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t i k -a 'm e z i n á 'r IQ.cl n í y v o. 1 á v á: o str é ro z p
y, a také s o c iá I n ě b II d í
s-e jl i ž z a s e z TI a Č n á nes p o k oje n o s t. Mezi jlednortllVými složkami koaHoe a
uv:mtř konservativní strany samotné dochází ku srážkám mezi směry nacionalistickými
a, mo~no-li Zlde užíti toho slova, militaristickými a směry pacifistickými a více interl1Jacionálními. Při tom je tu ještě značný r00por v konservativním tábo.ře samotném meii
isolacionisty a přívrže:nci aliance s Francií. Vládě vytýká se malá tiniciat1vnost a váhavost zle všech stran, i od těch, kteří by si přáli 1.iadiká1Jnějš'Í nátlil'k na odzbrojení, i o.d
těoh, kteří zase fedrujlí snahu nenechat se předstihnout v'e zbrojení o.stélJtními. Za tě, chto
oko~ností ',nepřekvapuje, že při dOlplňo.vacích volhách anebo nedávno ' při volbách do
obecní ,r ady londýnské nastupujte voličst.vo vládní neochotně nebo. f10ZdViOrj t eně a labouristická oposice sbírá hlasy nespokojenců. Při doplňOlvacích v'O~bách většinou ještě vládní
kandidáti procházejí, a:1e jen těsným poměrem hlasů, ~dJež-to při pOls ledních volbách měli
maj10rity strhující. D o o b e c n í rad y Ion d Ý n s k é v o. I i 1'0 S 'e v š -a k te n t okrá t e ú pln ě vez n a m e Í1 í L a b o. u r Par t y, a strana konservativní, která tu
po celá delsítHertí vl,á dla ne'Omezeně, octla se ve ziíetelné menšině. Několik zbýv:aj.ících
liberálů úplně zmiZ!elo. Labour Party 'agituje zejména hesly proti-militaristioké ptiopagal1Jdy, která je v Anglii vždycky populární, ale v Lo:ndýně pomohly jí také některé neo.bratnosti sociální politiky konservativců. čiriiti zavěry z těchto zjevů pro ' vý!s ledek
Vloi1eb do parlamentu, jle ž se očekávají Pf10 dobu již dohlednou, by1o' by arci dosti smělé,
poněvadž k tOmuto. utkán:í mobi1isov,aly by jistě Vlládní stf1al1Jy své lnasy docela jinak,
nežli nyní, kdy jejich posice nejsou ještě valně ' ohroě,eny. Toiik jle však jistOl, že oposice
bude mrti za 's ebou proud zcela jiné síly než tlomu bylo dříVle.
VeŠ p .a :ll ě 1 s k u t r v á II e k I i d, vyvo.laný pOls ledmmi volbami, při nichž konserVlativci vzali odVletu za pI1otimonarchi's tickou I1eVloluci. Radi'ka,l ismus liberální :a sociaItstJické strany, které se dostaly k vládě po vyh11lání Alfo11!se XIII., vyvolal reakci v širokých vrstvách obyv.atelstVla, zejména venkovského, tato reakce VŠaJk j: eště naprosto. nestlačila k tomu, aby konservativní ,stranJy samy mohly ujmouti se vlády. Pře11lechaly ji
m, ěš~a:nskému středu, v zemi vede se však 10 d t é ~o by , úpo r n Ý z á p a s mez i
k r a j ní p r a v i -c í ale v i c í. Španělské dělnictVio zůstáVíá obávanou rrevolučuí sti1:o:u,
třebaže jle rrOizdělellJo m iezi živly sociálně-demokratické a anarcho-syndika1istické. M e nš i n o. v á v I á daL e r r o. u x o va ' udržuje pořádek pevnou rukou, opírajíc se .o Slilné
sbory po.lioej:ní, al,e její situaoe Je za daných o~olno.s:tí j:ak v parlamentě, tak v zemi velmi
pf1ekérní. Po demisi na počátku bře-ZI11Ja bylo však nutno uohýliti se znovu }en k rekonstruov:anémU kabinetu LerrouxolVu, j:ežto situace stran konservativních nepřipouští zásadní změny jejich stanoviska.
Dr. Rudolf Prochdzka.
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JOSEF MACEK: ZÁPAS S OMYLEM A CHUDOBOU. Úvahy o. hospodářství,
socialismu a demo.kracii. Vyšlo ve sbírce "Úkoly dneška", řada II., svazek 6. Nákladem
Jana Laichtera v Praze I933. Stran 206 za Kč 22'-.
Zápas s omylem a chudobo.u je tak starý jako kulturní lidstvo samo. Bere na sebe
během společenského. vývoje pouze různé formy, je veden s větší nebo. menší intensitou
a s větším nebOl menším úspěchem podle toho, jak lidé vedoucí a o.vládaní dovedou
střízlivě a nepředpojatě myslit a z daných skutečností odvozovat správné závěry, jež se
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pak snaží učinit nůvými, lepšími a spravedlivějšími skutečnůstmi. Vzůrem neůhrože
néhO' zápasníka s ůmylem a chudůbůu je u nás průfesůr nárůdníhO' hůspůdářství dr.
Jůsef Macek, jehůž studie mají více ůzvěny v široké veřejnůsti než u těch, kdož majíce
důčasně můc v rukůu měli by jim věnůvati největší pO'zornO'st a pokusiti se zjednati
nápravu neutěšených půměrů ve směru, jejž dr. Macek přesvědčivě důpůručuje jaků
bezpečné výchůdisků ze znepůkojuJícíhů chaůsu. Dr. Macek je přesvědčen, že dnešní
krise, tO' jest světůvá bída uprůstřed nadbytku zemědělských plůdin, úžasně výkůnných
strůjů obráběcích a dopravních, půháněných silami přírodními je důkazem neJen ůmylu
v hlavách ředitelů hůspůdářského a politickéhO' života civilisovaných národů" nýbrž i dů
kazem hrůmadnéhO' O'mylu lidu v těchto národech, O'mylu, který ochromuje stamiliůny
nešťastných k trpělivůsti ůpravdu ůvčí. "Chaos ve světě by dnes nebyl takový, kdyby
nebylo tolik ůmylů ve hlavách" (str. 8.). Musíme doufat, praví, že evropské lidstvo vybředne z mystiky také v myšlení O' jevech sociálních. Pak technika sůciální čili politika
dO'honí techniku fysikální a udrží s ní krok. Pak se nestane, aby lidstvo vedené špatnou
politikou nemohlo vydržet ve světě přeplněném úspěchy techniky výrO'bní a dopravní,
aby hynulQ hladem při "nadvýrůbě" obilí a dobytka, mrazem při nadtě'žbě uhlí a dříví,
a špatným oblekem při nadvýrO"bě textilu. "Špatné myšlení, O"myly a nevědomost jsou
dnes hlavní příčinou chudoby ve státech civilisovaných" (str. 11.).
Ve studii "Paradůxa dnešního hospodářskéhO' řádu", jež tvoří s úvahami uveřejňů-'
vanými v měsíčníku ~,N aše Doba" a v týdenníku "Přítomnůst" obsah spisu "Zápas
s omylem a chudO'bou", dokazuje dr. Macek, že je možné, aby důchůdy pracůvnístou
paly a ceny zboží klesaly, že však je pO"třebí n a jít i z á s a d y lep š í o r g a n is a c e a I i d i, k t e ř í b y jed o v e dli pro v á rl ě t. Při tům dlužnO" míti přede
vším na mysli, že zlatO', které bývalO' hájeno jako mezinárůdní platidlQ k usnadnění mezinárO'dní výměny zboží a práce, jed ti e s z á k I a dní pře k á ž k o ume z i n ár O' dní smě n y; neboť i ve zlatých měnách daleko větší význam pro hospodářský
styk domácí i zahraniční mají peníze z papíru a peníze na papíru (kontokorrenty,
clearing) než peníze kůvůvé i s t. zv. kůvovým krytím bankDvek dohrůmady. Jsůuť
peníze jen ke kupování a k placení dluhů, jejich hůdnDta je dána tím, co za ně musíme
dát, když je vyděláváme, a CD za ně dostaneme, když je vynakládáme, z jakého materiálu jsou, na tom vůbec nezáleží. Má se proto výdej' a oběh peněz říditi dle půtřeb hospodářskéhO' života a nikoli podle zásob zlata v cedulové bance. P~i tom se nesmí zapomínat na to, že blahobyt národa neměříme dle toho, kDlik vyrDbí, nýbrž dle spotřeby,
kterůu si na trvalo dO'vede svou prací zajistit. Výr O' b a a s p O' tře baj s O' u dvě
j m é n a prO' j' e den a týž n e pře trž i t Ý prO' c e s, vně m ž s t a t k y (zboží
i pracůvní výkony) v z n i k aj' í a z a n i k a jí - to tiž ne u stá I e se pře m ě
ňujl í za účelem lidskéhO' blahDbytu. Výrůba bez spO"třeby nemá účele,
spDtřeba bez výrůby nemá prostředku. O výrobě se růzhůduJe se zřetelem ke spůtřebě.
S hlediska hospůdářsky-organisačního m u sír o z cl ě len í ( distribuce) - t. j:. rozhodnutí O' rozdělení - pře d c h á zet i pře d výr O' b O' u. Důsud se "růzdělování"
děje způsobem, který vedl k paradůxnímu nadbytku výrobkll za současné bídy, zaviněné špatným rozdělůváním kupní síly čili špatným r o zdě lov á ním d ů ch O' d ů.
N erO'zvádí-li rozdělO"vání důchodů kupní sílu dO' rukůu účastníků celéhO' hůspodářskéhů
průcesu v takové míře a v takových propůrcích, jak růste úhrnná výroba a jaků roste
výrO'ba určitých statků, pak nastává půrucha jevící se na pohled jakO' nadvýrDba, ve skutečnůsti však podspotřeba - neboť i růzumné pO'třeby přemnůha lidí JSO'U tu neuspoků117

jeny.- Dr. Macek ukazuje na celou řadu paradox: dumpingu, soběstačnosti, nezaměst
rtanosti, nadvýroby, lidnatosti a přelidnění atd. a dochází k závěru, že dnešní skutečnost
je "ta, že zeměkouli hrozí smrt hladem z nadbytku potravin, strojů hnacích i obrábě~ "
cích, zdokonalených prostředků pro dopravu zboží, osob i zpráv, z nadbytku škol, vědy
a umění" (str. 59.). "Světová krise námi všemi lomcuj'e, abychom se probudili - ze
skutečnosti. Ne však, abychom, upadli do utopického snění, nýbrž abychom paradoxní
skutečnost proměnili v skutečnost rozumnou, krásnou a dobrou" (str. 61.).
Některé myšlenky, Jež byly v uvedené studii pouze letmo naznačeny, jsou podrobněji rozvedeny v úvahách "Vypukla deflace, tedy - ji nedělejme", "Rozumně šetřiti, ale
také rozumně vydávat!", "Je možný plán proti dnešní hospodářské krisi?" a "Strach
v životě hospodářském". Deflace, jež značí zvedání kupní síly peněz a tedy zvedání oné
moci, kterou peníze představují v rukách těch, kdo jimi vládnou, čili t. zv. finančního
kapitálu, není podle dr. Macka žádnou přírodní katastrofou, nýbrž následkem špatného
lidského myšlení, a měli bychom ji nechat těm, kdo ji zaranžovali ve svém pošetilém
modloslužebnictví vůči zlatu. Nemá-li náš stát upadnouti do těžké katastrofy, "dlužno
opustit politiku zlatých zásob a držet se politiky rozumu, práce a života" (str. 129).
Pro nejbližší dobu měl by míti náš hospodářský program pocMe dr. Macka tyto body:
1. Zrušiti povolovací řízení a kontingenty na dovoz a vývoz. Ponechati pouze stálou
evidenci pohledávek a závazků našinců vůči cizině a předkupní právo naší cedulové
bance na všechna platidla cizozemská, po případě požadovací právo na tato platidla.
2. Odstraniti předpis, že cedulová banka mus.í udržovat zásobu zlata v jistém poměru
k obíhajícím bankovkám (kvotní systém). Zlaté krytí ať se řídí podle potřeby zahraničního obchodu. 3. Kdyby bylo vážné nebezpečí, že po uvolnění zahraničního obchodu
neudržíme korunu na dnešní zlaté paritě, budiž zrušen zákonný pO'měr naší měnové
jednotky ke zlatu, čili následujme Anglii. Opusťme "zlato", ale ubraňme se inflaci, tO' jest
vhánění peněz do oběhu za stále menší hospodářskou zásluhu, neboť inflace je nejhorší
dosud známý způsO'b zdanění. Rovnováhu rozpočtu musíme lidržet. 4. Řízení cedulové
banky budiž podřízeno ministerstvu financí. Dividenda akcionářů této akciové společ
nosti budiž omezena na pět procent a státem na této výši zaručena. N ej1lépe by ovšem
bylo cedulovou banku zestátnit. 5. Cedulová banka nechť nakupuje podle situace a potřeby na volném trhu veřejné, hlavně státl?í dílčí dluhopisy, a tímto způsobem nechť
poskytne " hospodářskému životu potřebné obě"živo. 6. Veřejné peněžní ústavy jako j'sou
Zemská banka a Hypoteční banka, ať vystoupí z kartelu bankovního a provádějí volnou politiku úvěrovou. 7. Budiž vydán zákon o soukromých monopolech (kartelech a
trustech), který zaručí evidenci kartelových smluv a opatření, a dá státní administrativě právo snižovat cla, když monopolista nesníží ceny svého zboží na výši pO'žadovanou
příslušným státním orgánem. 8. Nechť se neprodleně vrátí samosprávným svazkům
právo uzavírati zápůjčky na rozumné účely a zvedat přirážky (obojí pod kontrolou vyšších samosprávných svazků). Dr. Macek poznamenává, že těchto osm bodů není sice
úplným finančním plánem pro náš stát v krisi, ale že je to řada opatření podle jeho
soudu významu základního a primérního, a že k vyvedení našehO' státu z nejhorší fáse
hospodářské krise je potřebí ještě řady opatření v oboru pracovního řízení v politice
výroby, obchodu a veřejné správy. Tu vedle omezení špatných výdajů musíme se starat
o dobré výdaje, totiž o výdaje na účely celku prospěšné; na tyto účely se zrovna p en í zem u s í "n a jít" tak jako se musily najít a zarazit výdaje na účely špatné.
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Pokud pak jde o podrobnější plán protikrisové politiky, jejž by bylo m o ž n o
pro v é st pro s tře d k y, k t e r é mám e k d i s p o s i c i, s dobrým účinkem,
nutno podle dr. lVlacka vyjíti z názoru, že základní příčinou krise je špatné rozdělení
důchodů, které znemožňuje, aby byly souměrně rozkoupeny a zkonsumovány výsledky
činnosti práce, přírody a kapitálu. Dnešní rozdělení důchodll je pochybené jak s hlediska mravního, tak s hlediska hospodářského; s hlediska mravního neuspokojuje náš
cit pro spravedlnost, s hlediska hospodářského ukazuje se nezpůsobilým základem pro
technický pokrok. žádoucí změna v rozdělení důchodů předpokládá však změnu v pracovním zřízení: pracující člověk musí se dostat z funkce námezdníka, odbývaného mzdou,
do funkce podnikatele, kterému patří výrobky podniklI, a jemuž připadá to z jejich
ceny, co převyšuje "náklady výrobní" (do nichž se dnes počítá také mzda). Cesta k této
převratné znlěně jde jednak družstevnictvíln, jednak spolupodnikatelstvím pracovním
čili co partnershipem. Účelem nového pracovního zřízení a z něho vyplývajícího
rozdělení důchodll je vytvořit víc a lépe odměňované pracovní příležitosti, a tínl zvýšení životní m.íry za využití technického a organisačního pokroku. Na otázku, co lze
dělat pro zvýšení pracovní příležitosti v podnikání soukromém, odpovídá dr. Macek:
ponechat co nejvíce volnosti soukrOlnníkům při hledání "trhů" ať při nákupu, ať při odbytu, čili: "odstranit zbytečnou reglementaci dovozu a vývozu", jakou máme v "povolovacím řízení" a všelijak jinak zvaných šikanách mezinárodního obchodu. Stát musí
solidní podnikání soukromé chránit před nesolidním, odstraňovat umělé překážky drahých pomůcek výrobních (monopolní ceny zaviněné kartely, trusty a cly), vykonávat
správný vliv na organisaci úvěru a na správu měny, dbát na právní bezpečnost, rychlost a levnost soudnictví, nestrannost veřejné správy - - a co vše přímo nebo nepřímo
podporuje solidní podnikání" (str. 144.). Politika k zvyšování pracovní příležitosti v soukromém podnikání je dnes politikou odbytu: opatřit zákazníka koupěschopného, což
značí opatřit koupěschopného "posledního konsumenta". A protože nemůžeme dnes vystačit při tvoření pracovní příležitosti s od byt e nl z b o ž í s dobrovolně kupujícími
zákazníky soukronlýlni, musíme uvést na trh zákazníky veřejné; neboť pokud dnešní
hospodářská soustava nedovede uvést do pohybu pracovní síly dobrovolně placenými
cenami, nutno je uvést do pohybu nuceně placenými daněmi, z jejichž výnosu se pak
mohou platit objednávky toho, co veřejný svazek pro své členy se rozhodne opatřit.
Plánovitý postup proti hospodářské krisi předpokládá však podle dr. Macka určitou
koncepci celkové hospodářské politiky, z jejíchž důležitých součástí uvádí autor tyto:
Odluítnutí "národní soběstačnosti" a přijetí organisované směny statků mezi národy.
Odmítnutí instituce peněz jakožto zboží (t. zv. plnohodnotných nebo po zákonu smě
nitelných za určitou váhu drahokovu), a přijetí peněz jakožto prostého nástroje směny,
t. j. jako symbolu hospodářských zásluh, uznaných na trhu. Přijetí zásady rozpočtové
rovnováhy a odmítnutí inflačního zdanění obyvatelstva. Odmítnutí deflace, t. j. tlaku
na ceny práce a zboží se strany peněz, t. j. se strany správy peněžního oběhu; což v sobě
zahrnuje odmítnutí deflační politiky cedulové banky a kartelů peněžních a úvěrových
ústavů. Progresivní zdanění důchodů a majetků (sem patří také zdanění dědictví), a
odmítnutí regresivního zdanění, jaké představují spotřební daně na předměty lidové
spotřeby a daň obratová. Uvolnění hospodářské samostatnosti samosprávných svazků,
a odmítnutí neúčelné centralisace veřejné pravomoci (kompetence). Potírání dumpingu
našeho do ciziny stejně jako cizího k nám; dUlnping obrací přirozený tok zboží (s trhu
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laciněj'šího

na trh dražší) ve směr právě opačný, přivádí státy k nesmyslnému sebemrzačení, a štve je do paradoxního boje "poškozovat" protivníka prodejem zboží za
levnější ceny a "bránit se" proti "poškozování" levnějším zbožím z území protivníkova.
Zakázat bankám, jež přijímají peníze na vkladní knížky a běžné účty, nákup akcií nebo
ji':1ak pojmenovaných podílů jiných podnik ll, a donutit je, aby se omezily na obchod
úvěrem a prostředkování platů. Nejdůležitější však je podle dr. Macka čelit strachu
v živQotě hospodářském, t. j. přebudovat celou soustavu společenskou. "Neboť s 00 us t a vad o s a vad n í jev y bud o v á n a p r á věn a str ach u z h I a d u čili
na strachu z nedostatku práce, a tedy výdělku. Strach žene lidi do závislosti a udržuje
je v ní" (str. 158.).
Socialismem a demokracií Qobírají se úvahy: "Proč se socialistům nedaří ve vládě",
"Postavení socialistů za krise", "Nezaměstnaní poslanci a přetížení ministři", "Parlament zevnitř." JsQou nelnéně akutní dnes než úvahy o hospodářství. Dr. Macek konstatuje, že i v socialistických stranách evropské pevniny klesl socialismus na pouhé stranictví, že také zde zásady ustoupily zájmům, že ani u nás nemají socialisté ujasněny
zásady hQospodářské politiky a že podléhají šmahem kapitalistické ekonomice, o je}íž
zhQoubnosti jinak - podle svých slov - jsou "přesvědčeni." A přece: "dělat socialismus
je věru trochu víc než vstrčit hlasovací lístek s firmou některé socialistické strany do
volební urny" (str. 81.). Socialistické hnutí nemá své jasné víry, své vlastníhospQodářsko
politické filosofie a etiky, kterou by byli proniknutí jeho stoupenci: nejsou jí proniknuti ani vlldcové stran a proto z nich nezáří ani nesálá z tisku. Duševní sterilita hnutí
socialistického u nás se projevuje skličujícím nedostatkem literatury ať knižní ať časo
pisecké, která by zasluhovala být nazývána socialistickou, a apatickým nezájmem o problémy socialismu, jakQožto positivního učení a programu k přestavbě společnosti. "Socialistické strany u nás i v cizině jsou. abych tak řekl, vážně nemocny na špatnou orientaci
sociální" (str. 91.), a proto socialisté nemohli se za dnešní krise propracovat k správnému pochopení jejích příčin a k organisované činnosti reformní, že vedení stran socialistických na to není zařízeno. Ale vedle nedostatku rozumového poznání krise, jejích
příčin a prostředků proti ní, ukázala se v socialistických stranách evropské pevniny
podle dr. Macka ještě jiná vada, která znemožnila prosazování jejich vůle, t. j. str ach,
že by se totiž rozbQořila strana, když by se občas musilo jít do opQosice. Při tom se zapomíná, že socialistické hnutí nestojí a nepadá s určitými stranami, tím méně s určitými
lidmi. "Selhat může určitá strana v určité době, selhat může internacionála, ale nemůže
padnout myšlenka, že je nejen možno, ale i mravně nutno přebudovat lidskou společ
nost tak, aby na základě spravedlivé účasti na práci dostalo se všem slušné účasti na
blahobytu hmotném i duševním" (str. 98.). Socialisté mají do vlády jít a ve vládě zůstat
jen tehdy a potud, pokud v ní mohou něco dokázat směrem k socialismu. Nejsou-li
dosti silní, aby prosadili svoje konkretní reformy sociální tak, jak je považují za žádoucí,
musí se smířit s kompromisem v dané věci. Ale ten k o m pro m i s m u s í být k r ok e m k u pře d ll, co možná dlouhým, ale někdy třeba i krátkým - v tom je právě
kompromis těžký nebo těžší podle dr. Macka.
Dr. Macek podrobil evropský socialismus i politiku našich socialistických stran kritice hodně ostré. Těm, kdož se nad tím pozastaví ať již s netajenou radostí nebo se
špatně utajovaným rozhořčením, budiž připamatováno toto: "Odpůrci socialismu mohou
těžit Jen z nedostatků a chyb socialistů, nikoli z jejich seb e p o zná n í a seb e n áp r a v y" (str. 118.).
A. Klimt .
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