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Co nám píší čtenáři.
Velectěný pane redaktore!
Jsem Vám opravdu povděčen za
Váš časopis, ve kterém nacházím
mnoho poučného a nového, co ne
mají listy a revue jiné. Musím však
k Vám, vážený pane redaktore,
vznésti prosbu, abyste v „Rozpra
vách“ uveřejňoval populární kapi
toly z národního hospodářství v po
jetí katolickém. V odůvodnění této
prosby mohu uvésti to, že já a mno
zí jiní nemáme možnost navštěvovati Vaši Sociální školu, o které
jsme slyšeli již mnoho dobrého, ale

škola je v Praze a já jsfem v Tá
boře. Obdržel jsem sice první sešit
„Kursu křesťanské politické ekono
mie“ od S. S. Ghelfanda, čekám
však marně na další sešity. Proto
myslím, že by bylo dobře, kdyby
v „Rozpravách“ (třeba v rubrice
„Dělnické aktuality“) se vždy po
tiskla úvaha, lidově psaná; mohlo
by to býťi jednou třeba o Marxovi
nebo o Lassale-ovi, podruhé třeba
o Bakuninovi a pod. Jsem přesvěd
čen, že by tímto nikterak neutr
pěla vysoká úroveň Vašeho časo

pisu a my, zejthéna mimopražští čte
náři, bychom Vám byli neobyčejně
povděčni.
S veškerou úctou
Ivan S„ mechanik,
Tábor.
P o z n» red.: Milerádi vyhovuje
me tomuto přání a hned v tomto
čísle v rubrice „Dělnické aktuali
ty“ čtenáři najdou úvahu o mzdové
teorii K. Marxe a Ferd. Lassale a
o názoru dnešních marxistů na so
ciální otázku.
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V Praze dne 25. května 1937

za

REDAKČNÍ

redakci

odpovídá

Dr.

KRUH
v.

hajek

Dr. F. Krus:

O encyklice „Divini Redemptoris“ proti
bezbožeckému komunismu.
(Pokračování.)
III. Světlá nauka Církve.

25. 26. Proti těmto bludům, šířeným bolše
viky násilím i podvodem, stojí zdravá nauka
sociální, opírající se o rozum a zjevení
Boží, svěřené Církvi, Učitelce národů.
Tato nauka všecka směřuje k Bohu, jediné
svrchované Bytosti, všemohoucímu Stvořiteli
všech věcí, nejmoudřejšímu Řediteli světa a
nejspravedlivějšímu Soudci všech lidí. Tento
Bůh není výmyslem lidským, nýbrž musí býti
člověkem uznán, poněvadž jest od věčnosti;
jest nad člověkem, ale může jím býti poznán,
pokud člověk nechce úmyslně zavírati oči
před pravdou a skutečností. A tato skuteč
nost vyvrací všecky ony nestydaté lži ko
munismu.
27. 28. Čím je člověk a rodina ve
světle rozumu a víry? Člověk svou ne
smrtelnou duší převyšuje všecky ostatní hod
noty sveta viditelného; je stvořen pro Bo
ha, který ho posvěcující milostí povznáší
k důstojnosti dítka Božího. Vůle, zákon Bo
ží chrání právo člověka na život a na vše
cko, co je nutné k existenci, právo především
na život náboženský, právo sdružovat! se,
právo býti majitelem a uživatelem majetku.
Manželství, rodina jsou rovněž původu
Božského; o jejich právech nerozhoduje lid
ská libovůle, nýbrž zákon Boží. To
vše už vyložily obšírně encykliky Pia XI.
o křesťanské výchově (31. XII. 1929) a o
manželství (31. XII. 1930).
29.—33. Co je společnost? Vzájem
ná práva a povinnosti mezi člově
kem a společností. Člověk • je zároveň
celou svou přirozeností — tedy vůlí Boží —

bytostí společenskou, sociální. K dokonalému
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dosažení svého cíle je odkázán na společ
nost. Musíme tedy říci: lidská společnost je
pro člověka, a ne naopak. Ale tomu ovšem
třeba rozuměti ne ve smyslu sobeckého individualistického liberalismu, který staví
prospěch jednotlivcův nad blaho obecné —
nýbrž jen to je správné: spojení lidí ve spo
řádanou společnost má za účel zabezpečení
blaha pro všecky jednotlivce, blaha vyššího
než si je může opatřiti jednotlivec sám bez
pomoci ostatních.
Z toho plyne: Jednotlivec nesmí zanedbávati své povinnosti k společnosti — ale i ta
nesmí rušivě zasahovati v práva jednotlivci
daná Bohem. Tak tedy vše pozemské smě
řuje k člověku, aby on zase vše uváděl
v pravý poměr k Bohu podle slov sv. Pavla:
„Všecko je vaše, vy pak jste Kristovi, Kris
tus pak Boží“ (I. Kor. 3, 23). „Kdežto ko
munismus ochuzuje lidskou osobnost, pře
vraceje úplně poměr mezi jednotlivcem a
společností, rozum a zjevení ji povznášejí
na takovou výšil“
Řád hospodářsko - sociální, jaký by
měl býti, je vyložen v encyklikách „Rerum
novarum“ o dělnické otázce a „Quadragesimo anno“ o vybudování nového sociální
ho řádu. Jejich hlavní požadavky jsou: Sou
kromé vlastnictví má své sociální povinnosti,
podobně poměr práce a kapitálu i otázka
spravedlivé mzdy nemohou býti správně
urovnány, nepřihlíží-li se bedlivě jak k sou
kromé tak i k sociální stránce všech těchto
věcí, zejména také k zájmům rodinného ži
vota.
Z dnešních zmatků, zaviněných amoráínim
liberalismem, nevysvobodí ani třídní boj, ani
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diktátorské zneužívání státní moci; jediná národům na základě lásky k Bohu, který
moc: spravedlnost a láska pronikající jest Otcem všech, prvým počátkem a po
všecek hospodářsko-sociální řád. A k tomu sledním cílem. Církevní nauka neodděluje
je nezbytnou podmínkou: siavovství, jak oprávněné péče o pozemské statky od pé
bylo vyloženo v encyklice „Quadragesimo če o statky věčné. Podřizuje sice pozem
anno.“
ské hodnoty věčným, podle slov svého Bož
(K nejzajímavějším zjevům kulturního ži ského zakladatele: „Hledejte nejprve králov
vota v naší vlasti patří obrat sociální demo ství Božího a spravedlnosti jeho a toto vše
kracie ve věcech stavovské organisace, Piem chno bude vám přidáno“; ale je daleká toho,
XI. tak zdůrazňované. Nedávno ještě byl aby byla netečná k záležitostem lidským a
tento požadavek sociální encykliky v soc.- aby překážela kulturnímu a hospodářskému
dem. tisku označován za cestu k fašismu a pokroku,
naopak
podporuje
jej
kv
*
v»«
«/v*a napomáhá
v««
1
diktatuře, až na podzim 1936 tentýž tisk i
němu co nejrozumněji a nejúčinněji. Tak
ústní projevy začaly světu ohlašovati sou to i v oboru hospodářsko-společenském jas
hlas s myšlenkou stavovství, jak ji podle soc. ně stanovila Církev — ačkoliv nikdy nepři
encykliky vykládá Dr. Bedřich Vašek! Ale i cházela s určitým hospodářským systémem,
jiné části katolického programu sociální ob protože to není jejím úkolem — body a
novy přijímají nekatolické strany. Je to za směrnice, které bezpečně vedou ke šťast
jisté potěšitelné — ale je s tím spojen bohu nému pokroku společnosti, ač udává jen
žel i nejeden nepěkný zjev: netečnost a ne směrnice všeobecné, které vyžadují různé
činnost katolíků v těchto tak důležitých vě ho konkrétního přizpůsobení podle různých
cech!)
podmínek doby, místa a národů.“
Sociální hierarchie a přednostní
práva státu. K pravé společenské spolu 36. 37. 38. Je pravda, že Církev podle
práci další nezbytná podmínka je důstoj této nauky nejednala? Odpověď dá
nost a autorita státu. O jejím Božském pů vají dějiny: Křesťanství hlásalo od začátku
vodu jednají encykliky Lva XIII. („Diutur- a to s velkým úspěchem, pravé, všeobecné
num illud“ 20. června 1881, „Immortale Dei“ bratrství všech lidí; ne násilím, ale silou
1. listopadu 1885): „Oloupení o práva a zo své nauky mocně pomáhala k odstranění
tročení člověka, popírání prvého a nadzem- otroctví; co by jinak nikdo nedokázal, křes
ského původu státu a státní moci, hrozné ťanská nauka uskutečnila: hrdé kdysi ma
zneužívání veřejné moci ve službách kolek- tróny římské uznaly i své otrokyně za své
tivistického - terorismu jsou zrovna ostrou spolusestry; Kristus, „syn tesařův“, posvě
protivou toho, co žádá přirozená mravouka til a vysoko povznesl tělesnou práci, jíž po
a vůle Stvořitelova. I člověk i společnost hanský svět opovrhoval, dle slova Cicerono
mají původ ve Stvořiteli a od Něho jsou na va: „Všichni řemeslníci mají zaměstnání opo
vzájem na sebe odkázáni; proto se ani prvý vrženíhodné, protože v dílně nemůže býti
ani druhý nesmějí vymykati vespolným po nic čestného.“
vinnostem, ani se navzájem upírati nebo
Na těchto základech vybudovala Církev
zkracovali práv.“
sociální řád, který některými svými zříze
34. 35. Krása této nauky Církve. ními — nejvíc cechy živnostníků — navždy
(Tento odstavec encykliky je tak pěkný, že zůstanou vzorem, přes všecky námitky proti
zasluhuje, abychom jej celý zde otiskli:)
nim snesené. V dobách, kdy Církev tratila
„Církev, učíc těmto jasným zásadám, ne dřívější vliv na život hospodářský, ne
má jiného cíle, než uskutečniti šťastné po přestávala aspoň slovem připomínali zása
selství, které zpívali andělé nad betlémskou dy spravedlnosti a lásky. V novější době
stájí při narození Spasitelově: Sláva Bohu... pak Církev stála v čele těch, kteří se domá
a pokoj lidem. Pravý pokoj a pravé štěstí, hali spravedlnosti pro slabé, bezmocné. Stačí
již i zde na zemi, pokud je možno, se zře vzpomenouti na dělnickou encykliku Lva XIII.
telem ke štěstí věčnému, a jako příprava
Nebylo by dnešního rpzvratu sociálního,
na ně; ovšem jen lidem dobré vůle. Tato kdyby ti, kdo vládli národům, byli se řídili
nauka je stejně vzdálena všech krajností zásadami Církve Kristovy; oni však více dů
bludu, jakož i všeho přehánění stran a sou věřovali liberalismu, chtějíce vybudovali ně
stav, které se k nim hlásí; zůstává stále v co velkolepého, ale nemělo to základů a
rovnováze pravdy a spravedlnosti; tuto rov shroutilo se to, „jako se musí shroutit všec
nováhu hlásá v teorii, provádí a podporuje ko, co nespočívá na jediném základním ka
ji v praksi, uvádějíc v soulad práva a povin meni, jímž jest Ježíš Kristus.“
nosti jedněch s právy a povinnostmi dru
(Pokračování.)
hých: autoritu a svobodu, důstojnost jed
notlivcovu a důstojnost státu, lidskou -osob
nost podřízeného a Boží autoritu nadříze
v
,
ných; a tak spojuje náležitou poddanost a
Ctěte
„Rozpravy
“!
uspořádanou lásku k sobě, k rodině a k
k vlasti s láskou k jiným rodinám a jiným
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Dr. S. Fuchsová:

Naše poslání.
Na jednom pražském předměstí stojí malý
klášteřík řeholních Sester a naproti němu
stojí milionovým nákladem vybudovaná so
ciální instituce. I Ctihodné Sestry, obývající
onen malý klášteřík, konají sociální práci,
a to mezi nejubožejšími obyvateli vagónové
kolonie na periferii, pečujíce hlavně o děti.
Jednou navštívil klášter známý veřejný pra
covník a představená mu ukázala na protější
sociální instituci a povzdechla si: „Co vše
chno bychom mohly vykonat, kdybychom
měly k disposici toto!“ Ale dostalo se jí
odpovědi zajisté správné: „Ctihodná Matko,
možná, že byste nevykonaly ani polovici to
ho, co vykonáte nyní!“
Je známo, že ze sociálních ústavů, nej
vzorněji zařízených, chovanci často utíkají
a jdou raději žebrat. Nesnesou prostě jed
notvárnosti aparátu, fungujícího sice vzorně,
ale bez lásky a bez vzrušení. Dostanou vše,
co potřebují, takřka automaticky, ale živý
člověk, byť byl i sešlým stařečkem neb sta
řenkou, těžce snáší automatismus a jedno
tvárnost. Ne nadarmo se říká, že „duší lásky
jest láska k duši“. I dobré slovo jest dobro
diním a největším dobrodiním jsou slova
Lásky Nejvyšší, slova Evangelia. Kde ta chy
bí v sociálních institucích, tam ani největší
přepych a pohodlí duši neuspokojí. Sociál
ní péče musí být doplněna milosrdenstvím
nejen tělesným, ale i duchovním. I katolíci
dovedli a dovedou vybudovat sociální insti
tuce milionových a miliardových hodnot, a
to ještě bez státních podpor a subvencí,
ale tyto instituce nebyly jim cílem, nýbrž
prostředkem. Svatý Jan z Boha začal s dlu
hy a dnes není většího města, kde by ne
mocnice Milosrdných Bratří nebyla útoči
štěm tisícům trpících. Svatý Jan Bosco za
čal ve stodole a když jej ze stodoly vyhnali,
šel se svými dětmi na louku. A dnes každý ná
vštěvník Říma vidí již z nádraží zářící zla
tou sochu Krista Pána, zdobící věž kostela
Salesiánů; odkudž dílo sv. Jana Bosca roz
růstá se po celém světě a zachraňuje duše
statisícům mladých hochů, vydaných jinak
duchovní zkáze.
Katolíci jsou vyznavači hierarchie hodnoť,
nesmějí proto zaměňovat prostředky s ú
čelem. Nesmějí budovat instituce pro insti
tuce a nesmějí si také proto dát příliš impo
novat čísly a statistikami, krásnými řečmi
a sebevědomým gestem, s jakými pracují
naši konkurenti a odpůrci. Výrok Ctihodné
Sestry, shora citovaný, slýcháme totiž příliš
často v katolických kruzích. A je v tom
jistě velmi mnoho pravdy, když si povzdech
neme: „Co bychom mohli vykonat my, ka
tolíci, kdybychom měli v rukou ty naše stát
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ní a polostátní sociální instituce!“ Co duší
bychom mohli zachránit při zachraňování
těl, co bídy duchovní bychom mohli zmírnit
při zmírňování bídy tělesné, co útěchy by
chom mohli vlít v srdce trpící a zoufalá. To
ho duchovního milosrdenství, které je ještě
mnohem důležitější, než milosrdenství tě
lesné, toho nedávají lidem naše státní a
polostátní sociální instituce, to může přinést
a dát jen ten, kdo jde a pracuje ve Jménu
Kristově. To tedy jest jistá pravda, že je to
nesmírná škoda pro národ, že tyto sociální
instituce duchem Kristovým vedeny nejsou.
A je jiná kapitola, proč v těchto institu
cích katolíků není. Dnes musíme jei kon
statovat, že skutečně v nich nejsou a pokud
jsou, nic tam jakožto katolíci neznamenají.
Ale při podobných jistě oprávněných stes
cích, slýcháváme ještě jiné řeči a na ty
chci dnes zvlášť upozornit. Ukazuje se na
velkolepé sociální akce státní a polostátní,
na velkorysé podniky socialistů a socialistek a vytýká se nám, že my, katolíci, u
těchto akcí nejsme a nic podobného ne
děláme, jako dělají naši odpůrci. Posledně
slyšela jsem tyto výtky předhazovat „Sva
zu katol. žen a dívek“, když se mluvilo o
nových úkolech „Svazu“, který nedávno z
rozhodnutí našeho njd. Episkopátu se stal
z pouhého ženského katolického spolku vý
konným orgánem ž e n s ké Katolické
Akce v Čechách. A musím říci, že jsem
až do jisté míry s těmito výtkami plně
souhlasila. Je to plná pravda, že by katoličky
měly být všude tam, kde se svrchu zmíněné
akce připravují a provádějí, že katoličky
mají všude spolupracovat, kde se spolupra
covat dá, zejména v dílech sociálně-charitativních, jak nás k tomu vybízejí pastýř
ské listy. Je jistě pravda, že je v tom veliká
vina katolíků, že se z této práce dali zcela
vytlačit, neboť nyní tyto posice dobývat,
je prací nesmírně nesnadnou. Je jistě prav
da, že by hlas katolických žen měl být slyšen
všude, kde se o těchto otázkách něco jed
ná, vždyť přece my, katoličky, máme při
podobných otázkách daleko více co říci,
než všechny ostatní ženy, neboť naše ná
boženství a naše sociální encykliky mají
lepší řešení všech sociálních poměrů, než
všichni ostatní světoví mudrci dohromady.
Ale jedna věc mě při těchto spravedlivých
výtkách vždycky velmi zaráží: Že tyto ká
rající hlasy považují tuto práci mezi odpůrci,
za první a nejpřednější práci našich katolíků
a že ze všech těch výtek je příliš patrna sna
ha, vyrovnat se těm ostatním, aby oni se na
nás, katolíky, nedívali jako na zastup hlu
páků. Snaha ukázat jim, že se jim vyrovná
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me, že máme také co říci — zkrátka, že se
jedná vlastně především o otázku prestyže.
Chtí obhajovat katolicism před těmi, kteří
jim imponují svou zdánlivou „velkorysostí“
a kteří se na katolicism dívají jako na zá
ležitost starých babiček a hysterických sta
rých panen a notorických blbečku.
A to je tedy nesmírný omyl a špatně chá
paná Katolická Akce, špatně chápaná hie
rarchie hodnot. My se nemáme chtít nikomu
vyrovnávat, nikomu imponovat, my toho ne
máme zapotřebí. My musíme chtít především
a hlavně jednu jedinou věc: Vychovávat no
vé opravdové katolíky živé víry, „tvořit nové
katolíky“, jak říká P. Urban. To ostatní
jsou jenom prostředky. Je tedy třeba na
př. aby „Svaz katol. žen a dívek“ začal pra
covat tak, aby také svým hlasem se připojil
všude, kde se něco děje v ohledu sociálně
charitativním a v ohledu národní ethiky, ale
prvním účelem tohoto „Svazu", jakožto or
gánu Katolické Akce jest vychovávat
své členky v katoličky uvědomělé,
katoličky nábožensky vzdělané,
katoličky opravdu duchovně žijí
cí! Jestli při tom budeme těm druhým im
ponovat nebo ne, to nám musí zUstat na
prosto lhostejným. Nesmí nám ovšem být
lhostejným to, co ty druhé dělají. Vždyť
ony toho mají málo, čím se mohou chlubit.
Dvacet let mají v rukou všecky možné pro
středky, které stát a příznivé okolnosti jim
vUbec poskytnouti mohly, aby ukázaly, , co
dovedou. Když uvažujeme, jak ohromné to
byly prostředky, jak se jim všude vycházelo
vstříc, jak byly na všech stranách protěžo
vány a hýčkány, pak ty jejich výsledky na
prosto neodpovídají prostředkům, které mě

ly v rukou. Kdyby to byli lidé věřícího
srdce, kdyby to byli lidé opravdu živé víry,
jak jiné by byly výsledky podobné práce!
Dnes stojí bezradně před bídou fysickou,
ale ještě bezradněji před bídou mravní, kte
ré ještě denně přibývá. A nebudou-li se učit
od nás, tuto bídu mravní přemáhat pomocí
Ježíše Krista, kam dojdou? Nutno říci ku
chvále mnohých, že se na prostředky a me
thody katolické již dívat začínají a pomalu
je zkouší napodobovat. Kéž by je milost
Boží našla! O to se musíme také trochu
přičinit my! To musí být větší naší sta
rostí, abychom získaly jejich duši, než jejich
respekt a uznání, že nejsme ubohá duševní
nedochůdčata, která ještě nedorostla jejich
duševní výše.
Ano, katolíci nesmějí především zapome
nout na hierarchii hodnot. Nesmí klást věci
méně dUležité nad věc nejdUležitější, nad
získávání nových duší Ježíši Kristu. Du
chovní hodnoty jsou na světě nejpřednější.
Maria podle slov Kristových lepší stránku
vyvolila, i když ani pečlivá Marta, jež dbala
o věci mnohé, nebyla zavržena, nýbrž také
svým zpUsobem vlastně pochválena Pánem.
Ale Maria lepší stránku vyvolila, kteráž ne
bude odňata od ní. Budeme-li náležitě dbát
hodnot duchovních, ostatní bude nám při
dáno, i když nebudeme tak chytré a
obratné, jako naše odpUrky ně. Bu
dovat cokoli jenom proto, abychom někoho
dohonily, někomu ukázaly, někomu impo
novaly, to by nebylo Katolickou Akcí, kte
rou od nás žádá naše víra a sám náměstek
KristUv na zemi, náš Svatý Otec Pius XI.
Velká díla vyrUstala ze svého vlastního po
slání, ze své vlastní vnitřní logiky.

Dr. F. Krus, S. J.:

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

Než encyklika řekne, co je pro sociální
obnovu nejnaléhavějším požadavkem, aby
mohlo býti uskutečněno to, co dosud dopo
ručila a za nutné dokázala, podává celistvý
obraz nynějšího liberálně-kapitalistického
hospodářství, jakož i j*eho nejmocnějšího odpUrce, totiž socialismu. To je samozřejmě
jedině správný postup: Chceme-li provést
hospodářsko-sociální reformu čili obnovu, a
ne nějakou divokou revoluci v slepém vzte
ku vše ničící, s čím se setkává — musíme
znáti a správně posuzovat!, co máme ob
novit. Tak bude míti i tato poslední část
encykliky zase 3 díly: 1. Nynější kapitalis
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tický hospodářský řád. 2. Socialismus. 3.
Hlavní podmínka obnovy: Mravní náprava.
Nemohl by však Pius XL, co do prvních
dvou dílů, jednoduše předpokládati to, co
o kapitalismu a socialismu už Lev XIII.
vyložil? — To by nestačilo, poněvadž za
těch čtyřicet let zatím uplynulých se udály
velké změny v hospodářských věcech, což
mělo za následek i spory mezi katolíky sa
mými. Tomu všemu musí encyklika věnovati
pozornost právě proto, že cbce nauku Lva
XIII. doplniti.
Začíná rozborem důležité otázky, na niž i
katolíci neodpovídají vždy správně: Zaslu
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huje „kapitalismus“ úplného, důsledného od
A. Kapitalistický hospodářský řád.
souzení? Hned vidíme, že není možno dáti
určitou odpověď.’, pokud jsme se nedohodli, 1. Jeho význačné rysy, hodnota, rozšíření.
oo vlastně slovem „kapitalismus" rozumíme. a) Charakteristická známka: jedni
Ale jak se dohodnout, když je definicí ka
poskytují kapitál, druzí práci.
pitalismu téměř tolik, kolik bylo napsáno
100. Především všichni vidí, že se podstat
knih o něm? To je také příčinou, že i mezi
katolíky vznikly spory v posuzování kapi ně změnil ráz hospodářství. Znáte, ctihod
talismu: rozumí-li někdo kapitalismem něco ní bratří a milení synové, že předchůdce náš
jiného než druhý, nemůže býti úsudek o jeho blahé paměti ve své encyklice hlavně mel na
zřeteli takové hospodářství, kde při společ
oprávněnosti nebo zavržitelnosti stejný.
Postup Pia XI. dokazuje, že tyto spory né hospodářské činnosti jedni poskytují vý
byly zbytečný. Bylo by stačilo, přidržeti se robní prostředky, druzí práci, jak to šťast
toho, co už Lev XlII. o kapitalismu řekl, to ně a případně vyjádřil: „Nemůže býti kapi
tiž: je to hospodářství, při němž jedni po tál bez práce, ani práce bez kapitálu.“
skytují výrobní prostředky, druzí práci.
Proti tomu tak jednoduchému výměru b) Může býti špatný, ale není špat
ný s vou pod st a tou.
mnozí budou namítat, že je neúplný, poně
101. Lev XIII. se namáhal usilovně, aby
vadž nic neříká o osudných přehmatech ka
tato hospodářská soustava byla upravena
pitalismu.
Odpověď: Ve všech lidských počinech tře ve smyslu správného řádu; z toho je pa
ba rozeznávat věci nebo zřízení a způsob, ja trno, že se nesmí zavrhovali jako sama se
kým jich kdo užívá. Užije-li kdo zbraně k bou špatná. A věru není vadná již
zločinu, není tím dokázáno, že zbraň sama svbup ods tátou; nemravnou se stá
sebou je něco zlého; zneužije-li kdo své vá tím, když kapitál najímá dělníky
úřední moci, není tím prokázána neopráv neboli proletářskou třídu za tím účelem a
něnost úřední moci; stačí znemožnit zneužití. pod tou podmínkou, aby hospodářská čin
Tímto jednoduchým postupem se dá vy nost a tedy veškero hospodářství se řídilo
řešili i ožehavá otázka, zda kapitalismus jen jeho libovůlí a sloužilo výhraidně jen
musí býti úplně, bezpodmínečně odmítnut: jeho zájmům, když kapitál takto pohrdá
pokud jde pouze o ono rozdělení výrobních lidskou důstojností dělníka, sociální strán
prostředků a práce, není možno říci, že by kou hospodářství, i samou sociální sprave
to už bylo nepřípustné zlo. Vždyť to potvr dlností a obecným blahem.
zují i skutečné řády v dnešním „komunistic
Je známo, že i někteří katoličtí sociologové
kém“ Rusku: i tam jsou výrobní pro v boji proti zlořádům kapitalistického hos
středky v rukou jedněch, vládnoucích — podářství popírali oprávněnost kapitalismu
práci konají ruce dělníků. To je skutečnost, i v tom smyslu, jak jej zde Pius XI. souhlas
již sebe pěknější řeči o bolševickém ráji vy ně se Lvem XIII. vyměřil. Spory, které z to
vrátit nemohou. A že by se tam dělníci měli ho vznikly, za pontifikátu Pia X. vyvrcholily
lépe než v zemích nekomunistických, to po a též ještě po válce hodně hluku způsobily
pírá i nejeden nadšený komunista; stačí pře (směry: Kolín—Berlín—Vídeň), jsou teď tím
číst knihu: Victor Serge, Destin d’une revo to stručným vysvětlením sociální encykliky
lution, URSS 1917—1937 (Éditions Bernard urovnány.
Grasset, Paris). Zcela jinak by se byly vyvi
Dále upozorňuje Pius XL, že přes všecku
nuly hospodářsko-sociální poměry, kdyby
odpovědní činitelé byli dbali zákonu, jejž moc kapitalismu přece ještě není celý svět
Lev XIII. v klasické stručnosti vyjádřil slo zkapitalisován. Ale poněvadž vliv kapitalis
vy: „Nemůže býti kapitál bez práce, ani prá mu, byť jen nepřímý, i na země nekapitalisce bez kapitálu.“ Význam tohoto samozřej tické je velký, proto má zdravá reforma ka
mého, a přece tak zanedbávaného pravidla pitalistického hospodářství velký význam
Pius XI. už rozebral v II. části Quadr. anno pro celý svět.
(kapitola „Kapitál a práce“); proto teď stačí c) Jak dalece pronikl kapitalistic
dva krátké odstavce na uspokojivé vyřešení
ký hospodářský řád.
svízelné otázky, třeba-li zásadně odmítnout
všecek „kapitalistický“ řád; stejně stručně
102. Je pravda, že tento systém hospodář
a uspokojivě tu je označeno, čím se tento ský ani dnes ještě nepronikl všeobecně; ne
řád dopustil nesnesitelných přehmatů.
boť jest ještě i způsob jiný, jímž pracuje
Třetí (poslední) část encykliky začíná:
ohromná a počtem i významem důležitá část
lidstva, na př. stav zemědělský, k němuž ná

III. Zhodnocení dnešního řádu a cesty
k nápravě.

99. Pronikavé opravdu zmeny od dob Lva
XIII. prodělala i hospodářská soustava i so
cialism.
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leží veliký zlomek lidstva, opatřující v něm
čestně a řádně to, co patří k živobytí a ke
kultuře. I tento stav má své nedostatky a
obtíže, k nimž přihlíží náš předchůdce na
četných místech svých encyklik a také my
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jsme se jich v této encyklice nejednou do

tkli.

mezené svobody v soutěži, jež ponechává na
živu pouze ty, kdo jsou nej schopnější k
životu: což je často totéž, jako říci: kdo bo
jují ze všech nejnásilničtěji, kdo jsou nejnesvědomitější.

103. Avšak „kapitalistický“ hospodářský
řád — protože se industrialismus rozšířil po
celém světě — též hojně pronikl po vydání
encykliky Lva XIII. na všecky strany a tak
zasáhl i do hospodářského a sociálního ži
vota těch, kdo stojí mimo něj, profnikl tento
život, vnáší v hěj skutečně své přednosti i
své stíny a zhouby, vtiskuje mu svůj ráz.
104. A tak bude výhodné nejen pro ty, kdo
žijí v zemích, prostoupených kapitalismem
a industrialismem, nýbrž vůbec pro všecky
lidi, upozorníme-li především na změny, kte
ré prodělal kapitalistický hospodářský řád
od časů Lva XIII.
*

d) Boj o trojí moc.
108. A opět nahromadění sil a moci je
matkou trojího druhu bojů: bojdje se přede
vším o vlastní hospodářskou diktaturu; dále
se bojuje rozhořčeně o dobytí moci nad stá
tem, aby se mohlo jeho sil a vlivu zneužiti
při hospodářských zápasech; konečně se zá

Teď přistupuje Pius XI. k označení změn
kapitalistického hospodářského řádu. Nevypočítává je dopodrobna, nýbrž shrnuje je
v tuto jednu vše ovládající značku: „Sou
střeďuje se úžasná moc a despotická hospo
dářská diktatura v rukou několika málo
lidí.“ Kdo stopuje vývoj nejnovějšího kapi
talismu od doby převládající ještě „volné
soutěže“ (kapitalismus konkurenční) až po
dnešní hospodářství koncernů a kartelů a
s nimi související nadvládu kapitálu finanč
ního, dá za pravdu neobyčejně přísnému
úsudku encykliky o těchto poměrech, které
umožňují pánům finančního kapitálu takřka
spravovati oběh krve hospodářského života
a svýma rukama tak točití duší hospodář
ského řádu, že proti jejich pokynu nikdo
nemůže ani vydechnouti.

Přes všecku přísnost úsudku Pius XI. ne
odsuzuje lidi, nýbrž vždy jen soustavu
nynějšího hospodářství, jejíž nedostatky za
vinil sobecký „individualismus“; ten učinil
i z „volné soutěže“, která do jisté míry je
oprávněna, heslo konkurenčního zápasu tak
bezohledného, že se stal nebezpečím pro sa
mo liberálně-individualistické hospodářství.
Tento vývoj i jeho další zhoubné následky,
zvláště též pro vážnost státní moci Shrnul
Pius XI. stručnými slovy v následující -od
stavec:

2. Změny v kapitalistickém řádu od Lva XIII.
a) Došlo k hospodářské diktatuře.

105. A na prvém místě všem bije do očí,
že v naší době nejen se hromadí bohatství,
nýbrž že se soustřeďuje i úžasná
m o c a despotická hospodářská d i ktatura v rukou několika málo lidí,
kteří povětšině nejsou ani pány, nýbrž pou
ze strážci a správci svěřeného jmění a spra
vují je úplně podle svého uznání.

b) Zvlášť neblaze se uplatnil
kapitál finanční.
106. Tuto nadvládu nejraději vykonávají
ti, kdo jsouce držiteli a pány finančního ka
pitálu, vládnou i nad úvěrem a neobmezeně
rozhodují, kam se má půjčiti, kam nikoli, a
proto takřka spravují krev, jíž žije veškeran
hospodářský řád, a svýma rukama takřka
duší hospodářského řádu tak točí, že proti
jejich pokynu nikdo nemůže ani vydech
nouti.
c) Bezohledně se uplatňuje právo

silnějšího.
107. Toto nahromadění moci a sil, které je
jaksi vrozenou známkou hospodářství po
slední doby, je přirozeným důsledkem neo
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polí mezi státy, jednak proto, že, chtějíce
napomáhali k rozkvětu hospodářských zá
jmů svých příslušníků, používají k tomu své
síly a politiky, jednak také proto, že chtějí
využitkovati své hospodářské nadvlády a své
hospodářské síly při řešení mezinárodních
rozporů politických.

3.

Osudné následky.

109. Konečné důsledky individualistického
ducha v hospodářství vy sami, ctihodní bra
tři a milení synové, vidíte a jich želíte: vol
ná soutěž Zničila sebe sama; místo volného
trhu byla nastolena hospodářská diktatura;
místo touhy po zisku nezkrocené dychtění
po nadvládě; veškeren život hospo
dářský stal se příšerně tvrdým,
bezcitným, ukrut ni ý m. K tomu přistu

pují velmi těžké škody, které vznikly tím, že
úkoly a povinnosti státní moci a úkoly a
povinnosti hospodářské se mezi sebou ne
zdravě propletly a promísily: tak — a to je
jedna ze škod nejvyšších — ztráta vážnosti
státní moci, která by měla jako královna a
nejvyšší rozhodkyně. ve sporech trůniti vy
soko, prosta vší straníckosti a majíc na zře
teli jediné obecné blaho a spravedlnost,
kdežto zde se stává otrokyni, jsouc
hříčkou v rukou lidských vášní a
lidského sobectví. Co pak se týče vzá
jemných styků mezi státy, z téhož zdroje vy
věrá dvojí různá řeka: zde „nacionalismus“
neboli též hospodářský „imperialismus“, s
druhé strany neméně zhoubný a neméně pro
kletý finanční „internacionalismus“ neboli
mezinárodní imperialismus, jenž vlast vidí
tam, kde je dobře.
Jak pomoci?
Encyklika odpovídá krát
kým zopakováním zásad, vysvětlených už dří
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ve (v 2 části). Tím senám dostává autentic
kého výkladu, co považuje Pius XL za hlavní
podmínky pro překonání zlořádů kapitalis
tického hospodářství. Jde především o to,
aby bylo ve všech zřízeních, souvisejících
s majetkem a prací, bedlivě přihlíženo k je
jich dvojí stránce: individuální a sociální;
aby poměr mezi kapitálem a prací byl u
pravován podle zákonů spravedlnosti a lás
ky; aby svobodná soutěž byla státní mocí
patřičně omezena, by byly navždy znemož
něny zlořády zaviněné její dosavadní neomezeností a ukrutností; a hlavně:
Všecka zařízení státní pak musejí směřor
váti k obecnému blahu.
4. Odpomoc.

Rekapitulace stěžejních
nek II. dílu.

myšle

110. Jak by se mohlo těmto tak velikým
zlům čeliti, to jsme vyložili v druhém oddílu
této encykliky, kde podáváme podrobně tu
to nauku, takže zde stačí krátce ji zopako-

vati. Protože nynější hospodářsky řád se
opírá hlavně o kapitál a o práci, je nutno,
aby se rozumem uznaly a v život uvedly zá
sady zdravého rozumu neboli křesťanské so
ciální filosofie, pokud se týkají kapitálu, prá
ce a jejich vzájemného poměru. Spravedlivě
a řádně musí býti uvážena především dvojí
stránka nejen kapitálu neboli majetku, ale
dále i práce, totiž stránka individuální a so
ciální, aby se nenarazilo na úskalí individua
lismu a kolektivismu. Vzájemné vztahy ka
pitálu a práce se mají upraviti podle zásad
přesné spravedlnosti, jež se nazývá směnná
a napomáhali má při tom křesťanská láska.
Svobodná soutěž, uvedená do patřičných
mezí a ještě více hospodářská nadvláda ať
je účinně podřízena státní autoritě v těch
věcech, které náleží k jejímu úkolu. Veřej
ná zařízení státní ať všecko soužití lidské
uspořádají podle potřeb ohebného blaha ne
boli podle zásad sociální spravedlnosti; tak
jistě i do onoho nejdůležitějšího oboru so
ciálního života, totiž hospodářského, se na
vrátí správný a zdravý řád.

F. Matoušek:

Specialisace průmyslu.
Skvělé zadostiučinění, kterého se dostalo
našim snahám o nový hospodářský řád pro
jevem presidenta republiky v Brně 16. břez
na t. r., je nám novým důkazem potřeby,
šířili správný názor na dnešní situaci a vytvářeti předpoklady nového uspořádáni
světa.
Jedním z nich jest otázka dalšího vývinu
průmyslové výroby. Až dosud nesla se snaha
techniků ktomu, soustřediti výrobu v ohrom
ných kolosech průmyslových (viz Vítkovice,
Zlín, Plzeň aíd.). Všecko myšlení bylo ve
službách hospodářsky silných. Racionalisaci
prováděly v prvé řadě největší průmyslové
kolosy.
Je na čase myslili na nebezpečí tohoto
soustředění výroby a to nejen po stránce
hospodářské, sociální, bytové aid., nýbrž i
strategické. Naše vojsko v případě války za
dalšího vývoje výroby bot, bylo by prav
děpodobně za krátký čas bez bot, neboť není
ani pomyšlení, že by bylo možno za roztr
hané podrážky dáti nové boty, když není
vojínů, kteří by dovedli spravili vojenskou
botu (posádky musí najímat! soukromé
správkárny bot již nyní, v míru, aby vojáci
měli boty v pořádku).
Stejně tak se ukázalo nebezpečím soustře
dění zbrojní výroby na samých hranicích stá
tu, ať máme na mysli Plzeň, nebo Vítkovice.
Úpadek řemesla krejčovského nutně povede
ku stejné situaci na vojně, jako úpadek ře
mesla obuvnického. Nebude za několik let
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krejčovských dělníků-vojáků, kteří by spra
vili roztrhané stejnokroje vojáků.
A bude-li pokračovali snaha po dobytčím
monopolu bez náležitého ohledu na řemeslo
řeznické, pak situace se ještě více ztíží nenedostatkem schopných kuchařů.
Avšak to je jenom s hlediska obrany*vlasti. Kolik sociální bídy, zničených rodinných
krbů, možnosti náležité výchovy dítek atd.,
zaviňují takovéto hospodářské přesuny ye
společenské struktuře dneška!
Je věru na čase, aby technikové začali pře
mýšleli o tom, jak učiniti jejich vynálezy
přístupné širokému okruhu řemeslnému, jak
zmechanisovati malé dílny a jak vrátiti stroj
jeho původnímu sociálnímu poslání a sejmouti z něj kletbu moderního mamonářství.
Zesnulý Tomáš Baťa při jedné příležitosti
pravil, že nemá obavu o osud svých závodů,
pokud se ševci nezmocní sami stroje a ne
budou budovat vlastní výrobu za jejich po
moci. Vynikající textilní průmyslník Josef
Bartoň, při rozmluvě se svým přítelem na
procházce, vida primérku, která umožnila
rozvod elektrické energie po Orlických ho
rách, pravil, že ty tři dráty budou jeho nej
větším konkurentem, zmocní-li se jich do
mácí tkalci a postaví své mechanické stavy.
A situace ta jest dnes akutní, kartel tkalco
ven má zamezili další stavění těchto stro
jů po horských chaloupkách. Při nedávné
návštěvě jistého amerického hosta v Praze,
učinil tento projev o nové organisaci Fordo126
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vých závodů a poukázal na to, jak Ford dá
vá zhotovovali jednotlivé součástky svých
aut a traktorů ve speciálních malých závo
dech.
Takové závody zakládají jedinci v malých
venkovských městech i vesnicích. Pracuje se
v nich pouze 5 dní v týdnu po osmi hodinách
denně. Hledají se dělníci, kteří mají ještě ně
jaké zemědělské majetky a aby mohli včas
obstarati své práce, závody ty nepracují v
době žní a v době setí. Není vyloučeno, že
se v nich bude praoovati 6 dní po šesti ho
dinách, aby dělníci získali ještě další čas
pro své zemědělské povolání.
Zkušenosti ukázaly, že takováto výroba je
daleko levnější, nežli výroba v soustředěných
ohromných závodech, neboť otázka dopravy
při rozmachu automobilismu a dobrých sil
nicích v Americe nehraj'e skoro žádnou kalkulační roli.
Tato organisace průmyslové výroby není
pro nás nová. Naši horalé podobným způ
sobem doplňují své zemědělské povolání již
od staletí: tkalci, pleťaři, perletaři, skláři,
hračkáři, výrobci dřevěného domácího ná
dobí, papučáři, soukeníci, slovenští vyšívači,
a lidoví malíři, hrnčíři atd., to bývali řemesl
níci a zemědělci zároveň. A naše venkov
ská města? Kolik v nich žilo řemeslníků i
obchodníků, kteří současně byli i zemědělci?!
Dejte těmto lidem možnost využiti technic
kého pokroku a jsme ihned na nejmoderněj
ší výši své průmyslové i řemeslné výroby!

To, co dělá Amerika po tolika létech své
technické zkušenosti, můžeme my doma dělati již léta, ovšem, kdyby tu bylo osvícených
pracovníků, kteří by se nedali zlákati leskem
zlata, nýbrž myslili na opravdový sociální
pokrok výrobní v takových oborech, kde
podobná organisace je skoro rázem uskuteč
nitelná.
Dva činitele chceme ku konci své úvahy
upozornili na náš článek:
a) odborná společenstva řemeslná a jejich
zemské a říšské celky,
b) zvelebovací ústavy při obchodních ko
morách.
Mohou velmi mnoho realisovati ve pro
spěch horských krajů a ve prospěch zdra
vého technického pokroku a provésti velmi
mnoho z úmyslů, které pan president pro
slovil vzhledem na poslání moderní tech
niky i vzhledem na pomoc, kterou měl na
mysli na př. ve svém projevu v Jindřichově
Hradci. Tam pletaři a perletaři, na Šumavě
hračkáři, výrobci prádla a výšivek čekají
na pomocnou ruku, aby mohli své dílny vy
bavili tak, jak toho vyžaduje dnešní stav
technický.
Jen se nerozmýšlet a systematicky praco
vat k cíli: Vrátili stroj jeho původnímu so
ciálnímu poslání v dílně řemeslníkově! Tam
bude pomocníkem žádoucím a hledaným, ni
koliv ničitelem lidského ducha a budouc
nosti!

Rodina v sociálním životě.
M. Kučerová:

Třída zanedbaných.

Je-li o některou třídu pracovníků nejméně
postaráno, pak jsou to jistě pomocnice v
domácnosti. Jediné, co se pro ně udělalo,
bylo zařazení jich mezi pojištěnce, což
ovšem bylo samozřejmé. Politické strany rá
čily jim také věnovati trochu pozornosti,
učinivše z nich volební materiál tím, že je
organisovaly a tak si je do určité míry vyvlastnily. Ale jinak zůstal jim osud pomoc
nic zcela lhostejný — což asi nápodobně
činí i organisované k vlastnímu kmenovému
tělesu politické partaje, vyjma několika hor
kokrevných, jimž se zvlášť dobře ujalo po
litické serum.
Služebná, jako člověk, který byl vždy ro
dině nejbližší, byla první, na které jevily se
účinky sociálního cítění zaměstnavatele. Ale
také ona měla hojnost příležitosti přičiniti se
o usměrnění tohoto sociálního cítění. V mi
nulých dobách se tomu říkalo jinak a bylo
to zajisté oběma lépe srozumitelno, jak na
svědčují patriarchální poměry mezi zaměst
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navatelem a zaměstnancem tehdejších dob.
Včerejší Anduly a Mařenky, které poctivě
sžily se s rodinou i s jejími radostmi a
strastmi ,jsou již na vymření a nově vypěs
tovaná sociální kultura jich nedodává. Vy
skytují se již jen jako vzácnost a to jsou
ještě zbytky zaostalců, kteří si pravděpo
dobně nikdy neuvědomili, že existuji sociální
rozdíly. Tuto novou kulturu ducha vnesly
do řad pomocnic v domácnosti teprve je
jich vlastní organisace — to je, různě poli
tické, protože nepolitická organisace neexis
tuje. Učinily tím kus ohromné práce, pro
tože neomezily svou činnost jen na přísluš
níky, ale přenesly ji nevědomky i do řad
zaměstnavatelek, kterým byl do té doby pro
blém sociálního rozdílu španělskou vesnicí.
Dřívější zaměstnavatelky i pomocnice ne
znaly totiž práva, ale za to znaly lépe povin
nosti, které jim jejich stav ukládal. Některý
méně, některé více, podle toho, jaké byly
jejich schopnosti a jaký byl jejich poměr
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k odpovědnosti za práci, kterou konaly, a
k člověku, který stál vučí nim v povinnosti.

Podle toho měřítka vytvářel se poměr, který
buď trval nadosmrti, nebo končil častým
rozvázáním smlouvy. Potrefen byl vždy mé
ně schopný, ať šlo o pracovníka nebo zaměstnavatelku méně schopnou plnit své po
vinnosti ke služebné.
Mluviti o právu dříve než o povinnostech
je vždy nebezpečné. A tohoto omylu do
pouštěly se právě organisace, které svým
příslušnicím mluvily nejprve o jejich prá
vech, aniž by braly v úvahu povinnosti. Vý
sledek projevil se mimo jiné ve zhoršeném
poměru mezi zaměstnavatelkou a pomocnicí.
Řešiti poměr zaměstnavatelských a pomocnických složek, znamená vždy počin, který
se rovná účinkem píchnutí do vosího hníz
da. Nebylo ostřeji vyhraněného poměru, ja
ko je mezi dnešní zaměstnavatelkou a slu
žebnou. Každý pokus o zmírnění selhává.
Zaměstnavatelka žádá k zaměstnanecké
ctnosti také schopnosti, aby peníz, který vy
dá za pomocníckou práci, odpovídal ceně té
to práce. To znamená výuční list, nikoliv
pouhé vysvědčení z obecné. Povolání po
mocnice v domácnosti dostalo se do třídy
odborných, do jisté míry kvalifikovaných
povolání. Tak se na ně dívá většina mlad
ších hospodyň, kdežto pomocnice samy, po
kud nejsou prakticky vycvičeny a nepřijaly
toto zaměstnání jako opravdové povolání,
považují je jen za přechodné zaměstnání
— jako nouzovou práci. A není nikoho, kdo
by vyvedl pomocnice z tohoto omylu. Po
kusila se o to Ústřední hospodyňská orga
nisace, která se pokusila také o zlepšení po
měru mezi zaměstnavatelkami a pomocni
cemi, ale i při jednotlivých oboustranných
snahách vyskytlo se tolik překážek, že snaha
nevedla k cíli.
Při dnešní vypjaté humanitě a snaze vy
pěstovali sociální cítění u zaměstnavatel
ských složek není žádoucího výsledku, pro
tože většina dnešních zaměstnavatelek jsouc
výdělečně činná, nedovede dobře sloučili v
sobě podvojnou úlohu zaměstnankyně a zaměstnavatelky. Mimo to nejsouc sama do
bře připravena pro povolání hospodyně, ne
ovládá práci a potřebné znalosti a nedovede
býti takovou zaměstnavatelkou, jakou má
být — nedovede práci rozdělit, určit a nedo
vede ani poručit. Ztrácí autoritu, čímž je její
vážnost otřesena a vzájemný poměr poško
zen.
Domácnost se změnila vlivem technického
pokroku do té míry, že není už rukodílnou
výrobnou, ale spíš technickou provozovnou
a potřebuje proto školenou, odbornou sílu.
Tam, kde paní domu je výdělečně činnou a
veškerá práce spočívá pouze v rukou po
mocnice, je silně pociťován nedostatek ško
lených pracovnic. A protože příprava žen
ského dorostu vUbec pro rodinný život u
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nás není žádným přijatelným zpUsobem organisována a podporována, projevují se dUsledky i jiným zpUsobem. Jsou to v prvé
řadě hospodářské ztráty v domácnosti, kte
ré nastati musí, není-li zkušené a obezřetné
hospodyně, aby jim dovedla zabránit. Jsou
to i rodinné rozvraty, zaviněné ženou, která
nemá přípravy a potřebných schopností k
dUležitým úkolUm dobré matky a hospo
dyně. Ústředí hospodyň usilovalo o to, aby
zavedeno bylo povinné školení pomocnic po
zpUsobu pokračovacích škol pro všecky dív
ky ,které dosud nepodléhaly tomuto škol
ství, to je pro tovární dělnice, zemědělské
dělnice a všecky takové, které nemají příle
žitost paučiti se práci v domácnosti a ne
jsou povinny odbornému školení. Tím by byl
dán základ k praktickému výcviku, který
nám dnes tolik chybí vedle společenské i
mravní výchovy děvčat, která jsou i po této
stránce ponechána až na malé výjimky úpl
ně sama sobě. Povolané kruhy, třeba se sta
ví k této věci příznivě, umlkají, protože s u
skutečněním pokračovacího školství jsou
spojeny investice, pro které se nyní těžko
nachází úhrady, třeba tyto investice nevy
žadovaly by tak velkého nákladu. Vzhledem
k prospěchu budoucích rodin, i k prospěchu
pomocnic byl by to náklad celkem nepatrný
a rentabilní. A k této tak dUležité otázce
politické partaje mlčí, až na jednu čestnou
výjimku.
Je právě příhodná doba. V Praze staví se
nové ústředí pokračovacích škol, kde by
mohlo již býti pamatováno na zařízení po
třebných místností, kuchyně, prádelny a p.,
kterých je třeba k praktickému provozu po
kroč. školství. Po venkově jsou zřizovány
újezdní školy, s nimiž lze spojití i pokrač.
školství. Nedojde-li k vyřešení této otázky
nyní, bude jistě odsunuta na dlouhou dobu.
Kdyby šlo jen o školení pomocnic v do
mácnosti, mohla by tu býti obava před po
škozením zájmu dosavadních neškolených po
mocnic. Uvažovalo se o tom, aby se nepřišlo
k nežádoucímu výsledku podle amerického
vzoru, ale u nás nemusí být proto obav, vzhle
dem k velké části archaistických domác
ností a k nedostatku prostředkU peněžních,
jejichž pomocí dala by se domácnost zmodernisovat po zámořském zpUsobu.
Byl učiněn i pokus o vypracování vyhovu
jící pracovní smlouvy. Ale i zde střetly se
názory obou složek, třeba byla smlouva ře
šena velmi přijatelně pro obě strany, se zře
telem, aby se předešlo často se vyskytující
oboustranné nesvědomitosti.
Hospodářské poměry a technisace domác
nosti velmi citelně zasahují v zájmy pomoc
nic. Dnes máme na osmnáct tisíc pomocnic
bez zaměstnání, jak je hlásí zprostředko
vatelny práce. To znamená, že počet je vyšší
o venkovská děvčata, která, pokud je to
možné, zUstávají doma, kde se snáze uživí a
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nehlásí se o podporu v nezaměstnanosti,
i když by na ni měly nárok. Je zajímavé, že
ani jedno procento nezaměstnaných pomoc
nic v domácnosti nebéře podpory. Ovšem,
na podporu mají nárok jen organisováná děv
čata. Ale větší procento bývalých pomocnic
vykazovala by asi pouliční živnost. Z té pří
činy se asi také nedařilo pracovním kursům,
které byly pro nezaměstnaná děvčata vše
obecně pořádány.
S řešením otázky hospodyňského povolání
jako stavu měla by se řešiti i otázka pomoc
nic v domácnosti. Selhaly-li odborové organisace politické, o které stejně pomoc
nice příliš nestojí a které jsouce různého
zabarvení politického a tedy i různých ná
zorů, spíše zájmům pomocnic škodí, než aby

jim prospěly, bylo by nutno vybudovat! o
chrannou a pomocnou jednotnou organisaci
stavovskou, která by s výhradním zájmem
skutečně hájila potřeby a práva pomocnic
v domácnosti a společně s organisaci za
městnavatelskou starala se o předběžný vý
cvik pomocnic v jakékoliv formě. Zejména
aby svou organisaci pronikla snaha vypěs
tovali smysl pro povinnosti. Zaměstnavatelky mají dobrou příležitost uskutečniti, aby
spravedlivý sociální duch ovládl celou ro
dinu, ku které patří i pomocnice, nad jejíž
mravností a dobrým chováním má povin
nost bdít jako matka. Ale je důležiío, aby
i matky pomocnic naučily své dcery povin
né poslušnosti, bez které je veškerá námaha
mama.

S. S. Ghelfand:

Lze-li v SSSR žíti z nadhodnoty ?
V čísle 2. „Praha—Moskva“ píše dr. Alice
Glasnerová o cestě do SSSR. „Bola nadhodená otázka, ako je to vlastně so súkromým
majetkom a dedictvom v SSSR. Nadhodili
konkrétne možnosť, že syn vynikajúceho spisovateía zdedí na pr. dom, ktorý dostal
jeho otec, ako národný dar, nadhodili mož
nosť, že jeden taký človek zdedí viac tako
vých objektov, alebo majetkov a tým sa sta
ne kapitalistom, ktorý nemusí pracovat’ a
může žiť z důchodku svojho majetku. Vy
světlili nám, že taká náhoda by bola mož
ná. V SSSR je možné si ušetřit’ peniaze, uložiť ich do banky, tieto peniaze samozrejme
(1 red.) nesú úroky. Je možné zdediť ma
jetky a je konečne možno aj z dochodku
takého majetku žiť.“ Autorka obšírně polemisuje s pochybovači, kteří vidí v tom mož
nost’ vytvoření nové bohaté nepracující tří
dy v SSSR. „Oni pochopili zásadný rozdiel
medzi peniazmi tam a inde, medzi majetkom
tam a inde... My si ale musíme v marxisstickom smysle uvedomiť, čo je vlastne kriteriumom kapitálu. Kapitál je majetok, z ktorého plyne nadhodnota... Vlastník majetku
sa obohacuje z nadhodnoty, ktorú mu produkujú jeho zamestnanci, robotnícii.. V
SSSR, v zemi marxizmu tomu tak nemůže
byť a ani tak nenó... Zo sovietského majet
ku sa nikdy nemůže stať kapitál... v SSSR
si za žiadon majetok nemůže kúpiť nikto
výrobné prostriedky, aby pri nich zaměstná
val íudí za mzdu...“ Lenošit prý však ne
může v SSSR ani ten, kdo si našetřil
dost peněz, poněvadž prý „...bohatá vrstva
(v SSSR) vůbec nemá miesta na společenskom rebríčku, ten je tam na vrcholu, kto
najviac pracoval,.. S ním (t. j. lenošícím
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boháčem — red.) by žiadon čestný človek
sa nestýkal, trebárs by bol boháčomi.“
Citovaná místa jsou typickou ukázkou
marxistické ekvilibristiky, mající za cíl apologetiku sovětů a dokonalé matení pojmů u
těch, kdo j'eště neprohlédli chatrnou stavbu
bolševických slovních barikád. Tak na pří
klad :
„Znamenitý stachianovec“ si vydělává mě
síčně 1500 rublů. Musí ovšem táhnouti j'ako
mezek a napnouti až do krajnosti nervy.
První dobu utrácí všecek příjem a žije si do
bře. Za nějaký měsíc si řekne: nemusím
vlastně tolik utráceti. Dostal jsem již darem
od vlády (kromě platu) domek, auto a ra
dio, Mohu býti krásně živ za 500 rublů, tisí
covku si měsíčně ušetřím. Za osm let si uše
třím sto tisíc rublů, koupím si státní papíry,
jež mi ponesou 6% (1 obvyklý úrok ze stát
ních půjček v SSSR) úroku, tedy těchže
pětset rublů měsíčně, ale bez námahy. Pra
covali více nebudu, vymluvím se na trauma
tickou neurosu anebo na nějakou podobnou
nemoc, kde žádný lékař na světě se nemůže
vyznati ,jsem-li opravdu nemocný nebo ne.
Beztoho vážení tovaryši na základě Marxe
a Engelse „prohlásili, že mých stotisíc rublů
nejsou žádným kapitálem, poněvadž neza
městnávám dělníky za mzdu. Že moje peníze
mně nesou skvělý bezpracný důchod, na kte
rý musí někdo jiný pracovali, svědčí ovšem
pro to, že moje peníze jsou přece kapitálem,
tvořícím příjemnou nadhodnotu, „usmívající
se na mne veškerým půvabem stvoření z ni
čeho“ (Kapitál, I.); avšak velevážení soudru
zi nemohou na mně žádati, abych byl marxis
tičtější nežli tovaryš Stalin. A proto: praco
vat a šetřit! Však nezůstanu sám
též jiní

132

ROZPRAVY
„znamenití stachanovci“ dostanou rozum,
jako já, a za takových 8—10 roků my si utvo
říme třídu pro sebe a to nikoliv nějakou
opovrhovanou kastu, nýbrž naopak váženou
ode všech skupin u „veteránů sovětské prá
ce“, na něž bude Inturist voditi cizince se
dívati a obdivovali!
Podle logiky autorky marxistického rozjí
mání v čas. „Praha—Moskva“ by žádný lichvářský žralok nebyl vykořisťovatelem!, mistr
švec však s jedním tovaryšem ano. Kdyby
naši marxisté alespoň toho Marxe už jednou
taky přečetlil Dověděli by se, že právě Marx
to byl, který rozpoznal úrok z peněz jako
nadhodnotu! Marxismus, takový, který ne
pokládá úrok za nadhodnotu, jest věru ještě
marxističtější, než-li zdravý rozum. Nic ne
pomohou tu ani vytáčky, že prý v sovětech
úrok není nadhodnotou, jako v kapitalistic
kých zemích. Připomíná to známou hotentoískou morálku: když ty mně ukradneš že
nu, jest to zlo, když já tobě ukradnu ženu,
jest to dobro. Úrok z peněz jest přírůstek
hodnoty, na který musel někdo praoovati,
ať již zde, anebo v SSSR. Žijí-li krásně z ú
roků, znamená to, že žijí z něčí cizípráce,

jako parasit, třebaže sovětský. Quod demon

strandum erat.
Pokládáme ovšem za svou rytířskou povin
nost, abychom velectěnou paní doktorku u
klidnili: k ničemu podobnému v SSSR nedo
jde. Už z toho prostého důvodu, že sověty si
dají náramný pozor, aby žádný stachanovec
na širé Rusi nepobíral po 8—10 let půldru
hého tisíce rublů měsíčně. Ono se vždycky
něco najde, aby bylo lze snížili stachanovské
prémie. Však také loni ke konci roku sta
chanovci vydělali mnohem méně, než před
několika měsíci předtím: j'ednak selhaly ner
vy, jednak to byla mzdová matematika soudružské vrchnosti. Sověty mohou klidně
spát: žádný opravdu pracující si tam nevy
dělá ani o haléř více, než co nezbytně k ži
votu potřebuje; ušetřiti si může tak nejspíše
rheumatismus resp. „sesazení z práce“ v pří
padě, že si u náčelstva neudělá dobré oko.
Stávkovali nesmí a životní poměry sovět
ského dělníka jsou tak ubohé, že anglický,
severoamerický atd. dělník musí si jen gra
tulovali k tomu, že nežije v zemi, kde proletariát „není vykořisťován“.

Václav Kameník:

Rozkol sjednocených.
Poznámka ke krisi oposičního nacionalismu.
Národní sjednocení hyne na své chyby.
Nepodařilo se mu prakticky dokázat, že j'eho
největším ideálem jest národ, nic než národ.
Nálada z voleb r. 1935 vyprchala. A zvláště
možnost stát se jedinou vládnoucí stranou
v národě a státě; toto přání, skrývané před
volbami v očekávání 40 mandátů, bylo kon
junkturální: dodalo j'e totalitní sousedství.
Bylo lákavé dokonale využít tuto konjunk
turu, stát se doma mostem k nacionalistické
totalitě, která by ovšem nebyla prakticky
založena na koalici, nýbrž stranické konsti
tuci jako je tomu v Německu nebo Itálii.
Národnímu sjednocení se opravdu podařilo
ve volebním období rozpoutat vášnivý ruch
agitační, nelitovalo ani peněz na zorganisování venkova a povzbuzování nálady pro
vřadění své davové duše do sféry meziná
rodního nacionalismu; očekávalo, že pro
razí úspěšně, ale nepovedlo se to. Nepo
vedlo se ani udržet původní ideu sjednocovací a snahu získat pro ni na všech stra
nách jinde. Proč?
1. Předně proto, že v státech planul boj
o národní klad, přirozeně také u nás, a
národní sjednocení se chytlo všech j*eho zá
porných konečků; věnovalo se mimo to pří
liš neprozíravě stranným politickým exte
riérům, jež jeho zápornost ještě zveličova
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ly a zodporňovaly. Nikdo, kromě fanatic
kého straníka, nemohl být získán pro ten
to směr; tím se národní sjednocení v ná
rodě isolovalo.
Touto praksí se však národní sjednocení
stalo také neschopným najít pěknou notu
domácí, svůj výraz a typ karakterový. Na
opak učinilo se typem, výrazem a notou
sice lokální, ale v tom špatném slova smyslu:
hazardovalo nebo ignorovalo domácí kvali
ty a hnalo svůj davový instinkt proti tomu
lepšímu, co u nás máme, za pomoci hesel
i konjunktury cizí. To se našemu člověku
nelíbilo přese všecko ujišťování, že to ná
rodní sjednocení dělá v zájmu národa.
Konjunkturou nacionalistické totality dal
se dokonce svésti sám Dr. Kramář, ač lec
kdy prohlašoval, že ho přece nikdo nebude
učit demokracii.
Dr. Kramář zapomněl, že většina jeho
straníků žije — z j'eho ideové minulosti.
Jádrem této většiny jest konservativní li
berálnost, sice bloudívá a často nedůsledná,
avšak přece ztěží převychovatelná.
Tito pánové do smrti zůstanou těmi, jimiž
vždy byli: lidmi minulosti. A proto náhlá
vůle k jiné nacionálni formě ztroskotávala:
nevedla k osvěžení typu, nýbrž k jeho zjalovění; a jestliže přece i tito pánové tro
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pili - konjunkturální rámus, nevěděli vlastně,
proč a zač? Byli rozhořčeni jaksi nevě
domky; nic nechápali. Jenom jediné: Že se
kdesi rodí cosi nového, beztvarého, beze
jmenného, proti čemu je třeba rázně vy
kročit anebo vzít do ruky karabáč. Ale co
to bylo, to je nezajímalo; neboť pravda, i
ten jejich rámus měl být podle konjunktury
— mystický i mythický, ač byl doopravdy
— naturalistický. Ale, kdo pak by si s tím
lámal hlavu?
2. ByMi dr. Kramář esvůůj a eeěěřící,
mohli - věřit muži méně nadaní a udatní,
vyzdvihující kramářovskou autoritu nad
svou nejistotu a rozpory?
Ovšem, národně-demokratická inteligence
a rozvaha přestala fungovat, jsouc úplně
rozrušena a sama rozrušujíc svým zmatkem
a nadržováním politickým nepůvodnostem
zemi i lid. To bylo to druhé osudné proč?
Inteligence ve straně byla umlčena; dala
se másti davovými instinkty, jimiž byla a
měla být porážena demokracie i politický
individualismus liberalistický. A podrobila se
bez kritiky přemrštěnostem cizích naciona
listických propagand, zapomínajíc, že jest
jejím úkolem a posláním dopracovávat se
pevného a silného tvůrčího punktu politické
ho, společného celému národu a potřebného
státu. Tím punktem jest demokracie. Zatím
však tato inteligence se stavěla kladně a
nekriticky ke všemu, co dělali cizí nacionalisté, a záporně a rovněž nekriticky ke
všemu, co jsme dělali doma my, demokraté.
Taktický obdiv ke konjunkturálnímu nacio
nalismu odváděl tuto inteligenci od spole
čenských, politických i životních problémů
vlastní země a národa, jemuž chtěla za kaž
dou cenu vtlouci vůli i řešení problémů ci
zích. Vypadalo to tak, jakoby jim záleželo
jen na cizích nacionalismech; k vlastnímu
národu, nic než národu, se stavěla nejcizeji,
jalově, hluše.
To se neprojevilo toliko ve vztahu k za
hraniční politice a presidentovi, nýbrž bez
mála ke všemu ,čím se u nás žije. Tak se
v praksi uskutečňovala — láska k národu;
národ byl mučen a týrán — v zájmu cizích
propagand otázkami, jichž mohl být uše
třen. A místo sjednocování byl touto vůlí
záměrně znepřátelován a rozpolcován. Na
štěstí se to všude nedařilo; zdravý smysl
k jednotě, daný demokracií, byl zachováván
a zachován.
Vedení sjednocených však nepovolilo: po
kračovalo v své agitaci proti této jednotě
až do dnešní chvíle, kdy už se to lidu nelíbí
a kdy nikdo z nás nechce, aby politické
strany b yly u nás filiálkami cizích hnutí, ať
jsou to hnutí nacionalistická nebo komu
nistická. Lid žádá na politické straně kon
krétní práci společenskou a hospodářskou;
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jest mu milejší, když se strana stará o ži
votní standard lidu a dobrou politickou
hygienu, než o to, zda někde zdvihají ruce
nebo svírají pěsti.
3. Že lid se obrací proti ideologiím, jež
neplodně zaměstnávají strany agitací namí
sto dobré praktické činnosti domácí, zpo
zorovala skupina radikálních socialistických
ligistů v národním sjednocení a jala se v
tomto smyslu působit v svých davech, aby
jí neutekly jinam. Poznala totiž, že lid ne
může být živ frázemi, že jest třeba konkrét
ního chleba. I ustavila své lidové hnutí ve
straně; lid žádá, aby se dával pozor na dra
hotu, na veřejné peníze, dodávky, továrny,
banky, byrokracii; pozor na kartely, mo
nopoly, mlýny, velkostatky; na cizí propa
gandy, jež zhoršují svými intrikami nejenom
naše veřejné mínění, nýbrž i schopnost k ro
bustní hospodářské a sociální inspiraci; na
nebezpečí nových přesunů v kapitalismu; na
možnosti nové pozemkové reformy.
Ovšem, páni vždy jen slibovali, a to není
zrovna příjemné lidu; i tvoří se frakce —
aktivistická, která chce — nově slibovat a
snad se vymlouvat, že ti lepší páni jí zabra
ňovali plnit, co slibovali.
Přesto je to obrácení o celých 180 stupňů.
A už to není načichlé slovanským radikál
ním socialismem, nesmyslem z programové
nouze, nýbrž sociálničením, za něž by se nemusili stydět ani bujnější komunisté. Ovšem,
tato radikálnosť nechce být bezprogramová, jen tak do vzduchu; ale chce být přece
jen pořád hlídána rasistickou frází „nic než
národ“; to j'e to jediné, čím se chce odlišit
od radikálů doopravdy socialistických.
Podle všeho u lidu nebude mít opět dů
věry. Neboť bude chtít vydělávat na situaci,
jež se obrací od mocných k bezmocným.
Bude chtít politicky vydělávat na lidu. Pak
ovšem nelze být dost ironický a skeptický
vůči této nové vůli uvnitř nár. sjednocení.
4. Aniž se pouštíme do rozboru vnitřních
rozporů této vůle, jež má, pokud jde o vnitřněstranný poměr svůj zvláštní význam, ne
můžeme přejít mlčky fakt, že lidovým hnu
tím v nár. sjednocení byl vyvolán vlastně
prudký — třídní boj', tedy něco, co dr. Kra
mář pokládal snad za největší společenské
zlo a pokrok socialistický, neřku-li sám zá
klad a smysl svého boje proti marxismu.
Ohlašují se tudíž v nár. sjednocení — so
cialisté, a snad jsou to ti, kteří přešli k němu
násilím v hornických krajinách republiky
a všelikými nátlaky pánů zaměstnavatelů;
většinou jsou to komunisté.

Bývalí nár. demokraté však už před usta
vením lidového hnutí v nár. sjednocení vy
tušili, že radikální slovanští socialisté je
úplně zavlekli do — národního socialismu;
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arci poněkud pošpatnělého a poraženého.
A že jejich zásluhou máme vlastně dvě nár.
sociální strany — národní sjednocení, oposiční, záporné, sympatisující s nár. socialis
mem Hitlera a Mussolíniho, a stranu Klo-

fáčovu, spolupracující s koalicí pro demo
kracii.
Tím ovšem krise našeho oposičního na
cionalismu jest dovršena, neboť se hlásí
k tomu, co popíral: k socialismu.

Rolf Moller-Dostali:

Dojmy z Rakouska.
Jeden anglický státník označil před ne
dávném postavení malého Rakouska v Evro
pě jako klíčové: evropský politický život se
točí stále kolem otázky Rakouska. Středo
evropský problém se stal zkušebným kame
nem války a míru. Rím a Berlín, tyto dva
póly osy dynamického fašismu, se snaží do
stali Rakousko do svého vleku a vytvořiti
nepřeklenutelný antagonismus mezi touto
malou zemí a jinými podunajskými státy.
Lze vskutku obdivovali mužnou politiku ny
nějšího rakouského kancléře Schuschnigga,
jenž má zajisté nej těžší úkol ze všech jeho
evropských kolegů a který s nezviklatelnou
důsledností obhajuje nezávislost své malé
země.

Úloha Rakouska spočívá v jeho velikém
evropském poslání, a vedoucí kruhy se
Schuschniggem v čele jsou si toho dobře vě
domy. Úkol tento vyplývá z německého a
katolického rázu Rakouska. V III. říši
se hroutí poslední bašty téměř dvoutisícileté
křesťanské, západoevropské kultury; místo
ní nastupuje hnědá barbarisace země. Ze
jména novopohanské hnutí, jež se opírá o
mocnou protekci vládnoucích kruhů, usiluje
o zničení nejpevnější stráže evropské kul
tury katolické církve. Sv. Otec v encyklice
„S palčivou starostí“ nedávno poukázal na
zhoubné následky převrácení hierarchie hod
not v německé říši... Těžký a obětavý zá
pas Rakouska o udržení své samostatnosti
a nezávislosti jest sledován miliony Němců
a Neněmců s úzkostí a s nadějemi: němec
ké a katolické Rakousko je dnes strážce,
ochránce a poslední útočiště pro nej vyšší
kulturní hodnoty německého národa, záro
veň též jeho poslední naděje v lepší bu
doucnost. Vídeň se stala místem, na které
se obrací zraky uvědomělých německých li
dí, doufajících v kulturní znovuzrození a
obnovu německého národa.
Zavražděný kancléř Engelbert Dollfuss
vtiskl osobitý ráz rakouskému snažení o
vnitřní výstavbu státu. Nová společenská
struktura na stavovském základě jest dnes
činitelem, směrodatným pro další historický
vývoj této země. Jiná otázka je, v jaké míře
byly získány různé vrstvy rakouského obyva
telstva pro nový stát.
Nelze popříti, že vedoucí lidé Rakouska
usilují o to, aby smířili se stavovskou myš137

lenkou i ty kruhy, které ještě stojí stranou,
zejména masy rakouského dělnictva. Vlá
da chce, aby rány z únorového povstání
v r. 1934 byly zahojeny a nový život zapo
čal. Mluvil jsem s nynějším generálním ta
jemníkem dělnické komory Kůhrem; z jeho
slov byla zřejmá upřímná snaha vládních
kruhů po smíření a sblížení s bývalým so
cialistickým dělnictvem. Avšak, mluvíme-li
s bývalými socialistickými činiteli, musíme
konstatovali, že do definitivního smíru mezi
dělnictvem a vládou jest ještě hodně daleko.
A přece: rakouští dělníci jsou nej
jistější oporou vídeňské vlády v
boji s podzemní rozvratnou prací
hnědých spiklenců! Ač dělnictvo jest
celkem pasivní a zdrželivé vůči novému, sta
vovskému režimu, jest nicméně odhodláno,
brániti nezávislost Rakouska třeba i vlastní
krví.
Měl jsem příležitost besedovati s jedním
bývalým sociálně demokratickým odborářem.
Na moji otázku, zda-li by si přál návrat
předúnorové situace v Rakousku, odpověděl
tento co nejrozhodněji: „Co bylo, již se ne
navrátí; ani si návratu minulosti nepřejeme.
Co však budeme vždy žádati, jest právo na
svobodu, autonomii a demokratické zásady
v organisaci a řízení dělnických záležitotí;
chceme rovnoprávnost v účasti ve vedení
státu a pravou sociální spravedl
nost, jak ji žádá na př. encyklika
„Q u a d r a g es im o ann o“.
Totéž, co tlumočil bývalý sociálně demo
kratický funkcionář, žádal nedávno velmi
známý a oblíbený biskup Gfollner na sjezdu
dělníků v Linci. Sociální spravedlnost, která
jest tolik zdůrazňována v stavovské ústavě
nového Rakouska, zůstává zatím jen na pa
píře. Jest ovšem třeba přiznati, že vnitřní
výstavba země nesmírně trpí následkem me
zinárodně politických obtíží. Avšak, jak to
často zdůrazňoval Gfóllner a mnozí jiní, sta
vovské zřízení může jen tehdy skrývati trva
lou záruku sociálního míru, když dostane
sociální náplň v opravdovém duchu křes
ťanské spravedlnosti a křesťanské lásky.
Především jest třeba rozhodně oeliti liberalistickému duchu v sociálně-hospodářském
životě, kde přes to, že existuje ústavní sta
vovský řád, jsou výstřelky liberalismu ještě
silné. Jest nutno vybudovati novou distri138
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huční soustavu na základech skutečné spra
vedlnosti.
Nebezpečím pro další hladký vývoj sta
vovského řádu v Rakousku jest stavovský,
egoistický partikularismus, pěstovaný hlav
ně zaměstnavatelskými složkami. Též vlád
ní kruhy jsou si dobře vědomy, že dosavad
ní stavovská politika se ubírala vlastně liberalistickými cestami, na které ji zavedli ně
kteří zaměstnavatelští representanti. Otázka
mezd se v mnohých případech řešila podle
starých liberalistických metod, takže dělnici
byli mnohdy nuceni k svépomocným akcím,
aby prosadili svoje spravedlivé požadavky.
Jest bezpochybné, že to nikterak nepřispí
vá k oblíbenosti stavovské myšlenky v děl
nickém světě. Jak vážnými jsou tyto pro
blémy, ukazuje referát profesora Messenera
v „Rakouské akademii“, ze kterého vyjímá
me:
„Smysl pro pospolitost pořád chybí našim
stavům. Povinností státu jest, aby chránil
obecné blaho též proti vůli jednotlivých so
beckých stavovských útvarů... V „Quadra
gesimo anno“ se označuje sociální sprave
dlnost jako regulativní zásada v hospodář
ském životě... My musíme postaviti
hráz proti stavovskému egois mu,
který pouze zvětšuje nezaměstna
nost a porušuj'e sociální sprave
dlnost.“ V témže smyslu mluvil prof. Dobretsberger a j.

Druhým nebezpečím pro stavovskou myš
lenku jest byrokratismus. Jeden vý
značný funkcionář řekl mi: hlavní chyba jest
v tom, že idea stavovského řádu, kořenící v
křesťanském chápání lidského solidarismu,
ještě nepronikla v duši úředního rakouské
ho člověka, nemluvě ani o širokých masách.
Nám chybí mladí, nadšení a školení funk
cionáři. Děláme ovšem vše, abychom z řad
odborářských vychovali štáb funkcionářů.
Zařídili jsme vzorné sociální školy, ve
dené kulturní sekcí dělnické komory. Počet
dělnických poslucháčů jest již nyní značný
a doufáme, že brzy budeme míti schopné
vůdce a instruktéry, kteří vyšli z lidu a lidu
rozumějí. Mnohem těžší však jest, š í řiti opravdovou stavovskou myš
lenku v řadách výrobců a živnost
níků. Úplné vítězství stavovské idey jest
třeba ponechati klidnému vývoji, naplněné
mu intensivní prací osvětovou a sociální.
Zárukou tohoto vývoje jest kato
lický ráz rakouského státu. Vnitřní
síla režimu očividně roste, a to v stejné míře,
jako i živá zbožnost širokých mas obyvatel
stva. Všude, zejména v provincii, setkáváme
se s mladými, odhodlanými aktivními kato
líky, kteří to upřímně myslí s přebudováním
všech sociálně-hospodářských řádů v duchu
velikých myšlenek katolické sociální nauky.
Zasluhuje proto vývoj a růst poměrů v ma
lém Rakousku pozornosti křesťanů celého
světa.

Problém dlužnický a konjunktura.
Problém dluhový jest stále nevyřešený a
čeká na splnění daných slibů. Zdánlivě se
zlepšující hospodářské poměry přivodily té
měř úplný klid ve věcech dlužnických a zdá
se, že vedoucí činitelé, kteří naléhali na vy
řešení tohoto problému, pojednou ve své
snaze — skončiti šťastně započaté dílo —
úplně ustali. Důvod spočívá v nedostatku
finančních prostředků, ale hlavně v okol
nosti, že vlna zlepšující se konjunktury jde
ze západu a ták působí na zlepšení poměrů
ve střední Evropě. Zjištění této okolnosti
jest důvodem k tomu, aby dlužnický pro
blém byl ponechán v klidu — nevyřešen.
Kámen úrazu spočívá v tom, že konjunktura,
kterou prožíváme, jest příliš jednostranná a
nebude míti proto vlivu na konjunkturu vše
obecnou a bude míti proto krátké trvání.
Příští měsíce a léta budou opět ve znamení
hlubokého poklesu a deprese. Vynikající
francouzský národohospodář Chaminade u
pozorňuje, že jest svět před hospodářskou
krisí a poznamenává, že některé země s ná
mahou se zotavily z přestárlé krise a světu
již hrozí zase nová, daleko větší deprese.
Tyto obavy mají též ve Velké Britanii a
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Americe a proto v těchto zemích vzrůstá
denně neklid. Bursy v New Yorku a Chica
gu zaznamenávají denně zjevy, jež svědčí
o blížícím se pádu. Rozbor mezinárodní hos
podářské situace mluví o tom, že jdeme mí
lovými kroky vstříc k novému porušení rov
nováhy. Nespořádané a horečné skoky cen
základních surovin jsou toho příznačnými
Symptomy. Baisse bude doprovázena ostrou
reakcí. Dá se to vysvětlili tím, že mezinárod
ní výbory britských a amerických odborníků
ztratily kontrolu událostí. Neklid na burse
v Londýně a New Yorku jest povážlivý —
státní papíry klesají nezadržitelně. Podpůr
né akce proti těmto zjevům na peněžních
bursách jsou stále obtížnější, neboť větši
na bank jest přeplněna dluhopisy a poklad
ničními poukázkami. Americká vláda dozná
vá, že situace vypadá velmi zhoršené, ne
boť deficit stále roste. Vždyť jen federální
zadlužení činí 35 miliard dolarů. Minister
stvo financí potřebuje velmi naléhavě pení
ze a musí vypsali nové půjčky. Půjde to vel
mi těžko, neboť není o ně zájem. Jsou oba
vy, že v den, kdy státní papíry zakolísají,
zřítí se celá bankovní stavba. Ve Spojených
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státech vznikla situace, jež připomíná udá
losti r. 1929 a v různých okolnostech jest
ještě hrozivější. Rooseweltova politika byla
v tom, dáti masám mnoho peněz a tak zvý
šili jejich nákupní schopnost. K tomu účelu
sáhl k inflaci. Důsledek toho jest, že výroba
byla předstižena kupní silou mas. Dělnická
politika byla vedena snahou snížiti co nej
více výrobu. Tato umělá rozbujelá poptávka
jakož i uměle stlačovaná nabídka může však
věsti k takovému zvyšování cen, že není vy-

loučena možnost finančního krachu. Podle
Chimanade předpovídají pesimisté, že svět
vstoupí do cyklu nové krise za 18 měsíců,
t. j. na jaře 1938. Jiní ujišťují, že tuto krisi
musíme očekávali na rozhraní let 1938—1939.
Skutečnost může překonati všechna očeká
vání a bouře může vypuknouti ještě dříve.
Sociální poměry a neklid ve Spojených stá
tech nevěští nic dobrého. Svět je na pra
hu velikých událostí.
J.

Dělnické aktuality.
I.

Na sjezdu sociálně-demokratické strany
prohlásil poslanec Srb: „D oku d o h r o m
n á z á 1 o h a a s 400.000 nezaměstnaných
tlačína pracovní trh, je marno mluviti o pracovní svobodě. Vidíme den
ně nejsurovější znásilňování lidské důstoj
nosti a lámání charakteru dělníků a úřed
níků pro skývu chleba.... Racionalisace
zvýšila všeobecnou pracovní výkonnost a
bylo by marno čekat, že nebo až
postupující zlepšení hospodář
ského života odčerpá samo statisí
covou armádu nezaměstnaných.“
Tato slova sociálně-demokratického po
slance svědčí o tom, že mentalita sociální
demokracie jest dnes zcela jinou, než staré
marxistické zásady, na kterých tato strana
byla kdysi vybudována. Karel Marx učil, že
v kapitalistické společnosti jest každý ná
mezdní poměr nespravedlností, poněvadž se
be vyšší mzda dělníka jest pouze směnná
hodnota čili tržní cena jeho práce, kdežto
kapitalista, který tuto tržní cenu dělnické
práce zaplatil, má na mysli užitnou hodnotu
námahy svých dělníků, již skutečně využívá
ve svůj prospěch. Rozdíl mezi užitnou a
směnnou hodnotou práce jest ta proslulá
Marxova „nadhodnota“, pramen to kapitalis
tických zisků a sociální nesvobody pracu
jících. Jak známo, Marx byl vášnivým odpůr
cem lassalovského učení o „železném záko
nu mezd“. Podle Lassala, sociální nespra
vedlnost spočívá v tom, že mzdy nemohou
se trvale zlepšiti nad úroveň nejnutnějších
životních prostředků, jež potřebuje dělník
k udržení života a pracovní schopnosti sebe
a své rodiny. Překročí-li podle teorie Lassalovy (tuto nauku již před ním hlásali D.
Ricardo a Rodbertus-Jagetzow), mzdy ob
vyklou úroveň, pak začnou dělníci dříve uzavírati sňatky a míti více dětí, nabídka děl
nických rukou na trhu práce vzroste a mzdy
poklesnou; při trvale nízkých mzdách bude
dělnická vrstva vymírati od nemocí z pod
výživy, emigrovali do jiných zemí a zdržo
vali se plození potomstva, čímž nastane ne141

dostatek dělníků a mzdy se zvýší. Proto bu
de životní úroveň pracujícího lidu stále osci
lovali kolem železné osy nejnutnějších ži
votních potřeb. Lassale neviděl možnosti
zlepšení osudu dělníků v kapitalistické spo
lečnosti a chtěl rozlomili „železný zákon
mezd“ nastolením socialistického řádu.
Mezi Marxem a stoupenci Lassalovými
vzplanul boj, ve kterém zvítězil marxismus,
t. j. zásada, že žádné zlepšení dělnických
mezd není s to, odstranili sociální nespra
vedlnost, jíž jest každý námezdní poměr
mezi kapitálem a prací. Socialismus Lassalův vyplýval z jeho soucitu s dělnickou bí
dou a z hlubokého pesimismu jeho názorů
na budoucí vývoj sociálních poměrů. Ne tak
socialismus Marxův; pramenem tohoto bylo
přesvědčení o nevyrovnatelných protivách
mezi buržoasií a proletariátem, což prý ne
vyhnutelně přivede k sociální revoluci. Las
sale byl proti násilným metodám a hlásal
hlavně politické zrovnoprávnění dělnictva a
metody parlamentarismu, kdežto Marx, ač se
stavěl kladně k politické aktivitě, hlavní dů
raz kladl přece jenom na násilné ovládnutí
výrobních prostředků dělnictvem.
Ovšem, ani Lassale, ani Marx neměli prav
du v otázce dělnických mezd. Pesimismus
Lassalův se prokázal býti zcela neoprávněn.
Situace dělníků a jejich životní úroveň se
v druhé polovici minulého století až do na
šich dob neporovnatelně zlepšila, což lze
přičísti organisovanosti dělnictva, prudké
mu vzrůstu výrobnosti a sociálně-politickým
zákrokům státní moci. S druhé strany, učení
Marxe o nepřeklenutelné propasti mezi za
městnavateli a dělníky, učení to vskutku
hrozné, neboť i ten nejspravedlivější zaměst
navatel byl v očích marxistických zaměst
nanců pouze nenasytnou pijavicí, ssající z
dělníků „nadhodnotu“, úplně zkrachovalo
v naší době. Marxova „nadhodnota“ nebyla
ani tak zdiskreditována útoky liberalistických národohospodářů, jako hlavně tím, že
nevídaný rozmach moderní technologie pro
kázal jasně, že „nadhodnota“ se může tvořiti
vůbec bez účasti námezdných pracovníků a
jenom prací strojů, t. j. z kapitálu (viz úva
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hu „Osudy marxismu“, „Rozpravy“, r. 1936,
č. 9).
Praxe odborových dělnických organisaci . a
prostý lidský cit dělníkU překonaly zastaralé
marxistické názory o nevyhnutelném anta
gonismu mezi kapitálem a prací. Život uká
zal, že jsou slušní a poctiví zaměstnavatelé a
též vydřiduchové a sobci, kteří musí býti při
držováni zákony v mezích slušnosti a lid
skosti, ale že nelze paušálně označovati vše
chny majitele výrobních prostředkU za ďábly
a otroky vlastního kapitalistického sobectví.
Stále více pronikala zásada, kterou hájili
papežové ve svých sociálních encyklikách,
že sociální antagonismy lze odstranili při
dobré vUli na obou stranách a že třídní boj,
ač je skutkem naší doby, není nikterak nor
mou a zákonem. Svatí Otcové vztyčili pro
gram: spravedlivá mzda, zrovnoprávnění ka
pitálu a práce, odproíetarisování proletariátu.
Všichni dobře víme, jaký urputný boj na
stal mezi zastánci křesťanského sociálního
učení a marxistickým světovým názorem.
„Přisluhovači buržoasie“, „zaprodanci kapi
tálu“ — roť bylo obvyklé častování dělníkU,
sdružených v křesťanských odborových organisacích. Než — uplynul čas, a táž strana,
která měla a posud má marxistická hesla
vepsaná do svého programu, dnes se téměř
úplně staví na platformu sociálního solidarismu. NemUžeme a nesmíme dnes označovati sociálně demokratickou stranu, jako
hnutí marxistické, třebaže ve mnohém podr
žela starou fraseologii. Dnes jest to spíše
strana sociálně reformistická, mající mnohé
styčné body se sociální naukou papežských
encyklik. Poslanec Srb správně poukázal na
hlavní příčinu nesvobody dělnictva: jest to
kapitalistický „trh práce“, zatížený statisíci
trvale nezaměstnaných, kterým nepomUže
žádné konjunkturální zlepšení, neboť je stro
je navždy vyřadily z práce. „Lámání charak
teru“ dělníkU a úředníkU jest zhoubným ná
sledkem právě onoho „trhu práce“ (á pro
pos: nešlo by z naší mluvy vUbec odstraniti
tento ošklivý a lidskou dUstojnost urážežející výraz?). Pokud zaměstnavatelé budou
si vědomi, že za jednoho jich dostanou de
set i více, nebude trvalá náprava možná.
Skutečné vysvobozeni a odproíetarisování
pracujícího lidu jest nemyslitelné bez od
stranění, a to úplného, technologické ne
zaměstnanosti.
Avšak nesmíme si namlouvali, že odpomUžeme pouhým zkrácením pracovní doby. Ne
pomUže ani zkrácení na 30 hodin týdně, na
tož na 40 hodin. Zkrácení pracovní doby
jest pouhé paliativum a bude míti v zápětí
nevyhnutelnou další automatisaci a racionalisaci provozu ve výrobě, tedy i nové vy
řazování dělníkU z práce, čímž prvé blaho
dárné účinky zkrácení pracovní doby bu
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dou paralysovány. Kromě toho samotné
zkrácení doby. práce nepřivodí opětné za
řazení do výroby dnešních nezaměstnaných,
jestliže zároveň nebude podniknuto vše, aby
zahálející dnes lidé byli náležitě přeškoleni
do jiných oborU. Po dobu přeškolení jest
však nutno těmto lidem vypláceti sociální
dUchod, nikoliv dosavadní podporu, tedy je
k tomu třeba mnoho prostředkU, kterých
dnes stát nemá. Je viděti, že pouhými hesly
nelze odbýti takovou seriosní otázku, jako
problém technologické nezaměstnanosti. Ten
to problém je vlastně klíčem k řešení soci
ální otázky vUbec. Jenom namátkou ukáže
me na př. na otázky našeho sýrařství. V
Československu spotřebuje jeden obyvatel
0.6 kg sýra ročně, v Anglii 4,5 kg, v Německu
5.1 kg, ve Švýcarsku 8 kg ročně. Mnohé se
u nás píše a mluví o nutnosti propagandy
mléčných výrobkU a pod. Raději však by
se mělo propagovati odstranění nezaměstna
nosti a tím též zvýšení dUchodU pracu
jících vrstev! Když nebude nezaměstnanosti
a budou slušné mzdy, potom náš dělník
bez propagandy a agitace bude kupovati ma
so i sádlo, sýry a máslo, bude kupovati více
mouky, piva, vuřtU a pod., při tom nebude
ani hleděti na nějaký ten cenový rozdíl mezi
přírodním a umělým tukem, který však při
dnešních bídných mzdách a podporách jest
naprosto rozhodujícím při nákupu. Odstra
nění nezaměstnanosti a bídných mezd, zna
mená též ukončení krise zemědělské a živ
nostenského stavu. Jest proto otázka tech
nologické nezaměstnanosti otázkou celostátní
a celonárodní. Řešiti ji snad ani nepUjde bez
přebudování všeho výrobního a distribuční
ho systému, jako to už naznačil minister
ský předseda dr. Hodža v řeči k novinářUm.
Jest naléhavou nutností, aby byl utvořen několikaČlenný sbor pro studium otázky tech
nologické nezaměstnanosti. Čím menší tento
sbor bude, tím lépe. V „Rozpravách“ bylo
již několikrát poukázáno na nutnost takové
komise.
II.
.
Neklamnou známkou konjunktury jest v
řadě jiných příznakU též dnešní zpUsob psaní
liberalistických listU a časopisU. V dobách
krise mohli jsme čisti v nich rUzné rozpačité
úvahy, kde se hlubokomyslně mudrovalo o
tom, že „železné národohospodářské záko
ny“ nějak málo pospíchají s oživením ho
spodářství. Liberalističtí učenci dokonce la
skavě svolili k tomu, aby státu bylo přiznáno
právo nejen býti „nočním hlídačem“, nýbrž
také úloha jakýchsi porodnických kleští, jež
by vybavily toužebně očekávanou konjunkturu
s jejími zisky a dividendami na svět Boží.
Konjunktura se konečně dostavila a s ní
ovšem i zisky a dividendy. Liberalistický ka
pitál již nepotřebuje porodnických nástrojU; tyto mohou býti uloženy, až bude jich
144

ROZPRAVY
zase potreba. Stát již prý nemá se míchati do
hospodářských záležitostí. Naopak, podle liberalistického mudrosloví, j'est úkolem stá
tů se všemožně přičiniti o to, aby nestály
v cestě kapitalistickým ziskům a dividendám.
Na autarkické snahy států se svolávají hro
my a blesky. Nad slunce jasněji dokazují
liberálové, že s obnovením volného světové
ho obchodu zisky a dividendy se zdvoj- a
ztrojnásobí. Když liberálové slyší a čtou o
„řízení hospodářství“, dostávají přímo psotník, a to z pochopitelných důvodů: dnešní
konjunktura co nejdříve neslavně skončí vše
obecným krachem a novou krisí, a jest proto
radno, co nejvíce využiti období prosperity.
Jest to podívaná pro bohy, jak se liberalističtí „národohospodáři“ předstihují v do
volávání se „železných zákonů“, „hospodář
ského pokroku“ a jiných kulatých slovíček,
které koneckonců znamenají zase zisky a
dividendy. Tak, na příkL v „Národních Li
stech“ píše osvědčený znatel „železných zá
konů hospodářství“, Ant. Pimper:
„Hospodářská autarkie stejně jako řízené
hospodářství, jsou pouze přechodným a snad
i nutným produktem světové krise (máte
tedy ty porodnické kleště), ale ni
kdy nemohou zůstati zjevem trvalým (to
jsou ty železné zákony), neboť by to
odporovalo základním principům lidského
pokroku“ (tady jsou ty zisky a divi
dendy). V oprávněné předtuše, že lidé
přestali již věřiti v národohospodářský spi
ritismus s jeho „železnými zákony“ a že
každý přece neztotožňuje lidský pokrok s
ustavičným plněním kapitalistických kapes,
straší autor citovaného rozjímání: prý ří
zené hospodářství se přibližuje ideovým teo
riím marxismu a komunismu! Ono ovšem
v očích chronického liberalisty jest mar
xismem vše, co nějjak zasahuje do železných
zákonů kapitalistických zájmů: sociální po
jištění, kolektivní smlouva, pracovní soud,
ochrana drobných živnostníků a pod. — to
vše jest prý bolševismus. S tou hospodář
skou autarkií států nepůjde to ovšem jen tak,
pomocí bolševického bubáku, poněvadž stá
ty nechtějí více sloužiti jako pouhá hříčka
cizích zájmů, ať už se to příčí „železným
zákonům“ nebo ne. Egypt chce žiti i tehdy,
kdy se Royal Duích rozkmofří se Standard
Oil, a Turecko nemá již chuti hladověti,
když v New Yorku zkrachne bursa. Moderní
technika ještě neumožnila úplnou nezávis
lost států na surovinných zdrojích, ale u
možnila každému státu soběstačnou vý
robu polotovarů a konečného produktu.
Že státy, ve snaze poskytnouti svým obča
nům práci, chleba, hospodářskou jistotu na
případ váíky.a nezávislost na měnových a
bursovních machinacích v ostatním světě,
plně využívají dobrodiní moderní techno
logie k svému hospodářskému zabezpeče
ní, jest pochopitelné a přirozené. Libera
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lismus se svou „volnou soutěží“ a bezohled
ným bojem o světové trhy, jest přece hlav
ní příčinou snah po soběstačnosti států! Ať
si jenom liberalističtí národohospodáři u
vědomí, kdo jest vinen tím, že ve světě se
objevily autarkie, marxismus, fašismus a p.!
Již samotný zrod liberalistického kapitali
smu se doprovázel neslýchaným ožebračením
pracujícího lidu, válkami o trhy a vykořisťo
váním dělníků až do morku. Pouhé pokusy
o dělnické odborové sdružování byly krůtě
pronásledovány a trestány doživotní depor
tací resp. mnohaletým žalářem ve jménu
„volnosti, rovnosti a bratrství“. Liberalistický společenský řád byl hned od samého
počátku volností si vybratí karabáč, kterým
byl chudý proletář nemilosrdně bit, rovností
pracujících v bídě a bratrstvím kapitalistic
kých vykořisťovatelů. Co mohlo býti při
rozenější reakci na liberalismus, než-li soci
alistické doktríny Babeuofvy, Blancovy, Lassalovy, Marxovy? Anebo můžeme se diviti,
když universalistický fašismus chápe se
moci v celé řadě států, poněvadž individualistický liberalismus selhal na celé čáře?
Jen ať na nás páni liberálové nechodí s
bolševickým strašákem. Víme přece, že i
Náměstci Kristovi byli liberalisty obviňo
váni z „komunismu“, pon-ěvad-ž ostře od
soudili nemravný liberalistický řád ve svých
sociálních encyklikách. Že dosavadní způ
soby řízení hospodářského života nebyly ve
směs dobré a účelné, ochotně přiznáváme.
Avšak nikoliv proto, že by sama myšlenka
řízeného hospodářství byla špatnou, nýbrž
proto, že se řídilo špatně a bez náležité
páky. Encyklika „Quadragesimo anno“, uká
zala lidstvu cestu k sociální harmonii pomo
cí stavovského zřízení společnosti při subsidiámí činnosti státu. Tato nauka proniká
stále více i do těch kruhů, jež se ještě ne
dávno stavěly odmítavě ke katolickému u
čení o společnosti. Stavovské zřízení spo
lečnosti vylučuje jak individualistický libe
ralismus, tak i universalistické bludy; nemají
tedy liberálové práva, označovali každou
formu řízeného hospodářství za „marxism“.
Naše doba si vyžaduje kardinální přestav
by všech sociálně-hospodářských řádů, poně
vadž dnešní kvasi-liberalismus nejen plodí
stálé krise, třídní boje a války, nýbrž ani
nemůže uživiti lidstvo. Ačkoliv ve světě j'e
dnes vysoká konjunktura, jsou 23 miliony
lidí bez práce. U nás je více než půl milionu
trvale nezaměstnaných, kterým žádná kon
junktura nepomůže. Místo práce a výdělku,
dostávají tito nešťastníci od kapitalistů na
dávky a urážky. Jsou to prý „zahaleči“ a
„lenoši“. Ředitel Mezinárodního úřadu práce
Butler ve své zprávě k červnovému zasedání
Mezinárodní konference práce praví: „Každý
člověk raději vydělává svojí poctivou prací
spravedlivou mzdu, než aby v nečinnosti
živořil z podpor. Je to docela všední pravda,
14b
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která by měla býti uznávána bez nějakých
zvláštních důkazů". Nestačí-li tato všeobecná
pravda, ať se tedy slovutní páni „národo
hospodáři“ také jednou všimnou zjevu tech
nologické nezaměstnanosti, o níž se nic ne
dočtete v různých národohospodářských čí
tankách pro malé a velké děti. Jestliže libe
ralismus ještě nezahynul na krise, sociální
boje a války, tak určitě zajde technologickou
nezaměstnaností, poněvadž tento zjev vyrů
stá před našimi zraky v problém prvé dů
ležitosti. Bez přestavby všech výrobních a
distribučních řádů nelze tuto otázku rozřešiti. Hodina liberalisíické společnosti od
bila. Dei Bože, aby se to stalo v duchu míru
a pokoje!

lenek. Postačí, když citáty jsou neúp 1né, nebo když myšlenky nejsou uvedeny
všechny.
První křesťané v Jerusalemě spojovali se
službami Božími t. zv. „Agapé“ (hody lásky),
t. j. společný stůl; společenství statků bylo
ovšem u prvních křesťanů naprosto dobro
volné. Když však prvotní náboženská horli
vost ochabla a mnozí často zneužívali tohoto
projevu křesťanské lásky, Církev byla nu
cena (ještě v apoštolských dobách!) „hody
lásky“ a společenství statků odstraniti. Prá
vě z dějin křesťanského komunismu by se
měli dnešní socialisté učiti! Lidská přiroze
nost vždy zůstává stejnou. Mění se pod
mínky života, státy vznikají a zanikají, věda
a technika kráčejí stále ku předu, jenom lid
III.
ská přirozenost se nemění. Úspěšné komuni
Prvního května vysílal náš rozhlas zvuko stické zřízení se udrželo pouze tam, kde
vou montáž, věnovanou „Utopii“ od Sv. To mocné nadpřirozené pohnutky překonávají
máše Mora a „Slunečnímu státu“ Kampanel- vrozené nedostatky lidské povahy. Ve všech
ly. Nelze říci, že by tato relace se v něčem ostatních případech vždy zvítězí pokleslá
provinila proti dobrému vkusu anebo histo lidská přirozenost. Není proto socialismus
rické pravdě. Naopak, vysílání „Utopie“ a ideálem lidské . společnosti, poněvadž tako
„Slunečního státu“ bylo provedeno pietně, véto zřízení jest protipřirozené.
text nebyl zkreslen a bylo dokonce dle prav
Ostatně, komunismus prvých křesťanů byl
dy podotknuto, že autor „Utopie“ byl nejen pouze místním, čistě palestinským zjevem.
anglický kancléř, nýbrž také křesťanský svě V ostatních osadách prvních křesťanů jako v
tec. Musíme přiznali, že tato prvomájová Efesu, Korintě, Římě, Syrské Antiochii a j.,
relace, k tomu ještě rafinovaně podložená není ani památky po společném ma
Beethovenovou hudbou, působila neobyčejně jetku věřících. Komunismus nebyl nikdy
sugestivně. Chtěl-li autor montáže vylíčili považován za nějaký podstatný požadavek
socialistické zřízení společnosti jako nejkrás křesťanského náboženství. Prvomájová roz
nější ideál lidstva, podařilo se mu to v znač hlasová relace s „Utopií“ a Beethovenovým
né míře. Tím spíše, že za svědky si vzal do „Egmontem“ byla rafinovaně působivá. Také
minikánského řeholníka T. Kampanellu a tam nebylo nic vymyšleno, co by nestálo v
mučedníka za vroucně milovanou Církev, knížce Sv. Tomáše Mora, spíše však něco vy
svátého Tomáše Mora, popraveného před necháno, aby se nepokazil propagační účel
400 lety na rozkaz Jindřicha VIII.
této relace.
Není to ovšem ani poprvé, ani naposled, že
Ze sv. Tomáše Mora socialisté všech od
křesťanští světci, Církevní otcové a učitelé stínů už dávno chtěli udělati zakladatele
a dokonce též Písma sv. bylo zneužíváno k Kominíerny. Kdyby však si pozorně pře
účelům socialistické propagandy. Před něko četli „Utopii“ (v českém překladě vyšla, ve
lika týdny byl v předním socialistickém den „Světové knihovně“), viděli by, že sice mořeníku otisknut bez jakéhokoliv komentáře vý píavec Rafael vypravuje autorovi knížky o
ňatek ze skutků apoštolských, z něhož jest šťastném ostrově „Utopia“, kde panuje spo
patrno, že první křesťanská obec v Jerusa lečenství statků, ale že sám sv. Tomáš nepo
lemě zavedla dobrovolný komunismus. Ko kládá toto zřízení za ideál lidské společnosti.
munismus, jak známo, se udržel až do našich Na poslední stránce, na př., stojí: „Když Ra
dob v křesťanských řeholích.
fael takto nám vypravoval, tu se mi mnohé
Opakujeme: všechny tyto citáty, relace a jejich (obyvatelů Utopie) obyčeje a zákony
pod. jsou naprosto pietni, nemůžeme nikoho nezdály dobré... Nejvíce však v tom,
viniti z podvržení nebo ze schválného zkres že hlavní základ celého zřízení je
lování skutečných událostí a pronesených společný život a živobyt í“. Na jiném
výroků. Socialistická propaganda dovedla místě praví Sv. Morus: „Mně však naopak se
opravdu skvěle využiti křesťanských prame zdá, že nikdy se nebude moci žiti pohodlně
nů k tomu, aby v nynější době úpadku socia tam, kde je vše společné.“ Moreplavec Ra
listické myšlenky posílila ducha své obce vě fael totiž všude chválí komunistické zřízení
řících a získávala nové adepty a to, opírajíc na „Utopii“, kdežto autor (knížka je psána
'o nejvyšší autority. Napsali jsme však výše, ve formě dialogu) odporuje chvalozpěvům
že křesťanské autority bylo zneužíváno Rafaelovým. Co však jest hlavního v této
k účelům socialistické propagandy. Je tomu knize, neřekla prvomájová relace a socia
tak. Není k tomu zapotřebí žádného zkreslo listé vždy pečlivě zamlčovali. Jest to
vání citátů anebo nesprávného vylíčení myš hluboký náboženský základ všeho
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společenského života na. „Utopii“.
V poslední kapitole „Utopie“ čteme: „..Jed
ni uctívají jako boha Slunce, druzí Lunu,
třetí některou z planet... Ale daleko nej
větší čáss... neuctívá nic z tohoto, ale do
mnívá se, že je jedno jakési božství, nepo
znané, věčné, nezměrné, nevysvětlitelné, nad
pochopení lidského rozumu, které rozprostí
rá se po celém tomto světě ne hmotou, ale
duchem... Jemu připisují původ, vzrůst, po
krok, změnu, konec všech věcí a ničemu jiné
mu neprokazují božských poct.“ Bezvěrče
obyvatelé Utopie „. ..nepokládají ani z a
člověka, poněvadž s v r h u j e vznese
nou přirozenost duše až i nicotno
sti zvířecího těla.“ Neznaboh jest v
„Utopii“ opovrhován, jelikož není záruky, že
by si vážil občanských řádů a mravů. Bezvě
rče vzbuzoval u všech obavu, že jest schopen
násilí a obcházení zákonů. „... Takovému člo
věku neudělují žádný veřejný úkol, ani mu
nesvěřují nějaký státní úřad. Tak shlíží
se naň s opovržením jako na niče
mu....“ V „Utopii“ není bezvěrcům dovo
leno před lidem mluviti o svém smýšlení a
šířiti nevěru, nýbrž jenom „s kněžími, muži
to vesměs vážnými.“ „Kněží vychovávají mlá
dež — a nezačínají vědou, nýbrž mravností
a ctnostmi, __ aby vštípili jemným a po
slušným duším dětí dobré a k zachování
obce užitečné smýššmí...“ Zajímavé jest, jak
Rafael líčí svoji misionářskou činnost: „Když
... uslyšeli od nás o Kristovi, jeho učení,
divech, zázracích a o neméně podivuhodné
stálosti tolika mučedmků... tu bys ani nevě
řil, s jakou ochotou myslí k učení Jeho při
stoupili, buď proto, že Bůh tajně je k tomu
pobídl, buď že víra naše (křesťanská) je najbližší oné víře pohanské, jež jest u nich nej
četněji rozšířena.“
O náboženském základě socialistického
zřízení „Utopie“ náš rozhlas ani nemuknul
(z pochopitelných důvodů, ovšem). Poklá
dáme za naši povinnost, abychom českoslo
venskou katolickou veřejnost (zejména též
naši čilou „ligu proti bolševismu“) upozor
nili na novou taktiku komunistické propa
gandy, zneužívající Písem sv. a katolických
spisovatelů k svým účelům.

IV.
V článku „Řešení nezaměstnanosti na
scestí“ (časopis „Brázda“, č. 7, str. 101) čte
me: „V zimních měsících byli jsme svědky
paradoxního zjevu, že počet nezaměstnaných
stoupal a zároveň počet zaměstnaných podle
stavu pojištěnců také.“
Nelze ovšem popříti, že jsme byli přečasto svědky toho, že podle výkazů úředních
míst stoupal počet zaměstnaných lidí při
nezměněném, resp. zvýšeném počtu neza
městnaných. Ještě častěji čteme a slyšíme z
různých míst, že v tom jest nějaký podfuk
a nesrovnalost. Při tom však nemůžeme
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předpokládati u těchto pochybovačů napros
tou neschopnost chápati správně souvislost
různých sociálně-hospodářských zjevů. Což
pak pisatelé zelených listů arev-uí o tom nic
nevědí, že každoročně následkem přirozeného
přírůstku obyvatelstva a ztíženého vystěho
valectví se nově hlásí do zaměstnání celé
desítky tisíců lidí? Samozřejmě vědí, ale
nic z toho svým čtenářům nepovědí, po
něvadž účelem všech těchto „pochybností“
jest šíření nenávisti k těm nejubožejším a
nejopuštěnějším, kterým se vytýkají jejich
žebrácké podpory v nezaměstnanosti. V ci
tovaném článku čteme dále: „Povýšili jsme
podporu nad prací a dopustili jsme, aby
práce byla pokládána za zlo pracujícího člo
věka. Odstranili a zkazili jsme pocit radosti
z práce. Vychováváme lidi k tomu názoru,
že by bylo pro ně ponížením, kdyby měli odpracovati udělenou podporu. Kam zmizelo
oblíbené heslo mnohých: „Kdo nepracuje, ať
nejí“.
Naše veřejnost již je zvyklá na to, že kdy
koliv se v určitých kruzích začíná mluviti o
morálce a o radosti z práce, učiní nejlépe,
když si z opatrnosti přidrží kapsy, aby se
z nich nic neztratilo. Dokonce i Písma Sv.
zneužíváno k tomu, aby se posloužilo zá
jmům sytých a spokojených! Svatý apoštol
Pavel psal v druhém listě k thesalonickým:
„Kdo nechce pracovali, ať nejí“ (3, 10).
Nikoli však vtom smyslu, že by každý mu
sel pracovali za tu mzdu, kterou mu zaměst
navatel uráčí nabídnouti podle vlastního u
vážení. Křesťanské stanovisko jest, že za po
ctivou práci, přísluší spravedlivá mzda,
t. j. taková odměna ,aby pracující mohl býti
se svojí rodinou slušně živ a ještě si něco
ušetřil. Avšak podpory v nezaměstnanosti
nesmějí býti považovány nejen za spravedlivé
mzdy, ale vůbec nelze na ně pohlíželi, jako
na odměnu za nějakou práci, již pobírájící
podporu by byl mravně povinen konali. Zničí-li živelní katastrofa zemědělcovu úrodu,
jest prostě příkazem elementární lásky k
bližnímu, když z veřejných prostředků jsou
udělovány podpory postiženým. Pokud víme,
ještě nikdo nežádal, aby tyto podpory byly
odpracovány na stavbách silnic a pod. Dneš
ní nezaměstnanost není ovšem živelní ka
tastrofou, nýbrž něco mnohem horšího.
Dnešních půl milionu nepracujících jsou obětmi panujícího nemravního sociálně-hospodářského řádu, kde se pokroku vědy a tech
niky zneužívá ve prospěch nemnohých je
dinců a bez ohledu na bídu statisíců lidí. A
přece to jsou tací lidé, jako i ti spokojení a
nasyceni! Vždyť mají též rodiny, děti, rodiče,
které musí živiti a o ně se všemožně sta
rali.
Jestliže máme co našemu systému pod
por vytýkali, tak jedině to, že tyto pod
pory jsou příliš nízké. V USA, Anglii,
Švédsku a jinde jsou podpory v nezaměst
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nanosti neporovnatelně vyšší. Anglický ne
zaměstnaný dostává jako podporu to, co náš
kvalifikovaný dělník mnohdy dostává jako
mzdu. A výsledek? Mzdy anglických a seve
roamerických dělníků jsou u porovnání se
mzdami našich dělníků přímo skvělé! Děl
ník v USA nepůjde dělat pod 15 —20 do
larů týdně. U nás však dělá i za 25—30 Kč
týdně, v některých okresech dokonce i za
7—10 Kč týdně! Proč? Právě proto, že ame
rický nezaměstnaný dělník bére asi pět do
larů týdně; americký nezaměstnaný nestlačuje proto mzdy na „trhu práce" a nezvět
šuje sociální tlak na zaměstnané. Totéž v
Anglii aid. Tím se vysvětluje mnohá překva
pující okolnost, že ačkoliv v Anglii a USA
jest poměrně vyšší stav nezaměstnanosti, než
u nás (t. j. „trh práce“ jest tam poměrně
více zatížen), reálné mzdy v těchto zemích
zůstaly po celou dobu krise na výši z r.
1929, místy dokonce i stouply. Jestliže u
nás někde pracují za 7 až 10 Kč týd
ně, znamená to s největší pravdě
podobnosti, že v těchto okresech
se špatně podpory vyplácejí. Zruše
ní podpor resp. povinnost odpracování jejich
by přivodilo hluboký pokles dnešních, bez
toho bídných, mezd a neslýchané ožebračení
pracujícího lidu. Nepochopitelné jest, že v
zeleném tisku neustávají nájezdy na podpo
ry, ačkoliv právě zemědělský stav by těžce
odnesl shroucení důchodu pracujících vrstev,
poněvadž jak známo, většinu dělnických vý
dajů dělají zemědělské výrobky. Zdá se, že
zeleným pisatelům jsou zájmy zemědělského
lidu méně důležité, než okamžitý prospěch
několika velkostatkářů, kteří by měli z od
bourání podpor prospěch největší, jelikož
místo dnešních 60 hal. až Kč 1.20 za hodinu,
mohli by plaiiti zemědělským dělníkům ta
kových 5—10 haléřů hodinové mzdy, a při
tom by ještě mohli v tisku a na schůzích
hřměti o tom, že dnešní pracující pakáž
nemá smyslu pro radost z práce! Vidíme,
že „svátý zákon půdy“ se nějak moc brzy
zdegeneroval v nízký zákon pudů. V jaké to
bezcitné a úkrutné době žijeme?

K článku v 3• -4 č. „Rozprav“
„Černý den na pražské burse“.
Článek „Černý den na pražské burse“ v
č. 3—4 „Rozprav“ měl značnou odezvu mezi
našimi čtenáři. Došlo nás několik dopisů,
jimiž čtenáři vyjádřili jak svůj zásadní sou
hlas se stanoviskem naší redakce v této otáz
ce, tak i svůj podiv nad tím, že jest to vůbec
možné, záměrně přivolávali pokles a vze
stup kursů bursovních hodnot za účelem
rychlého obohacení. Někteří čtenáři pouka
zují na téměř svorný hlas čsl. tisku o tom,
že náhlý pokles kursů dne 20. dubna měl
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ráz takřka přírodní katastrofy a že (jak to
tvrdila jedna velmi čtená a vlivná revue)
bursovní spekulace ztratila důvěru v další
rozvoj zbrojařské konjunktury a že tedy
„černý úterek“ na pražské burse byl spíše
jaksi mírovým symptomem; jeden čtenář
nám dokonce vytknul, že ve svém boji proti
liberalismu zašla naše redakce příliš daleko
a že naše obvinění některých bank a bursov
ních činitelů v tom, že krach 20. dubna
záměrně připravovaly a tedy záměrně ože
bračily vdesítky
důvěřivců,
•
r v-1 z r fjest vbezpodstatné
f
a porušuje osmé přikázání Boží.
Měli jsme však pravdu. Nedávno se
konala valná hromada České banky Union,
na které prohlásil člen Ústředního klubu ak
cionářů p. O. Doležal mezi jiným toto:
Pražská bursa z e dne 20. dubna t.
r. poškodila mnoho lidí... Je nej
větší hanbou českého peněžnictví,
že patronace bank připustila ně
co takového. Za to nesou zodpověd
nost příslušní bursovní funkcio
náři, kteří by měli býti zavřeni na
Pankráci... Je přece trestné, aby
se ještě v pondělí doporučovalo
kupo váti, když se již předem vědě
lo, že za den nebo dva dojde ke kra
chu. Na co máme bursovní komoru?
Proč se bursa nezavře hned? Kdo
je zde zodpovědný? V první řadě
bursovní komora, potom banky!
Bursa je přece výrazem našeho
obchodu, a v době, kdy prožíváme
konjunkturu, pak najednou tento
barometr náhle selže. Poněvadž
bylo zapotřebí z n i č i t i hodně lidí
a důvěru akcionářů a střádal ů.
Banky chtěly 1 a c i n o nakoupiti a
tak došlo ke katastrofě.“
Pan O. Doležal měl mužnost a odvahu
říci to, na co si netroufaly ani naše „nej
vlivnější“ a „nejpokrokovější“ listy a časo
pisy, a plně potvrdil stanovisko „Rozprav“
ke krachu na pražské burse 20. dubna. De
sítky drobných střádalů, kteří v slepé důvě
ře k bankám se dali přemluviti a svoje po
slední úspory, dvacet či padesát tisíc Kč
uložili do nákupu cenných papírů (při čemž
se uvázali na dvěstě nebo i třista i více tisíc
Kč), ztratili pochopitelně všecko. Pan O.
Doležal dává za největší vinu různým po
koutním bankám; náš názor jest, že též vel
ké banky mají na událostech 20. dubna stej
nou, ne-íi ještě větší vinu. V každém případě
velké banky měly největší prospěch z exe
kučních prodejů znehodnocených akcií, jež
se potom octly v portefeillích velkých pe
něžních ústavů...
Černý den na pražské burse jest jenom
malou ukázkou liberalistické chamtivosti a
bezohlednosti. Nepomůže ovšem pouhý zá
kaz bursy exotů a pod., nýbrž jenom radi
kální přestavba celého dnešního nemravné
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ho sociálně-hospodářského řádu, jak toho
žádají papežské encykliky „Rerum novarum“
a „Quadragesimo anno".

ZAJÍMAVOSTI
ZE ŽIVOTA SOCIÁLNÍHO
A HOSPODÁŘSKÉHO.
Počet tiskáren v ČSR.

V r. 1934 bylo v Československu 753 tiská
ren, kde bylo zaměstnáno 22.428 lidí. Mzdy
za rok dělaly asi 284 milionů Kč, surovin
spotřebováno bylo za 261 milionů Kč.
Pokles sňatků v Československu.

V r. 1936 klesl u nás počet sňatků u po
rovnání s r. 1935 o 77/2 °/o.
*
Kolik máme akciových společností.

Podle zpráv státního úřadu statistického
byl počet akciových společností v Česko
slovensku:
Rok

Počet akciových společností

1931
1932
1933
1934
1935
1936

1.344
1.335
1.334
1.332
1330
1.337

Hkciový kapitál
v milionech Kč

8.469
8.721
8.865
8.891
9.026
9.464

Ustavičný rozmach pohlavních nemocí.

Zpráva o činnosti Ústřední sociální pojiš
ťovny v Praze obsahuje jednu zajímavou
kapitolu: O činnosti evidenčních stanic v
Praze a Mladé Boleslavi pro pohlavně cho
ré. Ve všech směrech se činnost obou stanic
ustavičně rozšiřuje. Lidí pohlavně nemoc
ných stále přibývá. Nejen nákazou, nýbrž
i dětí s vrozenými nemocemi pohlavními.
V roce 1936 bylo přijato do evidence stani
ce v Praze 3. 469 nových nemódných.
To znamená, že od založení stanice dne 1.
února 1930 do konce roku 1936 bylo přijato
do evidence celkem 24.017 nemocných. Sno
vými pacienty zpracovala pražská stanice
v roce 1936 celkem 12.945 hlášení o vene
rických nemocech. V Mladé Boleslavi bylo
v roce 1936 nově přijato 145 osob. Celková
frekvence v tomto roce činila 678 osob. A
to j'sou vlastně jenom dvě místa, která má
me v evidenci Ústřední sociální pojišťovny.
Kolik případů v ostatních částech našeho
státu zůstává bez kontroly a snad i bez ná
ležitého lékařského ošetření. Je to hrozný
obraz mravní i tělesné bídy našeho věku.
Neukázněnost pohlavní, nedostatek mravní
153

síly jedinců, přináší tu hrozný trest národní
společnosti, kterou rozežírá mor nakažlivých
pohlavních nemocí tak, že i nevinné děti
trpí za hříchy svých rodičů. Upozorňujeme
Ústřední sociální pojišťovnu ještě na jeden
preventivní, spolehlivý prostředek proti to
muto moru, šířenému v národě s tak nebez
pečným výsledkem: Povznesení mravní ú
rovně pojištěnců a celé lidské společnosti.
V tomto směru snad nejlépe vyniká ohrom
ná cena čistého, uvědomělého náboženské
ho smýšlení a zdravého rodinného života,
ukázněného v rámci desatera. Marně bude
evidenční stanice poučovat a léčiti vzrůsta
jící počet nemocných, budou-li oni dál obětí
své slabé vůle a svých vášní. Je třeba hledati
daleko silnější prostředky proti tomuto mo
ru v národním těle. Je to silné, mravně u
kázněné náboženské cítění lidu. Ono bylo
vždycky nejúčinnějším prostředkem proti
vášni i proti slabosti lidské vůle. S porad
nami a stanicemi pro tyto ubožáky měly
by v úzkém porozumění pracovati všichni,
jimž záleží na mravní očistě našeho náro
da. A pak by se došlo též na jiné prameny
této zhouby: nemravný tisk, fotografie, ob
razy, sochy aíd., na to vše mravně laxní a
zhoubné, co působí zkázu našeho mladého
světa. Jen mravný národ zůstane národem
silným!
*
Drahé byty.

Zrušením ochrany dvoupokojových bytů
nastává v Praze další svízel. Jednotlivé a
jednopokojové byty jsou velmi drahé, vzhle
dem k tomu, že j'sou obývány vrstvami so
ciálně slabšími, ba neúměrné a přímo lichvářské oproti jejich příjmům. Město Praha
má tedy důvodnou obavu, že nastane stě
hování národa, pronásledovaného na venek,
kde přece jen nejsou byty tak drahé, a Pra
ze ubyde obyvatel i poplatnictva. Bylo by
zcela na místě, kdyby ceny těchto bytů byly
prozkoumány. Platí-li se na příklad na peri
ferii 120 až 150 i více Kč měsíčního ná
jmu za špinavou, temnou a zapáchající díru,
které se noblesně říká obývací místnost —
platí-li se 4.500 až 5.000 Kč ročně z jednoho
pokoje a kuchyně s koupelnou — je to přece
j'en trochu smělý útok na kapsu 'idového
umělce, jakým je dnešní důchodce, chce-li
býti živ.
*
Výňatek z encykl. „S palčivou starostí“.
Z encykliky „S palčivou starostí“, překl.
prof. Dr. B. Vaška vyjímáme tento krásně
formulovaný výrok:
Kdo rasu, nebo národ, nebo stát, nebo stát
ní formu, nebo nositele státní moci nebo
jiné hodnoty společenského života, které v
rámci pozemského řádu zaujímají důležité
a ctihodné postavení, vytrhává z této jejich
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pozemské stupnice hodnot, činí z nich nejvyšší normu hodnot všech, i náboženských
hodnot a modloslužebníky je zbožňuje
ten převrací a falšuje Bohem vy
tvořený a Bohem nařízený řád. (str.
51).
*
Názor „čistokrevných“ na léčení antitoxinovými séry.
Pověstný Julius Streicher z Norimberku
se před nedávném rozepsal v „Stůrmer“u o

léčení infekčních chorob antitoxinovými séry
(na př. protidifterijní, protitetanová a pod.):
„Jest to typicky židovská myšlen
ka znečišťovali lidskou krev cizí
krví zvířecí“. Na toto vděčné téma si
Herr Streicher obšírně zameditoval ,jsa k
tomu nutkán neodolatelným popudem pa
třičně poučiti svou obec árijských oveček.
Jak jsme se z věrohodného pramene do
zvěděli, utvořil se právě „Svaz čistě árij
ských čekatelů separovaných místností v blá
zincích III. říše.“ Jsme zvědavi, zda-li bude
Herr Streicher zvolen čestným předsedou
jednohlasně anebo pouhou většinou hlasů.
*

Stav pojištěnců v ÚSP.

V letech 1929 1936 byl průměrný počet
dělníků pojištěných v ÚSP.( Ústřední soc.
pojišť.):
Rok

Průměrný počet pojištěných
v % (1929=100)
mužů
žen
absolutní počet
dohromady

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

100.0
97.0
90.0
80.0
71.5
70.9
72.4
78.7

100.0
98.7
94.4
86.9
82.0
82.3
84.0
89.0

2,505.537
2,444.690
2,309.688
2,066.824
1,8841948
1,878.554
1,918.567
2,063.611

dohromady
v %

100.0
97.6
92.2
82.5
75.2
75.0
76.6
82.4

V r. 1936 bylo tedy o 17.6% méně pojištěn
ců v ÚSP nežli v r. 1929. Vezmeme-li v
úvahu přirozený přírůstek obyvatelstva a
ztížené vystěhovalectví pak by musel vlastně
počet pojištěnců v ÚSP stoupali aspoň o
10%; Ústř. soc. pojišťovna má tedy o více
než 25% nedostatek v počtu pojištěnců. O
pronikavém poklesu počtu vystěhovalců, vý
mluvně praví tabulka (sociál, revui, č. 3—4,
str. 231):
Počet vystěhovalců
Rok
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

30.715
25.712
9.567
5.165
4.735
5.065
5.686
7.297

Nemají tedy různé zelené a nazelenalé listy
a časopisy žádného důvodu, aby se „divily

nesrovnalosti“ vzestupu počtu pojištěnců v
ÚSP a neúměrnému tomu vzestupu počtu
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nezaměstnaných. Neklesá-li podstatně čísli
ce neumístěných uchazečů o práci, není to
proto, že někdo (dle těchto domněnek)
chce dělati schválnosti, nýbrž v důsledku
přirozeného populačního pohybu. Nezaměst
nanosti se nezbavíme tím způsobem, že pro
stě škrtneme několik desítek tisíců nešťast
níků, nýbrž cílevědomou a plánovitou akcí
(nová pozemková reforma, přeškolení neza
městnaných, přeorieníace výroby, perma
nentní velké veřejné investice a pod.). V
první řadě by se mělo zacíti s novou pozem
kovou reformou.
*
Čokoládový průmysl u nás.

Náš čokoládový průmysl zaujímá v Evro
pě páté místo co do rozsahu dovozu kakaových bobů (v celém světě — sedmé místo).
V Československu je 85 továren na čokoládu
s 15 tisíci zaměstnanci. Prodej obstarává
6.000 cukrářů, 7.000 speciálních obchodů a
různé koloniální a potravinářské obchody.
Hlavní odbyt výrobků připadá na domácí
trh. V r. 1935 bylo spotřebováno 1.338 va
gonů kakaových bobů v. r. 1936 — 1.270
vagonů, t. j. cca o 5% méně. 80 proč, všech
výrobců zpracovává ročně asi 10 vagonů
kakaových bobů.
*
Vývoz dřeva z ČSR.

Podle výkazu Comité international du bois
obnáší podíl Československa na vývozu ne
zpracovaného dříví 83.5%.
*

Zajímavý výrok.

V knize Maíthiase Larote „Neue Zeit und
alter Glaube“ (katol. nakl. Herder & Co
v Německu), čteme na str. 262 tento zajímávý výrok: „Není křesťanské podceňovali
život... Křesťan nesmí svůj pozemský ži
vot podceňovati, neboť v něm nosí život
věčný.“
*

„Chudnutí“ Evropy.

Jeden liberalistický časopis se pozastavuje.,
nad tím, že v USA má státní pokladna asi
za 12 miliard dolarů zlata, kdežto všechny
evropské banky dohromady ho mají méně,
než za 10 miliard dolarů. Autor glossy správ
ně vidí v proudění zlata z Evropy do Ame
riky odraz politické nejistoty Evropy, ale
přidává k tomu naivní liberalisticko-merkaníilistický výrok o tom, že jest to „útěk ka
pitálu do ciziny a chudnutí Evropy“. Tako
véto názory mohly snad ještě imponovali
v r. 1860, nikoliv však dnes, kdy už každé
dítě yí, že blahobyt národů závisí na jeho
produktivních silách a ne na mrtvém zlatě.
Až jednou evropské státy se rozpomenou,
že už musí konečně rozřešiti otázku neza
městnanosti, měnové reformy, přestavby spo
lečenského zřízení a pod., potom teprve Ev
ropa vstoupí na cestu k pravému bohatství
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a blahobytu. K tomu však vůbec nepotřebuje příliš pronikavá a bez velkých otřesů nezlata. Jest úplně lhostejno, čím jest měna odstranitelná. Příští léta budou opět ve zna
„kryta“, zlatém anebo dřevem. Právě proto, mení armád nezaměstnaných a to větších,
že jest to věc lhostejná, náš časopis se ne oč racionalisace během dnešní zdánlivě zlep
stavěl pro odstranění zlatého standartu naší šené situace více pokročila.
měny, jako toho žádají některé národoho
Dnešní zlepšení podobá se ruměnci na tvá
spodářské směry, nýbrž bojovali jsme od ři souchotináře. Svět stojí před velkými udá
počátku pro rozumnou a účinnou měnovou lostmi a jest proto připraviti se na to nej
reformu, která by odstranila navždy primér- horší. Kdo jest připraven, ránu lépe snese
ni nadvládu peněz a vrátila by peníze jejich nebo ji lépe odrazí.
ý.
původnímu účelu: sloužiti lidem. Má-li USA
více zlata, než celá Evropa, nedělejme si
z toho žádné starosti. USA není proto bo
hatší (před 15 lety byli jsme přece svědky
toho, že USA zažily pravou zlatou záplavu
Le deuxième numéro de „Rozpravy“ de
a nejen, že se nikterak šťastně k tomu ne bute par la suite de 1’ explication de l'Ency
tvářily, nýbrž ještě podnikaly vše možné, aby clique „Quadragesimo. anno“ du docteur F.
se zbavily „zlaté nemoci“). Bohatství USA Krus S. J. — L'organisation sociale doit
pramení v jejich přírodních zdrojích a v kul être l'analogie du corps mystique du Christ.
turní a technické vyspělosti obyvatelstva, Dans le sens, naturellement, que si lordre
nikoliv ve zlatě. Avšak, i kdyby USA měly social était reformé d'après les principes
celé zlato světa, neřeší ještě svých sociálně- chrétiens, l'harmonie sociale se manifeste
hospodářských problémů, podobně, jak je rait par elle même. Parmi les élements prin
tomu i v Evropě, pokud se nevypořádají de cipaux du nouvel ordre social appartient
finitivně s liberalismem, jenž tak přirostl une organisation du corps. L'encyclique
k srdci autora citované glossy. Jestliže lid „Quadragesimo anno“ fut publiée en 1931,
stvo dnes, v době úžasných technických vy quand, en Italie, était déjà introduit le sys
nálezů a výrobní hojnosti, žije v bídě, tak téme corporatif, que plusieurs partis con
se to děje ne z toho důvodu, že by ve světě sidéraient et considèrent encore aujourd’hui
bylo málo zlata, nebo že by zlato bylo ne comme identique avec la constitution de
správně mezi státy rozloženo, nýbrž jen a corps, dans le sens de l'encyclique papale.
jen proto, že liberalistický duch bezohled Pie XI. trouva nécessaire de prefer atten
nosti k bližnímu a mamonářství ,který byl tion méme a cette chose la pour assurer
po celé 19. století pěstován politiky, učen l'encyclique contre le péril des explications
ci, filosofy a literáty, zmrzačil duše lidské fausses et des abus de partis. Le trait ca
a řád společnosti. Ať jenom páni liberálové ractéristique des corporations fascistes est
nesvádí vinu na dnešním společenském a que ces corporations ne sont ni sponta
mravním rozvratu na zlato! „Poznej sama nées, ni des alliances autonomes, mais de
sebe" — tuto moudrost nechť si liberálové simples organes de l'Etat, tandisqu' une
vezmou k srdci.
juste organisation de corps exige une auto
*
nomie aussi parfaite, que possible. Dans
l'Etat fasciste, la puissance gouvernementale
Jsme teprve na nejnižším bodě krise.
dépasse les limites de sa légitimité et se
Tak vyjádřil se Dr. Preis na manifestační charge des fonctions inutiles auxquelles elle
schůzi moravských průmyslníků v Moravské ne suffit pas. Le corporativisme italien
Ostravě. Mezi jiným řekl:
„sent une grande complexité de l’administra„Souhlasím s tím, že jsme na bodu, který tion“ et seri plutôt aux buts d'une politique
znamená buď obrat k lepšímu nebo horšímu. particulariste qu'a aider a la construction et
Krise celé struktury, nejen organisace prů au développement d'un meilleur ordre so
myslové, ale hlavně struktury světového ho cial.
spodářství a struktury poměrů měnových
Dans Particle .Démocratie chrétienne', le
dostupují pozvolna nejnižšího bodu.“
Dr. Alfred Fuchs analyse les doctrines fon
Dochází tedy na naše slova. Slyšíme to dementales de l'Eglise sur les droits et les
od lidí zajisté dobře informovaných. Po do devoirs de l'individu et de la société. Pas
bu dvou let hlásá se nám se všech stran, že même la démocratie ne doit devenir, pour
se hospodářská situace denně lepší. Státy elle méme, 1$ but et la raison. La sentence
západní hlásí, že nastává období všeobecné que toute puissance vient du peuple est
veliké konjunktury. Veliký omyl. Tato fausse. Toute puissance vient de Dieu. La
konjunktura překonala již kulminační bod forme démocraiiqoê exige une plus grande
a není s to, vytáhnouti svět ze zoufalé si maturité et plus grande érudition la bonté
tuace v jaké se hospodářství veřejné i sou humaine naturelie de Rousseau et à la rai
kromé ocitlo. Svět se chvěje v úzkostech o son humaine, hors laquelle point n'est de
zítřek, nepomohly devalvace, neboť zkáza salut et nous savons que la verité ne pent
způsobená zhoubným procesem deflačním je pas étre trouvée par la mise aux voix. Mais
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la démocratie ni ne reste debout ni ne
tombe avec ces erreurs. La démocratie base
et consiste dans le respect et l'amour de
l’homme pour l’homme, dans le respect de
l'image de Difeu dans _ le prochain, par con
séquence alors aussi dans le respect de ses
droits politiques. La mise iaux voix, elle
seule, ne vaudrait rien s'il n'y avait pas la
volonté de se soumettre au résultat du vote
à la base des idées plus élevées qui nous
unissent avec le tout, meme alors si nous
sommes en minorité. C'est pourquoi nous
nous efforçons à ce que l'Etat soit rendu
chrétien, à ce que le nombre de ces rela
tions morales plus élevées soit le plus grand
possible parmi les citoyens. La démocratie
ne signifie pas une nivélisation mécanique;
nous sollicitons une démocratie de qualité
oh le principe de légalité serait somplété
par le principe du choix. Nous combattons
le libéralisme économique comme un abus
de la démocratie sur le champ de leconomie. Le principe des corps, proclamé par
l'encyclique „Quadragesimo anno“ n’est pas
en contradiction avec la démocratie. L'en
cyclique ne parle pas „Etat corporatif“ mais
seulement de la constitution de corps qui
peut étre réalisée avec succès meme dans
la démocratie. La démocratie doit étre, aussi
du point de vue chrétien, la théocratie,
cela veut dire: en elle doit régner Dieu dans
des principes inaltérables de la loi morale.
Lés réfléxions du docteur Fuchs expli
quent maints doutes qui peuvent naitre chez
l’homme moderne. L'époque actuelle se ca
ractérise par la crise d'ordre non seulement
économique mais aussi spirituel. Dans la
crise se trouvent: la démocratie, tout l'or
dre social, la culture. Le différend entre la
civilisation technique et l'inertie morale de
l’humanité est si profond que d'aucuns se
posent la question si, en general, la technieque est autorisée dans cette forme dans
laquelle elle se présente à l’humanité? Surement, les canons, l’aéronautique les gaz as
phyxiants et d'autres expédients destinés à
l'anéantissement des gens, tout cela se per
fectionne, mais, en meme temps, tout cela
impressionne la pensée, comme si toute la
technique provenait directement du diable.
Dans l'article „La défense de la technique“
Stanislav Vychytil écrit: On ne peut point
douter de ce que les canons, les mitrail
leuses et les tanks ne proviennent du diable,
mais, en revanche: le téléphone au moyen
duquel nous appelons le prêtre éloigné au
près du malade, l'automobile qui l'amène
encore à temps auprès du moribund? La
technique ne provient pas du diable, mais
ce qui provient du diable, c'est l'orgueil
humain qui asservit la technique à la con
struction de la tour de Babel. La technique,
c'est un don de Dieq, trop précieux aux
nations de l'Europe, qui ne fait, qu'attendre
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ďétre purifiée et introduite dans la disci
pline du vrai service, consacré à Dieu et aux
gens.
Dans l'essai „Les salaires féminins“ Ma
dame M. Kučerová traite la question actu
elle des salaires féminins. L'offre du travail
des femmes est conditionné par plus de
circonstances que célui des hommes. L'hom
me, dans la plupart des cas, est le soutien
de toute la famille, tandis qu'on considère
toujours le travail des femmes comme une
occupation secondaire. Mais les veuves avec
des enfants et les femmes abandonnées (di
vorcées) sont les cas sociaux les plus gra
ves. Les salaires des femmes baissent con
tinuellement. La devise „égalité de droits
au salaire“ certes, nous plait mais elle n'est
pas examinée à fond, car, aux salaires égaux,
on donnera toujours la préférence à l’hom
me. Dans les „Actualités ouvriéres“ on s'oc
cupe des questions de salaire, de allocations
et des assurances sociales. On y cite le
petit ouvrage du Prof. Docteur Schoenbaum
dans lequel l'auteur prouve persuasivement
la nécessité, d'une réforme, vu le chômage
technique de centaines de milliers de gens.
Un tel chômeur n'a aucun droit à des
secours d'institutions sociales d'assurance,
puisqu'il n'est pas méme invalide et qu'il
n'a a pas atteint la limite d'àge fixée pour
obtenir un secours. Dans la revue on fait
encore remarquer les opinions des in
dustriels tchécoslovaques qui sont bien pes
simistes quant à la durée de la conjoncture
actuelle. „On ne peut parler de la conjonctu
re tant qu'il y a chez nous des centaines
de milliers de chômeurs“ proclama le pre
sident de l'union des industriels allemands,
et il avait surement raison. Néanmoins, noire
ouvrier ne se laissa point entraîner à des
actions irréfléchies, ni par le long chôma
ge ni par la baisse énorme des salaires. Ils
ont tort, ceux qui, dans la presse tchéco
slovaque, écrivent contre les subventions aux
chômeurs comme des actes „démoralisants“.
La démoralisation est plutôt du côté des
accusateurs des ouvriers, parsque, d'apres
les sernières statistiques officielles, on paie
aux ouvriers agricoles, (les attaques contre
les secours de subventions sont menées sur
tout dans la presse agraire) de 60 h Kč 1.42
par heure. Les excitateurs de la lutte des
classes et ' d'un égoisme professionnel sans
aucun égard, ce sont done les grands pro
priétaires, précheurs de moralité, et ce ne
soint point les ouvriers.
Parmi les recensions se trouve un compte
rendu étendu sur le livre du Prof. Dr. B.
Vasek: l'époque de l'angoisse et de l'effer
vescence“ (Vesmír, Prague, 1936). Suivent,
comme d'habitude, les „Curiosités de la vie
sociàle et économique“ avec nombre de sta
tistiques et gloses.
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Generální sestoupaní pro ČSR.:

CHOCHOLA A SPOL.,
Pasáž Politiky.

PRAHA

Václavské n. S3.

radlo

„PHILIPS”
Obrafte 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 nejkratši

provádí

Slovanská knihtiskárna

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

