociální pracovnice nesmí
nikdy zklamat důvěru veřejnosti. Odpověd
nost za dary veřejnosti musí daleko převy
šovat odpovědnost za dary vlastní. Tím
ovšem není řečeno, že by nebylo třeba od
povědnosti za to, co učiníme, i když jde o
poskytování darů. Proto i každá soukromá
pracovnice měla by se nejdříve postarali o
náležitou průpravu ku své činnosti. Nic tak
neublíží dobré věci, jako je dobrovolná po

80

ROZPRAVY
moc potřebným, jako amatérská sociální prá
ce, vedená pouhopouhým citem a snahou,
učiniti něco ve prospěch svého srdce a svě
domí.
Musí-li dárce zregulovat svá vydání a po
třeby tak, aby mohl ze svého důchodu poskytnouti pomoci potřebnému — musí i po
třebný býti si vědom, kolik může pro sebe
požadovat se zřetelem k celku. Tak zvaní
„drobní lidé“ tvoří u nás hlavní těleso dár
ců. Nejsou to idealisté. Jsou to lidé, kteří
znají tvrdost práce i života. Pomáhat pova
žují prostě za povinnost. A právě pro tuto
jejich ctnost a dobrotu srdce měli by všichni,
kdož jsou jakýmkoliv způsobem zúčastněni

na rozdílení darů, cítit nesmírnou odpověd
nost k práci, kterou za ně konají.
Ženy, kterým je vrozen mateřský smysl
pro spravedlivé rozdílení a střežení hospo
dářských statků, mohou zde vykonati oprav
du veliký kus práce. Při dobrém vedení a
odborných znalostech mohou účinně bojovati
proti mravní bídě, která je pro dnešní do
bu daleko nebezpečnější než bída sociální,
která jistě nalezne vždy ruce ochotné ku
pomoci. A to má býti úkolem zejména kato
lických žen, jejichž duchovní život je do
brým ukazovatelem, stejně tak jako jejich
naprostá odpovědnost k Pánu Bohu. To je
správné měřítko, které nedovolí rozrusti ne
správně pojatému významu humanity.

Dr. F. Krus:

O encyklice „Divini Redemptoris“ proti
bezbožeckému komunismu.
Pokusím se, hlavní obsah encykliky podati pokud možno jejími vlastními slovy (dle
překladu Dra Vaška). Co přidám k vysvět
lení, bude označeno závorkami (—).
(Berdjajew napsal 1932: „Ruská revoluce
má všesvětový význam ve větší ještě míře
než francouzská revoluce. Je pouze z části
národně-ruskou revolucí. Ruský národ s ne
slýchaným radikalismem před celým světem
vzal do ruky otázku o znovuvybudování svě
ta, o sociální spravedlnosti, o práci jakožto
základu lidského života — a činem dokázal,
co znamená uskutečnění sociální spravedlno
sti za pomoci sil duchově zlých, nasycených
nenávistí a zlobou.“
Uvádím tato slova — která by potřebovala
zvláštního vysvětlení — hlavně proto, že
upozorňují 1. na význam bolševismu pro ce
lý svět, čemuž mnozí odpovědní činitelé ani
dnes ještě nerozumějí, 2. na jádro sociál
ních bojů: vybudování spravedlivého hospodářsko-sociálního řádu; zlořády liberalis
mem zaviněné dospěly takových rozměrů,
že se staly nejmocnější propagační pomůc
kou bezbožeckého bolševismu; podařilo-li by
se odstranit je, pak by i bolševismus byl
brzo překonán.
Velice je litovati, že u nás i katolíci tolik
let nebezpečí bolševismu tak podceňovali!
Konaly se v době, kdy prozíraví lidé —
Pius XI. byl mezi prvními — už důrazně
varovali, ačkoliv bolševici ještě nepatřili do
sboru evropských mocí, a výsledek? Mnozí
chtěli se s bolševismem vypořádali jalovými
žerty. Proto též nebylo a podnes ještě není
patřičné rozhodnosti v potírání liberalismu.
Jak vážně o tom promluvil Pius XI. už před
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šesti lety v encyklice Quadragesimo anno!
„Nemůžeme přece bez hlubokého zármutku
se dívati na bezstarostnost těch, kdo toto
hrozící nebezpečí nepokládají jakoby za nic
a v jakési líné netečnosti trpí, aby se na
všecky strany připravovala násilná, vraždící
revoluce, jíž by byla veškerá společnost vy
hubena. Tím více pak jest odsoudíti tupost
těch, kdo nedbají, aby se odstranily nebo
změnily ty poměry (liberalisíického řádu!),
jež dráždí lid a budují cestu k rozvratu a
ke zničení společnosti.“
Co se zatím v těch 6 letech událo, potvr
zuje hrozným způsobem oprávněnost této
žaloby Pia XI. na tupost odpovědných či
nitelů. Na tyto události navazuje encyklika
Divini Redemptoris proti bezbožeckému ko
munismu.
V úředním latinském znění encykliky ne
jsou jednotlivé odstavce číslovány; italský
překlad však tyto číslice má, také tituly 5
velkých částí, jakož i podtitulky menších
oddílů encykliky, a Dr. Vašek je převzal do
svého překladu jako výtečné pomůcky pře
hlednosti mohutného projevu.)

Hlavní obsah encykliky.
Úvod.
1. 2. 3. Spasitel světa splnil očekávání věků
a přinesl novou vznešenou kulturu. Ale pro
to smutné dědictví hříchu prvotního nezmi
zelo: boj zla proti dobru. Převrat stíhal pře
vrat, až po dnešní revoluci, jež „svým rozsa
hem a svou divokostí překonává vše, co bylo
v dřívějších pronásledováních podniknuto
proti Církvi. Celé národy jsou v nebezpečí,
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že upadnou v barbarství ještě horší než
bylo to, ve kterém se brodila největší část
světa při příchodu Vykupitele. Tímto tak
hrozivým nebezpečím je bolševický a bezbožnický komunism, jehož cílem jest povaliti sociální řád a rozdrtili až do základů
křesťanskou kulturu.
I. Jak si počínala Církev vůči komunismu.
4. Odsuzovala jej' již dříve. Církev
nemlčela. Hned, „kdy vzdělané kruhy se
pokoušely osvoboditi lidskou kulturu od
pout morálky a náboženství,“ papežové upo
zorňovali na následky odkřesťanění lidské
společnosti, tak Pius IX. r. 1846 a 1864, zvlá
ště pak Lev XIII. hned v 1. roku svého
pontifikátu.
5. Projevy nynějšího papeže:
Zvláštní proslov r. 1924 po návratu papežské
pomocné komise ze Sov. Svazu; encykliky
z roků 1928, 1931 (Quadragesimo anno),
1932; slavnostní protesty 1933 proti proná
sledování (v Rusku, Mexiku, Španělsku),
taktéž 1936 při zahájení výstavy tisku, při
audienci španělských uprchlíků a v radio
vém poselství ve Štědrý den. „Dokonce (pro
ti obvinění z Německa, že prý Církev nic
nepodniká proti bolševismu) i sami nejzary
tější nepřátelé Církve, kteří řídí z Moskvy
tento boj proti křesťanské kultuře, svými
neustálými útoky slovem a skutkem vydá
vají svědectví, že papežství ještě i za našich
dnů je věrným strážcem svatyně křesťan
ského náboženství, a že vyzývalo k bdělosti
proti komunistickému nebezpečí častěji a
důrazněji než kterákoliv jiná veřejná auto
rita pozemská.“
(Kdo zná dějiny, přisvědčí: Ano, od prv
ních století, za stěhování národů, za turec
kých válek, za revolucí — vždy byla Církev
zachránkyní evropské křesťanské kultury, a
pro zmírnění a vyrovnání moderních sociál
ních bojů vykonala svým apoštolátem míru
více než radikální zástupci divokého tříd
ního boje svými dlouholetými bojkoty proti
rozumné sociální politice a reformě.)
6. 7. Nutnost nového slavnostní
ho projevu. Přes všecky výstrahy papežo
vy a pastýřské listy episkopátu nebezpečí i
hrůzy rozvratu rOstou, a zmatků přibývá
přičiněním prohnaných agitátorů. I kato
lický svět touží po novém projevu nejpovo
lanější autority. Sv. Otec vyhovuje v na
ději, že jeho hlas pronikne ke všem nepředpojatým, jimž jde skutečně o blaho lidstva,
kdyžtě jeho dřívější předpovědi byly nejno
vějšími událostmi tak hrozně potvrzeny.
V této encyklice tedy vyloží 1. v stručném
přehledu zásady i taktiku bezbožeckého ko
munismu a 2. proti ní světlou nauku Církve;
3. ukáže léky a prostředky pomoci a 4. při
pomene jednotlivým činitelům, jak mají pra
covali, aby křesťanská civilisace byla za
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chráněna satanské pohromy a mohla se moc
ně rozvinouti k blahu lidské společnosti.
II. Učení a ovoce komunismu.
8.—14. Učení. Bludný ideál. Dnešní
komunismus se vydává za jakési „vykou
pení“ a strhuje lid hesly nesprávně pojaté
spravedlnosti, rovnosti a bratrství, jakož i
klamnými sliby až k mystickému nadšení,
k čemuž ovšem i neobyčejně velká bída
mnohých pomáhá.
V ý v o j o v ý m a t e r i a 1 i s m u s M a r x ů v.
Marxistický komunismus, jehož jedině opráv
něnými zástupci a tlumočníky chtějí býti jen
ruští bolševici, je čirý, strohý materialismus.
Je prý jen jedna věc — hmota se svými sle
pými silami, jež z ní stálým vývojem tvoří
rostlinu, zvíře, člověka; i lidská společnost
je pouhým projevem hmoty, směřujícím ke
konečnému vyrovnání, t. j. ke společnosti
bez tříd; Boha není, rozdílu mezi duší a
tělem není, proto ani naděje na posmrtný
život. Onen „vývoj“ hmoty může však člo
věk uspíšili třídním bojem, jehož přiostřování se takto stává hlavní povinností pra
vého komunisty.
Čím je komunismu člověk a rodi
na? Komunistický materialismus popírá, a
popírati musí, chce-li býti důsledným, svo
bodu vůle; kde není svobody, tam není mrav
ního řádu, tam o „osobnosti“, o nějaké dů
stojnosti člověka nad ostatní přírodou ne
může být řeči; jednotlivec nemá vůči spo
lečnosti práva jiného, než jaké mu společ
nost přiřkla, je pouhým kolečkem ve stroji;
společnost, kolektivum, je jediným prame
nem jakékoli „autority“; autority plynoucí
z práva přirozeného není, ani rodiče k dě
tem jí nemají. Naprostá rovnost lidí zapo
vídá vlastnické právo j'ednotlivců nad stat
ky přírodními a výrobními.
Není-li v životě lidském nic posvátného,
zůstává i manželství zřízením čistě libovol
ným bez jakékoliv závaznosti rázu mravní
ho; nanejvýš poměry hospodářské je určují,
a rozhoduje zase j‘en kolektivum. Žena stejně
jako muž k rodině vázána je tolik, kolik
chce a kolik dovolí stát, poněvadž i právo
výchovy dítek stát výlučně sobě přivlast
ňuje, aby takto i rodiče měl úplně k dis
posici pro kolektivní výrobu.
(Změnilo-li Sov. Rusko v minulém roce,
nuceno hroznými následky „volné lásky“ a
zcela nezávazného manželství, svou rodin
nou politiku, nezměnilo zásadně nic, t. j.
neuznalo nějakého vyššího „přirozeného“
práva, nýbrž jen a jen svou vlastní autoritou
nařídilo jiný postup ve věcech manželství.)
Co by se stalo se společností, opí
rající se o takové hmotařské zásady? — Bylo
by to kolektivum, nemající vyššího cíle než
výrobu tak zorganisovanou, že by každý k ní
přispíval „podle svých sil a dostával by z ní
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podle svých potřeb.“ Tomuto měřítku však
vždy je nadřízena neomezená moc kolektiva,
která smí třeba i násilím nutit k určité práci.
„Mravní“ a „právní“ řád jsou v komunistic
ké soustavě, je-li vubec možno o nich mluviti, něčím hospodářským stále se měnícím.
To bude společnost bez Boha.
Až tato kolektivistická nauka ovládne lidi,
zmizí i „stát politický“, dosavadní nástroj
kapitalistické nadvlády; ale komunismus ne
váhá zmocniti se ho k uskutečnění svých
plánu.
„Toť nové evangelium, poselství spásy a
vykoupení! Soustava plná bludu a sofismat,
v rozporu s rozumem i s Božím zjevením;
rozvrací sociální řád, poněvadž jej ničí v sa
mých základech; zneuznává pravý puvod
podstaty a účele státu; popírá právo lidské
osobnosti, její dustojnost a svobodu.“
*
15.—18. Rozšíření. Oslňující sliby.
Jak je to jen možno, že taková soustava,
vědecky dávno překonaná a s k u t e čn o s t í prakticky vyvrácena — tak prudce
•se šíří po celém světě? — Málo lidí prozíra
vých (dosavadní doba liberalismu zmrzačila
i mozky); nesčíslní podléhají oslnivým slibum, tím svudnějším, čím více svět touží a právem! — po překonání zlořádu, zavi
něných hospodářstvím liberalistickým.
Postaví-li agitace koministická tento cíl do
popředí, a to ona umí, „zakryje se tak od
porná a nelidská surovost zásad a metod ko
munistických. Tím získávají i lidi více než
pruměrně nadané, a to dokonce tak, že se
stávají apoštoly bludu komunismu zvlášť
mezi mládeží“, snadněji podléhající klamum. Samozřejmě agitace komunistická do
vedně těží také ze sporu a zmatku národ
nostních, politických a vědeckých; vnikají
i do nejvyšších učilišť.
Liberalismus připravil cesiu. Dal
ší vysvětlení, proč dělnictvo se přidalo ke
komunismu, je v tom, že liberalismus dávno
připravoval mravně-náboženský odpad. Stačí
vzpomenout znesvěcování neděle, nedostatku
kostelu, všemožného znesnadňování práce
duchovních pastýřu.
Propaganda: chytrá a v úžas
ných rozměrech. Přičinlivost a doved
nost agitace, jaké svět ještě neviděl, komunistum upřít nelze: je to „propaganda účelně
řízená z jednoho ústředí, dovedně se přizpusobující poměrum ruzných národu; má pro
své účely ohromné finanční prostředky, ú
žasné organisace, mezinárodní kongresy, ne
sčetné dobře vyškolené síly; propaganda
prováděná letáky, revuemi, kinem, divadly,
rozhlasem, školami a dokonce i universitami,
pronikající ponenáhlu do všech vrstev, i do
85

vrstev lepších, a to tak, že samy ani nepo
zorují, jaký jed přijímají.“
Vzpoura mlčení tisku. „Vzpoura“ —
neboť jinak nikdo nerozumí, proč tisk shá
nějící se po jakýchkoliv sensacích, o zloči
nech páchaných v Rusku, Mexiku, Španěl
sku mlčí. Krátkozrací politikové a síly pod
zemí pracující o zničení křesťanských řádu
tomu tak chtějí!

*
19.—23. Smutné výsledky. Rusko a
Mexiko. Výsledky této propagandy už má
me před sebou. Kde komunismus zapustil
kořeny, jako v Rusku a Mexiku, tam se roz
zuřil boj proti křesťanské kultuře až do zni
čení každé vzpomínky na ně v srdcích mlá
deže.
Hruzy komunismu ve Španělsku.
„Nespálili jen ten neb onen klášter, nýbrž
pokud jen mohli, ničili všecky kostely a kláš
tery, všecky stopy křesťanství, i když běželo
o nejznamenitější památky umění a vědy!
Nepřestali jen na vraždění biskupu a tisícu
kněží, řeholníku a řeholnic, především tako
vých, kteří a které se se zvláštní horlivostí
ujímali dělnictva a chudiny; v počtu ještě
větším vraždili laiky všech stavu, a to se
záštím, barbarstvím a ukrutností, že by Člo
věk nevěřil, že je to v našem věku možné.
Který rozumný člověk by se nezachvěl při
myšlence, že by se to mohlo zítra opakovati v některém jiném civilisovaněm státě!“
Přirozený důsledek soustavy. Ne
ní to vše přece jenom přechodným zjevem,
jak to obyčejně bývá při každé velké revo
luci? — Nikoliv, je to dusledek soustavy bezuzdné, bez zákona Božího, jak jej i pohan
ské národy uznávaly. Přirozený tento zákon
Boží povznesl starověké národy k velikosti,
kterou dnes ještě někteří nadšenci až příliš
velebí. „Když však se vyrve lidem ze srdcí
i pojem Boha, pak nutné jejich pudy a váš
ně se ženou do nejkrufějšího barbarství.“
Boj proti všemu, co je božské. A
právě to se děje: po prvé v dějinách lid
ských chladnokrevně dopodrobna připrave
ný boj člověka proti „všemu, co je božské“
(II. Sol. 2, 4). A proč? Poněvadž prý myš
lenka na Boha a věčnost odvádí proletáře od
ráje sovětského!
Terorism. Ale proti svému Tvurci člo
věk se nevzpírá beztrestně. Komunismus ani
svých hmotných cílu dosáhnouti nemuže. V
Rusku, přes některé úspěchy, zdaleka ne
splnil, co sliboval. Bez neporušitelného řá
du mravního ani hospodářství neobstojí; ne
nahradí ho ani bolševický terorismus, jímž
se vraždí navzáj'em „nejvěrnější“ přivrženci komunismu.
Otcovská láska k ujařmeným ná
rodům v Rusku. Tímto vylíčením komu86
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nisťických nauk a snah nechce však Pius
XI. odsoudili ruský lid, k němuž chová vel
kou lásku otcovskou; ví, jaké násilí mu bylo
učiněno; odsuzuje jen ty, „kteří pokládali

Rusko za nej vhodnější území, aby na něm
uvedli v praksi soustavu, vypracovanou již
před desetiletími, a odtud ji šíří dál a dále
po celém světě.“
(Pokračování.)

Stanislav Vychytil:

Křesťanská revoluce.
Člověk a všechno lidské jest spojení nižší chod toho, co jsme nazvali křesťanskou re
ho s vyšším. Vlastností skutečností vyšších volucí.
*
jest uschopňovali skutečnosti nižší, utvářeli
I začne křesťanská revoluce nasycením
je a připojovali je k sobě jednotou života.
Skutečnosti nižší mohou se však zdráhali pů hladových, upokojením štvaných, trvalým
sobení skutečností vyšších, což jest konser hmotným zajištěním nejchudších ve jménu
vativismus v původním smyslu, nebo se nižší Boží dobroty. Obecnost křesťanského lidu
může vzbouřit, aby popřelo vyšší, což jest stane se nositelem nové křesťanské totality
revoluce v původním a vlastním smyslu. Re života, až budou odvoláni boháči ze správ
volucí dostává se nižší na místo vyššího a covství nevěrného. Neboť jako dříve šlech
nastává na čas zdánlivě řádný. Rád bývá ta rodová, když neubránila věrnost Evropy
pak obnoven novým výbojem pravdy, jemuž jsouc sama nevěrná, byla odvolána, tak i
zvykem řeči také říkáme revoluce. V tom tato šlechta peněžní, jež jako tlupa zlých po
smyslu mluvíme o křesťanské revoluci.
matenců si vedla, zmizí a nebude jí v do
Vzepře-li se nadřazené vyššímu, následuje brém vzpomínáno. Aby se naplnila slova
vzpoura všech členů podřízených. Člověk se Panny, jež Církev denně zpívá: „Hladové
vzepřel Bohu. V zápětí vzepřela se příroda zahrnul dobrými věcmi, bohaté propustil
člověku. Posléze i hmota v člověku se vzpí s prázdnem.“ S tváře lidí zmizí tragický smu
rá a člověk smrtí umřel. Touže cestou šla tek s maskou křečovitého smíchu. Život sta
Evropa. Nejprve popřela Autoritu; na místo ne se klidnější, hlubší a šťastnější. Až kaž
Boha postavila si rozum. Na místo křesťan dý na svém místě pevně zakoření v zemi,
ství zvedla se humanita, na místo víry osvě poznají lidé, že rostou k nebi.
I vnější tvářnost světa se změní. Uprostřed
ta, duše jest popřena hmotou. Řád a záko
ny života byly rozmetány. Život se rozpadl měst na místech nej čestnějších vzepnou se
ve složky, jež se každá libovolně vyvíjely a nejvýše chrámy a ulice budou jakoby slavodále rozpadaly, nesčíslná snažení bez cíle brány vedoucí ke chrámu. Technika místo
zaměřila všemi směry a ve věcech lidských kanónů a tanků bude se zabývat věcmi vhod
nastal zmatek, jaký by byl zjevný, kdyby nějšími. Odstraní na příklad z ulic hluk do
všechny hmotné předměty lidského života pravy, který sice sluší liberalistickému zmat
náhle byly zbaveny jednotného pouta zem ku, nikoliv však důstojnosti křesťanské
ské gravitace. Od liberalismu náboženského, obce. Ukáže se, že země a příroda jest dána
přes liberalismus hospodářský a spoustu ji člověku v službu dobrou, až lidstvo bude
ných bludů dospělo se k obecné anarchii zas sloužit Bohu. Svět tehdy bude krásnější
a zmatku. A musilo by se skončit všeobec než kdykoliv dříve, neboť vše se bude díti
ným rozpadem, kdyby se již nezjevoval pří k oslavě Boží.

Černý den na pražské burse.
Úterý 20. dubna 1937 nadlouho zůstane
památným nedobrovolným účastníkům tra
gického divadla na pražské peněžní burse. Po
předchozím překotném vzestupu cenných pa
pírů, najednou se dostavil prudký pokles,
který byl ostatně předpovídán všemi stříz
livými pozorovateli. Ztráty dosáhly prý výše
2 miliard Kč (1) Tisk, jako obvykle, dává za
vinu pouze drobným kupcům, kteří prý, bez
ohledu na výnosnost papírů, kupovali o pře
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kot všechno, co se dalo koupiti, aby potom
stejně bezhlavě prodávali za každou cenu.
Sta drobných spekulantů přišlo o celé své
jmění, jejich „slabé“ ruce nemohly udržeti
náporu bursovní derouty. Úspory snad ce
lého života se rázem rozplynuly v niveč;
byl to až příliš krutý trest za to, že se lidé
dali strhnouti k bursovním spekulacím.
Ztráty v úterý 20. dubna 1937 dosáhly,
podl“ odhadu, výše dvou miliard Kč. Budiž;
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kdo však získal tyto dvě miliardy? Pokles
už přestal, papíry se zase zotavují. Ti, kdo je
v úterý koupili, mohou si gratulovali ke
dvěma miliardám. Druhého dne po „černém
úterku“ prohlásil předseda bankovního sva
zu k bursovnímu shromáždění, že k včerejší
panice nebylo žádného _ důvodu, poněvadž
hospodářský vývoj v Československu jest
stále uspokojivý. Předseda řed. Svoboda vy
zval proto banky, aby energicky interveno
valy a znemožnily další excesy s poklesem
kursů. Obchod s exoty byl na pražské burse
prozatím zastaven a dennímu kolísání kursů
byly stanoveny hranice (5—15%). Mimobursovní obchod byl zakázán.
Všechno je tedy v pořádku. Kdo v úterý
20. dubna koupil lacině papíry, nemusí se
již obávati, že akcie budou klesati dál. Na
opak, energické zákroky bursovních a ban
kovních činitelů způsobily, že kursy šly o
patrně sice, ale přece, nahoru. Ještě pár
dní, a „poctivě“ vydělané dvě miliardy Kč
budou pod střechou (u koho?)
Nejzajímavějším na celém příběhu je, že
„intervenující“ a „patronisující“ banky v ú
terý 20. dubna 1937 „zapomněly“ intervenovati a patronisovati a klidně přihlížely
k tomu, jak drobní lidé, kteří většinou ku
povali akcie podle rady těchže bank, ztratili
rázem všecko. Myslíme, že nejsme daleko od
pravdy, když pravou pohnutku „neintervence“ a „nepatronisace“ budeme híedati v ně
kterých peněžních ústavech, které se roz
hodly kráčeti přes mrtvoly a různými zná
mými triky a insinuaoemi způsobily u obe
censtva náladu prodávali za každou cenu; je
na snadě, že „patronisující a „intervenčni
činnost bank se projevila teprve tehdy, až
akcie, které obecenstvo za babku prodávalo,
se octly v portfeillech bank. Teď již není
třeba prudkých vzestupů kursů, postačí po
malý „přirozený" rozvoj — dvě miliardy
jsou v kapse. „Černý úterek“ na pražské
burse jest pouze episoda z dnešního libera
lismem zmrzačeného a zmrtvělého života.
Není to ani prvý ani poslední krach na bur
se. Avšak pokaždé, kdy z budovy bursy ať
již zde, nebo v Paříži či v Londýně, vybí
hají lidé, prostovlasí, lomící zoufale rukama,
s divým pohledem a strhaným obličejem —
jasně vidíme všechnu hnusnost liberalistické džungle, kde lidé, dítky Boží, zápasí
jeden proti všem a všichni proti j'ednomu,
o život, o existenci, o rodinu, o klidné stáří.
Kolik pohřbených nadějí, a rozbitých snů

znamená toto úterý 20. dubna! Kolik ještě
takových černých úterku a pátku bude, než
se lidé vzpamatují z tohoto bahna libera
lismu a mamonářství a začnou žiti dUstojným, lidským životem! Liberalismus chtěl
nastoliti hospodářství bez Boha a nastolil
hospodářství proti Bohu, proti mravnosti
a zákonUm čisté lidské přirozenosti. Libe
ralismus — toť největší nepřítel lidstva, toť
rozběsněný Satan, tančící na mrtvolách a
šlapající obraz Boží — duši lidskou.
Černý úterek na pražské burse jest jenom
předzvěstí bursovních krachu v celém světě.
Národy se blíží neúprosně k nové katastrofě.
Nová krise už číhá za rohem, aby ukončila
tuto neslavnou konjunkturu pro spekulanty
a zbroj*aře, konjunkturu, ve které 23 milionu
lidí jest v civilisovaných zemích bez práce
a bez nadějí v lepší budoucnost. Pražský
krach jest pouze předehrou ke krachUm v
Londýně, Novém Yorku, Paříži a jinde. Ta
to „konjunktura“ asi sotva přežije letošní
podzim, a když, tak nejpozději na jaře pří
štího roku budeme svědky nové krise, kterou
pak p. t. liberalističtí národohospodáři pro
hlásí za produkt úsilovné činnosti sluneč
ních skvrn, nebo nějakých nutných ekono
mických zákonu, cyklu, kterým prý lidstvo
podléhá a proti nimž se prý nedá nic dělat.
K vám voláme, katolíci: do boje za odstra
nění tohoto nemravného řádu, do boje za
nový společenský řád! V našich rukou jsou
osudy lidstva, pravil Sv. Otec v „Quadragesimo anno“. Jest to pravda; osudy lidstva
jsou těsně spjaty s osudy víry ' Kristovy. Li
beralismus byl zaset a vykvetl tam, kde živé
a tvořivé křesťanství osláblo.
Liberalismus vykořeníme — křížem Kristo
vým. Na pevných a nezviklatelných zákla
dech si zbudujeme nový sociálně-hospodářský řád, na základech to spravedlnosti a
lásce k spolubližnímu. V tomto novém řádě
již nebude černých úterku a pátku, poněvadž
nebude dnešní džungle života. V novém kře
sťanském řádě nebudou proletáři, nebudou
nezaměstnaní, nebudou bezprizorní děti a
starci, nebudou zoufalci, kteří najednou ztra
tí poslední jmění, aby je sebrali bankovní
upíři. Avšak v novém řádě budou lidé pře
devším lidmi, budou existenčně zajištěni, bu
dou dustojně užívati ze štědrosti Božích
daru, kterými nás Tvurce tak bohatě žehná.
Záleží jen na nás, abychom se ujali vlády
nad tímto novým světem, který už je tady
a čeká jen na lidi, kteří by ho osídlili.

Rolf Molie r-D o stal i:

Ludendorff.
Encyklika „Brennende Sorge“ proti ně
meckému nacionálnímu socialismu byla sou
časně přečtena se všech kazatelen v III. říši.
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Slova Sv. Otce zazněla i v té nejzapadlejší
horské vísce. Masy věřících čerpají z ency
kliky nové síly a novou odvahu k těžkému
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boji proti novopohanskému teroru. Velmi
vážná církevně-náboženská situace v Němec
ku se ještě více priostruje tím, že encyklika
byla přečtena též mnohými pastory evange
lické vyznavačské církve. Katolíci a věřící
protestanté se sjednocují v odboji proti
ofensivě novopohanství, což jest světlým a
nadějným okamžikem v nynějších těžkých
německých poměrech. Snad společná nouze
ukáže všem křesťanům cestu k návratu do
lůna mateřské Církve. Ponenáhlu přece u
věřících protestantů roste přesvědčení, že
náboženský rozkol a odpad byl hlavní a pů
vodní příčinou všeho utrpení a bídy, jež se
rozlily v Němečku a v celé Evropě. Němečtí
katolíci hledí vstříc krušným dobám. Anti
krist shromažďuje znovu své síly k dokonání
svého díla záhuby; musíme si též uvědo
mili, že vlna novopohanství se šíří i p!řes
hranice III. říše. Protikřesťanský duch nacionálně-socialistického mythu zvedá svou
hlavu v různých obměnách všude, jako zbož
ňování státu, rasy, krve, půdy.
Encyklika Sv. Otce Pia XI. posílila ducha
německých katolíků; na nacisty však půso
bila zdrcujícím dojmem, zejména též proto,
že byla přečtena v celém státě najednou,
aniž Gestapo mohlo zabrániti tomu. Radi
kální kruhy v čele s Alfredem Rosenbergem
žádají okamžité vypovědění konkordátu a
ultrapohané žádají dokonce, aby prozatím
ně byly uzavřeny všechny katolické kostely.
Je to náhoda, že Adolf Hitler se sešel s Lu
dendorffem bezprostředně po uveřejnění en
cykliky? Navštívil-li Hitler polního maršál
ka, anebo exponenta jedné z nejnebezpeč
nějších novopohanských sekt? Tato otázka
má velký význam nejen pro samotné Ně
mecko, nýbrž i pro celý křesťanský svět.
Generál Ludendorff sám odpověděl na tu
to otázku. V jeho orgánu „Svatý pramen
německé síly“ byl uveřejněn po rozhovoru
s německým říšským kancléřem článek, ve
kterém jsou tato pozoruhodná místa:
„Všechna omezení činnosti mého domu
jsou nyní zrušena. Náboženská obec „Ně
mecké poznání Boha“, již jsem založil s mojí
chotí, jest nyní zrovnoprávněno s ostatními
vyznáními. Očekávám ode všech mých stou
penců, že mne budou i nadále podporovali
v zápase o silný německý národ v národním
a totálním státě. Dnes musí býti nasazeny
všechny síly, abychom dosáhli svého cíle.“
Říšské ministerstvo propagandy mlčky při
jalo toto významné prohlášení generála Ludendorffa a spokojilo se s poznámkou, že
se nepomýšlí na to, aby Ludendorff se
stal členem Nej vyšší válečné rady. Žádná
odpověď jest také odpověď, říká staré pří
sloví. Návštěva Hitlerova platila tedy novop o ha n u Ludendorffovi, což by znamenalo
málo potěšující vyhlídky na další vývoj ně
meckého kulturního boje. Kdo je vlastně
novopohan Ludendorff?
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Mezi Hitlerem a Ludendorffem bylo od
doby listopadového puče v r. 1923 nesmiři
telné nepřátelství. které zůstalo i tehdy. kdy
Hitler již se ujal vlády v Německu. Luden
dorff. dík své vojenské autoritě a popularitě.
mohl si dovoliti mnohé. co by jiného při
vedlo do koncentračního tábora. Gestapo
ani se neosmělila zakázati vydávání časo
pisu. ačkoliv Ludendorff často ostře kritisoval Hitlera. Nepřátelství mezi Ludendorffem
a Hitlerem bylo velmi hluboké. A najednou
nastalo smíření. a to ihned po přečtení
encykliky „Brennende Sorge“!
Po světové válce začal Ludendorff obhajo
vali thesi. že světové židovstvo a římsko-katolická Církev přivodily pád císařství. ač
koliv by správnější bylo. kdyby on hledal
příčiny prohraného tažení v sobě samém.
Nicméně. ideálem a cílem jeho života se sta
lo vyhubení katolicismu. Generál prodělal
vývoj od poraženého vojevůdce k zuřivému
nenávistníku Kristovu a stal se hlasatelem
t. zv. „německé myšlenky Boha“. Jeho dru
há choť. Mathilda z Kemnitzů má „zásluhu“.
že uspořádala bláznivé generálské nápady
v jakýsi filosofický systém. Manželská dvo
jice Ludendorffů stala se apoštolem vyhla
zovacího boje proti katolicismu. Místo křes
ťanské církve musí prý býti nastoleno ryze
německé náboženství. podle kterého rasa má
svou rasovou duši — Boha. Křesťanství jest
výplodem židovské rasy. a proto musí býti
vykořeněno. Tyto a jiné myšlenky propago
vala hlavně manželka Ludendorfřova; starý
generál též nelenil a vydal své posvátné dílo
o „totální válce“.
I ty nejsprostší nadávky a špinění na Cír
kev Sv.. jež nemůžeme ani ve výtahu otisknouti. trpěla III. říše velmi blahovolně. Do
konce bylo dovoleno rozšiřovali mezi vojá
ky časopis „Svatý pramen německé síly“
v desetitisících exemplářů. Je sice pravda.
že vysoká generalita odmítá světový názor
Ludendorffův. nicméně vzhledem k event.
spolupráci a potřebě v polním maršál
kovi Ludendorffovi trpí propagandu jeho
ideí v armádě. Proto jed toho učení působí
mezi vojáky a hlavně mezi mladými důstoj
níky. Již jsou dokonce ustaveny ve mno
hých posádkách „Ludendorffovy kroužky“
pro šíření novopohanských nauk mezi mla
dými rekruty.
Smíření Ludendorffa s Hitlerem může
proto míti nebezpečné následky na kulturní
poměry v Německu. zejména co se týče
pronásledování katolíků. Nespoutanost. s níž
Ludendorffovci napadli víru. církev a křes
ťanské kulturní instituce. nabude nyní prav
děpodobně nejhorší tvářnosti. Konference
Hitlera s Ludendorffem ve vile Trutzing jest
první odpovědí nacismu na encykliku Sv.
Otce.
Osobnost říšského kancléře stále více se
zahaluje do mystických temnot. Na oltářích
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t. zv. německých křesťanů se objevují místo
křížů podobizny vůdce a zbožňování Hitlera
dosahuje již takového stupně, že v Oberhausenu (Porýní) prohlásil starosta župy
německých křesťanů:
„Slovo Hitlera jest zákon Boží, má proto
též božskou autoritu... Vzhledem k požidovštění křesťanství jest třeba odstraniti
Starý Zákon a část No^véki... Adolf Hitler
jest posel Booíí..“ To nejsou pouhé vý
střelky. Jed novopohanství vnikl již velmi
hluboko do duší mládeže. V sousedním Ně-

mecku vládne nebezpečný duch, který žene
celý národ do strašlivé katastrofy. Víme
ovšem, že ani brány pekelné nepřemohou
skály Kristovy, Církve sv. Avšak pro nás
Evropany jest nadmíru důležité, jestliže i
nadále Evropa zůstane nositelkou křesťan
ské kultury a tradice, anebo křesťanství si
musí najiti nové centrum. Proto platí vážná
slova encykliky „Brennende Sorge“ nejen
pro Němce, nýbrž též pro všecky ostatní
národy.

Dělnické aktuality.
Zprávy o vývoji našeho zahraničního ob
chodu ukazují, že čsl. export vstoupil do roz
hodného období konjunktury. Obrat v břez
nu t. r. se přiblížil obratu v březnu r.
1931 a byl o 600 milionů Kč vyšší, než ve
stejně době loni. Ve složení zahraničního
obchodu je zvláště pozoruhodný pronikavý
vzestup exportu hotových výrobků. Oproti
březnu r. 1936 stoupl vývoz o 55//2%, dovoz
o 45%.
Březen
Dovoz
Vývoz
Obrat
roku
v mil. Kč v mil Kč
1937
580,
>82
1.832,5
1936
78
1.278
58(
88
1.088
1931°
Můžeme tedy právem mluviti o návratu
normálních „zlatých dob“ našeho zahranič
ního obchodu, po čemž jsme již tolik let
toužili a s nimž byly u nás spojovány nej
krásnější naděje ňa ukončení lidské bídy a
nezaměstnanosti. V našem časopise jsme od
samého začátku stále poukazovali, že nevě
říme v to. že problém nezaměstnanosti u
nás bude rozřešen exportem; nás mnozí po
kládali za škarohlídy a naše názory za pře
pjaté. Avšak život sám dal nám smutné
zadostiučinění: konjunkturu a export už má
me, ale máme též nezaměstnanost několika
set tisíc lidí: „Prager Borsen Courier“ píše:
„Musíme se odhodlali k zavedení 40 hodi
nového pracovního týdne. Naše mezinárodní
soutěživost tím nikterak neutrpí. Ve Francii
a v Itálii již mají čtyřicetihodinový pracovní
týden. V období konjunktury se leccos snese,
v období deprese nic. Dnešní stav je nesmy
slný: země se těší plné konjunktuře, pod
niky docilují obrovských zisků, bursovní pa
píry po léta stoupají — a při tom je stále
několik set tisíc nezaměstnaných, jako v do
bách nejhlubší krise“.
Pozorujeme, že 40 hodinový pracovní tý
den začíná u nás hráti stejnou úlohu „deus
ex machina“, jako dříve jim byl export.
Vkládali-li dříve národohospodáři a po
litikové v export všechny naděj'e, bylo cítiti
přece v jejich tvrzeních jakési vnitřní pře
svědčení o oprávněnosti těchto očekávání,
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kdežto dnešní chlácholení 40 hodinovým pra
covním týdnem úplně postrádá tohoto vnitř
ního přesvědčení. Ti, kteří hlásají zkrácení
pracovní doby vzhledem k technologické ne
zaměstnanosti, musí přece sami dobře věděti, že zkrácení na 40 hodin týdne
nepomůže. Nepomůže ani zkrácení na 36
hodin týdně, ba ani ne na 30 hodin. Pro
blém technologické nezaměstnanosti nemůže
býti řešen tímto způsobem, jelikož zkrácení
pracovní doby neznamená jednak vždy roz
množení též pracovní příležitosti, jednak je
pro většinu nezaměstnaných bezcenným, je
likož nemají odborných znalostí a prakse v
těch odvětvích, výroby, jež by zkrácený pra
covní týden zavedly. Vidíme přece, že v
některých oborech je citelný nedostatek kva
lifikovaných sil, ačkoliv je velká nezaměst
nanost. Naši nezaměstnaní potřebují, aby jim
byla poskytnuta možnost se zapracovat! re
spekt. se přeškolili do jiných oborů. Te
prve potom by zkrácení pracovní doby mo
hlo se státi pro část nezaměstnaných do
brodiním (předpokládáme-li ovšem, že dneš
ní mzdy nebudou také zkráceny). Pro část
nezaměstnaných by přicházela v úvahu reagrarisace, což by bylo lze uskutečnili po
mocí druhé pozemkové reformy. Lze by bylo
navrátili půdě asi 50.000 rodin. Pro většinu
nezaměstnaných nebylo by však jiného vý
chodiska, nežli veřejné investiční práce, pro
váděné ve velkém měřítku a permanentního
rázu. Ovšem, přeškolení a zapracování do
nových oborů, reagrarisace několika desítek
tisíců rodin a veřejné permanentní práce
pro statisíce lidí vyžaduje obrovských pe
něžních prostředků pro toho, kdo všechny
tyto úkoly podnikne, t. j. pro stát. Dnes již
nikdo nepochybuje, že boj s nezaměstna
ností jest problémem státní iniciativy a od
povědnosti státu. Ani soukromohospodářská
činnost, ani koordinovaná akce syndikátů a
stavů není s to, uspokojivě rozřešili tuto
otázku. Stát si však nemůže opatřili peněžní
prostředky obvyklým způsobem, t. j. da
němi a půjčkami, poněvadž v tomto pro
blému jde o vskutku obrovské částky, jichž
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vůbec nelze získati dosavadními způsoby fi
nanční a úvěrové politiky. Jsme pevně pře
svědčeni, že vývoj poměrů přinutí k tomu,
aby se začalo seriosně zabývati otázkou re
formy dosavadní měnové soustavy. Při této
příležitosti poukazujeme na úvahu o sério
vě termínovaných penězích v č. 2—3 „Roz
prav“, r. 1936, kde jest podán propraoovaný
návrh boje s nezaměstnaností pomocí nové
soustavy peněz a nové tvorby kapitálu.
Zprávy ze severozápadních Čech mohou
sloužiti ilustrací k tomu, co bylo řečeno o
technologické nezaměstnanosti, vzdorující
výrobní konjunktuře: v březnu t. r. bylo vy
těženo hnědého uhlí 1,146.000 tun oproti
991.000 tun v stejné době loni. Osazenstva
bylo letos 20.922 lidí oproti 20.764 lidí loni.
Kdežto těžba se zvýšila o 15.53%, stoupl po
čet osazenstva pouze o 0.76%! Z toho je
viděli, jak marné jsou naděje v konjunkturu
a pod.
Kapitalistická chamtivost však nezná meze.
Pro liberalistického „hospodářského člově
ka“ neexistuje než mamon. I když 40hodinový pracovní týden znamená jenom malou
pomoc v bídě, přece jest to něco. Pro za
městnané dělníky, pokud jim mzdy zůstanou
zachovány, znamená to velmi mnoho. Po
stránce zdravotní, psychické a mravní. S veš
kerou vehemencí vyslovujeme se za podstat
né zkrácení pracovní doby, ne proto, aby
se tímto čelilo nezaměstnanosti, nýbrž proto,
aby se zaměstnanému dělníku dostalo as
poň trochu radosti ze života. Zkrácení pra
covní doby jest krok k uskutečnění ideálu
encykliky „Quadragesimo anno“ o „spraved
livé mzdě“. Na textilní konferenci ve Wa
shingtonu v USA vyslovili se severoameričtí
zaměsfnavatelé(l) a zaměstnanci pro zave
dení 40hodinového pracovního týdne. Avšak
britští zaměstnavatelé staví se rozhodně pro
ti tomu, obávajíce se o svoje mrzké zisky
(prý by poklesla konkurenční schopnost
britského textilu na mezinárodních trzích).
Až tito cudní puritánové přijedou domů, bu
dou sladce kázaťi o škodlivosti třídního boje
a pod. Při tom však oni to jsou, kteří pro
vádějí politiku toho nejbezohlednějšího třídnictví. Je vůbec podezřelé, jestliže v naší
době někdo příliš mnoho křičí o nebezpečí
třídního boje; připomíná to známý trik:
chyťte zloděje! S podporami v nezaměst
nanosti ti známí lidé už dali konečně pokoj.
Jsme zvědavi, s čím teď potáhnou do boje
proti chudému lidu.

*
V povelikonočním období začly stoupati
ceny průmyslových výrobků velmi patrně.
Obuv, šatstvo, mýdlo, dříví, prádlo, staveb
ní hmoty, sklo, porculán a pod. podražily.
Nelze toto stoupání cen vysvětlovali dru
hou devalvací Kč, poněvadž zdražilo dříví
95

a kůže, jež jsou domácího původů. Vzestup
cen zboží má příčinu spíše v růstu výrobní
a odbytové konjunktury. Nenamítali bychom
nic proti stoupání cen, kdyby se toto prová
zelo též vzestupem mezd. Z deflačního smrš
ťování hospodářských číslic nemá národní
hospodářství užitku, nýbrž jen škodu. Avšak
musíme bojovali co nejrozhodněji proti
dnešnímu nezdravému zjevu, kdy stoupají
ceny a klesají mzdy. Pracující lid nemá z
dnešní konjunktury opravdu nic. K 1. březnu
t. r. bylo sice o 183 tisíc nezaměstnaných
méně, než před rokem. Podle zpráv sociál
ně pojišťovacích ústavů stoupl počet za
městnaných lidí. Nicméně, nikoho nenapad
ne tvrditi, že jsme z krise venku. Bída pra
cujících vrstev trvá i nadále. V mezinárod
ní statistice mezd je Československo na čtr
náctém místě, daleko za USA, Anglií, Bel
gií, Holandskem a Německem.
Jeden socialistický list doporučuje ener
gické zákroky proti zdražování zboží. Jest
ovšem bezpochybné, že stoupání cen životních
potřeb při nezměněných resp. klesajících
mzdách jest vlastně snižováním reálných pří
jmů pracujícího lidu. Nejsme však toho ná
zoru, že lze udržeti reálné mzdy pomocí čin
nosti různých protidrahotních komisí. Heslo
„boj proti drahotě“ jest ovšem líbivé a lze
pomocí toho vytloukali politický kapitál.
Jest ovšem snadnější volatí na schůzích a
táborech lidu: zavřeme několik zdražovatelů
a vše bude dobře, nežli poctivě si všímali
různých ekonomických souvislostí a vyvo
zovat! z toho důsledky pro méně schůdnou
sice, ale zato účinnější sociálně-hospodářskou politiku. Stoupají-li ceny zboží, není to
ještě národním neštěstím. Ceny stoupají též
v Anglii a Švédsku bez toho, aby pracující
lid byl zkracován ve své životní míře. Ná
vrh, aby poklesu reálných mezd se čelilo oži
vením agendy rozmanitých komisí, prozra
zuje sice pevnou víru autorů ve všemohoucnost papíru, opatřeného číslem, razítkem a
podpisem, ale nestačí, aby mohl přispěti
k odstranění tohoto sociálního zla.
Pozornost naše musí býti obracena přede
vším k otázce mezd. Dnes snad již není za
stánce učení o „laissez faire“ v politice mezd.
Pracující člověk pociťuje jako nejhorší ne
spravedlnost, když jeho životní úroveň, vý
živa a výchova dětí a pod. závisí od toho,
jaké poměry panují na t. zv. „trhu práce“.
Každý člověk má právo na to, aby s jeho
živobytím se neobchodovalo. V pohádky o
„kapitálové chudobě“ a „přelidnění“, které
nám chtějí namlouvali obhájci dnešního liberálně-kapitalistického zlořádu, rovněž ne
věříme. Rozvoj moderní technologie provždy
ukončil obavy z budoucího vývoje lidstva.
Jsme kulturním a vzdělaným národem; na
še politické a společenské instituce posky
tují nám plnou možnost sociálně-hospodář96
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ského pokroku v duchu spravedlnosti a bla
hovůle vůči bližnímu. Nesmíme se odvolávali
na nějakou neexistující „kapitálovou chudo
bu“, když při lepší organisaci výroby a dis
tribuce dovedli bychom zabezpečiti každé
mu občanu lidsky důstojné živobytí. Museli
bychom ovšem odhoditi demagogii a politi
kaření, jakož i kramaření s lidským živo
' bytím pro stranický prospěch, a přistoupili
k velkorysému řešení velkých sociálních pro
blémů přítomnosti.
Pozorujeme, že právě k tomuto nemají
mnozí naši politikové chuti. Není potom di
vu, když sociálně-hospodářská politika u nás
se roztříštila na celou řadu dílčích činů, ze
kterých každý o sobě jest ovšem nutný a
prospěšný, ale v celku nic nemění na dosa
vadním sociálním řádě. Ještě do nedávná
se věřilo, že hlavním úkolem sociální poli
tiky jest zabrániti nejhoršímu v době krise a
ucbovati co možná nejvíce pro období kon
junktury. Na konjunkturu se pohlíželo jako
na deus ex machina, který ukončí rázem
všechny krisové trampoty. Nuže: konjunk
turu už máme, ale trampot přibývá. Teprve
nyní začíná všeobecně pronikali názor, který
jsme šfjřili od samého vzniku našeho časo
pisu, že dnešní nezaměstnanost nepomine
ani za konjunktury, a že tento zjev má tak
dalekosáhlé hospodářské, politické a soci
ální následky, že bude nutně vyžadovali též
nového výrobního a distribučního systému a
změny všech dosavadních společenských
řádů.
Otázka mezd zaměstnaných jest nerozluč
ně spjata s problémem nezaměstnanosti sta
tisíců lidí. Tyto statisíce nezaměstnaných li
dí tvoří onen „trh práce“, na kterém, podle
výrazu Marxova kapitalista vystupuje pln
horlivosti v očekávání velkých zisků, kdežto
dělník „se chová plaše, jako někdo, kdo
přinesl na trh svoji vlastní kůži a nemá, co
by očekával, leč... vydělávání této své ků
že.“ Namítneš: v USA, Anglii a jinde jest
ještě poměrně větší nezaměstnanost, nežli
u nás, a přece tam jsou mzdy neporovna
telně lepší našich. Ovšem. Avšak v USA,
Anglii a jinde jsou též lepší podpo
ry v nezam^:^'ínanosti) proto tam
nezaměstnaný dělník nemusí při
jímat práci za žebrácké almužny,
jakou nás.
To, co u nás vydělá kvalifikovaný
zámečník, anglický nezaměstnaný
dostává jako podporu. Nedivmež se
proto vysokým mzdám v Anglii a jinde a
špatným mzdám u nás!
Mnoho se mluví a píše o „znemravňujícím vlivu“ podpor v nezaměstnanosti. Jsme
též proti podporám, ale jsme pro pracov
ní důchody. Jsme proti podporám i teh
dy, když následkem skladbových změn ve
výrobě se objevuje technologická nezaměst
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nanost, ale j sme pro sociální důchod
pro tyto nezaměstnané. Žebrácká podpora
jest opravdu nemravností (se strany toho,
kdo ji poskytuje); není však nemravností
sociální důchod, poněvadž by potom musel
býti nemravným každý důchod, který vznikl
jako renta nebo dividenda a pod.
Bude-li poskytnut každému, kdo ne svojí
vinou se octl bez práce a výdělku, pracovní
resp. sociální důchod, znamená to odstra
nění „trhu práce“ a tím též i nemravné a
škodlivé nadvlády kapitálu nad prací. Zna
mená to též ovšem pád liberalismu, protože
liberalismus se drží jenom „trhem práce“.
Liberalistický řád nezbytně potřebuje, aby
byli nezaměstnaní; nemusí jich býti (s hle
diska liberalisty) 700.000, ale takových stotisíc nezaměstnaných lidí býti „musí“, aby
kapitalistická výroba měla svoji „reservní
armádu“ a mohla dělnictvo držeti na uzdě
hrozbou propuštěním z práce. Dnes jest ta
kový liberalistický podnikatel přesvědčen o
tom, že za jednoho jich dostane deset, kteří
musí býti živi třeba za 10 Kč týdně; podle
toho také platí mzdy svým dělníkům.
„Trh práce“ jest vymožeností naší „pokro
kové“ doby a jest vlastně obdobou někdej
ších trhů na otroky. Tam se obchodovalo
s lidmi, tady se obchoduje s lidským živo
bytím. V obou případech jest předmětem ob
chodu a zisku člověk, tvor s nesmrtelnou
duší, dítko Boží. Přirozený a zjevený mravní
zákon nám velí, abychom sloužili Bohu, dů
stojnost dítka Božího povznáší každého člo
věka k vědomí nesmírné důležitosti vlastní
a k úctě a lásce k jiným lidem, rovněž dítek
Božích, jejichž duše mají nemonečnou cenu.
Ale pro „pokrokový“ liberalismus má člo
věk jenom hodnotu směnného zboží, pouze
tržní cenu. Bůh, duše, nesmrtelnost — vše to
nemá pro liberalismus ceny. Jeho bohem
jsou peníze; jeho přikázáním jest, aby co
nejvíce využil člověka k vlastnímu hmotné
mu prospěchu. Nemá proto pokrokářský li
beralismus práva, oháněti se nějakými mrav
ními zásadami a potírali na př. komunis
mus nebo fašismus, poněvadž tyto směry
jsou jen důslednými tam, kde liberalismus
zbaběle couvnul: není-li Boha a nesmrtelné
duše, potom lze člověka použiti jako pouhé
ho prostředku k různým cílům, na př. kolektivistickým, universalistickým a pod., lze
s lidmi prováděli různé společenské expe
rimenty, jako s pokusnými zvířaty, lze po
nížili a zničiti lidskou důstojnost. Komu
nismus a fašismus jsou zákonitými dětmi
bezbožeckého liberalismu. Co liberalismus
zasel, to nyní sklízí: Kdo seje vítr, sklízí
bouři.

Čtěte „Rozpravy“!
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RECENSE.
Harvey W. Peck: Hospodářské myšlení a
jeho institucionální pozadí, Praha 1937, ná
kladem Družstevní práce, str. 388.
Institucionalismus v národohospodářské
teorii jest názor, že hospodářské procesy
— výroba, distribuce a spotřeba zboží — ne
jsou určovány hospodářskými zákony, ný
brž hospodářskými institucemi, na př. sou
kromé vlastnictví, dědictví, vláda, zdanění,
soutěž, úvěr a pod. Autor knihy vykonal
přehlídku hlavního vývoje národohospodář
ské teorie od středověku do moderní doby
a přichází k názoru, že hospodářské myšlení
není pouhým produktem spekulace různých
nezávislých myslitelů. These knihy zní, že
hospodářský nebo průmyslový život tvoří
proměnlivý proces, zprvu značně jednodu
chý, potom během doby nabývá složitosti.
Hospodářské myšlení doby jest nejvýš ovliv
něno vzestupem určitého hospodářského či
nitele. Jednotlivé hospodářské teorie vzni
kají jako racionalisace (odůvodnění) dlou
hodobých vývojových směrů hospodářských.
Tak kanonická nauka teorisuje potřebu po
řádku a úměrnosti a úpravy hospodářského
života pomocí blahovolné a otcovské cen
tralisace. Merkantilismus racionalisuje vý
hody z obchodu, které plynou ze zeměpis
ných nebo územních předností při výrobě
různých druhů statků. Fysiokraté teorisovali objevy výhod, plynoucích z použití vě
dy v zemědělství a nové úměrnosti čini
telů při správě půdy (kapitálu, práce). An
gličtí klasikové (Smith, Ricardo) racionalisovali objevy obrovských možností výroby,
plynoucích z dělby práce, vynálezů strojů,
hromadění kapitálu, individuelní obratnosti
a podnikavosti. Marginismus (teorie t. zv.
hraničního užitku — rakouská škola, v An
glii Jevons, ve Francii Walras) byl racionalisací lidí s matematickým vzděláním, jejichž
názory etické a psycho-sociologické byly v
nejvyšší míře ovlivněny Benthamovým utilitarismem. Německá historická škola byla do
značné míry protestem lidí vzdělaných v his
torii proti anglickým národohospodářským
klasikům, učivším, že jediným regulátorem
hospodářského života je cenová soustava a
peněžní trh. Institucionalismus jest reakcí
proti dedukcím klasických ekonomistů, pro
ti t. zv. hospodářským zákonům. Institucionalisté tvrdí, že hospodářské chování není
řízeno nějakými všemocnými hospodářskými
zákony, nýbrž že naopak tyto zákony jsou
dedukcemi z lidského chování. Jelikož lid
ské chování je alespoň z části tvůrčí a samo
statné, odůvodňuje institucionalismus refor
mu, experiment a optimismus. Kolektivismus
by chtěl organisovati lidský život podle instituciální metody tím, že odstraní zákon
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nabídky a poptávky a zákon renty, úroku
a zisku.
Autor ve svém hospodářském výkladu se
přikloňuje k institucionálnímu kolektivismu.
Mohli bychom ho charakterisovati, jako
technokrata amerického ražení (viz článek
„Plán hojnosti amerických technokratů“, č.
7—8 „Rozprav“, rok 1936). Přes svůj insti
tucionalismus jest Peck pod značným vli
vem historického materialismu, místy do
konce upadá do ekonomického materialis
mu. Odůvodnění kolektivismu jest v knize
podáváno metodou amerických technokratů
a není přesvědčivé. Chybí v knize rozbor
a postoj k učení křesťanského solidarismu,
ačkoliv autor zřejmě sympatisuje s názorem,
že národohospodářská věda se musí opírati
o etiku. Jsme-li již toho názoru, že úče
lem národohospodářské vědy jest úprava
a organisace národního hospodářství na
mravních základech, potom nelze přejiti ml
čením takové, ač objemem malé, ale veliké
obsahem dílo, jako encyklika „Quadrage
simo anno“. Kolektivismus není to, co lid
stvo zachrání z dnešní bídy života.
K nejlepším kapitolám knihy patří pojed
nání a kritický rozbor marginistické školy.
Peck s drtivou přesvědčivostí rozbíjí celý
ten karetní domeček sofistický a slovíčkářský, kterým marginisté (hlavně tak zv.
rakouská škola), se snažili podepříti chatr
nou budovu liberalismu. Mnoho v kritice
marginismu vykonali Davenpozt a Har. Au
tor cituje Hara:
„Všechny lidské vztahy se zásadně liší od
matematiky. Když odečtete pět od pěti, do
stanete nulu. Ale když jste milovali člověka,
z kterého se vyklube ničema, nedostanete
nulu, místo toho dostanete přírůstek hod
noty pro pronikavější pochopení lidské po
vahy. Přítel, kterého jste miloval a ztratil,
stále něco pro vás znamená“. Antisociální
ráz školy hraniční užitečnosti výstižně od
haluje autor těmito slovy:
„Matematika může měřiti peníze a peníze
mohou měřiti směnnou hodnotu na trhu.
Ale ani peníze, ani směnná hodnota nejsou
měřítkem lidských uspokojení. Hodnota ne
bo cena se v lidském životě objevuje jen
tehdy, jsou-li překážky v cestě užívání. N árodní hospodářství, které se za
bývá zvyš ováním hodnoty, je v roz
poru s národním hospodářstvím,
které usiluje o největší možné lid
ské uspokojen i“.
Autor je nepřesný v kritickém hodnocení
kanonické nauky; je u něho pozorovati silné
ovlivnění historickým materialismem, jak už
bylo jednou námi podotknuto. Autor klade
příliš velký důraz na politické a hospodář
ské příčiny úpadku středověkého městské
ho hospodářství, kdežto primérními tu byly
příčinymravně-náboženské (protestantismus,
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oslabení Církve, zlenošení a petrifikace in
stituce cechů a pod.). Jinak autor objektivně
a bez obvyklé modernistické zaujatosti líčí
středověk: „Spravedlivá cena byla.... hos
podářskou zásadou, jež byla základem veřej
né úpravy možných hospodářských mono
polů. Kněžstvo a cechovní mistři odpoví
dali naším cenovým komisím“.... „Středo
věká národohospodářská teorie kladla důraz
na spotřebu ,takže můžeme předběžně předpokládati, že národní, hospodářství,
z a 1 o ž e n é n a spotřebě snad spěje k
harmonii mezi národním hospo
dářstvím a etikou“. ....„Síla mrav
ního práva směřovala k ochraně
slabých hospodářskému vykořis
ťování silným i.“
Kniha jest po mnohé stránce poučnou a
vzhledem k pronikavé kritice liberalistických
učení zasluhuje co největšího rozšíření. Vy
dána jest vkusně. Cena 55 Kč (váz. 65 Kč).
G.

ZAJÍMAVOSTI
ZE ŽIVOTA SOCIÁLNÍHO
A HOSPODÁŘSKÉHO.
Anglie omezuje práci žen.
Sekretář ministerstva kolonií oznámil, že
napříště nebudou ženy zaměstnány jako ú
řednice v ministerstvu kolonií, ani v mini
sterstvu dominií. Po válce byly v Anglii ženy
přijímány do státní administrativní služby
bez jakéhokoliv omezení. Počáteční služné
dostávaly stejné s muži, ale vyšší platební
stupnice dosahovaly pouze 75—80% platu
mužů stejné služební třídy.
Více učitelek.
V Praze je na 35% učitelů a 65% učitelek.
Na jednom z pražských učitelských ústavů
udělalo za šest let maturitu 399 učitelek a
jen 78 učitelů.

Pokles výroby.

V horních okresích českomoravské vyso
činy poklesl počet pojištěnců okresní ne
mocenské pojišťovny ze 4000 na 1200. Z to
hoto počtu nutno ještě odpočítat asi 300
dělnic, jen občas domáckými pracemi za
městnaných. V těchto krajích kvetl dříve
obuvnický průmysl, hračkářský, dýmkařský,
soustružnický průmysl, síťařství a výroba
žinilkových koberců. Dnes vegetují zde jen
ruční vyšívačky, které vydělají občas velmi
pracně jen několik korun.
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Kontingent výroby margarinu.
Rozhoduje se o konečném rozvržení 6500
vagonů umělých jedlých tuků na rok 1937.
V měsících lednu, únoru a březnu bylo již
zpracováno 1500 vagonů, to je 23%. V příš
tích dvou čtvrtletích má býti zpracováno
rovněž po 23% a v posledním čtvrtletí, kdy
stoupá spotřeba margarinu vlivem výroby
v cukrářském průmyslu, 31%. V celoročním
kontingentu má býti vyrobeno podle druhu
v nejlevnějších asi 35%, ve středních 40%
a v nejdražších 25%. Ceny margarinu bu
dou zvýšeny. Nejlevnější druh asi ze 6.50
na 7 Kč, ve středním z 9 na 9.50 Kč a v neidražším asi do 12 Kč. Pokud jde o nejlev
nější druh, nebyla by výroba pravděpodob
ně vázána výrobní kvotou.

Ostravská Charita v minulém roce.
Okresní svaz Charity v Mor. Ostravě roz
šiřuje rok od roku svoji činnost. Farní od
bory Charity zakládány jsou i na Těšínsku
a není už bídy hmotné ani mravní, kde by
Charita účinně nezasahovala. Je zřejmo z
dnešní krise, že na ozdravení sociální bídy
nestačí pouhá humanita, zůstávající na po
vrchu, nebude-li se léčiti základní nemoc,
t. j. ztráta víry v Boha a smyslu v řád nad
přirozený pro jednotlivce i společnost. A zde
Charita koná dobré služby lidstvu, protože
se stará o člověka celého, o jeho duši i tělo
a nespokojuje se s čistě hmotným poj'etím
člověka. Vždyť každý důsledný křesťan, je
muž záleží na záchraně hynoucích, musí uznati pravdu slov Spasitelových: „Ne samým
chlebem živ je člověě...“
Ale práce Charity na poli sociální péče
nebývá náležitě chápána a oceňována, ač
koliv koná nezištně veliké dílo milosrdné
lásky. Charita plní tím jen vznešené poslání
křesťanství a právě charitní činnost zůstává
pro vždy neklamnou známkou pravého ži
vota v Kristu a v jeho Církvi. Vše, co při
vykonané práci charitní dá se vyjadřovat
čísly a statistickými přehledy, je toliko menší
díl této práce, protože život lásky zůstává
většinou skrytými dějinami lidstva, které
jsou známy jen Vševědoucímu, jenž je láska
sama...
V uplynulém roce umístil Okresní svaz
Charity 265 dětí v rodinách v Čechách i na
Moravě na celé prázdniny; v zotavovnách
bylo 36 dětí; v sirotčích útulnách a vychova
telnách dostalo se péče 37 dětem; v odbor
ných ústavech (pro slepé, mrzáčky a hlu
choněmé) bylo zaopatřeno trvale 9 osob a
dáno do soukromé péče v řádných rodinách
31 dětí za vlastní neb za schovance.
V chorobincích a starobincích bylo ubyto
váno 16 osob, v nemocnicích a ústavech pro
nervově choré dostalo se ošetření 59 osobám.
Do léčeben plicních a lázní posláno 34 osob.
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Různé druhy podpor (chudinské, starobní,
invalidní a sirotčí) uděleny y 89 případech.
Pro 9 osob bylo příslušníkům žádáno o po
třebné doklady a povolení, zvláště k sňatku.
Farní odbory ze svých prostředků stravo
valy 2011 osob, ošatily 1.397 osob, podpořily
1.593 osob. Za tento rok staral se Okresní
svaz Charity se svými odbory o 9000 osob.
Uvážíme-li, že všechna ta práce koná se bez
platně a že vydané obnosy 143.258.05 Kč
jsou toliko dobrovolné dary charitními pod
niky získané, musíme uznati, že Charita ko
ná velkou práci pro stát i národ. A bylo by
záhodno, aby každý uvědomělý křesťan dle
sociálních reforem a nových zákonů veřejné
svých možností stal se též apoštolem praktic
ké činnosti charitní: všichni budeme jednou
souzeni ze své lásky, z toho, co jsme učinili
těm nejmenším. A zvláště v dnešní době
péče je nutno, aby Charita dokonalou organisaci mohla se dle svého významu včleniti
do řady těch organisaci, které mají v pro
gramu humanitní a charitní sociální péče.
Třeba je dobu dováti organisaci farních od
borů, okresních svazů, rozděliti práci a usměrňovati ji, aby se zbytečně netříštila.
Diecésní svazy charity jsou v Brně a Olo
mouci, Zemský svaz Charity v Olomouci a
Říšský svaz Charity v Praze. Náš Okresní
svaz Charity je v Mor. Ostravě, v sociálnězdravotním ústavě, Náměstí republiky.

Produkce lnu v ČSR.

V r. 1936 byla rozloha plochy oseté lnem
větší, než v r. 1935 o 3000 ha. Celková plo
cha osetá lnem obnášela asi 13.500 ha, z toho
v Čechách 5655 ha, v zemi Moravsko-slezské
5355, na Slovensku bylo oseto lnem 2513 ha.
Domácí produkce lnu kryje asi z jedné čtvr
tiny spotřebu československého průmyslu,
tři čtvrtiny spotřeby jest třeba importovali
z ciziny. Vzhledem k velkému národohospo
dářskému významu lnu (značná potřeba lid
ské práce na polích, v tírnách a pod.) bylo
by třeba věnovali domácímu pěstění lnu
zvýšenou pozornost, což ostatně žádá také
plán Zemědělské akademie.
Světová těžba zlata.

V 16. století těžilo se na celé zeměkouli
asi 6 tun zlata ročně, kolem r. 1900 asi 390
tun, v r. 1935 — 920 tun. Z tohoto množství
připadá asi 360 tun na jižní Afriku, 150 tun
na Sovětský svaz, 102 tuny na Kanadu, 28
tun na Austrálii. V evropských zemích (kro
mě SSSR) se vytěžilo v r. 1935 asi 16 tun.
Počet katolických časopisů ve Francii.
Ve Francii mají katolíci 56 deníků, 242
týdeníků, 20 revuí, 200 listů katolické akce,
90 církevních časopisů, 6431 farních věst
níků.
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Jak pomáhají populaci v Německu.
Náčelník tajné německé policie Himmler
žádá, aby svobodné matky byly v zájmu ně
mecké populace postaveny na roveň vda
ným ženám. Můžeme tedy právem očeká
vali, že v Německu budou vbrzku postavena
ultramoderní lupanaria za účelem nejracionelnějšího chovu rasově čistého „kanonenfutru". Quo vadis, Germania?
Názor sytých liberálů na technický pokrok.
V jednom liberalistickém týdeníku byl ne
dávno uveřejněn článek, ve kterém autor do
kazuje s vehemencí, zasluhující lepšího údě
lu, že stroje nikterak nemají vinu na neza
městnanosti lidí. „Vyřazování pracovních sil
v tom nebo onom odvětví jest plně nahra
zováno zvýšenou nebo nově vytvořenou pra
covní příležitostí v odvětvích jiných. Že tu
a tam (! red.) jsou lidé náhlými převraty
ve výrobě bolestně zasaženi, nelze ovšem popříti, ale také tomu nelze zabránili J? red.).
Každý pokrok vyžaduje oběět... Život ta
kový vždy byl, jest a bude.“ — Těch ně
kolik vět úplně postačí, aby byla plně po
chopena veškerá nemravnost a cynická sobeckosť neoliberalistické ideologie. Ejhle,
nasycení a spokojení mluví o nejpalčivějších
otázkách dnešní doby! Dvacet tři miliony
nezaměstnaných lidí, vyřaděných technic
kým pokrokem a racionalisací z práce a vý
dělku, jsou živým důkazem toho, že „zvýšená
nebo nově vytvořená pracovní příležitost“
není s to, dáti těmto nešťastným obětem liberalistického „pokroku“ možnost aspoň
pouhé existence. Že počet nezaměstnaných
není dvojnásobně větším, můžeme děkovali
nikoliv „zvýšené aid. pracovní příležitosti“
soukromých podnikatelů, nýbrž v prvé řadě
vládním zásahům tam, kde liberalistické
podnikání úplně selhalo v otázce technolo
gické nezaměstnanosti. Liberalistický kapi
tál učinil velmi málo pro řešení tohoto pro
blému. Jest přece veřejným tajemstvím, že
pokles počtu nezaměstnaných u nás byl způ
soben hlavně veřejnými investičními pra
cemi, které podnikal stát a samosprávné
svazky. Totéž v USA a jinde. Liberalistický
kapitál dovedl jenom zneužiti technický po
krok k svému prospěchu, bez ohledu na
obecné blaho. Liberalistický pisatel ovšem
přiznává, že „tu a tam“ umírají lidé hladem.
Připomeneme mu pouze, že v r. 1934 ,podle
statistiky Společnosti národů, v 50 kultur
ních státech umřelo hladem 2,400.000 lidí a
1,200.000 lidí skončilo sebevraždou z bídy.
„Život takový byl, jest a bude...“ Ovšem,
pokud lidský život se spravoval, spravuje a
bude spravovati zákonem džungle a nikoliv
zákonem spravedlnosti a lásky k bližnímu.
Dnešní život jest opravdu „příšerně tvrdý,
bezcitný, ukrutný“ (Quadragesimo anno). —
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Co však pravíme „zákon džungle“? Nažere-li
se tygr v džungli, potom odejde od zbytku
a klidně nechá šakaly a supy, aby se též
nažrali. Ne tak ale liberalistický „homo oeco
nomicus“. V témž r. 1934 bylo zničeno za
účelem udržení cen a kapitalistických zisků:
258 milionů kg cukru,
267 tisíc vagonů obilí,
26 milionů kg rýže,
25 milionů kg hovězího masa atd.
Dnes a denně se v Kalifornii vylévá do moře
na statisíce litrů mléka!
Pokud bude panovati ve světě tento hnus
ný liberalistický duch, bude též i lidská bí
da. Avšak „život takový“, v němž si liberalis
tický pisatel tolik libuje, jest pouze faktem
dneška, nikoliv zákonem a normou pro zí
třek. Život zítřka již nebude liberalistickým,
s jeho „pokrokem“ a s miliony lidských
obětí. Liberalismus už dohrál svoji úlohu.
V novém, spravedlivém společenském řádě
nebude zneužíváno pokroku vědy a techniky,
jako dnes, nýbrž věda a technika budou
sloužiti všemu lidstvu.
Stoupající světová konjunktura dodává liberaiistům kuráže. Nebude však dlouho trvati, a při prvních zprávách o cenových deroutách a bursovních panikách liberalismus
zaleze do kouta. Doufáme a věříme, že tento
krát už naposled. Nebude pokoje a míru
v lidské společnosti, pokud lidstvo se v ho
dině dvanácté nevzpamatuje a neodstraní
navždy svého nejhoršího nepřítele, veřejné
ho to nepřítele číslo 1: liberalismus.
Spannismus jest s katolickou naukou ne
slučitelný.
Časopis „Tak“ věnoval nám svou milou po
zornost u příležitosti kritiky knihy O. Sulíka „Stavovské zřízen:!?“ Pan L. J. těžce
nese, že náš časopis „velmi vřele doporučil
tuto knihu kroužkům mládeže (NB: pan L.
J. se poněkud prenáhlil; nedoporučovali
jsme knihu O. Sulíka „velmi vřele“, nýbrž
prostě „lze tuto knihu doporučiti atd.“, viz
„Rozpravy“ r. 1936, str. 252). Pisatel z „Takú“ je konsternován tím, že Sulík ostře kritisuje Spanna (horribile dietu!). Nás zase
zaráží okolnost, že katolický křesťan může
se nadchnouti pro tohoto stavovského mysti
ka a velikého hegelovce před Bohem. Ne
budeme zapírati, že názor Sulíkův o neslu
čitelnosti stavovského zřízení ve smyslu pa
pežských encyklik se spannismem se nám
velmi líbí, dokonce tak, že jsme milerádi za
mhouřili oči nad některými omyly autoro
vými.
Sociální zákonodárství v Austrálii
a na Novém Zélandě.
Austrálie a Nový Zéland mohou sloužiti
příkladem pokročilého sociálního zákono
dárství. Již jsme jednou v této rubrice psali
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o blahodárné činnosti australských rozhod
čích mzdových soudů. Nyní přichází odtud
zajímavá zpráva: samosprávné úřady roz
hodly uzavřití se svými zaměstnanci nové
kolektivní smlouvy. Při nezměněných mzdách
se zavádí pětidenní pracovní týden o 40
hodinách. Jenom na N. Zélandě bude požívati dobrodiní nového ujednání více než
devět tisíc zaměstnanců.
Populace v SSSR.
Právě byly uveřejněny sovětské statistiky
o počtu narození. V lednu t. r. bylo oproti
lednu r. 1935 živě narozených dětí o 21.7 %
více. V autonomní republice volžských Něm
ců bylo dokonce o 51.5% více narození.
Nezaměstnanost v Dánsku.

Přesto. že výrobnost v Dánsku již o celou
třetinu překročila stav z r. 1929. nezaměst
nanost se tam nezmenšuje. Ke konci března
t. r. bylo v Dánsku 116.000 pojištěných ne
zaměstnaných. což dělá 26.8% všech pojiš
těnců. Oproti stejné době v r. 1936 je nyní
o 8.000 nezaměstnaných více. Připočteme-li
16.000 nepojištěných nezaměstnaných. obdr
žíme počet 132.000 všech nezaměstnaných.
Tato skutečnost nejlépe prokazuje. že vše
chno očekávání a naděje v samospasitelnost
konjunktury. exportu a pod. nejsou než pla
né. U nás již začínají chápati smysl a vý
znam technologického vývoje pro otázku stá
lé nezaměstnanosti. Avšak místo toho. aby
se konečně přistoupilo k radikálnímu řešení
tohoto kardinálního problému dnešní doby.
oživují staré recepty. jež nejsou způsobilé
k tomu. ozdraviti a obnoviti náš sociálněhospodářský život. Již nepomůže zkrácení
pracovní doby na 40 hod. týdně. ba ani
ne na 30 hodin týdně. Slibovati si nápravu
od zkrácení pracovní doby znamená vlastně
stejnou chlácholící politiku. jakou bylo na
př. slibování modrého z nebe. až přijde
konjunktura a pod. Musíme se naučiti dívati
skutečnosti života do očí. Přiznejme si. že
v rámci tohoto nemravného a nekřesťanské
ho řádu nedocílíme nic. Nepomohou žádné
náplasti a mastičkářství. Jest třeba přebu
dování všech společenských řádů od zá
kladů. a to v duchu pokoje a lásky Kristovy.
pokud ještě není pozdě. Bylo by již na čase.
aby byla utvořena zvláštní komise pro stu
dium otázky technologické nezaměstnanosti
a cest k velkorysému definitivnímu řešení
tohoto problému.
Poučení z belgických voleb.
Nedávný volební debakl belgických „kato
lických“ fašistů jest velmi poučným po mno
hé stránce. Jednak se ukázalo. že přes vy
datnou podporu z ciziny je fašismus v Bel
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gii na ústupu, jednak je potěšující, že zvítě mamonářství, potom nemá žádného práva
zila demokracie, representovaná katolíkem, bojovati proti liberalistickému kapitalismu,
ministerským předsedou Van Zeelandem. nemá tedy žádného důvodu, aby brojil
Dokonce i naše socialistické listy velmi u proti filiálkám, jednotkovým obchodům a
znale píší o boji, ve kterém demokracie v cenovému podbízení. Nelze sloužili Bohu a
křesťanském pojetí, opírající se o encykliku Mamonu. Nedělní klid, toť přece nejmenší
„Quadragesimo anno“, zvítězila proti degrel- oběť, kterou od nás žádá povinnost vůči
lovštině, jejíž rozsah a nekřesťanské me Bohu, povinnost, kterou nesmíme zradili k
tody už dávno překročily hranice čistého vůli několika špinavým stříbrňákům. Kromě
toho nesmějí zaměstnanci býti považováni
mladistvého zápalu a výbojnosti.
za pouhé stroje bez potřeby oddechu. Ze
Z projevu Říšské odborové rady křesťan jména v naší době, když práce pro lidi je
ských organ i sací zaměstnaneckých v ČSR. stále méně, jest až příliš nevhodné mluvili
k 1. máji vyjímáme:
o nepřetržitém pracovním týdnu, když zkrá
Zvýšení životní míry dělnictva a pracu cení pracovní doby jest nejaktuelnější otáz
jícího lidu není... jen otázkou sociální kou dne. Střední stav úplně zbytečně se
spravedlnosti, to je základní otázka národ to staví proti oprávněným požadavkům pra
ního života a státu. V naší republice již ka cujícího lidu a provádí politiku třídního so
tastrofálně klesá populace a počet naro bectví, čímž vlastně se připojuje k vrstvě
zených dětí. Příčiny toho jsou jednak mrav liberalistických velkožraloků. Avšak, zvítění, je to úpadek náboženského života a ví zí-li zásady liberalismu, bude odzvoněno též
tězství liberalismu, ale také sociální v těž i střednímu stavu. Ať si to všichni středokém boji nejširších vrstev lidí o živobytí. stavoští politikové a příslušníci uvědomí.
Celý systém našeho hospodářství stojí vlast
Pevně doufáme, že osnova zákona o celo
ně proti četným rodinám a to jsou přece státním nedělním klidu bude v brzké době
rodiny dělnické, malých zemědělců a za uskutečněna. Katolíci naší republiky budou
městnanců. Odtud zdola se ještě ohrožuje v této otázce neústupní.
národ, zde jsou ještě živé kořeny jeho síly,
Ceny stoupají.
vždyť bohaté vrstvy v národě mají pro sa
mé sobectví života a pohodlí nejmenší ro
Cenový index za měsíc březen vykazuje
diny nebo vůbec žádné. Proto je nejvyšším opět zvýšení cen, zejména průmyslových vý
zájmem státu, aby svou politiku hospodář robků. Index potravin a poživatin zcela ne
skou vedl ve prospěch těchto lidových patrně poklesl u některých předmětů denní
vrstev, pro uspokojení jejich spravedlivých potřeby. Index průmyslových látek a vý
potřeb a nikoli pro zisky kartelů a finanč robků se zvýšil o 2.9%. V rostlinných po
ního kapitálu.
travinách nenastalo podstatných změn. Te
lecí maso zdražilo o 2.9%, vepřové sádlo
K osnově zákona o celostátním nedělním domácí
o 5.1% a cizozemské o 0.3%. Máslo
klidu.
o 4.6%. Hovězí maso kleslo o 1%, skopové
Některé listy rozhodně bojují proti při o 5.1%, uzená šunka o 1.6%. Vejce klesla
pravované osnově zákona o celostátním ne o 8.6%. V drobném prodeji spotřebitel ani
dělním klidu. Proti osnově se uvádí různé nezaznamená snížení ceny, které je stějně
důvody rázu hospodářského, politického, so- nepatrné.
ciálně-psychologického a pod. Všechny tyto
Bramborářský monopol.
důvody mají však jeden společný rys: jsou
naprosto nicotné. Už se dokonce vytasilo
Na obzoru se objevila nová zrůda zeměděl
i s tvrzením, že prý nedělní klid může ohro ské politiky — bramborářský monopol. Do
zili mravnost zaměstnanců (1) Pravým důvo nedávná strašil nás dobytčí monopol a teď
dem k odporu proti celostátnímu nedělní přišly na řadu brambory. Na konec bude
mu klidu jest ovšem zase ten náš starý zná zmonopolisován i spotřebitel a věc bude
mý — Mamon. Divíme se opravdu tomu, zjednodušena tak, že se mu na prvního sáh
že právě strana středostavovská tak horuje ne do kapsy a tím bude všecko vyřízeno.
proti tomu, aby den Páně byl znesvěoován.
Cenový poradní sbor.
Ve středověku, kdy kvetla řemesla a hos
podářský život probíhal harmonicky, bez ne
Ustavení cenového poradního sboru se
zdravé konkurence a špinavé soutěže, ne protáhlo trochu déle. Min. zemědělství po
pracovalo se více než polovina roku, někde žadovalo 3 místa a nakonec jich také po ta
dokonce až dvě třetiny roku. Hospodářství hanicích dosáhlo. Bylo tedy jmenováno 20
tehdejší doby se ovšem zakládalo na mrav členů sboru a 20 náhradníků. Jsou zastou
nosti a nikoliv na touze po Mamonu. Libera- peni: zemědělství 3, průmysl 2, obchod 2,
listický kapitalismus, proti němuž střední živnosti 1, hornictví 1, doprava 1, . spotřestav oprávněně bojuje, vznikl a se rozmohl pitelé 5, zaměstnanci 5. — Ale skutečný
právě proto, že upadala mravnost a vítězilo mluvčí spotřebitelstva — hospodyně
ani
mamonářství. Staví-li se střední stav pro jedna!
07
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Obraz ze socialistického ráje.
V sovětském deníku „Izvěstija“ ze dne 26.
t. m. čteme: „Novgorod, 25. dubna. Občan
Rycar, bytem v Rudé ulici č. 5, jednoho dne
přišel domů z práce a zpozoroval, že z jeho
domu zmizela a.. střecha. Rycar letěl do
městského bytového Svazu (Goržttsojue“).
„Střechu jsme odnesli“, klidně vece předse
da Ivanov, „místo železné, dáme tam doš
kovou“. „Ale proč jste se mne nezeptali“,
rozčílil se Rycar, „polovina domu přece pa
tří mně.“ Goržilsojuz však o tom nevěděl.
Nyní, vzhledem k nové situaci, jest slavný
úřad ochoten uděláti doškovou střechu je
nom na své polovině domu.“
Nové vyhlídky pro náš sklářský průmysl?
V USA ujímá se v poslední době použí
vání skla jakožto stavebního materiálu. Po
skleněných cihlách je taková poptávka, že
počátkem dubna zřídily dvě veliké americké
společnosti, zabývající se výrobou skla, nový
sklářský podnik, který bude praoovati vý
lučně pro potřebu amerického stavebního
ruchu... Možno s určitostí očekávali, že
domácí výroba nebude zdaleka tak výkon
nou, aby kryla celou domácí spotřebu, takže
skleněné cihly se stanou dobrým dovozním
zbožím. Je jistě žádoucno, aby českosloven
ský sklářský průmysl prozkoumal prostřed
nictvím svých amerických zastoupení, anebo
pokud jich nemá, pomocí Exportního ústa
vu, odbytové množství v USA a v kladném
případě využil každé příležitosti k získání
amerického dovozu.
Ze statistiky stavební činnosti.
Podle statistiky Společnosti národů byl
průměr průmyslové výroby v r. 1936 oproti
r. 1935 o 15% vyšší; proti r. 1929 byla výroba
v minulém roce o 11% vyšší. Stavební prů
mysl se loni ještě nevyrovnal stavu z roku
1929. Oproti r. 1931 vykazují některé země
značný přírůstek stavebního průmyslu, v ně
kterých zemích jest však patrný pokles. Vze
stup vykazují tyto státy:
USA: + 60%
Německo: +50%
ČSR.: + 50%
Stavební činnost poklesla ve Francii, Bel!gii, Maďarsku o 7—8%, v Kanadě o 14%,
v Holandsku o 26%, ve Švýcarsku o celých
35%.
Hodinová mzda italského dělníka.
Podle nedávno uveřejněných italských sta
tistik jest průměrná hodinová mzda ital
ského dělníka — 1.67 liry (asi 2.50 Kč).
Podle oboru činnosti:
zemědělskédělnictvo
. . .1.20 liry
zedníci.................... . .
. 2.96 „
kovoprůmysloví dělníci . . 3.(0) „
typografoov................... .
. 30-88 „
elektromontéři . . . 2.90—4.10 „
109

Jak je viděti, splaskl celý humbuk s „o
brovským rozmachem italského národa“ a
pod. na velmi nepatrný objem. Přidáme k to
mu jen, že italský dělník nemá co by oče
kával od budoucnosti, poněvadž svépomoc
né dělnické akce jsou v zemi fašistického
režimu zakázány.

NOVÉ PUBLIKACE.
Československá literatura.
Munk Fr.: Ty, a národní hospodářství. 95 s., 8°.
Cena Kč 9.—.
Pia XI., Encykliky Divini Redemptoris. O bez
božném komunismu. S palčivou starostí o postavení
katolické církve v Německu. 71 s., 8°, Kč 5.—.
Fousfka R. N.: Konrad Henlein. Neoficielní historie
jeho strany. 153 s., 8°. Cena Kč 10.—.
Pele H.: Sociální lékařství. 417 s. s vyobr., v. 8°
Kč 150.—.
Rogers L.: Vlády v době krise. 225 s., 8°. Kč 20.—.
Krofta K.: Zahraniční politika československá a
její kořeny. 33 s., m. 8°.
Maiwald K.: Hospodářský život a úvěr. 330 š.,
Kč 45.—.

Peck H. W.: Hospodářské myšlení a jeho instiťutionální pozadí. 389 s., 8°, Kč 55.—.
Průvodce po Svazu Sovětských Socialistických re
publik. 523 s. s map., m. 8°. Váz. Kč 65.—.
Anglická literatura:

Bienstock G.: The Struggle for the Pacific, in
8. p. p. 299 boud. Kč 100.—.
Beach H. A.: Cardinal of Medici in 8. p. p. 411
boud. KČ 120.—.
i Durant W.: The Stony of Civilization. I. Our
Oriental Heritage in 8. p.p. 1049, ill., boud Kč 160.—.

RESUME.
Le premier numéro de la nouvelle année
des „Rozpravy“ commence par l’explication
de l’Encyclique „Quadragesimo anno“ du
Dr. F. K r u s S. J., L’ aut eur a commenté,
dans le volume annuel précédent, la pre
miere et plus grande partie de cette magni
fique encyclique. Cette fois-ci, il s’occupe
plus en détails du chapitre „Le principe di
rigeant de la vie économique. Le Pape Pius
XI. n’exclue pas entièrement la „Libre con
currence „de la vie économique, mais, de
Vautre côté, on ne peut pas ne pas voir les
conséquences destructives des luttes de con
currence effrénées. Au fond, l'ordre libé
ral a rendu, lui meme, la liberté de concur
rence impossible, par ses cartels et trusts.
La vie économique doit étre soumise aux
lois divines. Non une libre concurrence ef
frénée, mais la justice sociale et la charité
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sociale doivent être l’âme du nouvel ordre
social. L’encyclique oonsacre aussi quelques
mots â la vie internationale.
Dans l'article suivant „Le système de Gand
et les attaques contre les chômeurs „par un
auteur anonyme (facteur de marque dans
les rangs des ouvriers catholiques), une ré
ponse, au plus haut degré positive et de for
me splendide, est donnée â tous ceux qui at
taquent l’action d’assistance pour les chô
meurs. „S’il s’agissait de la protection de la
race bovine“, remarque amerement l’auteur,
„il n’y aurait pas d’attaques. Mais il ne s’agit
que de gens en chômage et voila pourquoi
une certaine presse et certains groupes atta
quent le système de Gand et d’autres systè
mes, ainsi que d’autres formes d’assistance
aux plus misérables. „L auteur de Particle
dépeint l’origine et les méthodes de manie
ment du systéme de Gand, les frais qu’il
exige, réfute la revendication du „travail
comme compensation de l'assistance“ commé illégitime et socialement nuisible et in
dique des voies de perfectionnement dans
l’ organisation du „Gand“.
A lire cette étude, on se souvient involon
tairement de l’ exigence du Saint Pere Pie
XL: „La justice sociale et la charité: sans
charité toute la vie humaine est dure et
cruelle. L’ornement de l’Eglise ont été et
sont toujours les Saints chrétiens, ces apô
tres du pur amour pour Dieu et envens les
prochains.
Aux réflections sur la signification sociale
des Saints, est voué Particle de Marie StechŠová: „La vie des Saints“. L’individualisme
subjectif est la base de tout le libéralisme,
done aussi du libéralisme éoonomique. A la
suite de celui-ci naquit Patomisation de la
Société. La doctrine chrétienne préche la so
lidarité sociale de l'humanité et crée les caractéres chrétiens où Pindividualité reste in
tacte, mais, en méme temps, elle est aussi
gradué au point â étre capable de toute fon
ction sociale dans la juste mesure. Les Saints
sont le supreme indicateur de ces justes
mesures; les actes des Saints ne sont pas
isolés dans les cercles d’erreurs du subjecti
visme, mais ils ont simultanémenf une double
fonction: l’une qui leur est propre, et l’autre
sociale, placées dans les bases memes de la
vie, non seulement de la vie naturelie, mais
aussi de la vie surnaturelle.
Dans l’essai „le droit a la vie“, un jeune
théologien Karel Sobotka, écrit sur les er
reurs du socialisme dans l’ordre de la pro
priété privée des moyens de production.
Dans un compte — rendu pas trop long mais
bien de profond, l’auteur analyse les condi
tions sociales-économiques de la strnete de
l’existance de l’individu, de la famtlie et des
groupes; il aboutit à la conclusion que le so
cialisme en temps que doctrine sur la socia
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lisation de la propriété de la production,
n’est pas placé pour résoudre cette question.
Le socialisme ne signifie qu’un changement
des exploiteurs des travailleurs d’aujourd’hui
contre un exploiteur beaucoup plus puissant,
l’État. L’État est appelé a assurer a Pindividu ses droits, done aussi le droit a la sureté
économique fondamentale. C’est une iniquité
si l’État reste un spectateur passif des abus
libéraux et de la mise à la mendicité des so
cialement faibles. Le socialisme cependant
hamene pas une amélioration. Nous lui op
posons la devise: Solidarisme s’appuyant a
la loi naturelle du droit a la vie.
Notre revue, depuis son origine, a conti
nuellement préché l’idée du solidarisme
chrétien et critique aprement les idéologies
individualistes (le libéralisme) et universa
listes (le communisme et le fascisme. D’au
tant moins peut-on admettre une autre con
ception des encycliques papales sociales que
dans un esprit vraiment démocratique.
La démocratie n’est pas une conquete du
libéralisme politique comme plusieurs le
supposent mais le legs de lantiquité et du
christianisme. Contre cette thése s’opposa
un journal catholique qui publia une attaque
(de caractere inconvenant, par dessus le
marché) cotre notre point de vue. L’auteur
de cette attaque en appelle a Aristote et a
Saint Thomas d’Aquin comme étant, soitdisant des adversaires de la démoeratie. S.
S. Ghelfand explique, dans un bref ar
ticle, la doctrine d’Aristote sur l’Etat et la
Sociologie de Saint Thomas d’Aquin, d’ou
il découle inébranlableme^ que les auteurs
de la démoeratie moderne étaient précisé
ment cés grands penseurs. La conception
fasciste n’a rien en elle de la philosophic
chrétienne, elle s’appuie seulement a la do
ctrine germanique sur l’Etat (Hegel, Spann).
Dans les „Délnické aktuality“ (Actualités
ouvriéres) nous trouvons des annotations
sur l-enquéte de l’Association de la jeunesse
catholique, sur l'immoralité de l’attaque cen
tre les chômeurs, sur la structure actuelle
du marché capitaliste et sur la caractére de
la conjoncture économique d’aujourd’hui,
sur un nouveau livre traitant le travail fémi
nin et ses salaires. Le contenu de ce numéro
est terminé par la rubrique „Curiosités de
la vie sociale et économique“.
Sur la seconde page de la couverture, est
publiée une lettre intéressante ďun ingé
nieur catholique ou l’auteur critique rigou
reusement les boniments libéraux des pos
sibilités de commerce etc. dans les pays de
l’Orient, comme étant un moyen de la so
lution du chômage. Il accentue l’urgence de
l’assainissement de notre propre ménage qui,
ensuite, serait a méme d’embrasser tous les
chômeurs d’aujourd’hui et de donner a tous
les citoyens de l’Etat la sureté éoonomique.
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HERMES BABY

Dobrá

záruka

a dobrý poslech

švýcarský psací
stroj
„do aktovky"
Váží i s kufříkem jen
3*/2 kg a přece Vás udiví
svou přesnosti
a výkonem.

Cena s eleg. kufříkem Kč

1Z5O*-

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

CHOCHOLA A SPOL.,
Pasáž Politiky.

PRAHA

Václavské n. 23.

radlo

„PHILIPS”
Obraťte se na firmu

radlo

Znamenáček
NUSLE, Táborská 59.
Telefon 564-08.

Zastoupení ve všech městech.

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

levných cenách a v době nejkratší

provádí

Slovanská knihtiskárna

ALOIS FIŠER
Strašnice, Nad Primaskou 289
Telefon 521-03.
Tiskne Slovanská knihtiskárna Aloise Fišera, Praha-Strašnice čp. 289. — Novinová sazba povolena řed. pošt a
telegrafu v Praze pod č. 42.645/VII. 1936 ze dne 19. února 1936* — Pod. úřad Praha 77.

