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Co nam pisi nasi ctenari.
AVE REX I

Praha 14. VII, 1937.
Vážená redakce I
Posílám Vám příspěvek do „Rozprav“. Je to dopis
věnovaný lidem, kteří ještě nepochopili tak jak by měli,
že je nutná obnova sociálního řádu a hlavně je věnován
lidem, kteří se setkají s „Rozpravami
*
snad po prvé
v nějaké čítárně.
Dopis Tobě I
Vím, milý příteli, že se dostane toto číslo „Rozprav“
do Tvých rukou a proto Ti píši několik řádků.
Nevím, jaké zaujímáš postavení ve veřejném životě;
nevím zdali jsi dělník, obchodník, továrník, rolník, živ
nostník, student, lékař, advokát, či patříš k těm stati
sícům nezaměstnaných. Ale na tom nezáleží. Pozoruješ
svět kolem sebe? Co se Ti o něm zdá? Jak se díváš
na vývoj světových událostí ? Statisíce lidí propuštěných
z práce se ohlížejí po každém drobtu, kterým by utlu
mily hlad. V domácnostech čekají u vyhaslých kamen
manželky a děti na otce, zda něco přinese ze žebroty.
V celém světě zuří stávky a povstání a hladové masy
pochodují do hlavních měst. Tisíce naších mladých
lidi, kteří opustí letos školní lavice, budou marně klepati na brány života. A čeká se nová krlse I Ale jak je
to jen pro Boha možné, že v těchto dobách, kdy mi
liony umírají hladem anebo sebevraždou pro neutěšené
poměry, se dnes zrovna jako včera a každý jiný den
vylévají do moře spousty mléka, ničí se ohromné zá
soby obili a kávy, denaturuje se cukr, aby se dostal
prasatům, ale ne lidem ? Jak je Ti. milý příteli, když
vidíš kolem sebe a slyšíš hanobení křesťanství, které
hlásá: „Řekne-li někdo „Miluji Boha“ a nenávídí-li
bratra svého, jest lhář ; neboť, kdo nemiluje bratra svého,
kterého vidí, kterak může milovati Boha, jehož nevidí?
A toto přikázání mátne od Boha, aby ten, kdo miluje
Boha, miloval též bratra svého.“
Jak Ty, tak i já říkám, že to tak dále nejde. Svět se
řítí do hrozné záhuby. Pakli nenastane v nejbližší době
náprava, tak je po nás vetal Smetou nás extrémní živly,
pozbudeme státní samostatnosti nebo budeme ve vlast
ním státě někomu otročit. Píši Ti, milý příteli, jak už
jistě víš, ne abych napsal do „Rozprav“ nějaký literární
článek, ale abych Tě upozornil na ohromné nebezpečí,
které má kořeny v dnešním rozháraném světě. Chci,

abys pochopil, že jest právě i Tvým úkolem pracovati
na zlepšení sociálních poměrů. Bud pomocníkem mým
a všech ostatních, kteří se o to snaží, a pomoz budo
vati sociální řád, kde nebude platit „zákon džungle“,
ale spravedlnost a láska.
Chtěli mít svět bez Boha. Ve školách od obecné až
do všech universit a technik se uměle zamlčuje jméno
Bůh. Vtloukají nám do hlavy filosofii bezbožníků, ale
zamlčují nám filosofii křesťanskou — jedinou filosofii,
která se nikdy nezměnila a nezmění. Chtěli zničit křestantví a proto nastolili ve světě úžasný chaos. Máme
u nás demokratický stát. Proč ale nám zamlčují jedno
stranně a proto nedemokraticky věčné pravdy, když
přece na ně každý s otevřenou náručí čeká a když ony
mají už pro svoje blahodárné působení ve společnosti
největší nárok na svoje uplatnění? Chtějí, abychom na
ně nezapomněli? Bláhovci, copak ještě dnes po tako
vých drahých životních zkušenostech, jako byly krise,
jsou tak zeslepeni a nechtějí vidět, že to podle jejich
hloupých method bez Boha nikam nevede? Jak nemají
být potom ve světě sociální rozpory, krise, války?
Milý příteli, jak Ty, tak i já se nenecháme od nikoho
ublbit a vždy povíme světu pravdu, že náprava našich
poměrů možná je, ale toliko jediným způsobem — ob
novou sociálního řádu na základech křesťanských. Vím,
že budeš o tom ještě přemýšlet. Studuj sociální otázky
už dnes (zítra by bylo pozdě) a věz, že nejsi sám, který
hořiš za pravdu, věz, že už jsou nás tisíce, ale že nás
musí být statisíce, abychom něco dokázali a zvláště sl
konečně dokonale uvědom, že s Tvou pomocí nastolíme
v našem státě nový, dokonalý společenský řád.
Ve jménu našeho Vůdce Krista Krále
Tě zdraví srdečně
Václav Malášek,
posluchač komerč. inženýrství.

Naše redakce je soustavně zahrnována tiskovinami pro
pagačního rázu, zřejmě komunistického původu. Vznášíme na
P. T. odesilatele zdvořilou žádost, aby alespoň po nějaký
čas nám už nic neposílali, nebot dík jejich laskavosti jsme
plně zásobeni papírem (jinak docela dobrým) na dlouhou
dobu. Pro další zásilky nenašli bychom náležitého upotře
beni. Tedy: nic ve zlém a až někdy po druhé!
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Dr. F. KRUŠ S. J.:

(Pokračování.)

O encyklice „Divini Redemptoris" proti bezbožeckému
komunismu.
IV. Léky a prostředky.
39.—40. Pomoc jest nutná. To jest nauka
Církve, jedině správná a proti komunistickým
výmyslům vítězná. Jde o to, aby byla uplatně
na a uskutečněna. Kéž »aspoň vášnivost, s ja
kou synové tmy ve dne v noci pracují o své
materialistické a bezbožecké propagandě, po
vzbudí dítky světla k stejné, ba větší horli
vosti«, aby se postavila hráz proti hrozivému
rozvratu.
»Jako otec v kruhu své rodiny« chce Pius
XI. důvěrně a srdečně pojednati »o povinnos
tech, které ukládá veliký boj našich dnů všem
dítkám Církve, a pronésti otcovskou výstrahu
i k těm synům, kteří jsou od Církve vzdáleni.«
41.—43. Obnova křesťanského života.
Základní lék: Obnova soukromého i veřej
ného života podle evangelia, aby všichni věří
cí byli »solí země« zachraňující ji od rozkladu.
Díky Bohu, duchovní obnova se ujímá, nejen
u několika vyvolených, nýbrž ve všech vrst
vách společenských, i nejvzdělanějších.
(Jako na příklad potěšitelného rozmachu ná
boženského ducha ve všech vrstvách poukazuje
zde Pius XI. na obrat ve smýšlení nejmoder
nější vědy; v apoštolském listě »In multis sola
ciis« ze dne 28. října 1936, jímž obnovil papež
skou akademii věd, praví Sv. Otec, že k nej
větším radostem, jež mu ve strastiplném apoš
tolském úřadě dobrotivý Bůh přece také uště
dřil, patří tento zjev, že mezi nejlepšími zá
stupci přesné vědy není téměř jednoho, který
by ještě tvrdil, že mezi vědou a náboženstvím
je nevyřešitelný spor. — Tento apoštolský list
Pia XI. patří k nej pěknějším jeho projevům.)
Ale ještě zbývá mnoho práce na cestě du
chovní obnovy.
I v zemích katolických je mnoho těch,
kteří jsou katolíky jen podle jména. Božský
Spasitel přísně odsuzuje všecko povrchní, po
krytecké náboženství. Kdo nežije upřímně po
dle víry, neobstojí v dnešních bouřích, »neje
nom sám si připravuje svou vlastní záhubu,
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nýbrž uvede v posměch i křesťanské jméno.«
(V následujících odstavcích rozvíjí encyklika
tak jasný a krásný program postupu pro obno
vu společenského řádu, že není možno sestaviti něco lepšího. Ctěte to v originále!)
44—48. Odpoutanost od pozemských
statků: tento požadavek Kristův a zákon lásky
mají pro dnešek zvláště velký význam. —
»Blahoslavení chudí duchem« — toť pravý
opak hesel dnešního požitkářského materialis
mu. Nesmíme v pozemských statcích hledati
všeho štěstí; jsme pouze jejími správci, odpo
vědnými za to, zda-li jich užíváme k dobrému
a podle zákonů milosrdné lásky. Jinak hrozí
Písmo sv.: »Nuže, boháči, zaplačte s kvílením
nad bídami svými, které na vás přijdou. Bo
hatství vaše shnilo a roucha vaše prožrána
jsou od molů. Zlato a stříbro vaše zrezavělo
a rez jejich bude na svědectví proti vám a strá
ví jako oheň tělo vaše.« (Jak. 5, 1.).
Chudí pak také, ač o zlepšení svého posta
vení usilovati smějí, nemají zapomínat, že stat
ky duchovní jsou nade všecko cennější; a proti
svízelům a bídě života, jichž bude vždy dost,
mají se ozbrojiti radostnou trpělivostí, kdyžtě
Spasitelův slib »Vaše je království Boží« jisto
jistě se splní na milovnících chudoby.
Křesťanská láska. Ještě důležitější při
kázání je zákon lásky, jejíž zachovávání získalo
Církvi Kristově vždy nejvíc přívrženců. I dnes
jen křesťanská láska přesvědčí pracující lid, že
Církev není na straně těch, kdo jej vykořisťují
a utiskují.
Skutečnost, bohužel, je velice smutná: Ko
lik lidí nevinně trpí velikou nouzí — as dru
hé strany lidé, »kteří marnotratnicky si dopřá
vají všech požitků a rozhazují ohromné obnosy
na věci zcela neužitečné.« Tu není ani sprave
dlnosti — natož lásky! Proto musí být Kristův
zákon lásky hlásán, který »nás učí v každém
trpícím viděti samého Ježíše a ukládá nám,
abychom milovali lidi jako své bratry, tedy tou
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láskou, jakou náš Spasitel miloval nás; to jest,
abychom obětovali za ně třeba i své statky, a
kdyby bylo třeba, i život.« Ať nikdo nezapomí
ná hrozně vážné sankce, jíž Kristus jako Soud
ce světa opatřil tento svůj zákon lásky: »Ode
jděte ode mne, zlořečení. . . neboť lačněl jsem,
a nedali jste mi jisti.. .« (Mat. 25.)
»Nevyhnutelně musíme se navrátiti ke
skromnějšímu životu; musíme se zříci radová
nek, často i nerestných, ... musíme zapomenouti sami na sebe z lásky k bližnímu.«
49.—50. Povinnosti přísné spravedl
nosti. Lásky však naprosto nemůže býti tam,
kde není spravedlnosti. Dávat dělníku almužnu
a nedopřávat mu spravedlivé mzdy — to není
láska, to je hnusné zneužívání krásného jména
lásky. A dělníci právě pro takové přečiny mají
bystrý zrak.
Snažně prosí Pius XI. katolické zaměstna
vatele, aby v této věci byli svědomití. Nejsou
sice za všecko sami odpovědni, co se děje v je
jich závodech — poněvadž nesou »tíživé dě
dictví bludů nespravedlivého hospodářského
řádu, který zhoubně ovlivňoval již několik po
kolení . .. Ale je, bohužel, pravda, že jednání
některých katolíků podnikatelů přispělo k to
mu, že důvěra dělníků k náboženství Ježíše
Krista byla otřesena. Nechtěli pochopiti, že
křesťanská láska žádá uznání jistých práv, na
která dělník má přísný nárok a která mu Cír
kev zřejmě a výslovně uznala. Jak soudit o jed
nání takových katolických zaměstnavatelů,
kteří si kdesi vynutili, že encyklika Quadrage
simo anno ani nebyla čtena v kostelích jim
podléhajících? Nebo oněch katolických průmy
slníků, kteří až do dneška vystupovali jako ne
přátelé dělnického hnutí, které jsme my tolik
doporučovali? A není toho litovati, že vlastnic
kého práva, uznaného Církví, se mnohdy zne
užívalo k tomu, aby dělník byl podveden o svou
spravedlivou mzdu a o svá sociální práva?«

51.—54. Spravedlnost sociální. Co do
sud bylo řečeno o spravedlnosti, týká se tak
zv. »spravedlnosti směnné«: já a ty, ty a já,
kolik ty mně, tolik já tobě. Ale je ještě »spra
vedlnost sociální«. Stotožňuje se téměř s »obec
ným blahem«, jež záleží v tom, že se dostává
všem členům společnosti (státu) všeho toho, co
musí každý mít pro svůj společenský úkol. Jen
tak možno mluviti o zdravém společenském tě
lesu, jako lidské tělo je zdravé, je-li jeho čin
nost nerušená, plná, plodná.
Jaká však je skutečnost? — Přemnozí nemají
svou i svých rodin existenci zabezpečenu, ne
mohou se skromným aspoň majetkem zajistiti
proti proletarisaci, nejsou pojištěni proti ne
moci, stáří, nezaměstnanosti. Zkrátka, jak už
bylo řečeno v encyklice Quadragesimo anno:
»Teprve tehdy bude míti hospodářsko-sociální
život pevný základ a splní své úkoly, bude-li
se dostávati celku i jednotlivcům všech statků,
které mohou býti získány z bohatství přírodní
ho a přírodními silami a technickou a sociální
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organisací hospodářského života; a těchto stat
ků má býti tolik, aby se vyhovělo potřebám
a slušným požadavkům stavovským a aby se
lidem dopomáhalo k oné šťastnější životní
úrovni, která — když se jen zachovává rozum
ná míra —ctnosti nejen neuškodí, nýbrž velmi
ji podporuje..«
Každý vidí, že jednotlivci nestačí na to, by
sociální spravedlnost byla zachovávána: nasta
ne konkurenční boj, a je veta po spravedlnosti.
Jen organisace účelná, rozumná, pomůže. Tu
jsme opět u encykliky Quadragesimo anno, to
tiž u jejího požadavku stavovských i mezistavovských zařízení na křesťanských základech!
55. 56. Studium a rozšíření nauky Cír
kve. Aby tato sociální práce byla konána i
aspoň katolíci neporušovali spravedlnost, ať
přečiny, ať nedbalostí, je nezbytné, »aby se ve
všech vrstvách společnosti šířilo a zdokonalo
valo stále lepší sociální vzdělání.«
A k tomu všemu ovšem velmi může pomáhati dobře pracující tisk.
57. 58. Jak se zajistit proti nástrahám
komunismu. O tom Sv. Otec už promluvil
12. května 1936 (při zahájení výstavy tisku).
Teď znovu upozorňuje: S počátku komunismus
bez ostychu projevoval všecku svou převráce
nost; vida však, že tím mnohé odpuzuje, změ
nil taktiku. Usiluje přilákati k sobě utajováním
svých skutečných úmyslů. Na př. ohání se hes
lem míru, ač vraždí a připravuje válku neome
zeným zbrojením; šíří své časopisy a knihy po
všem světě, i mezi katolíky; zvou katolíky
k spolupráci, vykládají i svůj program tak, jako
by se shodoval s názory věřících, slibují jim
dokonce i náboženskou svobodu.
»Nuže, ctihodní bratři,« varuje Pius XL, pra
cujte úsilovně, ať se věřící nedají oklamati!
Komunismus je svou vnitřní podstatou zvrá
cený, a nelze připustiti, aby někdo, jemuž zá
leží na záchraně křesťanské a světské kultury,
mu pomáhal v jakékoli věci. A kdyby někteří
zbloudilci pracovali na vítězství komunismu ve
svém státě, padnou mezi prvními jako oběti
svého bludu, a čím více vynikají starobylostí
a velkolepostí své křesťanské kultury ty státy,
do nichž se podařilo komunismu proniknouti,
tím hroznějším ničitelem se tam ukáže nenávist
» bezbožníků «.
(Zde měl Pius XI. na mysli nešťastné Španěl
sko. Také nejnovější události v Sovětském Rus
ku potvrzují, že nenávist bezbožníků nic nedo
vede než ničit, vraždit a lhát. Známý pedagog
Foerster začíná svou novou pozoruhodnou kni
hu o Evropě a Německu poznámkou: Jen ve
světle knihy Apokalypse rozumíme mnohým
dnešním událostem — a naopak, děsné dnešní
události pomáhají rozumět oné knize. Můžeme
přidat: I některým výrokům Ježíše Krista teprv
ve 20. století dovedeme dokonale porozumět,
na př. tomu, co řekl o mamonářích nebo co vy
týkal svým nesmiřitelným odpůrcům: »Hledáte
mě usmrtiti, člověka, který jsem vám mluvil
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pravdu. . . Proč nerozumíte mluvě mé? Vy
jste z otce ďábla a chcete činiti žádosti otce
svého. On byl vrahem od počátku a nestál
v pravdě, neboť pravdy není v něm, jest lhář
a otec lži.«)
59. Modlitba a pokání — toť poslední a
nejmocnější prostředek, jak to kdysi i Kristus
Pán naznačil, když se ho tázali apoštolově, proč
nemohli osvoboditi posedlého od zlého ducha:

»Takový ďábel se nevymítá leč modlitbou a
postem«. Svět potřebuje pomoci křižácké vý
pravy modlitby a pokání — a nezapomeňme
vyprositi si i mocnou »přímluvu Neposkvrněné
Panny, která jako kdysi rozdrtila hlavu staré
ho hada, je vždy bezpečnou záštitou a nepře
možitelnou pomocnicí křesťanů:«
(Zbývá poslední část: Orgány a pomocníci
při tomto sociálním díle Církve.)

Dr. ALFRÉD FUCHS:

Obnova křesťanské státovědy.
Ve své allokuci ke katolickým italským stu
III. Ale otázka není ryze theoretická. Vznik
dentům universitním, kterou přinesl »Osser- a zánik státu a historické typy státu musí
vatore Romano«, 10. září 1925, prohlásil Svatý býti rovněž podrobeny přezkumu s hlediska ka
Otec m. j., že Katolická akce není k tomu, aby tolického. Jenom poctivé zodpovědění těchto
dělala stranickou politiku, ale aby naučila ka otázek ukáže, pokud křesťanství státní autoritu
uznává a podporuje, ale také, kam klade její
tolíky, jak by i politiky nejlépe používali.
Dával tehdy za příklad sekretariáty němec meze.
kého katolického Centra, jež vždy měly po ruce
IV. Pak teprve přichází v úvahu další thécelou knihovničku státovědeckých spisů kato ma: Stát a právo. I po této stránce jest naše
lických. Toto napomenutí Svatého Otce by si doba plná bludů, jak zdůraznil i Svatý Otec ve
zajisté měli vžiti k srdci nejenom ti, kdož se za své encyklice »Mit brennender Sorge«, kde
bývají sociálními otázkami, nýbrž i aktivní po ukázal, že i positivní právo se musí opírati o
litikové, kteří chtějí hájiti zájmy Církve. Naše objektivní mravní zákon, jenž není dílem stá
literatura je po této stránce namnoze jednak tu. Chorobou dnešní doby jest vzájemný nepo
zastaralá, jednak chudá, neboť doby válečné a měr složek společenských, čili nedostatek řádu.
poválečné přinesly celou řadu problémů úplně Proto také v theorií o státě jedni zdůrazňují
nových a staré problémy postavily namnoze nadměrně území, jiní národ, jiní mocenskou
do nového světla. Čeho tedy svrchovaně potře stránku, aniž nalézají harmonický poměr mezi
bujeme, jest křesťanská věda o státě, jež by nimi. Na jedné straně jsou přeceňována fakta,
s katolického hlediska osvětlila především tyto na druhé straně jest přeceňována norma, zvlá
problémy:
ště norma ústavy. To jsou i problémy, před ni
I. Problémy methodické: Kam náleží věda o miž stojí naše demokracie. (Imperativní man
státě? Je vědou ryze právní, ryze sociologickou, dáty poslanců, jež jsou ústavou zakázány, ale
je vědou normativní, jaký jest její vztah k vě politickou praksí stran i volebními soudy tole
dám ostatním, při čemž pro katolíka především rovány. I tu jde v podstatě o rovnováhu mezi
jest důležitá otázka po jejím poměru k theolo faktem a normou, jež není jen otázkou právnic
gii a ethice.
kou, nýbrž i ethickou a filosofickou.
II. Jest třeba prozkoumati s hlediska katolic
V. Není jediného státovědeckého problému,
kého světového názoru znovu stát především
po stránce společenské, sociologické, zabývati jenž by netangoval ve svých důsledcích o moc
se znovu starými i novými theoriemi o státě, státních orgánů, jeho representace, otázky svě
jež positivistická věda tak hříšně zanedbala. tového názoru, ať již jde o význam rozčlenění
Že tak snadno se ujaly diktatury a že nalezly státu atd. Zvláště ožehavými se dnes stávají
ták záhy ohlas i mezi vědci, lze přičísti přede otázky týkající se státní suverenity, neboť mezi
vším tomu, že positivistická věda dbala více o státní vztahy dnes jednak pojem suverenity
to, co jest, než o to, co býti má, a proto se až omezily, jednak jej rozšířily i na entity, jež ne
příliš snadno smířila s faktem. Jest znovu nut jsou přímo státní. Po této stránce je zvláště za
no ptáti se po důvodu státu, přezkoumati otáz jímavé srovnání svuerenních funkcí Svazu Ná
ku, pokud a do které míry můžeme světské mo rodů se suverénními funkcemi Svaté Stolice,
ci přičítati původ z vůle Boží a pokud nikoli, neboť moderní pravověda uznává suverenitu ne
přezkoumati theorie mocenské, jež právě vázanou na území, kterou tak dlouho popírala.
v dnešním světě hrají tak významnou úlohu, Také názor na funkce státu se dnes, kdy někte
ukázati lichost liberalistických theorií, jež ve ré diktatury zasahují do sféry, která byla dosud
státě nechtějí spatřovati o mnoho více, než pou pokládána za občanovo privatissimum, se stává
hý institut právní, jako zase zbaviti se všech otázkou velmi zajímavou. Vzájemný styk mezi
jednostranností některých idealistů, kteří měří státy vytvořil mnohé nové problémy, jež nás
stát výhradně měřítky ethickými. Kdo se ptá zajímají i jako katolíky. Na př. nastává otázka,
po důvodu státu, musí se ptáti také po causa zda důsledné nedbání mravních příkazů uvnitř
státu může vytvořiti účinné předpoklady pro
finalis, musí se ptáti po účelu státu.
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mezinárodní reprobaci. Jakou jsou vůbec v dneš
ní době záruky veřejného práva? A to ještě se
nezabýváme základním problémem poměru
Církve ke státu, jenž v době nových nároků
státní moci v mnohých zemích vyžaduje nové
a nové formulace. Úplně nové státní formy, jež
vytvořil novodobý komunism, fašism a hitle
rism, vyžadují nové argumentace. Svého nové
ho odůvodnění potřebuje však i křesťanská de
mokracie.
VI. Nového osvětlení však potřebují i problé
my historické, jež se s hlediska dnešních zápa
sů nesmírně aktualisovaly. Tak na př. antické
hledání smyslu státu a předkřesťanské názory
na stát v době obnovovaného novopohanství a
caesarismu budeme studovat zcela jinak, než jak
jsme studovali, dokud pro nás byly pouhou mi
nulostí, takřka beze vztahu ku přítomnosti.
Tím zajímavější bude pro nás zápas o stát
křesťanský: jak křesťané zaujímají kladný po
měr ke státu, jak se formuluje křesťanský ná
zor na stát, jenž dochází vrcholné formulace
v patristické době »Obci Boží« svátého Augu
stina. Jak se v ranném středověku tvoří pojem
vládce »z Boží milosti«, což neznamená jenom
posílení jeho autority, ale i omezení jeho moci.
Právě s dnešního hlediska se stává velmi zají
mavým středověký zápas o vládu posvěcenou,
vládu sakrální, jež je základním thematem stře
dověku.
Zápasy mezi mocí světskou a duchovní se nám
právě v světle dnešních zkušeností dávno nejeví
snad jako zápas panovačnosti kněžské a pano
vačnosti vladařů světských. Jde o problémy
hlubší, jde o hierarchii hodnot duchovních nad
pouhými fakty mocenskými. Pro toho, jejž za
jímá problém moci, může býti svrchovaně po
učným divadlem vliv mnišských řádů v jednot
livých údobích, jenž svědčí o tom, že máme-li
svět ovládnouti, musíme nejprve nad jeho svo
dy zvítěziti. To jest smysl slavného výroku Dostojevského: »Kdo nepoznal mnichů, nepoznal
světa «.
Také studie středověkých heresí jest zajíma
vá nejenom po stránce náboženské, ale právě
s hlediska státovědeckého. Každé století má svo
je svody anarchismu a komunismu. Křesťanská
státo věda pokračuje od díla svátého Augustina
přes obnoveného Aristotela ve scholastice, při
čemž je zejména základní otázkou, zda stát je
produktem zkažené přirozenosti lidské, nebo
zda by společnost obdobná státu byla i spole
čenstvím lidí nikdy nezhřešivších. To není
scholastická hra se slovy! Vždyť i dnes dikta
tury si vyhrazují tvrdou vládu nad člověkem

proto, že tvrdí, že jeho přirozenost je v podsta
tě zkažena.
Po této stránce jest jistě Luther prvním před
chůdcem Hitlerovým!
Sesvětštění společnosti v renesanci, jež uči
nilo stát účelem samu sobě, důsledky reformace,
význam utopií, zvláště utopie Morový, jakož i
theorie o právu přirozeném vyžadují rovněž
nového osvětlení s hlediska křesťanského názo
ru na stát.
Nesmírného poučení po stránce státovědecké
skýtá i údobí t. zv. protireformace. Působení
řádu jesuitského, činnost misijní, papežská di
plomacie, propaganda (jež ožila dnes v podobě
nestvůrně), spory o politickou morálku v disku
sích o probabilismu a hlavně studium uskuteč
něné utopie v jesuitském státě v Paraguayi jsou
themata, jež nejsou nikterak jenom thematy
historickými.
Studium údobí revolučního, s jeho gallikánskou a osvícenskou přípravou, spory mezi kato
lickou pravicí a levicí ve Francii, úloha roman
tismu v politice, jest studiem směrů, jež připra
vily již moderní laický předválečný stát nesený
nacionalismem, liberalismem a socialismem.
Stanovisko novodobých papežů, zvláště Lva
XIII., jehož encykliky tvoří hotové kompen
dium křesťanské státovědy, jsou rovněž s dneš
ního hlediska znovu aktuální, jak upozornil ně
kolikrát i nynější Svatý Otec. Teprve za těchto
předpokladů bude možno solidně formulovati
katolické zásady politické a zejména formulo
vat proti demokracii toliko humanitní, demo
kracii křesťanskou.
V podstatě jde o to, co je člověk. Je pouhým
živočichem, nebo je bytostí duchovou? Co jest
účelem státu: služba kolektivu nebo jednotliv
ci? Podle toho se také budou vždy formulovat
názory na sociální poslání státu a celé společ
nosti. Vracíme se k větě, od níž jsme vyšli,
totiž k výroku Svatého Otce o tom, že sekreta
riáty německého Centra měly v době svého
rozkvětu vždy po ruce studijní knihovny. Je
nom na podkladě studia jest možno vyhnouti
se chvilkovým improvisacím i v politice kato
líků. V poslední době vidíme, že se i v naší li
teratuře vyplňují mezery, jež máme, nejenom
činností literární, ale i soustavným studiem,
jež se opět koncentruje do okolí klášterů, jako
tomu bylo ve všech nábožensky plodných do
bách. Státovědecké problémy byly v poslední
době zanedbávány i na fakultách právnických,
kde právníci stále více ztrácejí smysl pro sou
vislost práva s ostatními složkami společenský
mi. Tím důležitější jest, abychom tento zájem
dovedli probuditi my, katolíci.
Protože jsme změnili tiskárnu, vychází výklad v poněkud
změněné úpravě. Text encykliky jest sázen kursivou.

Dr. F. KRUS S. J.:

Sociální encyklika „ Quadragesimo anno“

Se stručným výkladem.
Připomeňme si poslední slova encykliky o
dnešním kapitalistickém řádě (č. 110) — jsouť
důležitá i pro další pojednání o dnešním socia167

(Pokračování.)

lismu: »Veřejná zařízení státní ať všecko sou
žití lidské uspořádají podle potřeb obecného
blaha neboli podle zásad sociální sprave
168

ROZPRAVY

dlnosti; tak jistě i do onoho nej důležitějšího
oboru sociálního života, totiž hospodářského, se
navrátí správný a zdravý řád.« To znamená:
sociální, tedy mravní řád rozhoduje o hos
podářství, jest mu nadřízen. Uvidíme, že také
o slučitelnosti socialismu s křesťanstvím roz
hodne sociologie, nikoliv ekonomie.
Lev XIII. mohl mluviti o »socialismu« jako o
jedné soustavě; dnes to už není možno. Socia
lismus se rozdělil v různé proudy; účelům en
cykliky stačí rozeznávati důsledný, radikální
komunismus a směr umírněného soci
alismu. Velmi důležité však je, že oběma zá
kladem je názor o společenském řádě s křesťan
skou naukou naprosto neslučitelný.
Nejprv Pius XI. rozebírá klasickou stručností
povahu komunismu. To bylo r. 1931. Že 1937
byl nucen vydati velkou encykliku Divini Re
demptoris, to potvrzuje, jak oprávněná byla ne
obyčejně přísná slova o komunismu před 6 ro
ky, a jaké nedbalosti se dopustili odpovědní či
nitelé — bohužel i katolíci — že málo dbali vý
strahy papežovy.
Socialismus.

Rozštěpil se od Lva XIII. ve dva hlavní
proudy: násilnický a umírněný.
111. Stejně hluboce jako se změnil od dob
Lva XIII. hospodářský život, změnil se i socia
lismus, s nímž musil náš předchůdce bojovati
velmi mnoho. Tehdy se mohlo mluviti téměř
jen o jednom socialismu, a ten hlásal nauku
určitě vymezenou a tvořící jednotný uzavřený
celek. Později se socialismus rozštěpil hlavně
ve dva proudy, pravidelně ostře proti sobě sto
jící a vášnivě se potírající; ale ani jeden ani
druhý směr se neodklonil od základu, jenž byl
socialismu vlastní a jenž byl nepřátelský křes
ťanské víře.

I. Socialism radikální: komunism.
Bezohledný třídní boj. Nepřátelství
k majetku. Bezbožectví.
112. Jeden směr socialismu prodělal téměř tou
že změnu, jakou prodělalo, jak jsme výše vylo
žili, kapitalistické hospodářství, a řítí se do ko
munismu, jenž učí a sleduje dvojí cíl: nej
ostřejší třídní boj a úplné zničení sou
kromého vlastnictví. A nesleduje těchto
cílů jen potají a oklikami a v podzemí, nýbrž
zřejmě, otevřeně, používaje k tomu všech pro
středků, i nejnásilničtějších. Při svém úsilí se
ničeho neleká, před ničím nemá úcty; a když
se zmocní vlády, je neuvěřitelno a příšerno, jak
ukrutně a nelidsky jedná. Svědkem jsou zhou
by, spousty a trosky, jimiž komunismus zapla
vil širé kraje východní Evropy a Asie; a jakým
je protivníkem a otevřeným nepřítelem svaté
Církve a samého Boha, to je, bohužel, více než
dosti známo. Pokládáme za zbytečno dávati
upřímným a věrným dětem Církve napomenutí
stran bezbožného a nespravedlivého komunis
mu. Nemůžeme však bez hlubokého zá
rmutku dívati se na bezstarostnost
těch, kdo tato hrozící nebezpečí nepo
kládají jakoby za nic a v jakési líné neteč
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nosti trpí, aby se na všecky strany připravova
la násilná, vraždící revoluce, jíž by byla veškerá
společnost vyhubena. Tím více pak jest odsouditi tupost těch, kdo nedbají, aby se od
stranily nebo změnily ty poměry, jež
dráždí lid a jež budují cestu k rozvra
tu a ke zničení společnosti.

Není možno přesněji označiti komunismus:
1. Třídní boj, 2. zrušení soukromého vlastnictví,
a 3. to obé do nej radikálnějších důsledků, po
mocí všech, byť nejkrutějších prostředků a pro
to též s nesmiřitelným nepřátelstvím proti Cír
kvi Kristově.
Výsledky této taktiky byly už v r. 1931 tak
hrozné, že Pius XI. považoval za zbytečno dá
vati další napomenutí a výstrahy — zejména
věřícím křesťanům. Vždyť každý rozumný člo
věk musel se zhrozit bezstarostnosti těch, kteří
nečinně přihlíželi šíření této vraždící revoluce
a ještě hroznější se jevila zaslepenost, »tupost
těch, kdo nedbají, aby se odstranily nebo změ
nily ty poměry liberalismem zaviněné — pomě
ry, jež dráždí lid a jež budují cestu k rozvratu
a ke zničení společnosti.«
Slova navždy památná: Bolševismus je po
hroma pro všecek život soukromý i společenský
— vzájemné vraždění náčelníků bolševismu
to ukazuje i slepému; ale mamonářský libe
ralismus je ještě horší zlořád! Proč? Poněvadž
z jeho bludů vždy se bude rodit nový, ještě hor
ší bolševismus.
V tom se Pius XI. nemýlil. Zmýlil se r. 1931
jen potud, pokud myslil, že těmto samozřejmým
věcem svět porozumí. Svět neporozuměl —ani
katolíci ne všichni; někteří katoličtí kapitalisté
zakazovali přečíst lidu encykliku Quadragesimo
anno v kostelích, jichž byli patronové. A dnes
se množí hlasy: Liberalismus vyhrává — musí
býti opět nastolen. Nikdy! Jinak by se stalo na
še heslo »Odproletarisovati zproletarisovaný
lid.!« prázdným slovem — a vše by skončilo
bolševismem novým, ještě radikálnějším než
byl Leninův komunismus. Skutečně mnohé
knihy, nejvíce francouzské, správně posuzující
příčiny dnešní hospodářské krise a nepolepšitelnou zabedněnost liberalismu — Pius XI.
řekl: »tupost« — končí požadavkem: Budujme
komunistický řád! —
Ještě slůvko o lidech a časopisech, jichž je u
nás mnoho, kteří se řídí jen výsledkem, úspě
chem: zvítězí-li Stalin, bude Stalin jejich mod
lou, bude-li svržen trockismem, budou velebiti
genia Trockého; ale ovládne-li liberalismus
opět všecky továrny a pokladny, budou mu při
sahat věčnou věrnost. Chameleony? Zde není
žert na místě. Taková bezcharakternost, ryzí
výrobek liberalismu, je hlavní příčina, že ani
7 let krise nestačí uvést do proudu jen poněkud
pronikavou reformu hospodářskou a sociální.

*
Dále rozebírá encyklika stejně jasně a dů
kladně umírněný socialismus. Líčí jej tak, že
jeho přívrženci si nemohou ztěžovati na příliš
nou přísnost. Co jen jejich názory, obsahují
správného, to Pius XI. uznává, a má to svou
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příčinu. Někteří katolíci totiž se dali onou
umírněností v řadách socialistů k tomu svést,
že považovali za možné, ne-li nutné, sloučiti
křesťanskou sociologii se socialismem. Dokáže-li tedy encyklika, že i neímírnější socialis
mus odporuje katolické nauce, pak je odmít
nut jakýkoliv »křesťanský socialismus«, který
už také způsobil dost zmatků.

zneužíváním své hospodářské moci. Vždyť to
jsou požadavky, jež stále zdůrazňují i papežské
projevy. A kdyby takový socialismus ještě
upřímně přijal do svého programu heslo: vše
jen cestou zákonitou a klidným vývojem (evo
lucí), nikdy násilím a revolucí — tu by se zdá
lo, že je to program křesťanské sociální refor
my. Pius XI. sám praví:

1. V čem se umírnil.

115. Takové spravedlivé požadavky a náro
ky neobsahují v sobě již nic, co by bylo v roz
poru s křesťanskou pravdou a tím méně
jsou tyto body výhradním a výlučným
programem pouze socialismu. Proto ti,
kdo usilují jenom o tyto požadavk y, ne
mají důvodu, aby přistupovali k socia
lismu.

a)

Přiblížil se značně k sociálně re
formním požadavkům křesťanským.

113. Umírněnější jest arci druhý směr, jenž
si podržel jméno »socialismus« a jenž nejenom
hlásá, že se nemá program uskutečňovat ná
silnostmi, nýbrž i požadavek třídního boje a
odstranění soukromého vlastnictví když ne
zrovna vypouští z programu, tož aspoň jaksi
zeslabuje a ztlumuje. Řekl bys, že socialismus
zaleknuv se vlastních zásad a důsledků z nich
vyvozených v komunismu, zabočuje a jaksi se
blíží k pravdám, na nichž vždycky neochvějně
trvala křesťanská tradice; neboť nelze popírati,
že názory tohoto socialismu v lecčems velmi
se blíží těm požadavkům, jež právem kladou
křesťanští reformátoři společnosti.

a) Netrvá již ani na ostrém třídním boji,
ani na radikálním odstranění soukro
mého vlastnictví,
114. Neboť třídní boj, jen když v něm není
výbuchů nepřátelských a vzájemného záští,
ponenáhlu přechází v jakési slušné dohadování,
mající za základ touhu po spravedlnosti, a to
— i když to ještě není požehnaný sociální mír,
jehož si všichni přejeme — může a má býti vý
chodiskem, odkud by se došlo ke vzájemné spo
lupráci »stavů«. Také válka vypovězená sou
kromému vlastnictví víc a více se ztišuje a ome
zuje, takže konečně není napadáno samo vlast
nictví výrobních statků, nýbrž jakási sociální
diktatura, již proti všemu právu uchvatitelsky
strhl na sebe majetek. Vždyť ve skutečnosti ta
ková moc nenáleží vlastníkům samým, nýbrž
státní autoritě. — Tak se může spětí k tomu, že
by se ponenáhlu nepozorovaně tyto názory umírněněnjšího socialismu již jen málo lišily od
snah a požadavků těch, kdo chtějí reformovati
lidskou společnost v duchu zásad křesťanských.
Vždyť právem se usiluje o to, aby určité
druhy statků byly vyhrazeny státu, pro
tože propůjčují vlastníkům moc tak velikou, ja
ká nemůže býti přiznána soukromým lidem, nemá-li býti ohrožen zájem celku.
Skorém vždy slyšíme na otázku po hlavních
požadavcích socialismu tuto odpověď: třídní boj
a zrušení soukromého vlastnictví.
I zdálo by se, že by byl přijatelný socialis
mus, který by tyto dva požadavky tak zmírnil,
že by se už spokojil s odstraněním zlořádů a
přehmatů, jichž se kapitalismus skutečně do
pouštěl proti třídě pracujících nespravedlivým
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». . . Nemají důvodu, aby přistupovali k so
cialismu« — vždyť by, tak by se zdálo, takový
socialismus a křesťanská obnova sociální už ne
byly dva různé směry, nýbrž jen jeden pro
gram; rozdíl by snad byl jen v tom, že jedni by
jej uplatňovali důrazněji, druzí shovívavěji.
A tento názor od r. 1931 ještě více se rozší
řil, snad už ne tolik mezi vážnějšími katolíky,
poněvadž byli encyklikou Quadr. anno poučeni,
ale u jiných spisovatelů, politiků, veřejných
pracovníků přibývá lidí, kteří téměř stotožňuj i
socialismus s křesťanskou sociologií.
Na př. Sombart — jeden z nejučenějších ne
katolických národohospodářů — vykládá v zají
mavé knize »Deutscher Sozialismus« (1934), že
je sice mezi socialisty ještě mnoho rozdílů v ná
zorech, ale že je přec možno mluvit o j e d n o m
socialismu, a do toho jednoho rámce patří prý
také katolický socialismus«. Sombart píše do
konce: »Tento katolický socialismus byl velko
lepým způsobem teď opět vyhlášen v neslýcha
né krásné encyklice Quadragesimo anno«.
Druhý neméně zajímavý příklad je kniha
»Abendlandische Revolution. Geist und Schick
sal Europas«, již loni vydal pražský sociální de
mokrat Dr. Emil Franzel a na niž Rozpravy
už upozornily (1. ročn. č. 7/8 a 9). »Duch zápa
doevropský, to je duch středověku, je socialis
mus — a proto třeba provést revoluci zpět
k tomuto ideálu!« — to je hlavní myšlenka kni
hy Franzelovy. My starší, kteří jsme donedávna
stotožňovali socialismus s bezbožeckým mate
rialistickým marxismem, ani bychom nevěřili,
že by to dnes tvrdil sociální demokrat, kdyby
chom to skutečně nečtli v jeho knize. Tak se
změnil význam slova »socialismus«!
Je tedy spor mezi křesťanskou sociální nau
kou a mezi zmíněným socialismem vyrovnán?

Pius XI. odpovídá rozhodně záporně! To
znamená, že i třídní boj a zrušení soukromého
vlastnictví nejsou podstatou, kořenem socia
lismu; rozdíl znemožňující kompromis mezi
křesťanským učením sociálním a socialismem
tkví v nauce o společnosti. Tato část en
cykliky vyžaduje nejbedlivější pozornosti:
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2. I umírněný socialism j e pro křes
ťanství nepřijatelný.

a) Touha některých katolíků po kom
promisu mezi socialismem a křesťan
stvím.
116. Ať si však nikdo nemyslí, že ty směry so
cialismu, které nejsou komunistické, všecky do
jednoho již tak dalece zmoudřely, ať ve své
praksi nebo ve svém programu. Nezavrhují
obyčejně třídního boje ani odstranění soukro
mého vlastnictví, nýbrž jenom je nějak zmír
ňují. — Když se však takto bludné zásady
zmírňují a jaksi rozřeďují, vzniká, nebo spíše
neprávem jest od některých lidí kladena otáz
ka, zda by snad také zásady křesťanské prav
dy neměly býti zmírněny nebo zeslabeny tak,
aby se šlo socialismu vstříc a aby se jako
v půli cesty oba směry sešly. Jsou lidé, kteří
se oddávají liché naději, že by takto mohli býti
socialisté převedeni k nám. Marná však naděje!
Neboť kdo chtějí býti apoštoly mezi socialisty,
musejí otevřeně a upřímně vyznávati plnou
křesťanskou pravdu v celém jejím rozsahu a
nesmějí dělati nijakých ústupků bludům. A
především ať se snaží — chtějí-li býti hlasateli
evangelia — socialistům, ukázati, že jejich po
žadavky, pokud jsou spravedlivé, se dají ze zá
sad křesťanské víry mnohem mocněji obhájiti a
silami křesťanské lásky mnohem účinněji uskutečniti.
b) Křesťanství se se socialismem sloučiti nedá.
117. Což však, kdyby socialismus v otázce
třídního boje a soukromého vlastnictví opravdu
tak se umírnil a zlepšil, že by se mu po této

stránce již, nic nemohlo vytýkati? Zdali pak
z jeho podstaty zmizely rozpory s křesťanským
náboženstvím? To je otázka, která udržuje
mnoho lidí v nejistotě a napětí. A je velmi mno
ho katolíků, kteří —protože dobře vědí, že ka
tolické zásady nesmějí býti nikdy ani opuště
ny ani osekány —oči takřka upírají k této sva
té Stolici a snažně žádají, abychom rozhodli,
zda tento socialismus své bludné názory odložil
již tak, že by bylo možno jej přijmouti, aniž by
utrpěla kterákoli křesťanská zásada a že by te
dy mohl jaksi býti pokřtěn. Abychom této žá
dosti s otcovskou starostlivostí vyhověli, toto
prohlašujeme: ať již se socialismus chápe jako
učení nebo jako historický fakt nebo jako
»akce«, zůstává-li opravdu socialismem,
nedá se sloučiti s články víry katolic
ké Církve, i když pravdě a spravedlnos
ti udělal ústupky výše zmíněné; neboť
společnost, jak on ji chápe, je něco úpl
ně jiného, než jak ji líčí křesťanská
pravda.
Snad ještě nikde nebyla tak přesně označena
příčina neslučitelnosti socialismu s křesťanstvím
jako těmito posledními slovy: »s p o 1 e č n o s t,
jak socialismus ji chápe, je něco úplně jiného,
než jak ji líčí křesťanská pravda.« Byli-li by
k tomuto rozdílu sociologové — zejména kato
ličtí — přihlíželi, nemluvilo by se o »křesťan
ském socialismu.«
Jistě se bude nejeden náš čtenář takové »nesmířlivosti« encykliky diviti. Ale Pius XI.
při vší stručnosti dokonale dokáže v dal
ších odstavcích, že je oprávněn požadavek: Mu
síš se rozhodnouti buď pro socialismus nebo
pro křesťanskou nauku; obé spojit je nemožno.
(Pokračování.)

S. S. GHELFAND:

Krach komunismu v S. S. S. R.
Cteme-li sovětské noviny, sovětské učebnice,
časopisy a pod., máme dojem, že veškeré myš
lení v SSSR, jest doopravdy prodchnuto ideolo
gií marxismu. Vše se zdá tomu nasvědčovati:
kult Marxe a Engelse, povinné studium »diamatu« (dialektického materialismu), oficielní
atheismus, zdůrazňování třídně-proletářského
rázu republiky sovětů a pod. Nesmíme se však
klamati tímto zdánlivým dojmem: jest to pouhá
fraseologie. Ve skutečnosti jest pravověrný mar
xismus v Sovětech pohřben. Zrušení státních
zemědělských podniků (»sovchozů«), zavření ko
munistické akademie,(úkolové mzdy, růst vlas
tenectví a idey brannosti, obnovení kozáctví,
reforma ústavy, nemilosrdné odstraňování sku
tečných marxistů (Trocký etc.) —- vše to mluví
velmi jasně. Sovětský vývoj se ubírá jinými
cestami, než to prorokovali Marx, Engels a Le
nin. Nehodláme zde podrobně analysovati pří
činy odklonu Sovětů pod stalinským vedením
od pravověrného marxistického komunismu.
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Vysvětlení Trockého a spol., že Stalin jest usurpátor a zrádce, jest zřejmě naivní a odporuje
základním pojmům samotné marxistické socio
logie, kterou přece musí uznávati každý trockista. Příčiny nemarxistické herese Sovětů jsou
velmi hluboké. Na tomto místě se spokojíme
s pouhým konstatováním faktu, že komunistic
ký experiment v Sovětském svazu ztroskotal.
K desítkám nezdařilých komunistických poku
sů v minulém století (Owen, Cabetova »Ikarie«,
fourieristé, pokusy Blancovy a pod.) se přidružil
také grandiosní sovětský pokus, který stál de
set milionů lidských životů a způsobil přímo ne
změrnou zkázu v duších lidí celého světa.
Marxismus sliboval lidstvu modré s nebe.
Sám K. Marx byl dosti opatrný v líčení budou
cího socialistického ráje a jenom náznakově
kreslil obraz společnosti po uchopení výrob
ních prostředků proletariátem. Rovněž Bedřich
Engels, Marxův dlouholetý přítel a komentátor.
Méně skromnými byli »marxisté« — Kautský,
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Bebel, Liebknecht, Bellamy. Tito nešetřili rů
žovou barvou při líčení podrobností socialistic
kého uspořádání společnosti. Síla Marxe byla
v jeho pronikavé analyse, v jeho nesporně hlu
boké vzdělanosti a v drtivé kritice liberalistické
teorie a praxe. Marxův smysl pro praktický ži
vot nedovolil mu, aby popustil uzdu fantasii.
Ne tak jeho žáci a stoupenci — tito si nekladli
žádných mezí. Musíme však přiznati, že právě
tato bezuzdná fantasie Bebela, Bellamyho a j.
získávala marxistické myšlence nové a nové
stoupence, podmaňovala mládež, propůjčila
dělnickému socialistickému hnutí nádech a zdá
ní něčeho ideálně krásného a skvoucího. Mar
xismus sliboval od socialisace výroby a distri
buce obrovský rozmach produkce, maximální
blahobyt, vzestup mravní úrovně, novou společ
nost lidí svobodných, vzdělaných, kulturních,
mírných, slovem: »skok z říše nutnosti do říše
svobody.«
Může se ovšem namítati, že právě Rusko bylo
tím nejnevhodnějším objektem pro uskutečnění
komunistického experimentu ve velkém měřít
ku. Malá kulturnost země, velké vzdálenosti,
embryonální industrie, špatná doprava, vše to,
tvrdí moderní socialističtí snílkové, již předem
znemožňovalo stoprocentní úspěch socialismu
v Rusku. Zejména američtí technokraté, kteří
s neuvěřitelnou blahodušností agitují pro do
brovolný socialismus, se nedají odstrašiti rus
kým příkladem. Mluvíme-lis nadšeným stoupen
cem socialismu, máme vždy dojem, že sice
uznává, že se to v Rusku nějak zhatilo, ale že
přece socialistická idea pevně zakořenila v du
ších všech adeptů kolektivismu. Každý si my
slí: »dobrá, budiž, v Sovětech sej to nepovedlo,
ale povede se u nás.« Socialismus jest víra v ráj
pozemský a věru těžko jest - zviklati tuto víru
u tvrdokamenných marxistů. Při tom však prá
vě Rusko bylo nejideálnější zemí pro uskuteč
nění socialismu! Tuto skutečnost, jak se zdá, si
neuvědomují ani mnozí zapřísáhlí odpůrci mar
xismu. Marx kladl největší důraz na to, že so
cialistická myšlenka jest produktem nové doby,
doby námezdního proletariátu, nemajícího tak
řka nic, kromě své pracovní síly. Prostředí ře
meslnické, rolnické atd. Marx nepokládal za
vhodný substrát pro ideu socialismu, jelikož ře
meslníci, obchodníci, rolníci lpí na svém, byť i
chudém vlastnictví výrobních prostředků a ne
mají »buňku« pro kolektivní výrobu a distri
buci. Pokud byly živy zásady, na kterých byly
vybudovány středověké cechy, marnými byly
všechny snahy rodícího se kapitalismu. Marx
velmi výstižně o tom píše v první části »Kapitá
lu« (str. 275):
»Cech odrážel žárlivě každý přehmat obchod
ního kapitálu, jedině svobodné formy kapitálu,
s níž se cech setkával. Kupec mohl kupovati
všechno zboží, jenom ne práci jako zboží. Byl
jenom trpěn jako prodavač řemeslných výrob
ků ... Celkem zůstal dělník sloučen s výrobní
mi prostředky jako hlemýžď se skořápkou, a tak
chyběl první základ manufaktury, osamostatně
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ní výrobních prostředků jako kapitálu naproti
dělníkovi.« Oloupení mas lidu od vlastnictví
výrobních prostředků pokládali všichni marxis
té za nej důležitější etapu k socialismu. Bylo by
proto proti duchu marxismu usilovati o nasto
lení komunistického řádu na př. ve Francii, ne
bo v Československu a jinde, kde převážná vět
šina podniků patří drobným a středním výrob
cům. Proslulé předválečné spory mezi ruskými
sociálními demokraty a sociálními revolucioná
ři (»esery«) týkaly se především otázky, zda
Rusko půjde ve svém hospodářském vývoji
stejnou cestou industrialisace, jako ostatní Ev
ropa, či samorostle. Diskuse tato začala známou
polemikou Marx-Michajlovský a potrvala až do
bolševické revoluce v r. 1917, po níž bolševici
již nepřesvědčovali esery pérem, nýbrž stavě
ním ku zdi.
»Menševici«, menšina to ruské předválečné
sociální demokracie, v čele s Plechanovem, há
jili názor, že revoluce v Rusku musí míti ráz
měšťácký, nikoliv socialistický, z důvodů nedo
statečné industrialisace země a početně i vý
znamem nepatrného průmyslového proletariátu.
Avšak Lenin bojoval za okamžité uskutečnění
komunismu a zvítězil. Nebyla to netrpělivost,
která přiměla bolšeíňky k násilnému uchvácení
moci jménem proletářské revoluce, byla to lo
gická etapa boje za marxismus. Lenin dobře
znal strukturu ruského hospodářství a dobře
rozuměl psychologii ruských mas. Bezprostřed
ního vítězství opatřilo bolševikům populární
heslo okamžitého separátního míru. Avšak k ú
plnému vítězství bylo třeba ještě vztýčiti rudý
prapor socialismu, což se Leninovi podařilo cel
kem hladce. Záhada? Nikoliv. Ruský mužik v
předválečné době byl na tom tak bídně, že kolektivistické idee nacházely u něho největšího
porozumění. Zejména pozemkové vlastnictví
statkářů a velkostatkářů pokládal ruský mužík
za něco absolutně nespravedlivého. »Půda jest
ničí, půda patří Bohu,« říkával ruský mužík,
jehož tužbou byla vždy pozemková reforma a
pár desjatin půdy. Dvě třetiny obyvatelstva širé
matušky Rusi patřilo k zemědělskému stavu,
z toho velmi značná část bezzemků a nej drob
nějších majitelů půdy. Lenin vsadil vše na tou
hu po míru a půdě.
Střední stavy a inteligence tvořily v Rusku
velmi tenkou vrstvu, neschopnou poněkud váž
nějšího odporu. Nízká kulturní úroveň obyva
telstva představovala nej lepší živnou půdu pro
šíření radikálních hesel, čemuž ještě napomá
hala únava a zklamání z beznadějné války, roz
trpčení z pletich dvorní kamarilly, tupohlavost
a neschopnost prozatímní měšťácko-liberální
vlády — vše bylo příznivé Leninovým zámě
rům. Lenin vsadil vše na jednu kartu — a vyhrál.Nikdy a nikde, v žádné zemi a v žádné do
bě, nemohl by marxismus zvítěziti tak poměrně
snadno, jako v Rusku! Všude, kde existuje po
četný a hospodářsky nosný střední stav, alespoň
z části saturované rolnictvo a povinná docház
ka do školy, musí každý komunistický pokus o
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převrat naraziti na tvrdý odpor. Lenin dobře
věděl, že diktatura proletariátu se může ujmouti
jen v Rusku. Jest proto sovětský komunistický
experiment rozhodujícím v otázce, zda jest so
cialismus jako trvalé společenské zřízení usku
tečnitelný, či ne.
Léta »Nepu« (»nové ekonomické politiky«)
znamenala studenou sprchu na rozpálené hlavy
marxistických fantastů, kteří snili o pohádko
vém blahobytu, jenž zavládne v Rusku po ko
munistické revoluci. Za Nepem následovaly
»socialistické« pětiletky. To už bylo vystřízli
vění a kocovina. Od ideálů a fantasií Bebela a
Bellamyho jsou dnes sovětští občané ještě dále,
než jakýkoliv stát »buržoásní«. Výrobnost země,
vzdor stachanovštině a popohaněčskému systé
mu, je stále na mizerné úrovni, velké procento
výrobků je brak. Výživa obyvatelstva, jeho
bydlení, šacení, doprava a pod., se nachází vů
bec pod bodem hodným kritického hodnoce
ní. Sociální rozdíly v zemi, kde miliony lidí
byly obětovány přeludu beztřídní socialistické
společnosti, jsou přímo úžasné. Rozpětí mezi
nej nižší mzdou 60 rublů měsíčně a nej vyšším
příjmem 12.000 (!) rublů měsíčně v ničem ne
zadá zemím kapitalistickým. O »mravním po
kroku« obyvatelstva socialistické velkoříše, o
němž tak úchvatně kdysi básnil Bellamy, Wells,
Liebknecht, svědčí zákon o trestu smrti pro dva
náctileté děti (viz č. 7—8 »Rozprav«, r. L, úvaha
dr. V. Hájka), neslýchaný rozvrat manželství a
rodiny, pohlavní nespoutanost mládeže*), hroz
ný zjev vzájemného podezřívání, denunciantství, jako veřejná kalamita, masové vraždy ne
narozených dítek v »abortoriích«, proti nimž
byly nedávno vydány drakonické zákony, atd.
Místo »nové, čisté« společnosti tam vidíme di
vokou džungli, kde jednotlivci a skupiny vedou
zuřivý boj o moc, o existenci, o holý život a
bez ostychu se spolčují též se zahraničními ne
přáteli státu, dopouštějíce se tak velezrady nej
podlejší.
Nikterak nepochybujeme o tom, že všechny
obžaloby proti Kameněvovi, Zinověvovi, Tuchačevskému a j. spočívaly na pravdivé sku
tečnosti. Tím hrůzněji se jeví hluboký mravní
rozvrat socialistické společnosti v SSSR. Se
stanoviska orthodoxního marxismu má ovšem
Trocký a druhové naprostou pravdu, když do
kazují, že stalinská » generální linie« jest antimarxistická. Stalin sám ví dobře, že nemůže obstáti proti Trockému na půdě dogmatiky diamatu«, ale nedělá si z toho velké starosti. Ne
pochybná velezrada trockistů a sovětských ge
nerálů je pro Stalina příliš dobrým trumfem,
aby si lámal hlavu, jestliže jeho pětiletky ob
stojí vůči diamatu nebo ne, a postupuje proti
svým bývalým druhům se vší krutostí. Však
také dlouholeté účastenství v hnutí bez Boha a
*) O tom se muže přesvědčiti každý podle líčení ži
vota v SSSR v románech sovětských spisovatelů. Vel
mi bystře pozoruje sovětský život Ilja Erenburg. Do
poručujeme jeho román »Den druhý«.
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proti Bohu, jakým jest komunismus, nemohlo
vypěstiti u nynějších vládců Sovětů nějaké
skrupule mravnosti a milosrdenství... Nemusí
to však zrovna býti trockisté a proradní gene
rálové, aby Stalin ukázal svou tvrdou pěst. Pří
značné jest, když nedávno zemřela Stalinova
matka, konal se pohřeb bez účasti soudruha ge
nerálního tajemníka VKP (b) Stalina, ačkoli
ještě loni sovětské noviny byly plny chvalo
zpěvů na něžné synovské city soudruha gene
rálního. Příčina? Inu, stará paní Džugašviliová
začla choditi do kostela krátce před svou smrtí,
čímž pochopitelně budila »pohoršení« a dokon
ce prý věnovala na církevní účely značný peně
žitý obnos! Abychom tedy řekli upřímně: ne
budeme ani v nej menším překvapeni, jestliže
jednou vyjde najevo, že Stalinova matka ze
mřela násilnou smrtí . ..
Každý by rád věděl: Jaký bude další vý
voj v SSSR? V každém případě ne na linii ko
munismu. V kolektivním majetku jistě zůstanou
surovinné zdroje, mamutí závody a výrobní
kombináty. Pokus se »sovchozy« již beztoho
ztroskotal, z kolchozŮ se pravděpodobně stanou
obyčejná rolnická družstva, malovýroba a ře
meslo se osamostatní, »diktatura«, vlastně zo
tročení dělnického proletariátu, se přemění
v syndikalisaci výroby. Tento proces může trvati velmi dlouho, ale je možné, že se odehraje
rychle. Nepopíratelnou výhodou stalinovské po
litiky jest jeho skvělá schopnost vycítiti náladu
mas a využiti jí k posílení své moci. Zda-li vše
cko souhlasí s »diamatem«, jest Stalinovi ved
lejší. Lid chce žiti, a já chci vládnouti, soudí
Stalin, a podle toho jedná. Fraseologie ovšem
může zůstati i nadále tak, jak ji zanechali po
tomkům nebožtíci Marx-Engels-Lenin. Proto
také čteme v sovětském tisku stati o lásce k ro
dičům, o nutnosti rodinné péče, o povinnostech
dělníků, inženýrů a ředitelů, obsahem sice
»maloburžoásní«, ale stylově dokonale marxis
tické. »Ruce jsou Esauovy, hlas však jest Ja
kubův.«
Stosedmdesátimilionové obyvatelstvo Sovětů
nemá dnes chuti obnoviti experimentování
s marxistickými dogmaty. Má-li nyní přece ně
co k jídlu, tak jen proto, že marxistické sov
chozy byly zrušeny a kolchozníkům byly po
skytnuty »maloměšťácké« úlevy. Chce-li se ně
kdo pěkně obléci a má-li na to, jde k soukromé
mu krejčímu, jehož existenci umožnily proslulé
stalinovské »výjimky z kolektivní práce«. So
větský občan chce prostě žiti, třeba s marxistic
kou fraseologií, ale nikoliv z marxistické praxe.
Odtud též nechuť k zahraničním dobrodruž
stvím Kominterny, odtud také nápadný nezá
jem o španělskou občanskou válku, který ne
může zastříti erárni nadšení a oficielní proletářská solidarita. Španělsko sem, Španělsko tam,
sovětskému člověku však jsou milejší zprávy o
lepší jakosti mýdla a krému na boty. Stalinovská příští pětiletka bude skvělým funusem ko
munismu, za doprovodu marxistických řečí a
marxistické muziky.
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Krach sovětského experimentu prokázal ne
vyvratitelně, že nelze stavětí na písku. Nelze
znovuvybudovati společenský řád na základech
bezbožectví, bez morálky, bez lásky k bližní
mu. Lidská společnost není mrtvá železobeto
nová konstrukce, již lze libovolně plánovati
a konstruovati. Lidská společnost může jen
tehdy prospívati a trvale se udržeti, směřuje-li

k cílům mravním, k nebi, k Bohu. Základem
společnosti může býti pouze věčný a neporu
šitelný mravní řád, jiný základ lidského spolu
žití jest zvrácením Bohem stanoveného a Bo
hem nařízeného řádu, jak to praví sv. Otec
Pius XI. v nejedné ze svých encyklik. Sovětský
pokus o nastolení socialistické společnosti jest
výstražným výkřikem pro celé lidstvo.

B. VAL-SKÝ:

Autarkie a autonomie.
V poslední době se mnoho mluví o autarkii,
čili o hospod-ářské soběstačnosti států. Kdežto
jedni vidí v autarkii hlavní příčinu hospodář
ských zmatků ve světě, jiní zase pokládají hos
podářskou soběstačnost za nejvyšší ideál. Před
100 lety učil Bedřich List (1789—1846), že jest
třeba rozlišovati mezi materielním bohatstvím
národů a příčinami tohoto bohatství. Klasikové
Uberalistické školy, Smith a Ricardo, spatřo
vali bohatství v nesmírné zásobě zboží, t. j.
užitných statků, jež lze směniti za jiné užitné
statky na trhu (souhrnu bodů odbytu). Celý
svět se jevil klasikům jako jedno veliké ná
rodní hospodářství, kde vyrobené statky se ne
rušeně směňují. Odtud i požadavek svobodné
ho mezinárodního obchodu a t. zv. přirozené
dělby výroby mezi státy. Smith a Ricardo a
s nimi též Cobden, Bright a nesčetná armáda
jiných liberalistů odsuzovali co nejrozhodněji
všechny mocenské zákroky, směřující k »umě
lému« udržování některých oborů výroby a
pokládali za »zdravou« jenom takovou produk
ci, jež by za podmínek úplně volné soutěže zví
tězila na trhu svou cenou a jakostí. Jest lhostej
no, tvrdili tito liberálové, jakého původu jest
zboží, tuzemského či cizozemského, jen když
tu je.
Naproti tomu B. List houževnatě hájil ná
zor, že bohatství národa spočívá nikoliv v záso
bě hmotných statků, nýbrž v jeho produktiv
ních silách. Každý národ jest jen tehdy skuteč
ně bohatým, má-li všechny své produktivní síly
všestranně rozvinuty. Co jsou to produktivní sí
ly? Správa' a zákony země, křesťanské nábožen
ství a mravnost, věda, technika a kultura, vo
jenská a politická bezpečnost, rozvoj všech slo
žek výroby a směny (průmyslu, zemědělství a
obchodu), dobré technické školení a pracovní
zdatnost obyvatelstva, doprava, tisk, pošta — to
vše tvoří podle učení Listova podmínky a pří
činy národního bohatství.
Mnozí národohospodářští kritikové řadí Lista
k t. zv. »neomerkantilistům«; jiní ho zase ozna
čují za hospodářského šovinistu, majíce na
mysli zejména navrhovanou Listem soustavu
ochranných cel, která měla býti nástrojem vše
stranného hospodářského rozvoje. Avšak List
nebyl ani v nej menším zastáncem neomerkantilismu, tím méně hospodářským šovinistou. Je
ho často citovaný výrok o tom, že Němci měli
by odmítati anglické průmyslové výrobky i
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tehdy, kdyby Anglie je nabízela zadarmo, ne
vyplýval z nenávisti ke všemu cizímu a z pře
pjatě nerozumné lásky ke všemu německému.
Ideálem Listovým byl svobodný mezinárodní
obchod, ale mezi hospodářsky rovnými státy.
List žádal pouze, aby hospodářsky slabší náro
dy se vyrovnaly silným státům všestranností
a jakostí výroby; mezinárodní směna by spočí
vala v tom, že národy by prodávaly a kupovaly
jen vskutku potřebné a kvalitní výrobky, polo
tovary a suroviny, aniž by jeden stát byl v hos
podářském područí jiného. Hospodářsky nevy
vinuté země nejsou než pouhou hříčkou v rukou
silných a vyvinutých států, nejsou než kolonií.
Tak učil List před sto lety a musíme mu přiznati, že to byl národohospodář neobyčejně pro
zíravý a geniálního ducha. Běžné národohospo
dářské pomůcky jsou plny chvalozpěvů na
teoretiky liberalismu a téměř nic neříkají o B.
Listoví, jenž svým badatelským kalibrem pře
vyšuje o několik tříd teoretiky »samočinného
hospodářského vývoje«. Život, ten neúprosný
soudce všech teorií, dal za pravdu Listoví. Me
zinárodní svobodný obchod za podmínek volné
soutěže, t. j. na základech liberalistických, se
prokázal býti neuskutečnitelnou fantasií; ba na
opak, všude, kde se ještě »volná soutěž« neru
šeně uplatňovala, byla příčinou těžkých měno
vých a valutárních otřesů, zhoršení mezistát
ních styků a často i válečných konfliktů.
Skutečný život ukázal, že národy a státy ne
mají mnoho chuti býti bojištěm mezinárodní
liberalistické chamtivosti a objektem hry pro
»vysokou financi«. Jakkoliv lákavě vyznívají
sliby liberalistických stoupenců svobodného ob
chodu, zvrhnou se tyto téměř vždy v kapitalis
tický monopol ciziny a ve vyssávání domácího
obyvatelstva. Dnes už ani kolonie nechtějí býti
terčem imperialistických bojů o odbytové a surovinné trhy, natož státy kulturní. Liberalismus
v mezinárodních hospodářských stycích neský
tá žádných záruk existenční jistoty v dobách
pohnutých, jako válka a pod. Jest proto jen při
rozené, že Turecko již nemá chuti hladověti,
když se Standard Oil rozkmotří s Royal Dutchem, a že Egypt chce žiti i tehdy, když zkrachne novoyorská bursa. Dnešní snahy států po
hospodářské soběstačnosti jsou výrazem mrav
ně dobře odůvodněné touhy po zabezpečení své
hospodářské existence, bez níž není možná ani
svébytnost nacionálni a politická. Osvobozovací
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boj malých a utlačovaných národů v století mi
nulém a našem má své přirozené dovršení ve
výstavbě vlastního pevného hospodářského zá
kladu. Nazývati tuto oprávněnou snahu »hospo
dářský šovinismus« jest stejným nesmyslem,
jako na př. nesmyslem je, když někdo spatřuje
šovinismus v pěstování a zušlechtění své rod
né řeči.
Touhy po hospodářské nezávislosti na cizině,
po hospodářské autonomii, byly ještě do nedávna utopií. Teprve naše doba, právem označova
ná za dobu veliké technické revoluce, přinesla
utopiím uskutečnění. Moderní technika způso
bila především to, že přestalo rozdělení světa
v státy převážně průmyslové a převážně ze
mědělské. Průmyslové státy začaly usilovati o
soběstačnost v zemědělských produktech, a na
opak. Moderní technika vykouzlila přímo hos
podářské divy i tam, kde na prvý pohled a dík
vžitým liberalistickým pověrám byla země
odkázána na milost a nemilost ciziny. Světový
obchod samozřejmě těžce trpí tímto využitím
moderní technologie ve službách hospodářské
soběstačnosti. Zajímavé při tom je, že titíž liberalističtí »národohospodáři«, kteří tak vehe
mentně doporučují uplatňování domácí tech
niky v cizině, se tváří velmi zakaboněně, když
cizina si z toho vyvozuje přirozené důsledky.
Jest to věru komická podívaná, jestliže na pří
klad celý svět se uchází o stavbu cukrovarů
někde v Persii a potom tentýž svět rozhořčeně
láteří na to, že Persie si sama vyrábí cukr, čímž
ovšem trpí import cukru do Persie. Avšak není
účelem tohoto článku odhalování bezhlavosti
a bezzásadovosti liberalismu. Chceme pouze
konstatovati, že liberalismus má nejméně dů
vodů, aby vytýkal něco autarkickým zemím.
Jest však ještě jiná stránka autarkických úsilí,
a tou jest — mravnější a vznešenější pojetí po
vinnosti státu vůči svým občanům, než ji má
liberalismus. Jest to především péče o vlastní
domácnost, péče o vybudování mohutného vnitř
ního odbytiště, péče o nej dokonalejší zaměstna
nost lidí a strojů. Jest to snaha po rozřešení
kardinálních problémů sociálních, kterým se
liberalismus vyhýbá jak může.
Nejsme pro to, aby se státy ohradily čínskou
zdí autarkie, ale jsme pro hospodářskou auto
nomii! Hospodářská autonomie znamená, že se
nechceme více spoléhati pouze na to, zda svě
tový obchod se »uvolní v bývalém rozsahu«, ale
že chceme tak vybudovati a přebudovati hospo
dářství ve vlastní zemi, abychom každému ob
čanu poskytli možnost práce a existence. Jest
přece ponižující, když desetitisíce a statisíce na
šich zdatných a pracovitých lidí musí proti své
vůli zaháleti a živořiti z almužnických podpor
pouze z té nicotné příčiny, že Ja.pončíci nás vy
tlačili s trhu někde v Africe nebo v Jižní Ame
rice! Jest přece nedůstojné kulturního a vyspě
lého národa, když se mu namlouvá, že bez zvý
šení exportu zboží musí zůstati ve stavu hos
podářské zakrnělosti! Nejde-li v cizině naše sklo
na odbyt, proč se naše sklářská výroba nepře181

orientuje? Vždyť některé jednotlivé sklárny se
již zařídily na výrobu skleněné vaty a skleně
ného přediva, a to s úspěchem. V USA se už
vyrábí dokonce skleněné cihly pro stavební ú
čely a u nás, zdá se, že se spíše dočkáme im
portu severoamerických cihel ze skla, nežli by
chom vyšli ze své liberalistické ztrnulosti v oče
kávání budoucích zlatých časů, až jednou Tu
recko a Egypt vyhodí svoje nově zřízené sklár
ny do povětří, zakáží Japončíkům přístup do
země a zase budou od nás kupovati naše skle
nice a ozdoby. Je to vinou zvráceného národo
hospodářského myšlení, že se stále jde po vy
šlapané liberalistické cestě, končící vždy slepou
uličkou. Ať už si jednou jasně uvědomíme, že
nemáme čeho očekávati od ducha Smitha, Ri
carda, Saye, Mília a pod., nýbrž musíme se učiti spíše od ducha Bedřicha Lista.
Namítneš: vzdáme-li se exportní politiky, ja
ko prvořadého hospodářského činitele, potom
musíme míti za cizinu náhradu. Avšak náš do
mácí trh jest slabý u porovnání s cizími od
bytišti. Tato námitka jest ovšem dnešní skuteč
ností. Skutečnost dneška není však zákonem a
normou pro zítřek. Nemáme-li dnes silného do
mácího trhu, musíme ho vybudovati. Jak? Od
straněním nezaměstnanosti pomocí velkých ve
řejných investičních prací, přeorientací výroby
a vnesením pořádku do ní, zvýšením reálných
důchodů širokých mas lidu, sociálním mírem,
stavovským demokratickým řádem za subsidiární činnosti státu. Vše to lze uskutečniti
dříve, než bude (jestliže ovšem bude) obnoven
světový obchod. Nechceme nikterak tvrditi, že
mezinárodní směna nemá vůbec významu, ale
pouze popíráme oprávněnost these, že jsme od
souzeni živořiti v bídě, pokud nebudeme exportovaťi v bývalém rozsahu. Ostatně, poslední
statistiky našeho vývozu ukazují, že ačkoliv se
již blížíme k exportním číslicím z r. 1929, máme
stále statisíce nezaměstnaných a bídnou životní
úroveň pracujících. Nevěříme tedy tvrzením
těch, kdo hlásají záchranu jedině skrze export.
Pokles počtu nezaměstnaných byl ostatně způ
soben více zásahy státní moci, nežli zvýšenou
soukromopodnikatelskou činností. . .

Předpokladem hospodářské autonomie jest
účelná a účinná sociální a hospodářská politi
ka. Do jisté míry platí též opačně: dobrá soci
ální politika musí se opírati o více méně autonomistické hospodářství. Tak na př. angličtí
textilníci se postavili proti zavedení čtyřicetihodinového pracovního týdne, poněvadž by tím
prý byla ohrožena soutěživost britského tex
tilu na evropských trzích. Naproti tomu severo
američtí textilní továrníci se vyjádřili pro zave
dení 40 hod. pracovní doby, poněvadž převážná
většina severoamerických textilních výrobků
nachází odbyt doma; nemusí tedy textil v USA
se báti o možnost odbytu, jelikož domácí trh
lze absolutně chrániti před invasí cizího lev
nějšího zboží. Vidíme na tomto příkladě, že ex
portní zájmy se mohou dokonce rozcházeti se
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zájmy dobré sociální politiky. Pokládá-li někdo
export a světový obchod za samoúčel, potom
ovšem obětuje této modle i sociálni politiku, t. j.
životy a živobytí chudých a maličkých. Jsmeli ale křesťany a slušnými lidmi, potom export,
světová směna, národohospodářství a pod. před
stavuje pro nás pouze prostředek k vyššímu
účelu, čímž jest spravedlnost v životě sociálním
a hospodářském. Jinými slovy: pro pracující
lid neuděláme nic, pokud cílem našeho hospo
dářství bude stále jen a jen export. Avšak po
mocí politiky silného vnitřního trhu budeme
moci prováděti velkolepou sociální politiku.
Tedy konec liberalismu? Ano. Místo pasivní
ho očekávání výsledků »samočinného hospodář

ského vývoje«, kteroužto zásadu liberalismus
tak rád obhajuje, nastoupí cílevědomá součin
nost všech společenských složek. Místo liberalistické džungle bude solidární výstavba národ
ního hospodářství. Liberálové jsou si velmi
dobře vědomi, že uskutečnění hospodářského
autonomismu jest něčím, co otřese liberalismem
v samých jeho základech. Proto také svorně
křičí o škodlivosti »hospodářského šovinismu«.
My jsme též proti šovinismu ve všech jeho for
mách. Avšak hospodářská autonomie, toť přece
docela něco jiného, nežli extrémní autarkie. Je
to zdravá samostatnost, zdravé hospodářské
vlastenectví. V tomto hnutí jest kus hrdosti a
poctivosti k sobě i k jiným.

P. R.:

Návrat ke křesťanskému personalismu,
Starost o záchranu lidské osobnosti patří
k nejpalčivějším bolestem doby. Jest hluboce
porušena rovnováha mezi kolektivem a indivi
duem, mezi kázní a svobodou, ale víra v svo
bodu člověka a v hodnotu lidské osobnosti
přece nakonec vítězně odolá všem nebezpečím.
Křesťanský názor na člověka není ani inrividualistický, ani universalistický, neboť ani
individualismus, nesoucí v sobě zárodky anar
chismu mravního a tím i kulturního, politického
a hospodářského, ani universalismus, činící
z člověka pouhé kolečko ve stroji společnosti,
neodpovídá lidské přirozenosti. Sám sv. Otec
Pius XI. ve svých posledních dvou encyklikách,
nazvaných »Divini Redemptoris« a »S palči
vou starostí», se rozhodl poukázat na velkou
vinu liberalistického individualismu na dnešním
úpadku evropské civilisace a na velikost nebez
pečí jak materialistického komunismu, upírají
cího lidskému životu jakoukoliv posvátnost a
duchovní ráz, tak i hitlerismu, zvracejícího veš
kerý Bohem daný řád. V encyklice »Divini Re
demptoris« vidí sv. Otec hlavní nebezpečí ko
munismu pro křesťanskou civilisaci v tom, že
»zbavuje člověka svobody, tohoto duchovního
základu mravního života a odnímá lidské osob
nosti jakoukoliv důstojnost a jakoukoliv mravní
oporu proti vzpouře slepých pudů«. A v druhé
své encyklice »S palčivou starostí« sv. Otec
musí odmítnouti i hitlerovské novopohanství
zbožštění rasového státu, v němž se zapomíná
»na základní skutečnost, že člověk, jakožto
osobnost, má Bohem daná práva, jichž společ
nost nesmí popírati, rušiti, zkracovati a vůbec
jakkoliv na ně sahati.« Svatý Otec se nespoko
juje však tím, že by vynášel pouze soudy nad
bludnými systémy, ale ukazuje nám obraz člo
věka, jak vypadá ve světle rozumu a víry:
»Člověk má duši duchovou a nesmrtelnou;
jest osobou, od Stvořitele podivuhodně vybave
nou dary těla i ducha, opravdovým »mikrokosmem«, jak říkávali staří, malým světem, který
má daleko větší cenu než veškerý bezmezný svět
neoživený. Jeho posledním cílem v tomto i bu
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doucím životě je jedině Bůh; posvěcující milost
jej povznáší na stupeň dítka Božího a činí ho
příslušníkem království Božího a údem tajem
ného těla Kristova. Proto Bůh jej obdařil mno
hými a rozmanitými přednostmi: právem na ži
vot, na nedotknutelnost těla, na prostředky nut
né k existenci; právem směřovati k poslednímu
cíli po cestě vyznačené Bohem; právem sdružovacím, právem vlastniti, právem používati ma
jetku.«
Dále sv. Otec dovozuje, že Bůh určil člověka
pro život v občanské společnosti, proto se ne
smí člověk vykrucovati z těchto Bohem daných
povinností vůči celku:
»Ale zrovna tak společnost nesmí oloupiti člo
věka o osobní práva, která mu byla propůjčena
Bohem a z nichž nej důležitější jsme vytkli vý
še, ani mu zásadně znemožňovati používání jich.
Je tedy ve shodě s rozumem a jeho požadav
ky, že všecky pozemské věci směřují k člově
ku, aby jeho prostřednictvím byly uvedeny ve
vztah ke Stvořiteli. A o člověku, o lidské osob
nosti platí to, co apoštol národů píše ke Korinťanům o řádu lidské spásy: »Všecko je vaše, vy
pak jste Kristovi, Kristus pak Boží. (I. Kor. 3,
23.) Kdežto komunism ochuzuje lidskou osob
nost, převraceje úplně poměr mezi jednotliv
cem a společností, rozum a zjevení ji povznášejí
na takovou výši!« (»Divini Redemptoris«)
Každá reforma společenských a sociálních řá
dů jest jedině tehdy trvalé a skutečné hodnoty,
vychází-li ze správného pojetí člověka, jeho
přirozenosti a životního cíle. Odstranit první a
nej základnější příčinu mravní a myšlenkové
krise poválečné Evropy znamená proto obnovit
svobodu, práva a důstojnost lidské osobnosti,
vytvořit správné podmínky jejího růstu a vy
tváření poměru ke společnosti. Úsilí o záchranu
lidské osobnosti znamená nejenom nalezení je
dině možného způsobu záchrany evropské civi
lisace, ale i počátek obnovy v duchu křesťan
ském.
Nastává všeobecný návrat ke křesťanskému
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personalismu, hájícímu lidskou osobnost jak
proti individualismu, jenž zbavil člověka pevné
mravní opory a tím podlomil jeho duchovní
růst a tvůrčí rozmach, tak proti nebezpečí, že
lidská osobnost bude znivelisována a pohlcena
v totalitní společnosti kolektivem. Mladá
generace francouzská, jež se soustřeďuje kolem
revuí »L'esprit« a »L’ordre nouveau«, hájí ná
zor, že jest marná víra v návrat duchovního
vůdcovství liberalistického individualismu, jenž
nemá síly splnit předpoklady kulturní a poli
tické obrody světa, proklamují nutnost nastou
pení nových cest vedoucích k rozvoji a vzestupu
svobodné lidské osobnosti, zakotvené však v ná
boženském řádu. V knize »Manifeste au service
du personalisme« zahájili francouzští persona
listé boj za upevnění lidské osobnosti. Lidská
osobnost musí bezpodmínečně vyrůstat v křes
ťanství, neboť jedině křesťanství naplňuje člo
věka hlubokým duchovním životem, jenž řídí
všechno myšlení a snažení člověka k přirozené
mu cíli lidského života a tak rozvíjí všechny du
ševní síly a schopnosti k plné dokonalosti a hod
notě.
Tyto projevy francouzských personalistů na
lezly ohlas i u nás a bylo při této příležitosti na
příklad psáno o personalismu Masarykově a

shledány mnohé shody s Masarykovým poža
davkem člověka náboženského, vykupujícího
svoje právo na svobodu svojí tvůrčí činnností.
Pisatelé nekrologů o Šaldovi označili tohoto tak
osobitého myslitele především jako personalis
tu, jako vyznavače silné osobnosti, hledající svůj
úkol, svoje poslání a absolutní pravdu. Tato sil
ná osobnost lidská, jak pěkně napsal Salda, je
dině hlubokou vírou v Tvůrce se stane osob
ností svobodnou, osvobozenou od vlastních sla
bostí a překonávající své chyby, opravdovou
zbožností se povznese k nadosobnosti, k nad
osobnímu posvěcení svého úsilí, což budí úctu.
V tomto ve všem nelze nevidět náznaky jas
ného poznávání, že bez jasných principů nelze
proměnit chaos v řád, že jsou tu určité hodnoty,
jež musí zůstat svatosvatým a nedotknutelným
základem celé výstavby společenského života.
Přímo v rozhodujících chvílích pro osud evrop
ské civilisace ukázal sv. Otec Pius XI. ve svých
encyklikách, že jedině v křesťanství nalezne
lidstvo onen princip síly, jednoty a pořádku,
jejž nutno vnést do nynějšího rozkladu a chao
su, z křesťanství že musí čerpat svoji energii
člověk usilující o duchovní prohloubení a vy
pěstování svého rozumu a citu k ušlechtilosti a
moudrosti lepšího lidství.

ROLF MÓLLER-DOSTALI:
»
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BojujiciCírkev.
I ti největší optimisté mezi německými kato
líky musí si dnes přiznati, že v dramatickém
zápase mezi katolickou Církví a haknkrajclerským státem nejde o nějaké malichernosti, ný
brž o život a smrt. Nikdo nemůže dnes popříti
toho, že propast mezi křesťanstvím a německým
nacionálním socialismem jest nepřeklenutelná.
V Německu zápasí duch barbarství proti duchu
pravdy. Chicagský arcibiskup kardinál Munde
lein měl zajisté pravdu, když konstatoval, že
Církev v Německu prožívá nej těžší doby od své
ho vzniku tam. Po vydání encykliky »S palčivou
starostí« a po řeči chicagského arcibiskupa
sňali vůdcové nacionálně-socialistického Ně
mecka masky. Až do nedávna oni se domnívali,
že se jim přece podaří podrobiti Církev totalit
nímu státu. Vláda III. říše postupovala krok za
krokem; církevní organisace byly protiprávně
rozpouštěny, jejich majetek konfiskován, mi
losrdné sestry byly vyhnány ze škol, nemocnic
a jiných charitativních ústavů. Katolické ústavy
a instituce byly zavřeny, konfesní školy částeč
ně zrušeny, vyučování náboženství omezeno,
školní visitace církevních orgánů zakázány, ka
toličtí učitelé propouštěni, kněží po přečtení
pastýřských listů nebo z jiných důvodů pozatýkáni resp. posláni do koncentračních táborů.
V různých částech Německa byla inscenována
t. zv. hlasování o odstranění náboženských škol;
jak byly tyto »plebiscity« prováděny, ukazuje
následující případ:
V jednom sárském městě objevila se jednoho
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dne úřední vyhláška, ve které stálo, že vyučo
vání v konfesních školách přestává od toho a
toho dne; kdo s tím nesouhlasí, ať se přihlásí
na magistráte. Zároveň začla v haknkraiclerském tisku zuřivá kampaň. Každý, kdo by ne
souhlasil s totalitní nacionálně-socialistickou
školou, byl předem prohlášen za zrádce a ne
přítele státu. Není divu, že nikdo se neopovážil
za těchto okolností hlasitě protestovati proti ne
zákonnému výnosu magistrátu. Pan starosta
mohl proto s jásotem hlásiti nacistické straně,
že »hlasování lidu« jednomyslně vyznělo pro
odstranění náboženských škol!
Německý episkopát vede těžký a nerovný boj
proti tomuto náporu nacistického novopohanství; vůdcové hnědého Německa se přesvědčují,
že katolický lid se stále pevněji sjednocuje ko
lem svých duchovních vůdců. Haknkrajclerská
strana chopila se proto jiných metod, aby si vy
nutila podrobení nenáviděné katolické Církve.
Povstaly najednou »mravnostní procesy« proti
katolickým kněžím a řeholníkům. Podnět k této
nové metodě dal sám Fůhrer. V malé brožurce
»1000 mravnostních procesů za jednu encykli
ku«, vydanou rýnskými katolíky, čteme tento
výrok Adolfa Hitlera, učiněný v kruhu nejbližších jeho spolupracovníků: »Nemyslete si, že já
udělám tutéž chybu, jako kdysi Bismarck. Bis
marck byl protestant a nerozuměl proto katoli
cismu. Mne Prozřetelnost učinila katolíkem; já
vím proto, jak mám jednati s touto Církví.
Jestliže nebude poslouchati, pak rozvinu tako
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vou propagandu, že jí zajde sluch a zrak. Já má-li pravdu severoamerický kardinál? Může-li
zmobilisuji tisk, rozhlas a film, oživím staré křesťanský svět nečinně přihlížeti k tomu, že
hrůzy církevních dějin a všemu národu ukážu 65milionový národ v srdci Evropy propadá noty kněžoury (»Pfaffen«), jakými ve skutečnosti vopohanskému barbarství? To by znamenalo,
jsou. Já vím, co všechno mám podniknouti, aby že kromě 160 milionů v Sovětském svazu, no
církevní odpor byl zlomen. Buď pokornost ane vé desítky milionů lidí jsou vydány do rukou
bo zničení — však oni nejsou hloupí, a proto se Antikrista!
pokoří.«
Odpor katolických věřících (a též protestant
Církev se nepokořila! Ministr propagandy dr. ských vyznavačů) roste. V orgánu vůdce říšské
Gobbels rozvinul mohutnou protikatolickou pro mládeže Baldura z Schirachu bylo nedávno
pagandu a naplnil sloupce světového tisku zprá otisknuto:
vami o »zlořádech« v klášteřích a v katolických
»Jděte do kostelů a podívejte se na návštěv
výchovných ústavech. Před soud bylo pohnáno níky jejich. To nejsou jen staré babičky, nýbi’ž
59 (!) osob (v Německu je na 50.000 kněží a ře- muži, mládež, až je to nápadné. Jak nesmírně
holníků) pro mravnostní delikty. Pan Goebbels mnoho musíme ještě činiti, abychom vytrhli
ve své pověstné řeči 4. června t. r. hrozil, že tyto lidi z vlivu »černých ptáků!« V listě
bude souzeno pro nejošklivější věci na 1000 »Durchbruch« (oficielní orgán »německé cír
kněží a řeholníků. Avšak ani smutně proslulé kve«) čteme požadavek: uzákoňte ochranu ně
mu Gestapu se nepovedlo, sehnati potřebný po mecké duše, tak jako byla uzákoněna ochrana
čet duchovních delinkventů. Rečpana Goebbelse německé rasy! Oficielní místa III. říše rozšířila
byla pronesena v tak nenávistném tóně, že ber a bezplatně rozdávala v milionech výtisků ten
línský arcibiskup rozkázal katolickým duchov to článek, v němž mimo jiné stálo:
ním, aby se za té bouře neobjevovali na ulicích!
»My musíme nejen bojovati proti křesťan
A přece: spekulace na nejhorší instinkty davu
skému
pojetí Boha, nýbrž též ukázati celé ne
úplně selhala. Většina obžalovaných duchovních
bezpečí
tohoto pojetí pro německou budoucnost,
byla osvobozena, jelikož vznesená obvinění se
poněvadž
křesťanský Bůh jest bohem nemrav
prokázala býti bezpodstatná. V cizině učinila
nosti
a
rozkladu
. . . My žádáme, aby duše ně
Goebbelsova řeč špatný dojem: světová veřej
mecké
mládeže
byla
chráněna zákonem . . . My
nost příliš dobře chápe, že »mravnostní proce
nepotřebujeme
orodovniků
v nebi, nám postačí
sy« nejsou než zákeřným a podlým útokem
slunce
a
hvězdy,
krev
a
meč.«
proti Církvi. Musíme si však uvědomiti, že
Zákon, kterého se »Durchbruch« dožaduje,
haknkrajcleři se nevzdají proticírkevního boje.
Vposledním zasedání vůdců S. A. a S. S.-oddílů má zakázati každou náboženskou výchovu mlá
prohlásil šéf Gestapa Himmler, že Hitler žádá deže, má zrušiti řeholní školy a výchovné insti
pokračování v kulturním boji až do úplného tuce a pod. To jest nejbližší etapa, kterou má
zlomení církevního odporu. Cílem nacistů jest, na zřeteli nacismus ve svém boji proti Církvi.
podle slov Himmlera, naprostá isolace školou Tím obdivuhodnější jest odhodlanost říšsko-něpovinné a dospělejší mládeže od církevního vli meckého kléru, brániti svou čest a svou kněž
vu. V Prusku samotném se nachází 1,612.000 skou povinnost. Munsterský biskup prohlásil:
»Volám k vám, moji diecesáni, -slovy, jež pro
dětí v katolických nižších školách (z celkového
počtu 1,737.000 katolických dětí povinných ško mluvil svátý mučedník arcibiskup Tomáš Beklou). V celé říši je na dva miliony katolických ket, neohrožený to obránce Církve proti králi
dětí v školním stáří. O duše těchto dvou milio Jindřichu II. anglickému: Církev Boží nepotře
buje záštity svých pozemských statků! Avšak
nů dětí se rozhoduje v tomto okamžiku!
Chicagský kardinál Mundelein řekl velmi pro svobodu Církve podstoupím rád i smrt!«
Všechny zprávy z říše hlásají, že na kázáních
správně:
»Zde máte celé dějiny v kostce, a ani my ne církevních vůdců jsou přítomny mnohé tisíce
máme záruky, že se bitevní fronta jednoho dne věřících. To jest největší útěcha v naší těžké a
neoctne taky v naší zemi (USA). Hodie- mihi, dusné době, že Církev Kristova slaví v lid
eras tibi. Jestliže zůstaneme k tomu lhostejný ských duších vzkříšení uprostřed pronásledová
mi, jestliže pouze pokrčíme rameny (». . . snad ní a nenávisti. Mnozí dřívější zbloudilci našli
jest přece na tom něco pravdy,« neb »nám do cestu domů. Právě tam, kde Antikrist zdánlivě
toho nic není« a pod.), jestliže se nesemkneme triumfuje, vyrůstá křesťanská mysl a křesťan
kolem sv. Otce, pak i my budeme jednou mu ské cítění. To jest nám zárukou, že síly tmy bu
set trpce bojovati, až přijde na nás řada.. Ne dou překonány a že přijde nový, jasný den .. .

Dělnické aktuality.
*
I.
O té »jakostné« demokracii.
Ve Vratislavi v Německu bylo odsouzeno
mnoho katolických žen, které odepřely vyvě187

šiti haknkrajclerské prapory, resp. odstranily
z kostelů nacistické vyhlášky. V Duisburgu
byla odsouzena k dvěma letům žaláře katolická
matka malého děcka, protože prohlásila, že je
jím vůdcem jest Bůh a nikoliv Hitler.
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Tyto a mnohé jiné zprávy, ač truchlivé, uka
zují však celému světu nezdolnou moc sv. víry
a katolické Církve. Vzpomeňme si jen, jak se
němečtí komunisté a sociální demokraté roz
prchli před náporem vítězného nacismu! Až do
dnes neodvážili se socialisté otevřeně vystoupiti
proti nenáviděnému režimu a omezují se na
podzemní práci. Avšak katolíci v Německu se
směle postavili na odpor, jakmile státní moc
začala si osobovati práva na jejich duše. Boj
německých katolíků má význam světový, ne
boť jest hluboce lidský. V tomto zápase jde
vskutku o svátá a nezadatelná práva lidská.
Encyklika Pia XI. »S palčivou starostí« zdůraz
ňuje tato práva neobyčejně mocně:
»Myslíme tím na tak zvané přirozené právo,
které prstem samého Stvořitele bylo vepsáno
v lidské srdce. Ve světle příkazů tohoto přiroze
ného práva bylo možno zkoumati každé posi
tivní právo (atsi přichází od kteréhokoliv záko
nodárce), aby se zjistila mravnost jeho obsahu,
a tudíž i jeho mravní závaznost a povinnost
svědomí k němu ... Ustoupiti od tohoto řádu by
znamenalo viklati nosnými pilíři, na nichž spo
čívá společnost, a ohrožovati tím mír, bezpeč
nost a trvání společnosti samé.«

V těchto několika slovech jest obsažena veš
kerá katolická nauka o společnosti. Mnohý se
bude udiveně tázati: vždyť to jsou samozřejmé
věci? Ano, ovšem. Avšak právě v tom vězí bída
naší doby, že samozřejmé příkazy společenské
slušnosti a morálky jsou popírány. Kdo by chtěl
pochybovati o přirozeném právu člověka — dít
ka Božího? Kdo by si troufal žádati, aby lidé
uzavírali sňatky, vychovávali děti, modlili se,
pohybovali se, pracovali pro svou obživu jen
tehdy, když jim to dovolí úřady, stát representující? A přece jsou takoví pošetilí bláznivci,
kteří horlivě přesvědčují sebe a své bližní, že
právě absolutní nadřaděnost společnosti nad
jedincem jest rozumná a správná! Tento nemož
ný názor jest hlavním základem t. zv. universalismu, jenž vznikl jakožto reakce na liberalistický sobecký individualismus. Liberalismus
vždy usiloval o to, aby společnost měla pouze
povinnost chrániti životy a majetky jedinců, ni
koliv však právo též dbáti o obecné blaho. Chtějí-li universalisté (fašisté, komunisté) zcela
zotročiti jednotlivce státem, má liberalismus
za to, že stát nesmí zasahovati do hospodář
ských vztahů mezi lidmi (proslulé heslo: laissez
faire!). Universalisté popírají přirozené právo
lidí, liberalismus zase odmítá i takovou v naší
době samozřejmost, jako státní péče o neza
městnané a pod. Nelze charakterisovati stáva
jící sociálně-hospodářský řád, jako úplně liberalistický, poněvadž téměř do všech složek hos
podářství stát citelně zasahuje; dnešní řád jest
spíše kvasiliberalistický.

Jsme v naší době svědky zápasu mezi universalismem a liberalismem na jedné straně, na
druhé straně mezi universalistickými směry
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proti sobě (fašismus contra komunismus). Kdo
z nich má pravdu? Nikdo! Není v právu libe
ralismus, jehož vinou jest lidstvo téměř stopadesát let zmítáno od jedné katastrofy ke druhé.
Nemá pravdu ani universalismus, protože popí
rá nejsvětější lidská práva, popírá zvláštní po
slání a účel jednotlivce, protože na místo liberalistické modly vlastního drahocenného »já«
postavil jinou, ještě horší modlu: třídu, rasu,
stát, národ, vůdce, státní formu atd. V encykli
ce »S palčivou starostí« sv. Otec praví:
»Kdo rasu nebo národ, nebo stát, nebo státní
formu, nebo nositele státní moci, nebo jiné hod
noty společenského života, které v rámci po
zemského řádu zaujímají důležité a ctihodné
postavení, vytrhává z této jejich pozemské stup
nice hodnot, činí z nich nejvyšší normu všech,
i náboženských hodnot a modloslužebníčky je
zbožňuje, ten převrací a falšuje Bohem vytvo
řený a Bohem nařízený řád..« Ti katolíci, kteří
pod vlivem rozkladných universalistických nauk
stále mluví a píší o »demoliberalismu« (tímto
označením, vypůjčeným z italského fašistické
ho žargonu, chtějí dáti na jevo své pohrdání
politickým demokratismem), o »početné demo
kracii«, kde se prý nebéře zřetel na »jakost«
hlasujících, nýbrž na pouhý počet odevzdaných
hlasů, ani si neuvědomují, že všechna ta kulatá
slovíčka o »jakostné« a »nejakostné« demokra
cii jsou úplným nesmyslem. Jakého pak měřít
ka použijeme, abychom oddělili demokraty »ja
kostné« od »nej akostných«? Snad měřítko rasis
tické, jako v Německu? Nebo snad každý bude
mí ti tolik volebních hlasů, kolik má »stupňů
mravnossi<< (podle specielní, k tomu účelu sesta
vené škály)? Avšak zdání klame, a mnohdy vel
mi vážený člověk jest ve skutečnosti darebá
kem. (Nedávno se stalo v USA, že mladík poctě
ný cenou abstinentního svazu, se téhož dne ra
dostí nad výhrou zpil do němoty). A kdo bude
tím spravedlivým soudcem, jenž vyměří kaž
dému jeho škálu »jakosti«? Nebo máme obnoviti starořecké volební zákony Solonovy, kde
»jakost« voličů se zjišťovala podle stavu kapsy?
Anebo vezmeme si za měřítko školní vysvěd
čení a budeme měřiti »jakost« podle toho,
měl-li dotyčný občan samé jedničky či také
trojky, nebo že měl jenom jeden reparát z far
makologie, kdežto jiný občan musel opakovati
celé rigorosum? Opravdu nevíme si rady. Avšak
proroci »jakostné demokracie« taky ne. Řekne
me rovnou: všechny ty řeči s »jakostnou« a »nejakostnou« demokracií nejsou než planým tla
chem. Noviny Sovětského svazu jsou plny nad
šení z nové ústavy SSSR., že je to prý nejja
kostnější demokracie v celém světě (při tom
však žádná jiná politická strana tam nesmí
existovati a kandidovati, než strana komunis
tická!) Nejvíce ovšem křičí o »jakostné demo
kracii italský fašismus a německý hitlerismus!
Totiž každý, kdo úplně souhlasí s Vůdcem a Je
ho stranou, jest tam eo ipso — »jakostný«
občan.
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Nedivíme se těm různým liberalistům, fašis
tům, komunistům — vždyť nevěří v Boha, ne
věří v posmrtný život, nevěří v Církev sv. Ne
mají žádného vyššího cíle a jsou odsouzeni
plaziti se po zemi, nemajíce křídel pro vzlet
k nebi. Divíme se však těm katolíkům, kteří
houževnatě hájí »jakostnou demokracii« ve fa
šistickém pojetí. Divíme se proto, že světlo
pravé víry ukazuje přece správnou cestu i v
otázkách sociálně-hospodářských a politických.
V citované námi encyklice »S palčivou starostí«
píše sv. Otec k věrným laikům v Německu:
»Víme, že svobodné a tajné hlasování mezi
Vámi by bylo vítězným plebiscitem pro školu
církevní. A proto i v budoucnu neúnavně bu
deme odpovědným místům stavětí před oči ne
zákonnost dosavadních donucovacích opatření
a povinnnost připustiti svobodný projev vůle«
(str. 70).
Nezbývá tedy »jakostným demokratům« ze
řad katolisujících fašistů nic jiného, než také sv.
Otce Pia XI. prohlásiti ze vzteku za »demoliberalistu«. Avšak našemu boji proti liberalismu,
komunismu a fašismu se těmito slovy Náměstka
Kristova dostalo posílení a opory.
II.

Podivné jest srdce lidské.
Nadšení z dnešní konjunktury roste. Ovšem,
pouze u těch, kdo z ní mají hmotný prospěch.
Zacelují se rány a škody z dob krise a vesele se
hledí vstříc budoucnosti. Rázem jsou zapome
nuta ponaučení, jež štědře poskytla právě uply
nulá hospodářská deprese. Nic nezapomněli, ni
čemu se nenaučili. Ještě před několika lety li
beralismus byl celým kulturním světem souzen
a slavnostně odsouzen. Dnes však má liberalis
mus zase drzé čelo a pohrdání pro ty, kdo ne
věří v xželezné zákony hospodářské automa
tiky«. Že bída širokých lidových mas zůstala
stejnou, jako i za krise? To pánům liberálům
nevadí ani v nej menším. Technologická neza
městnanost? To prý není pravda. Liberalistické (a mnohdy i socialistické!) listy a časopisy
se tváří, jako by se nechumelilo, a citují jeden
druhého, že tvrzení o trvalé nezaměstnanosti
statisíců lidí u nás jest prý demagogie.
Nechrne mluviti fakta. Podle zpráv živnosten
ských inspektorů připadalo v ostravském reví
ru před válkou z veškeré práce na strojní práci
25%, v r. 1935 však na strojní práci připadlo
již 75°/o. Před racionalisací vyrobili 2 domáčtí
pracovníci za 8 hodin 16 kg perel, dnes vyrábí
na 2 strojích 2 dělníci za 8 hodin 60 kg perel.
Racionalisace v továrně na zpracování lnu a ko
nopí v Nitře měla za následek propuštění 60°/o
všeho dělnictva. V Hradci Králové racionalisa
ce textilní továrny zautomatisovala téměř veš
kerou výrobu. Od r. 1920 do r. 1933 vzrostla
automobilová výroba v CSR. o 1020%; v téže
době vzrostl počet zaměstnanců v automobilo
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vém průmyslu pouze o 320%. Na Podkarpatské
Rusi zavedla jedna octárna výrobu úplně auto
matickou, bez jediného dělníka: ráno se připra
ví suroviny, stroje se spustí a továrna se zavře;
večer přijde pan továrník pro hotové výrobky.
Cím více bude konjunktura na postupu, tím
prudší bude také tempo racionalisace, neboť vý
robci se snaží co nejvíce využiti lepšího odbytu
a snadnějšího úvěru. Konkurenční ohledy nutí
kapitalistický svět, aby vyzbrojoval podniky
nej modernějším stroj ním zařízením; propouštění
dělnictva z práce jest přirozeným následkem
toho. Ostatně, automatické stroje, ač drahé, jsou
milejšími liberalistickému srdci, nežli živý děl
ník, protože stroje jsou pokorný, pracují bez
odmluvy od rána do rána, nevyžadují sociál
ních dávek, nestávkují a nežádají vyšších mezd.
Liberalistický duch volné soutěže a honby za
největším ziskem zneužívá úžasného pokroku
technologie a vědeckého řízení práce pouze ku
vlastnímu prospěchu, bez ohledu na osud lidí
navždy vyřaděných z pracovního procesu. Racionalisační tempo bylo by lze zmírniti v rámci
liberalistického řádu jenom pronikavým sníže
ním životní úrovně dělnictva: klesnou-li mzdy
tak, že kapitalistům se spíše vyplatí vyráběti
s pomocí manuelní práce, potom ovšem nebu
dou investovati těžké miliony do moderního
strojního zařízení. V tom smyslu též píší různí
liberalističtí národohospodářští pisálkové: že
prý nezaměstnanost je jenom proto, že dělní
ci trvají na svých vysokých mzdách a nechtějí
snížiti svou životní úroveň. Při tom však prolé
vají krokodílí slzy nad tím, že ten zlý stát ne
a ne »uvolniti hru hospodářských sil«. Nemalé
nářky slyšíme ovšem i od našich vývozců, že
prý naši dělníci nemají smysl pro oběti ve pros
pěch usnadnění exportu. Podíváme-li se však
na poměry, ve kterých žije dělník obchodně
nej úspěšnějšího průmyslu ve světě, dělník ja
ponský, snadno zjistíme hlavní příčinu japon
ského úspěchu (citujeme údaje podle článku
G. Steina z Tokia, The Fortnighty, IX., 1936):
dělník vydělá denně 1 yen 20 sen, t. j. našich
250 Kč měsíčně. Má-li z tohoto enormního pří
jmu živiti sebe, manželku a jedno dítě, musí počítati takto: Položka na rýži (denně 21/dibry)
— 198 Kč měsíčně, ostatní potraviny 51 Kč mě
síčně; na byt, šatstvo, kulturní potřeby zbývá
1, slovy jedna Kč, což jest, řekli bychom, skoro
nedostatečné. Proto musí vydělávati také man
želka, resp. dítě. Odrostlá dívka může v továrně
vydělati našich asi 100 Kč, což při drahotě bytů
v Japonsku sotva stačí na zaplacení nájemného.
Ošacení a pod. zůstává nerozřešeným problé
mem. Lze ovšem jisti ještě méně, než-li japon
ský dělník. Takový umělec v hladovění přece
vydrží dlouhou dobu nejisti a také je živ. Mno
ho jídla škodí a dělají se z toho žlučové ka
ménky. Proto také někteří naši zaměstnavatelé,
zejména z těch, kdo rádi a hojně cestují, vřele
doporučují našim dělníkům, aby se přeoriento
vali na rýži, sóju a pod., potom prý poroste náš
export do ciziny. »Opravdu, podivné jest srdce
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lidské, zejména má-li ho člověk v měšci!«, po
vzdechl jednou Marx. Povzdechněme s ním
taky.

III.

Dělník a stroj.
K paradoxům naší doby patří též boj člověka
se strojem. Stroj, který byl původně myšlen ja
ko pomocník a přítel člověka, stal se jeho zotročovatelem a konkurentem. Ne svou vinou,
ovšem. Cožpak důmyslně seřízená hromada že
leza může za to, že dělník tratí práci a výdělek?
Pojem viny či zásluhy nelze aplikovati na
mrtvou hmotu ani ne na nerozumné živé tvor
stvo. Není zásluhou krávy, že poskytuje lidem
mléko; rovněž nebylo by její vinou, když by
její mléko mělo špatnou jakost. Kdo jest tedy
vinníkem, že stroje připravují lidi o pracovní
důchod? Snad ten, kdo stroj zkonstruoval a
zhotovil? Avšak konstruktér má na mysli pře
devším účelnější a lepší výkonnost pracovního
pochodu. Vynálezce, konstruktér, .mechanik, tito
přece nemohou býti nazýváni nepřáteli lidstva,
protože naopak zvyšují výrobní možnosti, umož
ňují hojnost a blahobyt, zbavují člověka zby
tečné dřiny. Naše doba jest dobou strojní práce.
To znamená, že lidstvo již se nemusí obávati
v budoucnosti nouze z nedostatku. Před 140 le
ty vydal anglikánský pastor Robert Malthus
knihu, ve které dovozoval, že lidstvo se roz
množuje rychleji, nežli předměty obživy, což
nutně vede k bojům uvnitř lidské společnosti
a k bídě. Malthus usuzoval takto: všude ve svě
tě rostlinném a živočišném pozorujeme neoby
čejnou rozmnožovací schopnost, ale omezenou
možnost obživy. Kdyby zárodky všech živých
organismů se mohly nerušeně vyvíjet, mohly
by naplniti během několika tisíciletí miliony
světů. Pouze železný zákon nutnosti je udržuje
v určitých mezích. Jelikož člověk také podléhá
tomuto zákonu, proto v důsledku jeho neustá
lého rozmnožování se vyskytuje nedostatek
prostředků k obživě, hlad, chudoba a vymírání,
což omezuje další přírůstek obyvatelstva. Vál
ky, epidemie, hlad — to vše podle Malthusa
jest pouze moudrým zařízením přírody, aby
lidské pokolení nevzrostlo do nesnesitelného
počtu.

Kniha Malthusova učinila přímo obrovský
dojem v celém kulturním světě a měla vliv i
na praktickou sociální politiku států (reforma
chudinské péče, zákazy sňatků nemajetných a
pod.). Lidská bída se prohlašovala za nutný dů
sledek nerozumu chudáků samých: proč plodí
zbytečně děti, »pro něž není již místa u velké
tabule přírody«? Liberalističtí národohospodáři
a politikové se s pochopitelnou rozkoší chopili
učení Malthusa, poněvadž absolutně osprave
dlňovalo sociální nerovnosti a rázem zbavovalo
bohaté třídy obyvatelstva zodpovědnosti vůči
chudým a utlačovaným.
Výsledky přírodního badání se zdály nasvěd193

čovati správnosti vývodu Roberta Malthusa.
Tak na příklad proslulý botanik Linney vypo
čítal, že kdyby jednoletá rostlina produkovala
pouze dvě semena, vzrostl by počet jejích po
tomku na jeden milion již ve dvaceti letech!
Avšak ve skutečnosti rozmnožovací schopnost
organismu jest ještě mnohem větší. U někte
rých velkých ryb, na př. u vyz, dosahuje počet
jiker asi 20 milionU. Jediný list kapradí Aspi—
dium filix mas produkuje na 14 milionU spor.
Střevní parasit Taenia solium má na 100 milio
nU vajíček! Každý zná, jaká hustá vrstva semen
leží na zemi kolem topolU a j. stromU; každé
semínko by se mohlo státi novým stromem,
kdyby ...
Kdyby mělo ovšem možnost se nerušeně vyvíjeti. Avšak v přírodě všude zuří boj o život.
Moudrá Prozřetelnost zařídila to tak, že z tisí
ců a milionU organismU na živu zUstává pouze
několik jedincU. Tak se udržuje rovnováha a
harmonie v rostlinné a živočišné říši. Má tedy
Malthus pravdu? Musí proto existovati války
mezi národy, chudoba a hlad, nemoce a vymí
rání?
Nikoliv! Pro lidské pokolení neplatí přírodní
zákon »boje o život«, nýbrž Boží přikázání —
nezabiješ, Boží zákon — miluj bližního jako
sama sebe! A což nedostatek obživy? »Nepečuj
te úzkostlivě o život svUj, co byste jedli, ani o
tělo své, čím byste se odívali. Není-li život více
nežli pokrm, a tělo více než oděv? Pohleďte na
ptactvo nebeské, že neseje, ani nežne, ani ne
shromažďuje do stodol, a Otec váš nebeský živí
je. Nejste-li vy dražší než-li ono? . . . Nepečujte
tedy úzkostlivě, říkajíce: Co budeme jisti, aneb
čim se budeme odíváti? Neboť toto všecko po
hané hledají; ví zajisté Otec váš nebeský, že to
ho všeho potřebujete.« (Mat. 6, 25—32.)
Tak velkolepě odpověděl Božský Spasitel
všem pochybovačUm, a lidé nemohou a ne
smějí se říditi jiným přikázáním, než Božím, ji
nak se snášeti vzájemně než s láskou, a jinak pečovati o statky vezdejší, nežli s hlubokou dUvěrou a nadějí v Boží dobrotu a moudrost! O ně
kolik let dříve, než vyšla kniha Malthusova, byl
Wattem vynalezen parní stroj: byla to odpověď
Prozřetelnosti na lidskou pochybovačnost.
Myslí-li někdo, že technická revoluce, počí
najíc 18. stoletím až do naší doby, znamená
pouze nové výrobní metody anebo pouze nový
zpUsob vykořisťování člověka člověkem, pak se
velice mýlí. Fred Henderson ve své proslulé
knize »Peněžní velmoc a lidský život« praví o
významu techniky naší doby: Se stanoviska výrobnosti jest problém chudoby pro lidstvo na
vždy rozřešen. Henderson a jiní zastánci mo
derní techniky mají zajisté pravdu, když tvrdí,
že lidská bída jest dnes anachronismem. Pro
středkU obživy mUžeme více vyrobiti než jich
mohou lidé zkonsumovati — to jest nevyvrati
telná pravda a skutečnost dnešní doby!
Stroiová technika jest proto velikým dobro
diním pro člověka, jest to dar Ducha sv. lidem.
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Není žádná přírodní nutnost, aby v lidské spo
lečnosti zuřil boj o život, není objektivní pří
činy k válkám, chudobě a hladu. Vidíme-li však
kolem sebe moře lidské bídy, není to zaviněno
nutným nedostatkem statků, nýbrž nemravným
a nerozumným uspořádáním společnosti. Dnes
nikdo nepochybuje, že jenom špatný sociálněhospodářský řád, který sám má svou příčinu
v odklonu lidstva od přirozeného a Božího zá
kona mravnosti, jest hlavním vinníkem válek,
bídy a pod. Avšak byly doby, kdy celá vina se
dávala mrtvým strojům.
Již v 17. století bouřili se dělníci proti stavu
na stuhy. Leydenský magistrát zakázal v r. 1629
výrobu na tomto stroji, v Kolíně n. Rýnem za
kázali ji v r. 1676. První větrná pila byla da
vem rozbita v Londýně rovněž v 17. století.
V r. 1758 byl od 100.000 dělníků zapálen stroj
na stříhám vlny. Nicméně, stroje se ujímaly
všude od druhé poloviny 18. století. Chamtivost
liberalistického kapitálu neznala mezí. O něja
kých sociálních kompensacích pro stroji vyřa
zené lidi nebylo tehdy ani potuchy! V první po
lovině 19. století vymřely od hladu desetitisíce
ručních tkalců bavlny, poněvadž stroje jim vza
ly práci. Guvernér Východní Indie psal v roce
1835: »Kostmi ručních tkalců bavlny jsou zbě
leny roviny Indie.« V minulém století dělníci
se všude bouřili proti zavádění stroje, mnohdy
to vedlo ke krvavým srážkám s ozbrojenou
mocí. Dnešní dělník jest nesrovnatelně uvědo
mělejší, nežli byl dělník z minulého století.
Dělník naší doby ví, že stroje nejsou jeho ne
přáteli, nýbrž že jeho úhlavním nepřítelem jest
stávající nespravedlivý, na liberalismu se zaklá
dající řád. Boj dělnictva a s ním též všech po
ctivých lidí jest zahrocen nikoliv proti moderní
technice, tomuto daru Ducha sv., nýbrž proti
liberalistickému kapitálu. V novém spravedli
vém společenském řádě zaujme též moderní
technika to postavení, jež jí právem náleží: slu
žebníka, pomocníka a přítele lidstva.
IV.
Nutnost studia sociálních encyklik.

Rodinná mzda.
Sbírka »Životem« hraje v našem veřejném
životě důležitou úlohu, neboť v statisícových
nákladech šíří mezi lidem správné katolické zá
sady. Zejména je důležité, že tato sbírka konkretisuje jednotlivé zásady papežských sociál
ních encyklik. Je samozřejmé, že konkretisace
některých myšlenek sv. Otců vyžaduje opatr
nosti právě z toho důvodu, že knížky sbírky
»Životem« jsou tolik rozšířeny. Pozornosti
zasluhuje tato konkretisace pojmu »rodinná
mzda« (»Proti rudému nebezpečí«, str. 30, sbír
ka »Životem« č. 268): »Kdyby se upravily hos
podářské poměry v duchu papežských encyklik,
dělník by měl existenční minimum, svobodný
aspoň 400 Kč měsíčně, ženatý 700—800 Kč mě
síčně a na každé dítě by dostával příplatky, ne
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boť by byly zavedeny mzdy rodinné.« (? red.) O
»rodinné mzdě« existuje celá řada nesprávných
pojmů a definicí, ačkoliv právě tento pojem je
dobře zpracován katolickou sociologií. »Rodinná
mzda« není pracovní příjem, jaký má dostávati
pouze ženatý dělník s rodinou, nýbrž jest to
pracovní důchod v takové výši, že svobodný
dělník může na základě tohoto se oženiti a založiti rodinu. To znamení!, že každý do
spělý pracující má spravedlivý
nárok na rodinnou mzdu!
Svatý Otec Pius XI. píše o této otázce
(Quadr. anno, překl. dr. B. Vaška, II. vyd., str.
32):
»Především se má dělníku poskytnouti mzda
taková, aby stačila, aby mohl uživiti sebe i svou
rodinu... Sociální spravedlnost vyžadu
je, aby se co nejdříve zavedly nápravy,
kterými by se zabezpečila každému od
rostlému dělníku taková mzda..«
P. Dr. F. Kruš S. J. píše (»Rozpravy« I., č.
15, str. 197): »Nebude zbytečno upozornit, že
mzda rodinná není totéž, co rodinné
přídavky, o nichž se tento odstavec encykliky
(č. 71) ke konci také zmiňuje; i ty vřele schva
luje sv. Otec, ale kromě nich žádá pro děl
níky více, totiž stálou mzdu, stačící na
výživu spořádané rodiny...
Encyklika praví: »Každému odrostlému děl
níku;« to jsou ti, kteří jsou oprávněni míti a
zpravidla také mají rodinu; neužil-li někdo ješ
tě svého práva, založit si rodinu,, nezmenší
se proto jeho právo na spravedlivou
mzdu.« (Podtrhnuto námi.)
Téhož mínění jest také P. Nell-Breuning S.
J. (»Die soziale Encyklika«) a jiní věhlasní ka
toličtí sociologové.
Záleží na tom, upozorňovat na tento pojem
rodinné mzdy? Ano, neboť chceme-li úspěšně
čeliti podvratné komunistické propagandě, mu
síme především znáti katolickou sociální nauku.
Jinak mohlo by se státi, že komunista, čtoucí
jiný výklad jednotlivých zásad papežských en
cyklik, by řekl: »A tohle má býti křesťanská
spravedlivá mzda? I dejte mně s tím farizejstvím pokoj, já raději zůstanu při starém tříd
ním boji!«
Řekněme tedy konkrétně: Svobodný od
rostlý dělník musí dostávati aspoň 900
až 1000 Kč měsíčně, aby se mohl oženiti
a uživiti sebe a svou rodinu. Upozorňuje
me při této příležitosti na anketu o rodinné
mzdě, již nedávno pořádalo Sdružení katolické
mládeže. Anketa SKM. zní:
Jsou dvě možnosti pro zavedení rodinné
mzdy, a to:
1. Jednotkou pro určení mzdy by byla spo
třeba svobodného člověka. Jeho mzda by se pak
zvyšovala po sňatku přídavkem na ženu a stup
ňovanými přídavky na děti.
2. Jiným způsobem rodinné mzdy by bylo
zavěsti (dle různých oborů práce, ovšem od
stupňovanou) jednotnou mzdovou základnu, při
čemž by se srážky děly cestou zákona ve formě
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zvláštní daně, která by klesala úměrně s ros to, že »dialektické pojetí dějin« se v této otázce
toucím počtem příslušníků rodiny.
rozchází s historickou pravdou; to už vlastně
Jest ovšem bezpochybné, že prvý způsob ro jest osudem dialektiky. Nás zaráží rozpor v po
dinné mzdy není vůbec rodinnou mzdou. Prak jetí pana soudruha Švermy s K. Marxem, jenž
tické uskutečňování tohoto způsobu by též na měl o protikatolické reformaci docela jiné mí
razilo na velké sociální a hospodářské překáž nění. Necháme však nejdříve mluviti historic
ky, neboť by mnozí zaměstnavatelé začali pro- kou pravdu.
pouštěti své ženaté zaměstnance, resp. nepřijí
V knize »Žižka a jeho doba«, I., píše prof. Pe
mali by je do práce. Pro svobodné by tento způ kař na stránce 196:
sob mzdy znamenal úplnou odvislost od za
»Výsledky válek husitských byly, jak se
městnavatele, poněvadž by musel každý, kdo by
se chtěl oženiti, se nejdříve ptáti pana šéfa, zda uznává obecně, nejzhoubnější právě pro sed
láka. V souvislosti těch poddanských škod má
li mu to dovolí.
Avšak druhý způsob mzdy odpovídá úplně důležité místo i plné vyvrácení panství církev
intencím papežských encyklik a zásadám křes ních. Jejich množství a rozsah přispěly jistě
ťanské sociologie. V č. 1. »Rozprav« t. r. jsme především k zesvětačení církve a budily právem
odpor. . . Ale naproti tomu třeba vzpomenouti,
psali na str. 18.:
že statky bývaly jaksi tichou reservou moci
»Dodali bychom k tomu (t. j. k druhému způ královské, jez považovala se za vrchního vlast
sobu mzdy v anketě SKM) jen, že opravdová níka jejich, že to byl pražský arcibiskup doby
křesťanská spravedlnost a láska vyžaduje, aby Václava IV., jenž pro rozšíření práv poddan
živitelé rodin s velkým počtem příslušníků ských projevil porozumění největtí... je také
dostávali kromě rodinné mzdy (ve smyslu dru známo jinak, že »pod berlou« se poddaným
hého způsobu ovšem) a daňových úlev ještě i vedlo poměrně nejlépe ... na statcích duchov
přirážky (třeba ve formě příspěvků stavovské ních najdeme také v té době nejvíc pokroku
vyrovnávací pokladny a pod.).«
správního a tuším i technicky hospodářského.
Otázka spravedlivé mzdy jest středem děl Ve válce a po válce octly se zničené církevní
nické otázky vůbec. Připomeneme jen, že komu statky většinou v rukou panstva — od té doby
nistické hnutí vychází z these, že nemůže býti teprv mohl vzrůsti v zemi velký panský vel
spravedlivého námezdního poměru, pokud exis kostatek, jehož nároky se na poddané utužily.«
V knize Pekařově čteme též o tom, jak ve
tuje soukromé podnikání. Tedy něco, co se ra
dikálně rozchází s katolickou sociální naukou. skutečnosti vypadala pověstná »demokracie« tá»Kapitalismus může býti špatný, ale není špat boritů: přísné rozlišování stavů a stavovských
ný svojí podstatou,« říkají encykliky §y. Otců. výsad, hierarchie hodností a pod., takže spo
Proto jest nutné, dobře si uvědomovati správné lečenské zřízení u táboritů se ničím nelišilo od
zásady, na nichž lze vybudovati spravedlivý tehdy obvyklého řádu. Vidíme, že velectěný pan
společenský řád. V papežských encyklikách na soudruh vzal nějak špatnou míru »dialektiky«
jdeme všecko, co potřebujeme věděti o otázkách na husitské hnutí. Mohou ovšem marxisté namítati, že Pekař byl reakcionář a zakuklený klesociální obnovy.
rikál, a že na ně neplatí, kromě Karla Marxe,
žádná jiná autorita. Nuže, obraťmež se k Mar
V.
xovi a k jeho názorům na protikatolickou re
formaci.
Karel Marx contra »Rudé Právo«.
Na stránce 205 českého vydání »Kapitálu«
V »Rudém Právu« ze dne 4. července t. r. na
z
r.
1921 čteme poznámku:
psal pan soudruh Jan Šverma v článku »Hus,
Tábor a naše doba« m. j. toto:
»Protestantismus hraje důležitou roli při
»A protože římsko-katolická církev byla nej vzniku kapitalismu již svou přeměnou téměř
větším feudálním velmožem a největším bohá všech tradicionelních dnů svátečních ve dny
čem země — husitské hnutí musilo naraziti na všední.«
její moc a sílu . . . Husitské a táborské hnutí
Tato poznámka autora »Kapitálu« se ovšem
vítězilo proto, poněvadž dalo lidovým masám na málo
shoduje s jeho učením, že vědomí jest ur
účet feudálních pánů lepší život a svobodu — čováno bytím, a ne naopak, ale věcně jest na
dalo lidu, zač bojovat.«
prosto správná. Na str. 171 čteme poznámku
Celý článek je zřejmě proniknut snahou, býti B. Engelse, dlouholetého přítele, spolupracov
co nejvíce »dialektickým«. Že při tom pan sou níka a komentátora Marxe:
druh zachází s dějinami, jako pověstný Pro»V 15. století byl německý sedlák téměř všu
krustes se svými nebohými hosty, patří už jaksi
k methodě dialektického materialismu. Avšak de sice podroben jistým povinnostem v plodi
překvapuje to, že pan soudruh označuje husit nách a práci, ale jinak byl skutečně svobodný
ství a vůbec protikatolickou reformaci za »po muž . . . Vítězství šlechty v selské válce učinilo
krok« a za jakousi sociální vymoženost chudého tomu konec . .. Již v polovině 16. století byli
lidu na konci středověku. Nás zaráží nikoliv východopruští, braniborští, pomořanští a slez
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ští a brzy na to i šlesvickoholštýnští sedláci
sníženi na nevolníky.«
Abychom pana soudruha Svermu přesvěd
čili, že se svými názory na středověké instituce
patří nikoliv k »vyvolené« skupině Marxových
adeptů, nýbrž naopak k zaostalým »maloměš
ťáckým antimarxistickým záškodníkům«, citu
jeme (str. 571):

bo uznáváte záváznost autority Marxe a En
gelse, potom zase nesmíte psáti o církevním
feudalismu ve středověku a o reformačních bou
řích, tedy i o husitství a pod., v duchu mělkého
»pokrokářství« volnomyšlenkářských šmoků.
Jest známou věcí, že sám Marx nemohl »mar
xisty« ani cítit, a měl k tomu zajisté dobré dů
vody. Především ten, že většina marxistů ani
nečetla »Kapitál« a žije ideově jen z laciných
popularisačních spisků. Činíme panu soudruhu
Švermovi návrh, aby navštěvoval naši »Sociál
ní školu«, kde se mu dostane patřičného vzdě
lání v těch věcech, o nichž nyní píše bez do
statečného porozumění.

»Japonsko se svou čistě feudální organisací
pozemkového vlastnictví a s vyvinutým malorolnictvím skýtá daleko věrnější obraz evrop
ského středověku, nežli všechny naše dějepisy,
diktované většinou měšťáckými předsudky. Je
příliš pohodlno býti »liberálním« na útraty stře
dověku. «
Na téže stránce 571 čteme o předreformačním
stavu rolnictva: »Ve všech zemích evropských
charakteršsuje feudální výrobu dělení půdy me
zi co možno největší počet usedlíků . . . Ačkoli
Kardinál František Ehrle: Scholastika a její
anglická půda po dobytí Normany byla rozdě
lena v obrovská baronství, byla poseta malými úkoly v naší době. Překlad P. Aloise Jemelky
rolnickými statky, jenom tu a tam byly výji T. J. , Praha 1937, str. 82, cena?
mečně větší statky vrchnostenské. Takové po
Podnětem k tomuto spisu (po prvé vyšel r.
měry, za současného rozkvětu měst, jakým se 1918) byly církevní dekrety o studiu scholasti
vyznamenává století patnácté, umožnily ono ky, hlavně sv. Tomáše Aq. Scholastická filoso
bohatství lidu, .. . ale vylučovaly bohatství ka fie jest jedině způsobilá, aby dokázala nutné
pitálové. «
předpoklady zjevení, stmelila je v jeden sou
Nedosti na tom. Karel Marx, jehož nepopi stavný celek a je hájila. Církev sv. vřele do
ratelnou předností bylo hluboké, všestranné poručuje studium zejména sv. Tomáše Aq., ne
vzdělání a poctivé zacházení s dějinnou skuteč boť on je vynikajícím vzorem pro nezištné a
ností, tak hodnotí proticírkevní reformaci (str. vytrvalé hledání pravdy, a v mnohých otázkách
položil pevné základy.
573):
Zjpvení je pro theologii scholastiků předním
Nového strašného podnětu dostalo se násil
pramenem
a předmětem, pro filosofii však vněj
nému procesu vyvlastňování mas lidových v 16.
ší
normou.
Scholastikové sloučili ve skvělé syn
století reformací a obrovskými krádežemi cír
kevních statků, které ji provázely. Katolická thesi křesťanské zjevení a aristotelovskou filo
církev byla v době reformace feudální vlast sofii. Aristoteles nashromáždil a uspořádal
nicí velké části anglické půdy. Potlačením v metodické a logické formě celou myslitelskou
klášterů atd. byli jejich obyvatelé vrženi mezi a badatelskou činnost starověku. Bylo to nejproletariát. Církevní statky byly z velké části vyšší poznání, jehož dosáhl rozum čistě přiro
rozdány loupežným královským milcům nebo za zenou cestou, jako řecké umění bylo vrcholem
směšnou cenu prodány spekulantským pachtý- v oboru krásna. Řecká filosofie a řecké umění
řům a měšťanům, kteří staré dědičné usedlíky měly míti pro další vývoj lidstva trvalou cenu.
hromadně vyháněli a jejich hospodářství spo Sv. Tomáši Aq. přísluší zásluha, že užil všech
prostředků svého jasného a pronikavého ducha
jovali.«
k zpracování aristotelovské filosofie ve světle
Pro zajímavost uvedeme ještě jeden výrok křesťanského zjevení. Andělský učitel nebyl je
z »Kapitálu«, ve kterém Marx takto charakte- diným badatelem na tomto poli. Vedle něho i
risuje vliv protikatolické reformace na proces jiní učenci věnovali se téže práci. Avšak u sv.
prvotní akumulace (nashromáždění) kapitálu Tomáše vzbuzuje obdiv především jeho neoby
(str. 584):
čejná síla přesvědčení, jeho jedinečná jasnost
»Loupení církevních statků, obrny siné zcizení (»jasná slova předpokládají jasné myšlenky«,
státních statků, krádež obecného majetku, usur- praví autor knížky) a jeho hluboká znalost sou
pátorská a s bezohledným, terorismem provede časné a předchozí vědy. Užívá řecké, arabské a
ná přeměna vlastnictví feudálního a dlaňového židovské filosofie a jeho shrnutí a zpracování
(obecného) v moderní vlastnictví soukromé — literatury stálo dokonale na výši jeho doby.
to byly idylické metody původní akumulace.«
Autor v dalších kapitolách líčí změny a čás
tečný
úpadek v době pozdní scholastiky (vznik
Tak co, pane soudruhu? Nahlížíte tedy sám,
že jste se poněkud přenáhlil s tím »pokrokem«, nominalismu a j.), opětný rozkvět scholastiky
není-liž pravda? Můžete ovšem popírati závaz v 16. a 17. století a pozdější úpadek její, a po
nost výroků Karla Marxe a B. Engelse, pak ale pisuje cestu, jakou si razila scholastická filoso
již nepatříte mezi pravověrné komunisty. Ane fie k duším novodobých myslitelů. Je nespor-
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né, že mezi scholastikou a novější filosofií, jak
se už vyvinula, jsou v různých základních otáz
kách nepřeklenutelné protivy. Mnohé věty
novější filosofie jsou neslučitelné se základy
křesťanské víry. Jest proto třeba pozorně a svě
domitě vyvraceti bludná učení dříve, než za
kotví v přesvědčení mládeže, zejména akade
mické. Poslední papežové nabádali katolickou
akademickou veřejnost k důkladnému studiu
scholastické filosofie (encykl. »Aeterni Patris«
Lva XIII., »Doctoris Angelici« Pia X., »Studio
rum ducem« Pia XI. a j.). Papežové jakožto
strážci Božího zjevení měli především v úmy
slu dáti studujícím klerikům základnu filoso
fickou a theologickou co nejvíce vyzkoušenou
a nejpevnější. Není divu, že sv. Otcové dopo
ručovali velmi vřele v první řadě studium sv.
Tomáše. Některé řády přijímají nauku sv. To
máše Aq. za svoji oficielní studijní látku. Nic
méně Církev při vší úctě k »společnému Uči
teli« zamítla pokusy učení světcovo zdůrazňovati takovým způsobem, že by názory ostatních
význačných škol tím byly odsuzovány nebo as
poň méně hodnoceny, jelikož pro vyzkoumání
pravdy má svobodné závodění názoru největší
význam. Proto ona »iusta libertas«, již Církev
sv. dopřává všem badatelům. »Cíl je jasně vy
tčen, vůdce je připraven, cesta pro službu prav
dy je volná,« píše kardinál Ehrle. Naším úkolem
je všemi silami pracovati o to, aby scholastic
ká filosofie a theologie naší doby byla hodna
svých velkých dějin a splnila své dnešní velké
úkoly.
G.

ZAJÍMAVOSTI
ze života sociálního a hospodářského.
Jak důležité a užitečné je studium marxismu
v naší sociální škole.

V revui »Tak« byla před nedávném uveřej
něna úvaha dr. R. J. Malého o marxismu. Jsme
také toho názoru, že jest nutno stále upozorňovati na bludy marxismu, neboť nebezpečí ko
munismu a vůbec všech protidemokratických
ideologií je v naší pohnuté době velmi aktuelní.
Marxistická teorie si stále získává nové stou
pence ze řad mládeže a lze proto vítati každé
seriosní úsilí o to, aby se proti propagandě sta
věla propaganda, proti teoriím bludným učení
pravé. Marxismus jest velice nebezpečným blu
dem, poněvadž v jeho učení jest obsaženo něko
lik zrnek pravdy. Odděliti pravdu od lži nebývá
vždy lehko a proto marxistická teorie pořád na
chází cestu k mladým duším, které oslňuje svou
zdánlivou vědeckostí a hloubkou. O nadhodnotu,
dialektický materialismus a třídní boj, jakožto
sociologické činitele, byly sváděny nesčíslné bo
je, jež ani dnes neztratily ničeho na své aktuál
nosti. Jest proto nutno, aby katoličtí veřejní
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pracovníci uměli co nejlépe čeliti komunistické
agitaci. K tomu jest ovšem třeba důkladné zna
losti Marxova učení. Nestačí lecjaké populární
brožurky o marxismu; nestačí ani znalost »ko
munistického manifestu«. My katolíci musíme
ovládati marxismus při nejmenším stejně dobře,
jako skvěle školení komunističtí agitátoři, aby
chom mohli s odpůrci bojovati úspěšně jejich
vlastními zbraněmi na jejich vlastní půdě. V na
ší »Sociální škole« se proto studiu marxismu
věnuje zvláštní péče. Probírají se tam filosofic
ké, sociologické a národohospodářské základy
marxismu. Nelze pochopiti Marxe bez znalosti
filosofických proudů nové doby, zejména filoso
fie racionalistické a základů Kantovy noetiky.
Dále bylo třeba věnovati pozornost filosofii Hegela, Strausse, Bauera, Feuerbacha, Stirnera.
Značný vliv na vznik marxistického světového
názoru vykonalo přírodovědecké badání minu
lého století — Lamarque, Lyell, Darwin. Na
poli národohospodářském jest patrný vliv kla
sického liberalismu, utopických socialistů ve
Francii a v Anglii, německých socialistů Lassalle,
Rodbertuse-Jagetzowa a j. Nejlepším pramenem
pro studium všech myšlenkových proudů, jimiž
byl Marx ovlivňován, jest první část »Kapitá
lu«, kde čtenář najde mnoho citátů, polemik a
poznámek. Jest velmi důležité, aby katoličtí
ideoví bojovníci se vždy drželi skutečných ná
zorů autora »Kapitálu« a nedali se v zápalu
protimarxistického boje strhnouti k nesprávným
údajům a závěrům. Dobrá věc tím jenom trpí,
poněvadž poněkud vzdělanější soupeř mohl by
velmi snadno odraziti útoky, dobře sice myšle
né, ale nešikovně a bez dostatečné průpravy
provedené. Nebude nám proto autor úvahy
v »Tak«u míti za zlé, když poopravíme některá
jeho tvrzení, jež by mohla vrhnouti nesprávné
světlo na marxismus a původ jednotlivých jeho
složek.
Na příklad čteme v článku dr. R. J. Malého,
že Marxova theorie nadhodnoty má původ v u
čení francouzského anarchisty Proudhona. To
není správné. Tvrdil-li Proudhon, že majetek je
krádeží (což již před ním hlásal Brissot de Warwille ve Francii a Thompson v Anglii), nebyla
tato these východiskem pro Marxovo učení o
nadhodnotě. Nadhodnotou nazývá Marx přírů
stek hodnoty kapitálu, reprodukovaného ve své
hodnotě. Tento zjev ovšem znali národohospo
dáři už dávno před Marxem. Avšak nikdo
z Marxových předchůdců nemohl vysvětliti
vznik tohoto přírůstku kapitálu a přeměnu nad
hodnoty v kapitál. Proudhon se pokusil objasniti nadhodnotu nesprávnou funkcí kovových
peněz, nepodařilo se mu však uspokojivě odpověděti na otázku o původu vzniku nadhodnoty.
Marx nejen že nenásledoval Proudhona, ale pří
mo rozdrtil svojí »Bídou filosofie« Proudhonovu »Filosofii bídy«. Marx dovozoval, že původ
vzniku nadhodnoty jest třeba hledati nikoli v
závadách směny, nýbrž v samotném výrobním
procesu. Marx a Proudhon stáli na opačných
pólech, co se týče názorů na podstatu a vznik
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nadhodnoty. Učení o nadhodnotě Karla Marxe
se opírá zcela o školu klasického libe
ralismu (hlavně: Smith a Ricardo).
Marx nebyl prvním socialistou, jenž vydat
ně čerpal z liberalistické studnice. Henri de
Saint Simon se svými žáky Enfantinem a Ba
zardem, Louis Blanc, Sismondi, Rodbertus, Las
salle— všichni tito socialisté se teoreticky opí
rali o nauky Smitha a Ricarda, a to hlavně o
jejich t. zv. pracovní teorii hodnoty. Na zákla
dech liberalistické nauky vybudoval Lassalle
svůj pověstný »železný zákon mzdový« a vy
tvořil tím nebezpečnou zbraň proti liberalistickému kapitálu. Marx nikdy neuznával »želez
ného zákona mezd«, nýbrž ukul si z materiálu,
jejž mu poskytli klasikové liberální školy, ji
nou, mnohem hroznější zbraň proti kapitálu —
svou proslulou »nadhodnotu«. Na základě de
tailního rozboru pracovní teorie hodnoty utvo
řil Marx teorii nadpráce, jako původu
nadhodnoty. Spojením teorie nadhodnoty
s materialistickým světovým názorem a s dia
lektickým principem Hegelovým povstal pak
marxismus, který otřásl světem od základů a
s nímž jest boj ováti každému uvědomělému
křesťanu.
Jest osudným omyl dra R. J. Malého, že to
tiž kromě marxismu nemůže existovati v naší
době žádný jiný socialismus. Stačí pouze poukázati na naši sociální demokracii, anebo na
belgického teoretika socialismu H. de Mana,
abychom se přesvědčili o pravém opaku these p.
dr.R.J. Malého. Moderní socialismus má s mar
xismem velmi málo společného; jest to spíše
snaha po lepším sociálním řádě v pojetí mate
rialistickém. Pravověrnými marxisty jsou, resp.
chtějí jimi býti pouze komunisté, kteří doposud
ještě věří v nadhodnotu, dialektický materialis
mus a třídní boj (i zde se dr. Malý dopustil
omylu: první, kdo jasně vyslovil myšlenku, že
lidské dějiny nejsou než dějinami třídních zá
pasů, byl Gracchus Babeuf, popravený ve Fran
cii na konci 18. století, nikoliv ti, které dr. Malý
cituje). Nebezpečným bludem jest též učení
amerických technokratů, kteří sice jsou vzdále
ni marxistických teorií na sto honů, shodují se
však s Marxem, Engelsem a Bellamym v ideálu
budoucí společnosti.
Zajímavé jest, že Marxovo učení o nadhod
notě má dnes, kromě komunistických obhájců
ex offo, horlivé stoupence také v řadách ital
ských fašistických teoretiků, zejména mladé
generace. Tato okolnost svědčí o tom, že nelze
pokládati fašismus za dostatečnou hráz proti
marxismu. Ba právě naopak: bude-li někde
v naší době nastolen komunismus, bude to za
jisté v zemích s fašistickým režimem.

né službě. V dopravě 13°/o, v průmyslu 21%
a v zemědělství jen 12%. Podle porovnání sta
tistických dat je viděti, že ubývá studentů z ro
din zemědělských a také obchodnických. Při
bývá však ze řad zaměstnaneckých rodin, po
nejvíce státních úředníků. Tito dávají své děti
desetkrát více studovat než rodiny samostat
ných povolání. O třicetkrát méně studentů do
dávají rodiny dělnické. V roce 1935—1936 stu
dovalo na našich středních školách a učitel
ských ústavech celkem 143.145 žáků, z nichž
mělo rodiče ve státní a veřejné službě 53.753.
Na středních školách v témže roce bylo výborně
způsobilých 16.9°/o hochů a děvčat 28.3%. Ne
způsobilých 8.7% hochů, děvčat 4.7%. Z toho
je patrno, že prospěch je u děvčat lepší než u
hochů.
*

Bytová hygiena v různých státech..
Na 1000 obyvatelů připadá koupelen v:
14
USA
35
Francii
Anglii
Japonsku
12
31
Československu
10
Německu
26
8
21
Norsku
Švýcarsku
6
20
Itálii
Dánsku
Maďarsku
7
19
Holandsku
Belgii
18
V Polsku a Španělsku mají koupelnu ve
svých bytech pouze 5 z jednoho tisíce obyvatelů, v Portugalsku 4, v Řecku 3, v Rumunsku
2, v Jihoslavii 1.
V SSSR je bytová kultura na nejnižší úrovni,
neboť majitelem koupelny je tam teprve každý
desetitisící obyvatel. Anebo tam se koupelny
pokládají za »maloburžoásní předsudek«?
*
Zajímavé výroky o národohospodářské vědě.
»Národní hospodářství jest příšerná sbírka
omylů a falešných závěrů, a těžko jest říci, že
ty v oči bijící lži nebyly úmyslné.« (Frederik
van Eeden.)
»V dějinách není nic tak pokořujícího pro
lidský rozum, jako uznání obyčejných tvrzení
národohospodářů vědou.« (John Ruskin.)
»Lidstvo snad konečně shledá, že zdravé pe
níze a sociální spravedlnost jsou dvě slova, kte
rá znamenají tutéž věc.« (Herbert G. Wells)
»Víra v samočinnou léčivou moc volné sou
těže pobledla.« (Karel Engliš)
»Nejednou myslel jsem, že to národohospo
dářská věda dělá tak z hlouposti, ale stačí je
nom rozebrati t. zv. »vědecká« tvrzení a pře
svědčíme se, že se to neděje z hlouposti, nýbrž
z veliké chytrosti.« (Lev Nikolajevič Tolstoj.)
*

Sociální původ abiturientů.

Obrázky z bolševického ráje.

Je zajímavé sledovati, z jakých vrstev pochá
zí studovaný dorost. Ze sta abiturientů pochází
28% z rodičů, kde je otec zaměstnán ve veřej

Komunisté v celém světě jsou hrdi na úspě
chy socialistické výstavby ve SSSR. Můžete jim
stále poukazovati na bídnou životní úroveň oby
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vatelstva, na práci žen v těžkých povoláních
(k 1. lednu 1935 bylo v sovětském průmyslu
zaměstnáno na 2 miliony žen, t. j. 34°/o z celko
vého počtu pracujících; nepočítáme sem ženy,
které pracují v zemědělství), na zotročení děl
nických odborových organisací, na mrtvící byrokratismus správy, na vzrůst prostituce a al
koholismu — na všecko komunisté mají odpo
věď: »podívejte se na velkolepou organisací vý
roby podle předem stanoveného plánu, podívej
te se na Dněprostroje, Magnitostroje a Bělomořský kanál, podívejte se na socialistickou soutěž
dělníků a na stachanovštinu!«
Avšak v samotném SSSR nadšené hlasy ně
jak umlkly. Naopak, sovětské listy jsou plny
obav o další rozvoj pětiletek. Jest zajímavé, že
hlavními tématy úvodníků sovětských listů jest
agitace »za osev«, »za vypletí«, »za žně«, »za
sklizeň«, »za kvalitní výrobek a proti braku,
z čehož je zřejmě viděti, že to neklape ani v ze
mědělství, ani v průmyslu. Šílené pracovní tem
po, které bylo nasazeno před několika lety,
ochabuje. »Plán« se nevyplňuje. Již v dubnu
bědovala oficielní »Pravda« (ze dne 24. dubna
t. r.), že výrobní plán na první čtvrtletí t. r. ne
byl vyplněn v žádném oboru výroby. Tak na
př. ve stavebním průmyslu byl plán splněn
pouze na 63—76°/o, v lesnictví na 71°/o, skoro
stejně slabě dopadla výroba elektrické energie,
uhlí, nafty, potravin a pod. Sovětské noviny
konstatují, že tempo a beztoho mizerná kvalita
výroby ještě více ochably, a že budoucí vývoj
výroby, zejména obilnářské a dobytkářské, jako
i stavby obytných domů, vzbuzuje největší o
bavy.
Těm p. t. soudruhům, kteří se pořád ohání
Dněprostrojem a pod., připomínáme, aby ne
zapomněli navštíviti letošní jubilejní výstavu
Potěmkinových vesnic ve SSSR (poprvé před
150 lety za dob carevny matušky Kateřiny II.)
*

Kdo všechno jest »židobolševik«?
V rakouském časopise »Der christliche Stän
destaat« čteme, kdo všechno jest »židobolševikem« ve smyslu německých rasistů:
Svatá Stolice; všichni kardinálové; demokra
cie; anglická dolní sněmovna; němečtí bisku
pové; redakce »Times«u; celá francouzská re
publika; newyorský starosta; Československo;
světový tisk; president Roosevelt; kardinál-arcibiskup chicagský; hlavní varšavský rabín; Dán
sko, Švédsko a Norsko; Starý Zákon; Jihoafric
ká Unie; Mendelssohnova suita »Sen noci sva
tojanské«; jesuité; britská admiralita; hudební
a divadelní kritikové; boxer Max Baer.
Důvodně podezřelými ze židobolševismu jsou
kromě lidových komisařů Sovětského svazu
ještě i všichni Neněmci. Další seznam bude uve
řejněn.
*
Kde je nejvíce státních zaměstnanců.
Nejvíce státních zaměstnanců má poměrně
Rakousko (33.77 na 1000 obyvatelů), nejméně
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jich má Itálie (7.51 na 1000). Československo se
svými 11.24 úředníků na 1000 obyvatelů je na
sedmém místě.
*
Světová průmyslová výroba.
V únoru t. r. byl index průmyslové výroby
ve světě (r. 1929 = 100):
Polsko
83.9 Německo
107
CSR.
92.6 Estonsko
117
Holandsko
93.8 Japonsko
157.5
Rakousko
94
Dánsko
134
USA
97.5
V Anglii byl únorový index o 23%, ve Švédsku o 36% vyšší stavu z r. 1929. Ve Francii byl
průmyslový index v únoru t. r. značně pod sta
vem z r. 1929 (78%).
*
K otázce zavedení národního hospodářství na
střední školy.

Tato otázka jest u nás již definitivně rozhod
nuta, ale diskuse o ní v denním a odborném
tisku neustává. Spor se vede hlavně o to, jakým
způsobem má býti národohosp. věda středo
školákům podávána. Při této příležitosti oživuje
starý problém: co jest národohospodářská vě
da? Kam patří svojí povahou a k čemu slouží?
Nejsou to lehké problémy. Na jiném místě při
nášíme výroky některých vynikajících mysli
telů o národohospodářské vědě, vlastně o dneš
ním neutěšeném stavu této. Bude-li se na našich
středních školách vyučovati onomu galimatiáši,
který pod hrdým názvem »národohospodářské
vědy« oficielně našel své místo mezi jinými cti
hodnými vědeckými disciplinami, potom věru
by bylo lépe, kdyby se toho nechalo vůbec.
Dnešní národohospodářská »věda« má jediný
úkol: obhajovali dnešní nemožný a nemravný
sociálně-hospodářský řád. Všechny ty »zákony«
národohospodářské vědy, která si počíná, jako
by byla pouhým odvětvím psychofysiologie ži
vočicha »homo oeconomicus«, jsou prostě k smíchu.Vinu na smutném stavu politické ekonomie
jako vědecké discipliny nese liberalismus, ze
jména ta jeho odrůda, která se nazývá »školou
hraniční užitečnosti« (v Anglii Jevons, ve Fran
cii Walras, v Rakousku Menger, Bohm-Bawerk,
v. Wieser aj.). Tato škola vznikla následkem
panického strachu liberalistického kapitalismu
před zdrcující kritikou Marxe. Této škole se sice
podařilo vyloučiti absolutní platnost t. zv. pra
covní teorie hodnoty, ještě více však se jí poda
řilo vnésti dokonalý zmatek do národohospo
dářského myšlení. Zásluhou této školy stala se
politická ekonomie snůškou sofismat a paralogismů. D^’nenport ve své »Economics of
Entreprise« takto charakterisuje úroveň dnešní
národohospodářské teorie:
1. Úspěšný podvodník, který zbohatne, je tak
veliký nebo větší než Edison.
2. Výrobce lupičského nářadí je tak produk
tivní, jako výrobce automobilů, je-li jeho pe
něžní příjem stejně veliký.
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Není to pouhá satira: podle železných zá
konů« národohospodářské pavědy tyto věty jsou
naprosto správnými. Abychom si jasně uvědo
mili veškerou jalovost této »vědy«, zmíníme
se tu o t. zv. »zákonu nabídky a poptávky«,
jenž jest pro p. t. národohospodáře tím,čím pro
australského domorodce »tabu«. Podle tohoto
»zákona« se totiž prý tvoří ceny a pod. Avšak
každá cenová nabídka předpokládá dvě cenové
nabídky, poněvadž výše penízu, který chci dáti
za nějaké zboží, jest určena cenou, kterou jsem
ochoten dáti za jiný statek. Ergo cena jednoho
statku se určuje cenou všech ostatních statků.
Jinými slovy: abychom vysvětlili jednu cenu,
musíme míti hotový a organisovaný cenový sy
stém! Hlavní dogma dnešní politické ekonomie
spočívá tedy na logickém omylu, který se jme
nuje »circulus vitiosus«! Takový myslitel, jako
P. Wicksteed, po pronikavém rozboru národo
hospodářské lživědy přichází nutně k závěru:
»Vše, co čteme v národohospodářských knihách
o čisté teorii distribuce, ať se to týká úroku,
mezd, renty nebo zisku, je buďto falešné, tvrdi
li se to jen o jedné kategorii právě probírané,
anebo to platí stejně pro všechny kategorie
ostatní.« (Wicksteed: Common Sense of Politi
cal Economy, str. 551).
Na příklad dnešní politická ekonomie tvrdí
docela vážně, že mzdy jsou součástí výrobních
nákladů. Proč? Nikdo neví, je to však pohodlné
pro liberalistického podnikatele. Okrádá-li své
dělníky na mzdách, nedopouští se podle »vědy«
ničeho nesprávného, neboť on pouze »snižuje
svoje výrobní náklady«. Avšak dělník není vý
robní prostředek; dělník jest člověk s nesmrtel
nou duší, tedy účel a ne prostředek hospodář
ství. Vyrábí se proto, aby člověk mohl ukojiti
své potřeby, nikoliv proto, že výroba jest sama
o sobě účelem. Není-li však dělník výrobním
prostředkem, potom nemůže jeho mzda býti
částí výrobních nákladů! Naopak, mzda jest
složkou společenského důchodu, tedy i spotře
by, která jest přece účelem výroby.
Dnešní národohospodářská věda prostě zapo
mněla, že ve středu veškerého hospodaření jest
člověk s tělem a duší, nikoliv nějaký »homo
oeconomicus«. Jest ovšem poučné a užitečné
věděti, jak se vyvíjely hospodářské podmínky
lidského života. Jest rovněž důležité, aby každý
průměrný občan věděl o tom, jak se dnes vydá
vají a obíhají peníze. Není dokonce bez vý
znamu to, co ten který učenec si myslel o ná
rodohospodářské vědě. Avšak to všechno ještě
není věda. Národní hospodářství, jako skutečná
věda, může býti vybudováno jenom na zákla
dech etiky.
Národní hospodářství jest věda, která bádá o
hospodářských podmínkách a vztazích mezi lid
mi, za účelem umožnění dosažení svého životní
ho cíle každému jedinci.
S tohoto stanoviska jest jasné, že každé náro
dohospodářské učení, jež vychází z jiného zá
kladu nežli etického, jest bludné. Bludem jest
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proto učení fysiokratů a klasické liberální ško
ly, bludem jest marxismus, bludem jest »škola
hraniční užitečnosti« atd., poněvadž všechny
tyto nauky pohlížejí na hospodářství jako na
nejvyšší hodnotu v stupnici hodnot. Proto se
dostala dnešní národohospodářská věda do slepé
uličky a neví, jak z ní ven. Proto se denně vy
lévají statisíce a miliony litrů mléka do moře,
ničí se zásoby obilí, spalují se a jinak ničí spou
sty kávy, masa, bavlny a pod. K těmto šíleným
koncům přivedla lidstvo proslulá národohospo
dářská věda s jejími »železnými zákony hospo
dářské automatiky «.
Než takovou »vědu«, raději nic. Jest povin
ností nás katolíků, abychom žádali zavedení
křesťanské sociologie na středních školách, což
zajisté bude lepší, než ovoce ze satanovy zahra
dy, jakým dnešní »národohospodářská věda« ve
skutečnosti je.

REDAKČNÍ POŠTA
J. S. Děkujeme, bude uveřejněno v příštím
čísle »Rozprav«. — Bohoslovec. Další cyklosty
lované přednášky »Sociální školy« nevyjetou.
Místo nich vydáme knihu »Základy křesťanské
politické ekonomie«, ve třech částech. Část prv
ní (Dějiny národohospodářské teorie) vyjde ješ
tě v tomto roce; obě ostatní části (směnné hos
podářství a peníze, Křesťanská ekonomie) vy
jdou v příštím roce. — U-nek. Příliš podléháte
vlivu liberalistické nauky. Článek Váš sice uka
zuje na značnou informovanost, snažte se však
osvoboditi se od stylistických manýr vulgárních
ekonomistů. Jistě dokážete více, nežli obvyklé
povídání á la hospodářská část denních listů! —
Mladý. Máme lepší zbraň proti komunismu,
nežli fašistickou propagandu. Jest to sociální
nauka Církve, jež nemá nic společného s fa
šismem. Potírati komunismus fašismem je to
též, co vyháněti Belzebuba ďáblem.

Naše milé čtenáře, kteří dosud nevyrovnali
předplatné, prosíme, aky tak učinili pokud

možno nejdříve. Složníck lístků máme dosti
a milerádi je čtenářům na požádání zasleme.

Poznámka redakce. Z technických důvodů ne
mohli jsme do tohoto čísla „Rozprav“ zařaditi článek
Stanislava Vychytila „K otázce výchovy*“ a francouzské
„Résumé”.
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Leopold POLOK:

K otázce o spravedlivé mzdě.
Zdaleka si netroufám poznamenati, že činím zde návrh na
vyřešení gigantického plánu Lva XIII. zdůrazněného k této
otázce; neboť směstnati tuto obšírnou záležitost v stručnou
formu zákona, tvořícího samostatný uzavřený celek, může býti
s teoretické stránky správné, avšak s praktického stanoviska
zůstanou nevyřešeny složky stojící mimo tento okruh, ale za
sahující nečekanou měrou do něho, rušíce všechny dobré před
poklady.
Na příklad, zvýšení mzdy stavebních dělníků, má za následek
zvýšení činže a tím i velkou újmu právně spravedlivé mzdy
dělníků druhých.
ledním slovem, břemeno se pouze pošinuje, uleví-li se jed
nomu, přitíží se druhému.
Ač podobných příkladů dalo by se uvésti v běhu hospodář
ského života více, přece žádný z nich nedosahuje křiklavého
rozporu vzniknuvšího ze strojní řacSonaiSsace, stále se zdoko
nalující a mařící často hravě, těžce dobytou sociální vymoženost.
Co pomůže, j’estli zaměstnavatel přistoupí na nějakou dobu
na všechny požadavky i s rodinnými příplatky, za kterou však
opatří si dokonalejší stroje, zredukuje pak důkladně stav děl
nictva, a přece výsledek pro něho bude příznivější předchá
zejícího ?
Zasáhnouti do otázky zavádění nových strojů a organisačních
metod, jest záležitost neméně důležitá, ba důležitější než úpra
va mzdových a platových kolektivních sazeb.
Proto za první povinnost pokládám, aby stát pomocí min.
soc. péče, odborových sdružení cenových a Státního ústavu
statistického zjišťoval procentovou racionalšsacš podniků a tím
zasahoval ve mzdových sporech pro nedodržování kolektivních
smluv, pak podle procentové výše racionalisace zkracoval pra
covní dobu při nesnížené mzdě dělnictva a určoval povinnost
k odvádění daně z racionalisace.
Proto § 19 Živnostenského řádu, týkající se živnostenských
inspektorů, jenž zní: »Rovněž nemají práva nahlédnouti do
knih obchodních, výkazů výrobních, do korespondence a do
věcí podobných«, bych změnil: Mají povinnost nahlédnouti
do knih obchodních, výkazů yýrobních atd. a vésti o tom
přesné, každoročně opakující se záznamy, typujíce procentovou
racionalisaci, k níž započte se i výše organisačních metod.
Zákon o racionalisaci by zněl: § 1. Továrny s 80 procentní
až 100 procentní racionalisaci podléhají dani racionalisační, jejíž
výše se určuje z prospěchu racionalisaci získaného.
§ 2.

Daň z racionalisace připadá Státnímu fondu pro nezaměstnané.
Důvod : Nynější označení »Dávka na péčí o nezaměstnané«
jest označení nedostačující k tak důležité otázce, jež konec
konců dotýká se státu tak bezprostředně, že na jakékoliv vy
hnutí není naprosto naděje.
§ 3.
Závody s nepřetržitým provozem musí míti 4 směny denně,
při nezmenšené mzdě dělníků, platné za 48 hodin.
Přestupek trestá se pokutou od 10.000 Kč výše.
§ 4.
V závodech s více než 10 zaměstnanci a racionalisaci, která
již znamenala v minulosti třeba i v jiných závodech tohoto
oboru redukci dělnictva, platí 40 hod. pracovní doba při ne
zmenšených mzdách, zaručených za 48 hodin, dobu pracovní.

§ 5.
Při akordní, t. j. úkolové práci nesmí mzda akordní klesnouti
pod mzdu hodinovou, platnou dle kolektivní smlouvy.

§ 6.
U technických prací, spravovaných na základě typisace, standardisace, tolerančního měřítka, či běžících pásů, přísluší i ne
kvalifikovaným pomocným dělníkům i ženám, mzda dle od
boru strojírenského odborníkům zaručena.
Důvod: Dle pozorování Fordových 43 procent dělníků ne
potřebovalo k svému zapracování na strojích delší dobu jed
noho dne.
§ 7.
U práce se škodlivými vlivy na zdraví člověka, musí se zkrátiti pracovní doba na nejmenší minimum při zachování mini
mální mzdy.

§ 8.
Zaměstnanci nesmějí býti propouštěni z racionalisačního dů
vodu bez dohodnutí s příslušným odborným svazem zaměst
nanců a souhlasem ministerstva soc. péče.

Nedodrží-li se tento postup, platí domněnka, že se propouštění
stalo z důvodů racionalisace a že jest bezúčinné.
Počet učedníků, praktikantů či volontérů nesmí přesahovati
10 procent počtu dělníků v závodě či dílně.
a) od učedníků nesmí býti požadována náhrada peněžitá
za vyučení.
b) volontér smí býti pouze 1 měsíc bezplatně zaměstnán,
v dalších měsících přísluší mu poloviční mzda kvalifikovaného
dělníka.

c) praktikantu přísluší v prvním měsíci třetina mzdy kvali
fikovaného dělníka, ve druhém měsíci polovina a po půl roce
dvě třetiny minimálni mzdy kvalifikovaného dělníka.
Důvod: učedník nesmí býti nástrojem ziskuchtivosti za městnavatele, aby na příkl. jako jeden zámečník v bratislavském
dozorčím okrese měl k 1 dělníkovi 11 učedníků.
Je-li reálná mzda kupní silou mezd, vypočítanou jmenovitou
mzdou poměrem k cenovému indexu, tedy považuji za nutné,
aby cenový index byl příznivý, aby pak skutečná hodnota mzdy
nebyla pouze formální.

Proto považuji za důležité podívati se na organisaci a možnou
působnost odborových sdružení cenových.
Nařízení čís. 101 Sb. z. a n. r. 1919 o odborových sdruženích
cenových zní § 3 : Odborová sdružení cenová skládají se ze
zástupců odborného obchodu, ze zástupců spotřebitelů, a pokud
se jedná o otázky naznačené v § 2 lit. e, znějící, že odboro
vým sdružením cenovým přísluší činiti návrhy na odstranění
nezaměstnanosti závodů i zaměstnanců a působiti k dohodě
při úpravě otázek mezdních — též ze zástupců zaměstnanců,
bych změnii: Odborová sdružení cenová skládají se ze zástupců
výroby příslušného oboru, ze zástupců odborného obchodu,
ze zástupců spotřebitelů a ze zástupců zaměstnanců. Zástupce
širších malých spotřebitelů a zaměstnanců volí Odborové sdru
žení československé, Československá obec dělnická, či jiné
sdružené organisace zaměstnanců.
V § 2 lit. d) znějícím: »Odborným sdružením cenovým pří
sluší činiti povolaným orgánům státní správy návrhy na úpravu
cenových poměrů zejména na stanovení nej’vyšších ce^; bych
upravii: Odborovým sdružením cenovým přísluší činiti povo
laným orgánům státní správy návrhy na úpravu cenových po
měrů, zejména stanovení nejvyšších cen, u nichž zisk nesmí
překročiti 20 procent skutečné hodnoty zboží.
Důvod: Podle šetření lichevního úřadu a policejního ře ditelství v letech 192
*9
—34 lze považovati za průměr u malo
obchodníků 200 procent zisků.

Že tyto přehmaty drtí i právně spravedlivou mzdu dělníka
je jasné, a proto subsidiámí činnost státu musí řešit bedlivě
tyto přehmaty a trestat.
Trestní zákon o obchodních cenách by zněl: »Překročení
obchodního zisku přes 20 procent skutečné hodnoty zboží,
podléhá dani; v případě nedobytnosti této zavře se obchod
na dobu dle výše přestupku.
Nakonec učiním návrh zákona k velmi důležitému oboru :
Kartelová sazba bez schválení Odborového sdružení cenového,
a to zástupců spotřebitelů a dělnictva je neplatná.
Podobným postupem, domnívám se, byl by učiněn důležitý
krok ke spravedlivé mzdě.

Pozn. redakce: Otiskujeme tento pozoruhodný návrh poslu
chače Sociální školy L. Poloka, jako námět k diskusi. Rádi
uveřejníme námitky a úvahy o problémech, jichž se dotkl pan
Polok v tomto článku. Z naší strany bychom ještě zdůraznili
nutnost koordinace práce jednotlivých stavovských organisaci
(»odborových cenových sdružení«) a subsidiární funkci státní
moci v těch případech, kdy stavovské samosprávné útvary
nestačí.

Propaganda
vytiskne

vaše obchodní,
společenské,

reklamní
a jiné tiskopisy,

časopisy, knihy,
brožury a jiné.

PRAHA-BŘEVNOV
BOLESLAVOVA 35.
Levné ceny, solidní provedení.

Tiskne »Propaganda«, Praha-Břevnov, Boleslavova 35. — Novinová sazba povolena řed. pošt a telegrafů v Praze
pod č. 42.645/VII. 1936 ze dne 19. února 1936 — Podací úřad Praha 51.

