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Je samozrejmé; žezálko:n ,0 ' zrušeni zemianstva 'nemá žiadneho 
vplyvUl na manželstvcr 'l1'zavrené pred posobrtosf'O-w ''toh'O-to zákona2 
Vy,p'lyv.a to ·nie kn z,ol všeobeonej' zása,dy: »zákony :neposobia, na~ 
zpat«,wle i zužšej zásady uhorského práva, že 'us'Po,dadaniemajet~ 
kOvÝoh pomerov v manželstve Ideje sa dVa 'plráva 'P'l·atného v d'obe, 
kedy dotyčné manželstvo 'bo!l,o, '\.lIzavrené. (Rozh. C. Č. 19 z 18.f1l. 
]884, § 12. patentu z 29./11. 1852.) 

• 
Použité diela: 
1. Dr. Karel' Ka:d'lec: Verb!o.czyovo· Tri,parti.tum, Praha 1902. 
2. Dr. Au~Ráth: Práva mectlzi muržom a ženou v Uhorsku. 

Sborník vied právJlych a štátnyoh, roč. VI. 
3. Dr. VrL FajllJOr: Manželské právo marietrkov,é na Slovensku. 

Právny Obzor, HI. sešit 1-2. 
4. Dr. Ko~osváry B.: Kbz~zerzemény v Magyar iogi ,lexikon <l 

jeho: A magyar magánj'og tall1kónyv,e - 1904. 
5. Zli.ns,zky Jmre: A magya'l" magáJnj-o·g mai, érvényben - 1897. 
6. Dr. Raffay f.: A magyar magáni.og ké~ihón,yve. 
7. Dr. Márkns D.: Magyar magánjog mai éľvé'nyébe,n, 1 sv. ,. 

1909. 
8. Car:! Putz: System des 11'11garischen Privatrechtes, Wien 18700 

Některé sporné otázky peněžní. 
(Závěrečná odpověď univ. prof. Dr. Karlu 'Englišovi.) 

Napsal Dr. V. M ild s ch II h. 

Pwfes'or Dr. EmgNIš 'u:znal za vhodno' vrátHi se v minulém čísl,e 
tollOlto Cas:apirsu ok ,polemice, která! byla vedena mezi námi ve XXIV. 
roční1ku (1919) Obzoru rnámd.oh.os.pioldlářs'kého, když -i'scm Itam byr 
uveřejl1lill ikdtiku i'eho kniilhy »Pemílze«; kriltika ta totiž byJa slÍ1ce velmi' 
slnšnolu, jak každý neSltraJnný 'čtenáJř uz:ná (škoda, že j,i Dr. E11lgH,š ne
uveřejnH též, když již repr,old'l.l!k:'olval celou další p.olemiku), ale 11iC
n,wávala plře:ce ·ť:polOhá,lnÍ vYwam, který kniha EnglilŠOIVa dle mí!l1lění 
autorova má, nýhl1ž vytý'kala jí - doiJconoe! - ně-krteré omyly. Mám 
za 'to,že by 1Jyil,o. tehdy býva!os,pí'še v zárimu Dr. Engliiše s amé\h 0., 

kdJl1by byt nechal moru kJ1~t1ku pr.QlpaJdlllloruti 'zapomnění, než aby l1!a ni 
hyl oldpovída:l dlouhou, neobyčeině pordirá'židěnou a ,olsobní: rrepl,iIlwu,. 
ie'ž mně dala ItO:J:i:kO pHle:žit.osit, abych svá tv,r-zení, letmo' a formou 
velmi mírnou nadhozená, nyní' z'evrubně a ,o 'střejlš,í' formoU! dokálZal. 
A jeŠ'tě 'lépe by byl dll'e mého, mínění učinil nyníl, kdyby byl mllČ'e1. 
(JeHlko.ž nemi'lrujete, pane profes.ore, posla/uče a bývalý minli,S'tře, ja'k 
vidím, bihlDckých :pTa'Vd, znátesrnad z dolby gymnasilljní příslo.vÍ' 11ie
bib:!dcké: Si tacu1rsses., phi!rosoplhus maJnsrss:es.?) Mne aspoň jeho zá
věrečná .Qldp.o.věď pmkáza:la jell1! ,i e d n 'ol zlcela nezvra<t!1lě, 'ŽJe to'tliž mé' 
dřívější mí;nění o jeho. n:eomylnickotsti a neoby,čejném sebepřeceňo-
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'Vání nebylo nespl'álV1l1jéa že jsem mu lLm nekNvdiL J ch-o neolJ1lylni
.okosi jevÍ' se zvláště vÝz:naJÓllě v tom, jak j-ej každá sebe menší 'Vý
tka nebo 'projev 'Opačného mínční pfiváJdf hlnred ,z ,chladné r~vahy a 
jak neústupně trvaje na: 'Svých dří:věj,ší:ch zcela neudržitelných ikon
strukJCÍoh (vůz 1tlJ.1. rpř . jeho definici, »peněžnÍ jedn.otky« v O'dst. 1., ne1bo 
jeho pojem »indi;vi'duáln:ísměnné hodno,ty« v 'odst. IV.), zamotá~á s e 
tím více <10 svých nemo'Žný:ch iko'nstrrukcí. Jeho seheweceňováJní ;jev í 
se :zalS e v tom, jaJ!\: samozřejmé vě'ci, o' nichlž njlkldo d'Ol5,ud nepoohy
bo,vaJ, proihlašuÍ'e n:yní zar veliké v,la'stnÍ' objevy. Vždyť nejenom já, 
~lýhrž i v§i:chni theorf(~tiko~é hran~čnéiho Qlžitktu lue'byli slÍ dosud vě
Gomi zá'kladní'ho zák<jna llár.odúhospodářsikéhG, Merý ()Ibievil 1epl-ve 
Lnlgliš, {oti:ž 'zá!k'oIITa\ o rela:UvnÍrm uži~kup'21J1!ěžnÍ jednJOrtky ('VIÍIZ dál e 
voo'S,t. Vl.). V tomtO' nemírném sebep'řeceňování jeví Englirš velkou 
duševní s'p,Nlzně,nos.t s - R()Ibertem Liefmarnnem (v~z tamtéž kritiku 
Amom'Wrvu). Ale o' tom s,uď ,čtenáN' sám! IHodlám v dalším pod jed
llO,tl1vými body Englrišem nalZruačem~li ukáizél!tř p<jkud mOlžno, stmč
l1'ě, v čem je předmět spo'pu, a ~da výtlky mé byly ,oprávněny rnebo 
ne ; 'čtenář mi všaik: r()lcLpus,u, jestliže :SLn :<ťd! nelbll'du 'l1eag,O'vat na v še'0h
Xly jednotlivé lí'bez,no~tL a: 'poklony EngJiišovy. 

1. D e f il1J ,i cep, e ll. é' ž ru í jed Iru o' tiky. PravH j.sem v pův,odn í 

své kritice, že :se m~ Engl'išova definice peně-žní jednotky n e.zdáJ být 
správnou; lrueboťperuěžn.í ie.d:11!o,tka je \k!oru,na, maJl1.~a , frank, r;ulbl , je 
tG 'nominální jednO'tka, kldežtO' to', cO' drefirnuje Engliš (»0~10 mnolžství 
a'hstmktrui upor!:řebir!:ehnosti , jCJŽj se koupi za měnorvou joonort1ku«), je 
'pa,trnlě 'ji:ž ku,pni sÍlla této, 'pell'ěiža1Ií jednotky. Ale přes totO' U'polt o1r
měrní Dr. En:gJ.i.š v e své lH~lomY'JmrrckOlslit ,set,rval' i ve s,vé rrep'~ice i v 
zá,věrečnéodpúvědi 'pH své Z'ceIa nemožné dleÍ'inici, neborf zdá! :se mu 
zcela .rueplQrchYlbmým, že peněžní jedn:oltka nej,en má ~méno, a,le má též 
obsah vyjMřcný mwterie.Jně, t. j. rUrČÍltým množstvím !kupní síly, tř e

"has iJ11ě:nkím se v čas,Ci i mústně. Ale v, 'da,lších svých vývodech dO'
chází sám k nemožným důs1I'edkům z této své def,iruice. Praví ,tu na 
př. , že »,pelruežl1ri jedno,tka nevyj adřuje lilie iiného' nlelžH určité , Hs,tSnl1 
z,působem vymezené množstvf él!bs,tlralk:tní uj)oltřebitelnosti (kupuí s i
ly) a s TI 'Í m sem ě n Í ' ~p'odtrhUlH já).« Zde tedy 10' máme, spo lu s 

-'kup.ní sHou mění se tedy, i p'eně'žnrí jeidmotka! Zas'taVlme se ·tp<jchu u 
toho , nebof př,ece 'sám správně pmvílte, 'pane pro~esow a 'bývaaý fi
llél!nčnÍ ministře, 'že Innpřed se ml1lsÍme dohodno ut .o těchto, ne1jrprimi

' tivnějšÍch věcech a potrom Ibudeme dělal/: peiJěžn.í trheorie. Za Vašeho 
111IiiniS'ters tvÍ, jak se as'i rdo!bře 'pamatujete, stoupa,Iy také neobyčejně 

'pc.11IěrŽmi ceny všech statků, nebo-li klesala ikupnísťla peněžní jedno t
ky k Vaší i nás v,šech mwIé r.a:do'sti. A rtu tedy mi, pane pTorresore a 
býva'lý finalnčnÍ mi'llli'stře , OIdporvězte na s~é svědomí: 'z !ll ě 11 ,j, l a IS: e 
tím i pen ě :ž 11' í jed ml ,o. It k a? Ale ,netřeba ani VašÍI 'Odpovědi, niý
brž ka'Ždé dítě nám ,o'dpoví, že! J1'ukJ~j, nýbrž že peněžní, jednortko,u 
byla ,u nás jak Dia' počáltlku, twk ~ na :komci' VašehOI mi'11isterství tattá:ž 

.Kč. .ZměnHa' s,e ,t'u t'edy knp11í &Ha (hoGnota) peněžní: jedl1Orbky, nikolIli 
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-však penMm'Í jednotka: sama. PentělžnÍ jednotka: ZIIl1ěnila se toliko 
tehdy, když byla zavedena če.slwslory,emská kOoruna (K'č), brzo. Po. pře
vratu. Po.dobně na př. i ve Spojených Státech klesla :kupní síla pe
něžní jednotky (dolaru) za války, třebas mnohem . méně než u má;s, 
p'l'ece jen značnč, avšak penČ'žní iednotka (dolar) sama se nezměnila. 
jm:eizc tedy o.nou ,kupni silou ~hodn9tou) 'peněžní jcdmotku definovat. 

Věc nějalká a její hodnota - to jsou dva různé po1my, které 
:sluší o.d sebe dobře 'lišiti. Ale Vy, pane pmfcsore a'td., tyto. dva 
ruzmé pojmy stále a stále směšujete. Tak na př., když se ptáte, 
zda-H se peněžní jedno.tka kvantitně neměl!lí, má otázka správně 
..zníti, zdali se ho. d n >O t a! peněžní jedno.tiky kvan,títJně nemčnÍ. Podob-
ně, k>dryž se p,táte,čím měřLme změny peně.žní jednotky, má otázka 
správně zníti, 'čím mčřime změny h 00 dno t y peněžní jedno.tky, a 
<odpo.věď Zllí: cenami všech statků. Ale jlděme jeŠ'tě dá~e! Rí,kMe, 
parne profesore atd., žeďrobře víte, že :se kupn'Í síla peněz měnÍ' a že . 
máme místně různé drahotnf poměry, ar tudíž i místně růzllllou k.upní 
sílu penčz, vždy! 'prý to. ví přece každé dítě. Zai'isté, a:le Ikaždé dítč 
ví též, že pi"es ,to v mčstě a na venkově a v nejrůznější,ch částech 

státu platí ta t á 'ž penčž,ní jedno.tka, kdežto po.dle Va'~í deHnice rŮlZné 
lmpl!lí síle v mčstě a na vem.'iwvě av různých částech státu musela 
by o.dpovída!t též různá peněžní jednotka. A peněžní jednotka plat
"ná v nějaJkém státu by musila podle Vašich vývo.dů býti 'P 'r ů m č
r e m ze všech -tčohto různÝlOh iednotek! Ta1k daleko Vá's tedy vede 
Vaše logika, pi"es to, že se stále oháníte sVÝ~TIri filosofickými Včdo
mostmi. NClbo řeknete zase, že rozumíte slovu »peněžmí jednotika« 
y docela jiném smyslu, v jakém mu nerozumí žádný smrtelník? Měl 
Jste vskut,ku zcela pravdu, pane profesore 3:'td., že Jste pmsi! čte
náře za prominutí, 'že Jste v tomto. ča!sopis'U pro právlní a státní 
vědu tyto vDci vyklá,dal. 

Mám se ještč šířiti {} tom, jaký j;e rozdíil mezi tím, mluVÍm~lri o 
3 kg a 0' 3 K, že v prvém. případě slovo to znamená samo o snbě ur

, čitou neměm.ící se váhu, ,kdežto druhé slovo. neZll1ačí nám nějakou' 
pevnou Ilmpní :slÍlu, nýbrž jen určHý poměr k Hiným obnosům peněž
r..fm (důchodům, cenám), jenom určité číslo, jež samo o sofbě nic ne
znamená, nýbrž jen ve vzt3Jhru k těmto jiným číslům? Myslím, že 
nylo by to zbyteóno, nebot Vás, pane pmfesorc atd., tím nepřesvěd
·-čím, kdežto č1enář může si přečíst mé vývody dřívějšf. " 

II. M č n 00 v á a pen ě ž n f jed TI o t k a. » Z toho, ICO 'bylo zde 
uvedeno o pojmu penšžní jednotky« (m:ilwli po·uze »z pOljmu penč.žní 
jednotky«, jak Vy nesprávně reprodukujete, pane pmfesore, vždy! 
jsem v prvním odstavci své repliky nepodal pouze ,definici peněžní 
je,dnotky, ,nýbrž řekl toho dalleko více o podstatě jeH; nevyvo'zuji z 
toho silce niktera:k, že tato zámčna byla Vámi provedena úmyslmč, 
alle přece upozorňuji na ,tuto nepřesnost 'proto, poněvadž Vy sám, 
pane pr·ofes.o're, chytáte se každého slo.víóka) plyne, že i tam, kde 

~koluje vedle sebe více různých miincí, ba i tam, kde je vedle sebe 
;) 
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(tvoH měnová jedm,otka (bimetaHismus), peně:žní jednntka (»koruna«, . . 
»frank«) může být přece jen jediná. Ptáte se, pane profesore, proč?
Tú je 'př~ce jjasné; vždyf lwk praví Knapp (str. 108), »není tu ani z~a
to o sobě, ' ani srtříbro o s.olbě používáno jaJko mčřítkO' hodnot; jed-
fiatkou pcm:čžní je tu přece vžJdy frall!k«. Vytýkal jsem tedy prorf. 
El1Jglišov·ivc své původní o/uitice, že neOlbjasniv si náJ.ežitě pOjem pe
něžní jednOltky, se ptá, zda je možná dvojí peněžní lednotka v téže 
so,u~tavě měl1Jové, když je 'přece pře od e m jasno, ,že 'pe něž, II í jed- _ 
fiatka může být jen jeď in á; jenom dvodí, mě -ll o v .á i'ednoťka' mú
%e ,být pn bimeta!l:lismu. Do· cel a t n 't é ž npakoval 'jsem ji'nými sln
vy i ve syé replice (»je pN nejmenším z/by,teč.ným řeši:ti ve zvláštní · 
stati o'ÍáZ!ku, zda: joe mnžná .dvOljípeněŽlní' jednotka v téže sou/stavě 
měnné«). Není tedy správné, pane profesore atd., tvrrdílte-H, že jsem 
ve své rep'Hce změnil fmntu (jeliko'ž však i v ·po.lemi'ká.ch zachOlVá
vám základní pravidla slušnosti, neřílkám hned, že -ívrdHe úmyslně 
nepravdu, nýbrž předpokládám, že Jste patrně obOji mé vývody ve 
své po,výšenostičetl toliko velmi zběžně). Připojoil jsem aJ.1ci ve své , 
replice ještě další pnznámku, že když v ·oné kapitale, která začíná 
nahoře zmínčnou otáz'lwu, dospíváte na konec k odpovětdi, že měna 
nemůže míti vÍCe nežH jedinou peněžní jednotku, nestalo :se ta'k ni
kterak z p,oljmové ,ujasněno,sti, nýbrž spletením pojmů. Tento můj 
dodate!k, jak vvdím, Vás neoby,čejně r'0IZ·6ilH. Jak by bylo možno, že 
Jeho Neomylnost spletla p,o,jmy? pravíte tedy. že toto tvrzení lruení 
ničím do'ložené a jest prostě nepravdúvé. Ale prosím, pa!1Je profe- 
sore, poslanče a hývalý ministř,e, n:eľa'čte se zbytečnč ľO~Č'ilovalt a 
vemte si dio. rwky svou vlastní :Imi-hu ),Peníze«, str. 101. Dokazujete 
tu docela spráVlI1:ě, že když je vněja1ké 'zemi ctV'Oiiitá měna a právně 
je stanovena vzájjemná relace platnostiO'bou měnových jednotek, 
koJu.iÍ vedle sebe mince z oboojího kovu potud, dokud se na trhu ne
změní, ona relwce mezi hru'hým stříbrem a zlatem, jež byla vza'Ía za 
základ zá'konné rela'ce. Jestliže by se všaik In:a -trhu kovů posunula 
relace me:zi :zlatem a stříbrem . ~ 'Odchýlila od oné relace, která pa
novala na trhu, v době .U!zákonění, oběh ,ov\,áJdI by kov, pro nějž jes.t 
uzákoněna příZl1Ji,včjší relaoe nežl,i na trhu a zapudil by kov druhý; .' 
dvojitá měui:a by se praktioky zmčnila v jednotnou. - Potud ~e vše 
docela správné, čekal,i bYlchom tedy důsledek, ~e :dvoHI ID ě n o v á 
jednotka vedle sebe nemůže se v o,běhu 1rvale udržet. Ale chyha 
lávky! Dr. Engliš přeskočí tu náhle z měnové jednotky 'na peněž.ní 
a pokračuje: »Penčžní jednotkou byla by nyní :mince převládajÍlcÍ«. . 
A hned dále po:kmčuje: »Měno1vá sous·tava může míti jen jednu p e
něž n í jednotku (podtrhuii já). To tedy plyne z ,toho, 'že jedna m ě 
n {) 'V á j1odnotka vypudHa druhou? DtvÍm se, jak se odvažujete tvr
diti, 'pam!e ,pro.fe.sore atd., že mé tvrzení. že pIete:te Otba pOljmy, není ' 
ničím doložené a Ijest prostě 'lleptavdivé. 

K vůli ,úplnos.ti zmiňuji se ještě, že 'P:li r a I e ln f. měna 1ýká se 
dle Knappa' celého peněžního 'sys1ému, k,terý u:znává pro .jisté o. 0-
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o hod y iedny valu'tární peníze, pro rrli Č k t e.r é j i Jl é , o b c II () li y' 
jiné valutární peníze. Ale na paralelní měnu pro~. EngHš při!svýcn 
původ!lJích vývO'dech v ikupilÍo:Ie nahoře nazm:ačené vů1bec nemyslil 
(nýbrž na dvoditO'u) a jí se tcd~ celý spo'r netýká. 

III. No min a I i s m u s a met a II i s m u s. Vytkl .jsem ve své 
půvO'dní 'kriti'ce Dr. Englišo;vi, že ve své knrze ťstr. 126) 'praví, Žle při 
papírové měně jest peněžní jednolÍka> nominální, jalko by nebyla 
v ž d y no:minální; to že je přeice hlavně ono, nO'vum, které přilnesla 
kniha Knappova. Na toodpovČlc.el Dr. Engliš ve své repl'ice, ,že pře1ce 

ne'popírá, že penčžní jcdno1ika jes.t vždy nominální, to, znamelná, ž,e 
je'st určena vždy ještč něčím ji,ným než pouze peně:žnílm kOlVem a 
Plli: pa!pírové maně jen nččím Hným; ve své zá,věre.oné odpovědi :do
dává 'pak, že vyraz »UJominální a kovOlVá petně'ž!lJí jednotka« v n,eho 
knize nevyznačuje protivy mín.ěné v nominalistioké thwrii, O'n sám 
na IZ Ý v á prý nomináblllí bMou peněžní iednotku, Ikterá nenn za
k'otvena' v 'kOll1:kretních statdoh (kolVu) Cl! která jest tedy určována 
jedÍlně důchody, a kovovou II a z Ý v á 'prý IkaMou jednnvku, která 
jest volnou ra'žbou a smč,rui:telností ,zwkotvena v kovu a její,ž hodil1'otu 
tudíž určují přDmo důchody a nepřímo. směnná relatce peně'žního' ko
vu. Dokázal (1) prý již ve své replÍ1Ce, Ž!e tato protiva nemá nk spo
lečného s nominálm!Ostí 'peněžní jednotky ve smyslu nomina!ilSltické 
theorie. OstaJtně má Iprý pl'cce právo utvořiti si nomen:kla'turu, l1Je
r.echá lini.koho v 'poohybách O' jejím smyslu. 

K,řti!v,di! jsem te,d~ Eng!il§o'vi SV'OIU nahoře lL'V'edenoll! výťkoul ? Na
prosto ne. Především nepodal Dr. t)ng:liš ve své knize tam, kde o, 
1l0minálnnS'ti pcněžn,í jednotky mluvilI (vi!z ,nahoře), ono vysvětlení , 
že vlastnč peněžníl jediuntka i e vždy nomináln,í a že on. př.i mčn ě ko
vové tollĎko n a z Ý v á jednO'nkU' k'OIVO'VOU; musí tedy odpustiti , že 
jsem jemtll :při 'čtení j,eho kmih'Y ne,powlZumlě'l, ne'jsem skutečně ' 
tak ,o'strovtipný (proto, Ipatrně se ,oháním stále sv,ou habiJi.tad), abych 
mohl Ipředví:da:ti i to, CO> někdo řeklne teprve v budoucnos,ti. Ale dá
le: je to vúbec připustno, aby se vědeckým po,jmem ta!k :háze'lo ? 
Jednou ,praví E,ngl'iš správně, že 'peněžní jednotka je v ž d y !1lomi 
nální (ve smyslu obvyklém), podruhé VŠa'k ,praví, že jenom při pa- , 
pímvé měně je Ipeně'žlllí jednotka llOlmináJ.ní, p ř ,i k O' v O' v é všuk jí 
II elll í (ovšem ve .smyslu, .jaký ,dává s1nvu tomu 0'11 samOjediný). 
PřiJ tomvšatk ani .ruenaJzllCl'čí, v jaJkém smY1slu se má pokaždé slo'Vl1 
tomu mzumČ't. To je vrchol ko'nfuse. DopnručolVal bych Vám. pane 
pr'ofesore, ,poslanče a lbývaJlý ministře, abyste ke svým spisům vy
dával v.ŽJďy též l~e'Vrubm!ý 'kome'ntář, jak se k,terém u pOjmu má ro:z
umČ'ti na str. 1., jalk na: s'tr. 10. atd. 

Podntkl jsem ve Is:vé :půvo<ďnÍ Ikritice dálle, ,že ne;mohu s Engli
šem souhlasit, ,praví-li,že ro ,zHšovánt peněžních theorif 
fl a met a ,1 i s t i IC ik o u :a: tll o 'll iJ 'll ,a li s t i 'c k o u m u s í 'P ad n 0 ';\1. t, 
nebni dl:e mého náhledu zlna>meiná 'nominaHsti'C'ká thenrie pokrok 
pmti meta'lis,tické. Dr. Enghš ,0hfaJžuje se ve své závěrečné odpově,di 

5* 
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proti této výtce, .neboť nečiní prý no.mrunrutilStické themi:i žádný'Ch 
výtek. Dle toho on vl1astmě theorii nom~nalistic\l{rQu přijímá. Ale na 
druhé straně praví ve své repl1ce přece jenom za:se, že theorie no
mmalistická -není správno,u; neboť má-H 'theorie být Is>právnou a 
.pravdivou, musí prý se vystříhati ,chyb .obojí panu.jncí ,theorie a pwt.o 
In.emůže být aini metal'isticlkou ani nominalisÍÍ'ckou. Nominalistkká 
theode podceňuje prý vůbec vliv peněžního kovu na směnnou hod
no'tu Ipeněz a po, stnÍ/Hee positiVlllí nepodává výkladu směnné hod
no,ty peněz. Tedy zde Dr. Bngltš nominalli:smu:s ,pře'ce tien zase za~ 
mítá. Ale na to prav,ím opět: Je mo.žno nominaIismus buď !přijmout 
n~bo 'zavrhnout; ale Inení možno' ,obojíl: i přijmout i zavrhnout, ja'ko 
činí EngHš. Třeba ,tu striktně odpovědět na o,táizku: i;s.ou pení'ze v 
p o dl s t a t ě s v é statkem, nebo n,emaií vlastníl Iho'dnoty a jsou jen 
Jménem, poukazem na část společného výrohlllúho fondu? PřitaL. 
,ká.m-Ii na prvou o,tázlku., !jsem metamstolU, p'opřu .. -!li ,ji, jsem nomimali
sto'u, pak ale mus.ím správnost nomin.ad'jsmu ,bezvýhradně uznat. 
Proto nemusím ještě poldceňovati v'iiv peněžního, kovu .na směmnou 
hodno,tu pell1!Čz, naopak mohu vycházeje z t,ohoto zálkladu nominaJ.i
stické,ho vzíti v úvahu další eventualitu, že se pení'ze připoutají tím 
ucb oním zPůsolbem k drahému kovu a sledovati, jaký to: má účinek 
na směnnou hodno,tu (ku,pní sHu) peněz. Tím ,jsem je'ště neopustil zá,.. 
'kladnu Illiomi'nalisti!Cilmu. A Ipodobně mohu na tomto základě nomina
listické:m doce:Ia do'břc řešilti otázku. na ,čem závisí h(jdn,ota peněz. 
Ale i tehdy, do~m.d tato ,o,tázka není rozřešena (Knapp, ia:k víme, to 
neUlčiní!), ono stanovisko ,nominalistkk;é zůs~ává, ipřeoe jen správným 
a ie dle mého přesvědčení ,jediným východiskem, z něhož lze k fOIZ

řešení tomu dospět. TOl vše však Dr. Engliš nevidí. 
Mám ještě }ednou opakovat, že z .nominalismll! nepl:yne ještě 

ni'kterak, že ,by neuznával důležiío:st připoutání 'peněz ik určitému 
drahému kovu, a neplyne z n.ěho aIl1~ ,rui'kterak, že by nevyžadovaa 
ani 'Pf'O řá:d.noU! sOUlstavll! peněz kovo'Vého podlkl-aiďll.t? JsoU! nominali
sté, 'kteří ho snad nevyžadují, jsou však jiní, kteří ho vyžadují (na 
př. sám Knapp). Z pouhého nominaIismu neplyne ani určHý směr pro 
peně'žní pra/xi, .nýbrž ,to je věd úce~ruo,sti. 

IV .. I 'ndividuální s :měnn ,ái h 'oldll1o'Ía peněz. Přede
vším k Ité 'P ů v 'o d n Ol s ti. IPhznad jsem Dr. Englišovi ve své rep,l!j,ce. 
že slkute,čně RodbeTtus a Sax míní slovem »i'ndivilduální- hodnota« 
něco jiného než nrugHš sám, a že tedy pojem »individuální směnné 

\ ho.d-noty«, ,jejž Engliš zalvádí, je vskutku novum a nen<raházíme ho 
v celé I1teratuř,e,. Není Hm j,eho pIŮvodinost do,sti uznána? Připojil 
jsem !jedině, ,že také Robert Uefma/l1lru po.uŽívá tohoto 'po'jmu v p0-

dobném smyslu j;:rko Engliš. 'Pwfesor EngJlišchce však mntí samo
jed-i'ný slávu tohoto objevoU i ukazuje ve své závěrečné odpovědi, že 
a'i1.i Liefmann nepo'chopil tohoto pojmu a že si je pl,ete s 'Po'imem 
subjektivní hodnoty. Prosí mne 'zároveň, .abych si t.o ůeště jedmDu 
řádně pfOičctl, a promyslil. Učini,I jsem tak a nemohu než znovu. lmn-
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sta{QtVat ve~kou spříz,nčmolSt myslí mezi Englišem a Uefmannem. Ne
bot lIlejen že Liefmann, jak jsem již ve své replice cito;val, praví též. 
že pCijmu kupnísHy Ipeněz lze :správně wzuměti tolik'O individuelně. 
že :kiupní sDla 'znamená, :jaké statiky možno za peníze koupiti, a ze 
tyto s:ta'tky ,cení a:l'ct ďedelllkaždýrů:zně,že tedy peníze mají pro 
ka:ždého rŮZlnou' kupní sílu, nej'en podle výše jeho důchodu, nýbrž 
také podle potřeb, které jimi ukoiuje, nýbrž 'pokraču,ie ještě dále 
(Oelid ullid OoM, str. 130), že neexistl}je ohjektivní všeobecná kupní 
súla peněJz, neboť kupníslIa peněz nekle'Sá nikdy 'Opf'oti všem SltaJt
kům a všem lidem s.tejně, nýbr'ž {)Irua klesá jen u né'který'ch statků a 
ne ll- všech, len u IněkterÝ'ch ltdí, ne II všech a ,že tedy pN výpově
dkh o stoupání nebo klesá-ní kupní síly 'peněz Ijlde {oliko o 'j)ovrchni 
p r ů měr n Ý rú. s ude k, {)dv,o,zený z řady ce;n atd. Není -to vše to
mu, co' říká En g1i:š , podOlbno jako ve.jce vejd? což ,neuzná:vá talké 
Liefmrunn možnoM p r ů měr n é h o úsudku vyvo,zeného z řady 'cen 
(toliko s 11 (Ji V o »iho'dlno'ta (Wert)« :per'hioreslkuje . .naiJ:mt<žUlje je, jak u
kazuje Amomn, iinými, zvláště slovem )}Schatzu:ng«), COž nezdůraz
!luje ,taM nutno,st vědeckého třídění, které ode až k i nd i v i d u u 
(praví na př. hned dále, že mluvÍ-H se všeobecně o změnách kupnf 
úly peněz, není tím ře·čeno nÍ<CiITIldividueJ:ního, nůc co by 'Platilo 'pro 
jednotlivého hospodáře !!Jebo pm každé jednotlivé hds,podářství.že 
však p'rávěodtud muSÍ hospodářs'kátheorie vy;chá:zet)? Rozdíl je tu 
mezi LiefmaTIlnem a Eng:lišem toliko v tom, že Liefmann vedle 1er
mÍl1Ju »indiV'iiduelníl lklll'Pn~ sUa« uiilv.áJ též - pleonasti1cy a dle te'rmi
nol'o'gie Englišo,vy ,nespráv.ně - 'O'zna,čenÍ »su,pjektivní 'kupní síla«. 
A'le tento- rozdíl (jalkož i ,to, co 'bylo' řečeno a Liefmannově nechutí 
k Ipojmu »hornno'ty«) tý;ká :s:e to'likotermi'nologie, nikolI! VŠaJk věci sa
mé. Ne, pane pTo-fesore atd., velmi ráld bych Vám samojedinému po
nechal sLávuo!!Joho objevu, ale nemohu přece jen zavřít očíl pře·d p'o
dohností Vaškh myšlének i Liefmannových (tím netvrdím Ij,eště 

. nikterak, že Jste snad po,jem »Í:ndiviJdll'á\lní směnné hodnoty« 'Od Lief
manl1Ja: převzal; CO'Ž nebyl i zákon o hraničném užitku {)ibjeven ně
ImIika vědci nrujedno'll a< nezávi's'le ,old sebe ?). 

NymIÍ :vša'k k v ě ·c i s am é! PravH jsem ji'ž ve své repHce, že 
pojem indivi,d'lťál'11Í 'kulpnÍl sí,ly 'peněz, laik: jej konstrulllje Engliš, nelze 
naprosto s'ohvalovat, a uvedl Ij'sem proto a n a log i i s cen a m i. 
Taiké u cen bývají v ,témž č<l[se a v témž místě značnější indivi:due~ní 
roz,díly, a přece nikoho ani' nenapa,dne, aby při r·ozboru cenové theo
rie vycházel olď těchto~ndividuell1ích zvláštno:sU, od těchto, indivi
dudních cen .. Pojem )}rndividuelnÍ ~cen.y« :byl by zcela nepotřelb11ým . 
Avšak podle pro,f, EngHše lisem se zase 'pořádně :zmýlil; nehoť ·obelc
ná směnná ho,dno{a 'penč,z jest prý konstmkcí a průmě'rem zílS'ka
nýmJ z individuálních směnných ho,rnnot, není žáJdlllou realito,u, kdežto 
tržní celna !!Jení prýžáldlliým průměrem 'z individuelníchcen, nýbrž 
reali-tou 'S amostaim!o,u , od individuálních cen samosta,tně exiJs.tujících 
úplně rozlišnou. Divím se Dru EngJi!Šovi. že t o hle t o -tvrdí. Vždy'ř 



,.- 70 -

-i OI!1byl přece pTa'kHrokým statistikem i mJ!1sí tedy dobře vědět, jak 
'Se ,statisticky tržní oena zHštuje. V některých -případech z.jištUlje se 
:tu sice cena skute6ně placená (na -př. na burse), v jiných všaK jsou 
FU na trhu rŮ'zné ceny, ,(ll t'Ulďíž tržní, oena zjištuje se tak, že rŮlznými 
způsoby, ať dokonalejšími neb.o nedolNonalejším~ vypočítá se z nilch 
průměr. Nejdokonalejší způsob záleží v 'tom, že se z~jst~, kolik pří
-padí! prodejů přihodilo :se 'při té, l\:oHk pří ,oné ceně atd., a 'z llIich vy
po,čítá p<l!k »vážený« průměr. A tu arci mů'že se lehko. státi. že vy
počtený průměr neshoduje se se žádnou ZCetil! skutečně dodlený1c-h, 
že iedy není též »realitou samo:srtatoou, od individuálních cen samo.
statně exilstujícíc-h ú,plně odlišnou«. - Analo,gie byla: te.dy úplně 

sV f1á, VIDU u. 
M o h 1'.0 lb y s e v š a k s ° u di t i, že ,tedy jak o' obecné směn

né hodnotě peněz tak i <O obecné směooé hodnoltě statků platí ste~ně, 
že je t'o ko-nstrulkce a veličiml' průměrná a žMná objektivně existUljící 
rea'li>Ía a že i e ;d i n o ll- S k II teč ll! o stí ,ti, e smě n n á ho. dno 'Í a 
;j n Id i v :i d u á, 1 n í, o' dní 'ž tře 'D a při vMedkém rOizboru přede
vším vy 'c h á zet. Na to, lze řki toliko-, že ,tak,ový požadavek pro
zradil by tolik.o úplnou nemalost zákla/dních methodologický'oh 
pravd, nebot neznamenal by impIidte nic jiného, než že theorie má 
zOlbrazova>Íi skutečnost tak, jak je. V té pří'čině mOlžno. však pouká
zati na ,to, co praví v té pHčÍlně prot Kallab ve :svém vý1bomém 
,,'ú'vodu ve -studLum metod právni'ckýell« - a _ dopo'ru.čolVal byeh 
zvláště pmL Englišovi, jenž se ta:k rád ohání svými včdomo1stmi 
ne-etickými a filosOlfi.ckými, ~1!by Idoň nahlédl. Ka.Ilab praví tu na pL 
na str. 33: »Pravíme-li , že věda ,má skutečnost zo!bmzovati, klalde
me jí úkol vůbec neře§ttelný. Věda nemůže zobrazovati skuteČlDlosti, 
,ný,brž ~eI1J ji ~prweovávati.« A na str. 34 pokračuje: »Musí tedy ta1ké 
věda skutečno,st Zljednodušovati; nemo'hcmc :j'icelou v sebe pojmouti , 
mus,í z nf urči,té sOllličástky vybírati a kláJs'ti' je za re[preslentanty 
mnohotvárné skuteČlrrosti«. _ .. »Nejdůsa:žnějlší takové zjednodušo
váni !pOlzna-li jsme nahoře (t. i, II vrM exaktnílclh). Spočívá v to.m , ž,e 
smažíme se uvědomiti sri jen fOlrmy, umožňl'ijíeí pOlzná:n~ naŠe« . .... 
A'le »i v ,rámci vě,d empiricilcýeh des-t dv,oli1 zá1sa:dně různý ,způsob, 

jímž skutečnost lze zjednodušovati s platlHostí OlbClenou. Můžeme 

totiž překonati ne'!:oncčnoill různost zjelVů buď tím, že !Srovnávajíce 
je, uvědomuieme si jen to, eo jest jim společného, _ kdežto to, <ČÍ\m 

ka:ždý z -nich liší se od osbtních, pomíliíme« (vědy nomotheticli:é, 
,theOTie). »,ne-bo ill'a'Opaik Ipomí-jíme to, ,čím· uró:tý zjev s jinými se sh o
duie, a uvědomujeme si jen t.o, >Čim právlě se liší: od ostatních. Tak 
1JosuUIPUOlíl Vlědy ud~Q.grafi.cké, jmenovjl-rě historie«. Žáďati tedy od 
theorie, abyzobrazo;vaJ.a vČTně s'lmtečnost a alby jejím pOljmům od
pOlVída.\:a vždy objektivně _ existují'cí realita. 11ebo aby vychá!zela OId 
in,div'duelníeh ,zvláštností a rúzno'SÍÍr. :unamená, že Irt'ebylo pomz:umě-
1 :0 základní p Oldsta:tě theor-ie . 

To, co zde Ibylo řečeno. pla,tí stejně ve příČině hodnoty statkit 
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J akO' ve přílÓÍnč hOld'lllolty (k'UlpIHí sHy) peněz; 'vždy! k u p'li íl s í I a 
peněz nc,ní . »n,ic jinéh 'o" než 'obrácenímcen statků« 
(Schump.eter). Které statiky zde při'cházejí v úvahu, to může být u 

.příslušníků různých třÍld růlz,né, jakož se cellY - a tím i' kupní "íla 
.- liší ,také místně. Ale Jiíti ještě dále a lišiti i uvnitř těchto místníoh 
skupin a tříd kupníl sílu dle jednotlivýJCih individuí, to vectloby příliš 
daleko a odpoif<waIQI by, jak isme vůděli, 'lJ.odstatě a úkolu theoric. 
Po'jem »ůndividue],ní kUlpní sny peněz« je nepotřebný a nemá v ná
wdohospodářské theorii mí~taJ. 

Jmenovitě je ,též nesprávno, má-li Dr. Englilš za to, 
.že jednQltlivec zná již tutQ individuelní kupní s,f]'u 
.p e n ě z n ap ř e d, pře d k Ol 111. S ume ID (rozuměj patrně, před 
koupL stCl'tků za ,účelem kOn'sumu). TakOlVÝ !jednotlivec by musel bý,t 
patrně vševědoucím. Ve 's'k'utečnosíi zná však naneijvýš ceny, které 
.ibyly dosud na trhu placeny, neví vša'k, jaké ceny bude muset sám 
plaM. To. 'nezávisí na ,tom, jakou uPQltřebitelluos,t 'O n v peněúcn 

spatřuje a 'jaM je i e h Ol individuelní smčnná ho,dnota peněz, nýbrž 
t o ;z á v i s í n a p O< měr ech t r:ll u, iJ1, a o b i e k t i v n í h O' dno t ě 
pen ě z, k t e r 'O' u pře dem zná tne m ů ž e me. Sluší zdůraz
,niti, že právě u ,peněz 0'bjektivní' hodnota logicky př~dohází hodno
cení jednotlivců (roz,umí ,se samo, ,sebou, že s t a' t i s ti c k é zljišťQl
vání ~ex post« nemá ,s tímto I O' g i c kým 'poměrem co. činit). Při 
statcích můžeme - a musíme - se p,táti, jaký užitek mi poskytne 
přírůstcik určitého dalšíhO' sta,tku .při dané zásobě, v poměru k jiným, 
,Z těchto sllbiektiv'níich hodnocení vzn.iká pak trho'vá cena, objektivní 
hodmota. Napro1:i tomu při peněúch nelze začíti s tím, jakou hodnotu 
má pro jedno.t1ilVce . 'přírúsíek další penč'žní jednotky, neboť peníze 
nemají ho.dnotu samy v sobě , nýbrž toliko v poměru ke statJkúrn. 
které mohu za ně dostat, tyto, 'statky nejsou však suqjektivně dány, 
nýbrž olbjckti'v,nlČ, záviseHce od stavu celé 'společnosti. Primérní je 
tedy právě z,de u peněz hodnota objektivní a z ní plyne teprve hOld-

_l1Jocení. jednot!ivcú. Lze tedy II peněz tím méně říd, že obecná hod
nota smčl1Jná jest veličina průměrná, odvo'Zená ze směnných ho.dnot 
indLviduáJních. To znamená, S!kutečný poměr obraceti na hlavu. . 

V. V I i v k o v u n a smě 'll nO' U' h o <cl not II pen ě z. Nepo
' važuii se za neomylného jako Dr. Engliš i neváhám tedy především 
doznalti iistý o myl. Ptal ,jsem se ve své replice, jaký je rozdíl- melZi 
mou vč,tOUl: »'při měně ko'vové tím, 'že je ,cena zlatru fixována, ís'ou 
i ceny všech ,ostatních staťkú upevněny« a větou Engl'išovou: »Tím, 
že byl určItý 's,íaJtek zvolen za statek peněžní, byla nejC!l1! cena jeho 

-fix,ována, nýbrž byla též i jeho směnná rela,ce vůči všem ostatním 
statkúm upevněna' oproti menším zrn ěná.m , jež nedovedou otřásti 
sou's'favou důchodú ve směmném společenství«? Vtdím nyní, že roz
díl tu je, a že se Dr. Eng].j:š chtěl zde vysloviti tolHvo o účiniku vo,lby 
peněŽlního. statk'u {kovu) na h'0 cl no t II O' n o,h o. k o v u s a m é ho, 

' n i k Qo I i též 'o. úči'nku jejím na II o d 'n Ol,t u ,p e něž ní jed n o"t k y, 
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laik já jsem tě:Žiké di/kci Bn~lL5ově rozumět 'Rozumí se, že proti této· 
větě v tom t o smyslu nemám námi,telé, vždyť jsem !Sám ve 'své 
knize »K:upní síla peněz, výše důchodů a úroková mínt« vykládal .. 
že používá-li se drahého kovu k účelům pehě.žním, musí hodnota 
kovu toho v průmčru stoupnouti a zámve(l stává se s,ta-bilnější. 

R o zdí I je tu však v tOlm, že Dr. Engliš vidí pří čin u té t o · 
s tab i I i ty cen v ď a tk é s i set r v a č n o s t i ,celé soustavy ho
spodářských čísel, která způsobuje,že se mohou pro,jeviti jeru ty 
změny ve směnné re'laci peněžního statku, které ' dovedou hnouti:. 
'hladinou cenovou a ~oUlStavoiU hOlS'podářských čísel o. sobě setrval-
nou, n i k 0 ·1 i všalk m e n š f' zm ě n y, které nedovedou hnouti celOlu 
soustavou hospodářských čísel. PříČÍlIliY oné ,setrvačno.sti s,o'11stavy
hospodářských čísel neudává. 

Naproti tomu pravím já, že, ona staJbiHta hlladiny cenové - a . 
důsledkem toho i hodnoty ko.vu, k němuž ~ednotka penčžní je při- 
poutána - má svoru příčinu v tom, ·že za normálního průbč,hu vy
rábí se ,každého dmhu statiků (jsou ,to s-tatky 'slpotřební" kapitálové,. 
platidla) tolik, ja:k velká je po Inčm poptávka, aže tudíž za normál
ního, průběhu poměr mezi je ,dno't.Jivými druhy Is ,tatkl) 
a Č a s t m i d ůc h ,o d ů 'ke koupi 1ich určenými oS e ne měn í. , 
Ovšem že tato stabilita platí právě jen potud, poJmd platí onen před": 
poklad. JestUže se z těch ne'bo, :z oněch příčin (psychologické pře
ceňování budOUCÍch mO'Lností, nutnost, aby si stát ve válce, při do
mácích n.epoko,jkh opatřil kupní sílu stůj co stůj) onen pomčr poruš I 
(překapit:'.lisování, infI~ce oběživ, úvěru) - ne roz h od u je při 
t 00 m, z d a Jj s o II t o z m č n y vel k é TI e ho QI m a I é - pak porušf 
se i pomur mezi množství/m spo{řebníoh ,statků a důchOldy určenými 
ke koupi jkh a hladina cenová s1:oupá (po případě při Ukvidaoi 
ha,ussy a při sp1áceuí platidel a úvěru klesá). 

Zabraňuje těmto fluktua'cím hladtny c.eno;yé (samozře'jmě nikolf 
snad oněm, jež vlynou ze změny ceny kovu samého" 1ak zase Dr. 
cngliš stáJe špa,tně mwmí) okolnost, že peně~ní jednotka je připou
tána ke stanku (kovu)? Dr. Engliš k otá~ce té přitakuje, já ji po·pí':' 
rám (k ,zamezení nedorDIzumění opakll(ji zno1vu, že tím oiVšem nep~ 
pírám důležitost zlaté měny pro stabilitu měny, jenže 'příčinu nevi
dím v tom, -co 'uvádí Dr. cngliš, Inýbrž jednak po stránce mezinárod
ních styků, jednak po stránce Ikrealce peněz). Dr. Eng 1 i š ar g u~ 
m e nt u jetu t a k t (/: Při papímvé měně nej'sou ceny a důcho'dy 
připoutány k určitému statku a mohou libovo,lně růsti, čílmž se zrněni 
celkový důchod obyvatelstva (rozvrhové číslol D) a tím i olhsah pe
něžmí jednotky. Napro-ti tomu však, je-li 'peněžní jednotkou určité 
kvantum ,jednoho.ze směných statků, tu vzhledem k tomu, ;že mezi' 
statkem slouž~cÍ'm Z3J pe'l1ěŽnF jednotku a os~atními statky je určitá 
směnná 'relace, je ílim :za daných poměrů výrobní'ch určeno též wz
vrhové číslo D a současně ceny jednotLivých statkú a jednotlivé dů
chody. Dr. cngliš uvádí za pří'klad, že by peněžní iednotkou byl: 
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Y. kg mou'ky. »Pa>k bude $Itáti kilogram m{)tUlky 4 peně'žnf jednotky, 
k~togram masa, které je ,pětkrát tak dralhé. bude státi 20, a kilo
gram tuku 40 peněžnkh jednotek. Na 'trhu je~t 100 kg mo.uky, 20 ~g 
ma-sa a 5 kg tuku, kupuJe se tedy trh za 1000 'peněžních jednotek. 
Úhnruný důohod musí tudúž býti 1000 peněžníCh jednotek« .... 
"Mohla ,by obstáti 'penčžní jednotka. vyjádřená % kilogramem mou
ky, kdyby v našem ,příklrudč čini:l úhrnný dů:chod 2000 peněžních 
jCldnotek? Niikol>iv! Ceny hy pak byly: mo.uka ' 8 za Ikg, maso 40 za 
kg, tuk 80 peně'žní'cth ,jed1l1JOtek za kilogram. Za peněžní jednotku. 
která jest % kg mouky, by se mělo. kupovati 1/skg mouky. To. není 
možné. Pokud jest peněžní jednotka vyjádřena současně určitým 
kVaJn:tem některého statku, n e m 'o h o u d ů ch o' d y pen ě ž ln í 
r ů s t i I i 'b (} v .o 'ln ě, musí se ustáliti na tako.vé výši, aby ,tOl, co se 
kou1pÍ za peněžní dednotku, se rovnalo. tomu, 'co se dá směniti za pe
něžní statek.« ' To, co zlde řečeno" tvrdí Brugliš, jak nyní vidím, ne
omezeně, kdežto. jsem ďřÍve - v neprospěch svého. stanoviska -
měl za to', · že ,po.dle mlinění EngIišoiVa jSo.u tím vyloučeny toHko 
m~nší změny cen, nik,oli větší. Platí to tedy i o změmách plyno'UlCÍch 
7., jiných pří-čin ne'ž z příčin le,žíóch na straně kovu samého, kteréžto 
iiné změny mám právě na mysli, (mluvil jsem hn,cd vpůvodlll11 své 
kritiée o »různý'Oh důvodech« stoup.ání cen a mezi nimi uvedl hneď 
pro země neutrální pOlptávku válčíCÍch států). 

Na p r o,t i t Dm u 'n a m í ,t a I j sem já, ;že zlato nenáleží -
jako mo,uka - mezi předměty 'nlutné p,otřeby, a tudíž poměr ieho 
hodnoty, .jeho směnná relace ke statkům spotřebním nenÍ' nikterak 
pevným, nýbrž může se měniti. K tomu dodávám jeiště', že jak je 
patrno z mé dříve citovwné knihy. důchody nevzm'ika-jí toliko odve
dením reálnÍch statků do společného, fo.ndu. nýbrž na př. i oldvede
ním :peněžní.ch statků kwpitálových (platí-Ii se 'dluhy z výpůjček no
vými výpůjlčkami). Při takovéto úvěrové imlflaci stoupají jak důcho
dy tak i ceny statků, a okolno.st, že peníze isou připo,utá'l1Y ke zlatu 
(viz na př. SpOjené státy americké ncb neutrá.Jní Is,táJty za světové 
války i 'PO ,ní,), tomUlto s tO'U1Pá:ní nezabránLN ,wo p a k smě II n á 
rel a ce z Jo a t a ,k e s ta '1 k ů m vzhledem k tOil11U', že hodnota pe
ně:8ní ,jednotky je Slpoutána s hodnotou zlata, m u s í tohoto znehod
nocení pem,ěz nás 'l e d o v a 't neboli musÍi se též ~horšit (ale zhor
šení to není příčin'ou, nýbrž .~íše následkem znehodnoce'ní peněz) .. 
Tak na př. ve Spojený'ch státech dostalo se v březmu 1920 za určité 
množstvÍ zlata koupiti ,to,Hko asi 48 % ,onoho mnO'žství statků, které 
bylo mož,nó koupi,ti Iza stejné mnoŽS'tvĎ zlata v červenci 1914 (dle 
Dun's Review). Nepo0hybuji o tom, že kdyby byla světová vál,ka 
trvala ještě déle, :bylaJ by Soe peně'žní jednotka ještě vÍlCe zneho dmo- . 
Hla a tím i směnná rela,ce zlata ke statkům ještě více zhoršila. Ale 
to.též platí i o. 'Celém vývodi cen v 19. století. Ve svém již častěji 
citovaném slpise »Kupní síla peněz« ,poukázal jsem k tomu, že příiči
ny vzestupu hladi'l1Y cenové a úrokové míry v letech 1782- 1819' 

/ 



- 74 -

jakož i 1849-1873 s-]u,ší hledalti hJ-avně ve veLkýíoh vál'k;íd~- a lllepo
'kojí-ch a; spojené 's nimi inHaci,,;thaopak zase příčiny sestupu hladiny 
-cenové a úrokové 'ruky v n'á~lleduHdoh dbdlohíloh 1819-,.1848 a 187:1 
.až 1899 v návraJu'k normáÍním poměrům. Okoln06t, že na př. v Am 
,gIii byla jedno,tkapeně-žní v největší části této doby připoutá:na ke 
zlatu, tomuto pohylbu nezabránila-, naopak hodno,ta zla,ta sama, js'ouc 
především závislou lna monetérním použití, spolu s pohybem hladiny 
,ceno'vé klesa'la a stoupala. Tak klesala, na ;př. v letech 1782-1819 a 
1850-1873, stoupala v.letech 1819-:1849 a 1873-1899, ::ťniž iby
-ch-om mohli tyto pohyby hodnoty vysvě-tliti ze ;samý'ch poměrů vý 
robnílch. Je ,patmo, že tím se celá na:hO'ře uvedená theorie EnglišoN'a 
-vyvrací; al'e Dr. Engliš na ty t () wznodujkí námi-tky nerea-govaL 

A veď, mysIllím, je j.alSnÝ'\nl též mé sta[1 Ol 'V ~ sko k ll' c
f a '11 i s mll, PodJle dm Engliše mám Pf'ý -za to, že sebe menší 
2áchvěv směnné Tle1'ace p,eněžnJÍh'o Ikorvlru mŮ'Žle Sle proieviti v h1a
d'Íně cen 'O'statnÍiChl a dio'ved:u iPrý' ve 'SVÝ'CIh Iliá'Zolnéch spojovati 
proti.chůd>n:é my-Š'llenlky :niomina,[~sillUl a metaiJHsmu. Ale to je. nema'lf' 
omy1.Ja:k j,c paŤ'rno ,z mý,chvývodlŮ i!z mé Iknlilhy, nepop-írálml nú 
kterak, ž_e by v ,ellké fOIZIJ11nOlženÍI z'lata mohlo míti úči-uek na hto,d
notu peněz. Pr'o-to !jleště nejis.em me!aJIJ;is,ta-, :n,ebof Ipřičinu vidím 
v tom, že rozmnoženim zlatal T'olZmno:ž~ se též důchody (Z'l<at·otk'oPÍl 
Cl' pod.) a i část dlŮ,chodů IUlrčená ku spotřebě, kdeŽlto množství 
sP'o.tř'ebnÍICh statků 'S,e nezměnúll1o. Me ·dilie mého 11JáJhilediu mlŮ'Žle úČlil11ek 
ten pro vÝ'V1oj 'cen S'VětOlvfnch Vlzhed.em k tomu~ že mno!žstvíl nlOvě 
-v}'lf'Oben!éha zlata j,e v pomlělJ1Ul tk ce]IJ{'oíVé výšlÍI V'šech svMových di'l
ohold rů jlen nepa:úmé, být, j.e!l1l Vle1mi 's!l'abiÝ a! j.e tudílŽ 11Jesprávno, vy 

-sv'ětliovat p1olh>yb Cleni s.větových zvýr,olblY zlliata, j lalkčiní me'aIH'S1 ;S 
(a 'S nimi i Dr. E'llglá:š, j:aik 'j,sme vfildlěU). Nevílrn tCld}'l, k-c!IO z nás dVOl1 

má bllíž k 'll1etaI'l>i'Slffiw a káo dlovieldie ;lépe sp01'OlVa1t . 'P'rlottiJclhlŮ/c!mé m} 
š.J,énky nomil1Jallilsmu aJ metanislmu, 'Zdla Vy, Ip:amle Ipwfe!SOlne, jenž má
te za to, . že ve velký.alll -r}'ls,ecn plře'ce j:eh110m iQiv1iá>dá směnná re'la·ce 
k,0'V<t.b htra:d~n:ul oenovo'ul, -ne!bO' já jenlž :nevyildádiám fluktuacehlad.im' 
cell1iové, ba a11iF VÝV10j. hOld'11IofJy IZllicd·aJ v 19. stO'lletí z nej'ViětšlÉ čistli' z 
-výrobních 'Pomě1'ů zla'ta, nýbrž z m onetJémuch plřÍlčiln dtřÍV'e IUlvede
nýoh. 

VL Mat 'e a' i, 'e';l 'll íl tl h e o Ir iJ -e p e 11> ě z. PřelclleV'šlÍm vytýká Dr. 
-EngJ.iš Vle své záJvělfiečné 'olc!!p:oV'e:diJ lopětně" -že jsem se ve sVié Ikr:iltJice 
nlezabýval 'kap. IV. jlCihlo IlroiihlY :(AblstnalkťnlÍ z'álk{)my oeno'VIé) jalko'ž i 
lmlP. I. (ZákJ,adnÍ, 'htosplOld'<Ílřské plo,jl!11lY) a kap. II. (Směna aJ V'znilk pe
něz). Na to OdipovvdámJ ,o'P,ět'llě' , že kIr.iti/k,a: má by:J!a poměrně s+nUlČn1. 
(ani] ne 3 s,tTa~1!Y Obzol]'U! nláJmdolh!osPlndářlS:kéhn) a Žle jsem vvslo'Vm ě 
rp'odiotkll:, že p:o/d:ati celiý })vlCl!mi bolhatý a zadíma'VÝ« olbsah kn~hy ve
d.1,o by p,ří:Ji.Š dla-Iefklo' a že se tuldlí:ž 'ohmClZím j-en na v '!' a s tn í the
{)IrE Ipeně:z . Ale Ik této v il a s t n'Í' theor:i~ peněz nepatřÍ' am~ Iki3!P. 1. a II. 
alJ1ii kaiP. IV, »Abstralktní' zákony c:euoV1é«. Tyto nlepa1:ří k vl:a,s,tní th <:> 
'Drii peněz 'Pno.to. že výše 'hodnoty peně'z nClzá;yjsí ani na zákolle ':h 
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1<J]ldJivi/ď1Ú1áJlJ11Í\h'O hlo'spoďl31ře-nu, 31n,] [lja zálk o'I1leoh 'llIr'ĎujílCÍ!ch ,p o mě Ir II o Ll 

vÝ,ši je-dnotl'ivýlahoen, a je omyL, tvtr,dlÍ-1i Engl.š, že teprve z jeho the
OIrie ,ce:nové VYPllýVáJ pwt.illdadl 'oenolV'ýrCJl .re'll'acÍI a ab~o~utnÍI hl''adJiny 
cenové, ,na'Op:aJk je Ip'r.o~liklélJdl ten j'asn!Ým i hez ,dJlouhých výkla,dJů a 
jSlciu1 ost'a;til1Jě hl'avll1lfl peněžně theOT'etidké rdlůsll;edky z omré threade IC e
no v é v ikalP. V. vy'Voz,en;y. Na:OiP,aik otálzka, 'CQr 'upčujle výši oe likové 
-hlaJCIIi'DY ,eeno'vé, sOIulvii.s:Í: těsně ~ nelbo je v:].astně ilden1idmu - s 0-

tázl]{!ou po tOlm, 'COl urlÓUlj:e hOldtnoÍ'llJ :p.eně,z; p Ir o t 'o js,em 'o nÍI ve své 
-krH]ce pOijerdn1ra!l', 11IÍkQll'É prolt'Q1, že j:iI též EngliJš z,aJŤaldillll do' Ikap. V. "Thie
úrii;e peně'žn:ÍI«. Z'aj,i6~é, 'že nr? ,zařazenO nezálle'Ž:í IPra!llJiIC, ný'brž to'l:ilko 
na olbsa/hIUl, aV'šalk j,ál jlsem se: plřV TOlz;hodo'vánÍ o .tom, 00 mám pojmo,il
ii ,dlo své stručné k :rEilky, řÍldful právrěobs.alh'em, nil!\:IOlllt lz,ařa,zenIÍm. Tím 
'lJJe:p'oipkám, že ~ ,Q1statnÍ kapiÍltoily maj:ÍI j.iStOl\l, třebas !llJe bezp:wstřeldll:Í 
SlÚ'Ulvitslo'St s thleOlrÍ'Í' peněžníl . a také js,em ni'illde Dr. Englišovi neV'y 
týlka!t, ž,epalrtjle ty do své 'knih;y pojali. Hm méně má: o:vŠlem Dr. 
Engldš právo mně vYtýlk,ati!, že js.em <O n:i1ch nle:refe:ro'\',a'l , zvl álště 
kdy,ž jsem nla~plřed vYSllovH p,O'1itovánÍ', že p,to -olbmez.errl>Ost mÍ!Sta ne
rn:ohu p,odiatti oe'l'ý obs.a;h knihy. 

OVŠlem v !I' a s t Tli Í' p ř ÍI Č i II 'Ul, prr'olč Dr. Eng!i'š neSil tak těžce, 
že jsem II\: té ~o pa:rtH jeho knihy nepřthllédl, SltUlšV h!.edaH asi v tom, 
že podlle j,eho mÍ/nění! » VThfJ\ležÍ smYSli jleho tkni/hy a vědecký jeiď vÝ
ZlllaJm . OI n a ji e s t t ,o' 'll o V 'll m, kt,er'é po s.vém náz'Olrudo věci přjl- 
neSil". Na to j!Slem OIdlpo'Věrděll Vle s,Vlé 'J'<e:pl'ilce:, 'že podle mého názon-Lt 
-p.řÍ~,\lušm,é vÝv'OldIY E11igJliŠ'ovy - zvláště jleho zákon l'elativníl11O' ulžit
cku - nelo1bs:a!hllljíi 'liň /c lliorvréhol, co by b:ylo neznámo ,th'e,or'etikům hra
ničnéhiQI ,užitku. Tím j,sem farl, alflClb dO' vosÍlho hiJ1JÍ!z'da,. Dr. Engldš se I1Ia 

mD,e vyří<ti'l. že j:s,em ,celé jleho Iknize neporozumě'l" že repwdu:kuji i 
rhe'OInili hrami,čného IUlžit'ku nesprávně , ,patme ili také nepOIro'zumev, ž'e 
vša'k ostatne i theoretiikové hra'lliloného užitlku si nelbyli ~Momi zá
k,olJ1la <O rel,ati:v'ním ul~i ,t!k,U! cenové jedno,tky a že vůhe'c h'ran~čnÝ sub
iekUvuF ,užitek jle pro vYsvetl:enÍ' illld'Í'\Tl /d!Uláll11,ího hos'P'odMstvíl neUlpo
třeibi,telný a z'byte,čný. To jsolll arc v,elmi ,o/dválžná tVrlZenÍ, i j,e tedy 
třéba: jlmi podroblllejID se zabý vat, neboť kdlyby ,bIYI1Cť 'praV1divá, byio 

-hy sku,t:ečne 'T!iutlno, náJ'rOd'o'hoslP,odá:řskolUl theOlri~ vybUldmna1i, 111'3 no
výoh zákl'a,deoh. 

Především rrmllsÍ-me s,ia;rd Ul j a: s n j! ti, c or o z umí D r. 
1:ngHš svým záko'llJ ,emiQr 'r,e!'ati'vnrmiUžitku cenové 
-j e.di II o t k y . le1iIk'olž Dr. Engliš tOl, ICOI jlsem ře,kJlo t'om+o záko'llUi, z.a
se sesme:šňujle - k tomU! se ostatně ještě v,rátím - mysllím, že Uldě 
llám nejlépe, zvorJ,í\m-!:i 'kle zná:vorrt1:e'ní' jreho dfelrllÍI příklad, neboť ciflry 
nepiřfup'ouštěÍÍl různý výkladi, anlF tu l1'elz,e ohyt:a:"i za slovo,. Dr. Engliš 
ulvá:dí talkolVÝ ,Plřík!:a ld v e svém ,článku "DIe wÍlrrsdtaftlilche Themie 
d!es Gerldles« v "AiJ:'chiv fiir S0'Z1a!lw,Í'sse'l1:Sichaft uneF Soz:i.a'lrpoliHk". sv. 
47. , sešit 2. PravÍ! tUl: "Dejme tomu:. že h!osIPo,dalřílCÍ s.U!blÍ'ekt _ m~ 25 
pe'J!iěžlnklh jleduO't,ek a: 5 'p'otřeb a, h, ,c, dl, e, 'Hmž OIdipovPd'a:j.Íi :nedi ~ ldt;el
né sta'lKV A. B , C, D, E. InltenlSli1:a ne'lllkojlenvch lp'o1řelbnebo,-H 2hs:o-

--Jut-ní 'užitek. jenž se Qioeká,vá Cld ~wllipě ted1Ťo statkú. buct'Íiž 50. 48. 
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36, 20, 10, j'ejich cena nac trhrtli 25, 12, 8, 4, 1. Které sta:tky kOlulpÍ' onen 
6ION'ěJk? Kdlyby sefÍJd~l abslolumím uŽlitJkem, I~ou,pil by statek Aa ob
ddel by za srvýoh 25 peněžnÍlch jedn01:ek 50 j.edrllOt,e!k užitku. ŘfldÍ-li 
se však Tlell ,aŤi'VThÍ'm užitkem peněžF jedlnotky, nepřipadá mUl koupě 
statlku A n:ej~\:žibečněišÍI, neboť 'flela:mvnú užitek i:ednotdJi'vých k OI\l;P Í, čt
nápaik 

Ul sta:tIk'lll A 5°/25 = 2 ~nilensity na Jedil10tku p.eněžní" 
Ul starťkiUl B 48/12 = 4 intensE,y na Iednotk.lll peněžníl, 

11 statkUJ C 96/8 = 47!! intensi1y TIJa Jedinotku peně,žní, 
_ Ul sťa'tJk,u, D 2<J/4 = 5 dntensit na j,edm'Oltku peněž'níl 

II statku E w/1 = 10 intensit na jedn:otkJu ,peně,žní/. 
Řadla r,el:atiJvruílCh užitkit Je v oomto pří'Pactě o,p,ačná oné, již by

tv;ořily absolutnÍI užitky. tlosPolda:řílcučlověk koupÍ nejdřív E, rpotom 
D, Vak C potom B, konečně by !koolpill A,. Avšak Jeho zásoba peněz: 
stačÍ toliko ke koupi E, D, C a B I(A vŮlbe1c 'l1'eikoUlPi'). Za svých 25 pe
něžníloh jedno~,ek OIbd1rží tílrnvo zp!Ůsolbem 114 jedlruot:ek u-ži!ťkových. , 
te:dJy maximum. « , 

Myslím, 'ž,e !roZiUmíltnJe teď dolbře tomw, co chce Engl:iš SvÝ'l1T 

záJkto11!em o Inel1ativní,m užit!ru ,cenové jednolÍ'ky řfai; že to.tiž hospoda
říd lSubJektříldJí se ve svém indilV'ildluelním ihoslPodáJřství všude ,pel!a
tivnílm ulži'1kem svýoh výdlajů, že tedly k,oupÍl nej,diří1ve ony sJta:Iky, 
jež mu pos!kytlU!Ílí v p 'o měr Ul k c 'e TI ěne.jv,ě<tšíl 'u:ži1ek, pak ony, jež 
Skýtají menšv 'll! me'l1šVne~la,tti'Vní lU/žitek, až svou zásobu peněz vyče'f
pá. Nynfl 'V'Z11lÍJk:á však ,o,tJázlka, čím 'S ,e I Ď š Í z p ů s 'o b, jím žl ílč í 
O f. Eng 1 iš p o s tup h.o s p O' dl a' ř'í' <Ci fl.o j 'e,d, n O' t H v 'c e v j.e
ho incLivi,duelním hospodářství~ 'o d z p ů S IQ b ll, j a k b y P <O S t II D 
t le ll! vyl í č ]I< ~ t h e o I[ e t i Ik: o v éhllfaJ nič 'l1, ,é 'h O' IU žit k TI<? O d'
povOdlám zalSe, ž,e v lPodsta<tě ni<čílI11I - af již Dr. En'glíiš p'rotestuje
prO'tiJ t/O'ffillll sebe vice. 

Můžeme s~ vyHoenv Englišovo v m~lšténlk:áoh r o zdě ~I "t .i v e 
cb va dlí),\1 y. P ff V n 11 myš II é TI' Ik:a zál;e'žf v t'oml ž,e si hOSlpodařÍ'Ci 
subjekt ,opa,třu/je nejrdřÍv'e on;y statky, Ikteré mu ,p,os!k:Y'Ť'ujlí největší u
žite~ (nepřihJ.ížíme zde 'prozatt.Í!m k tomU!, jaik se t'ento U'ž:iltek sta'noví), 
powm O'ny, jež slk.'Ýtaií uži1telk mentš,í a menší. Ale tu je patrnO', že
myšl;émikaJ ta neníl theoriin hrani'čného .užitku též neznámou, 11Ja'olpak 
že ona tvo'řÍ' vlas!ně - ,ct:ophllíme-l~ ji' j1eště IPo.:wrovánlílm, že u j.e'dln'o
ho~a:Mého tdmhw tpoDře'b ka:ždJý d'aEí' statek IPlo,skytuje V'ždly menší 
užitek až,e nejmenší tUržite:k, Ikterý je při 'dané zásobě mo'žný, vz,hle
dem ;k možnost] sUlbs:tř"Uloe . je wz'hodným pro hO'dlnocení vš 'e ch 
statků' z této zásloby - po'dlstatu této theol[ie. Není' tO' tedy iistě žá>d'-. 
né nOV11m. Dr u'h á myš len k a záleží v tom, že P'Ť.] statnovení O'no
hO' Uiži'kUl nezáleŽÍ, na jeho absolutní výši, nýbr'ž na jeh o. .p'O měr II 
k ceně. Tento 'Poměr lk oenre 'fOIZ!hodiuJie O' pohdí výdaj.ů, takže nej
dlří'V'e se kiUlp,udí' takové statky, kde je tento pomer nejVičtší, :palk ta~ 
kové statky, kde je menšÍ' atd., ,a\ž je Icelý p'ene,žníl <ďlů{)hod vY'čerp:1i11. 
Je ot'áJzka, z'dla-lli tato my.šl'enka byla theoretikům h:rantčného' už,~tku: 
důsUld neznáma,? 
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Dr. Englliš má za Ť1o,že theo,reUklOvé hlI"anJičného, u
-titkU' slÍI tohoto »zákona :OI Trelat ,iJvn rím ,u'žHku' ceThO
v é je d .n 'O t'K y« věd 10 min e i SI au, a tvrdrí', že on i sestavuH po
řadí nahoře urved,ené, alby ,dlo,srplěli1 ,k hlrarnÍ'čnému: uži~ku, dle ,a b s 00-

1 u t n f důJ:ežitos1i potřeb fa tUld,íž :alb.slo'lrUtní:ho UJŽÍtKrU k,oupě, ,(ť pmto 
nesprávně, jak p.rý on dolkázal vle siVém Čllán!ku IP,roH Uefmaunov:i v 
Ja:hrr"rhiicher m.r NatÍ'ona16koTI'ormie urnldl Statis~,iK, svaz. 109.). Podf;val 
}sem se tedy ,dia 'OI!1oho článku a naš,el tam sice ono tvrzení Enrgr!Ji'
:ŠOVD, ale ami llIeJmenší, ,dilkaz pro ně. Vždy! tvrrdlíHIi Engliš, že thleo
retikové hrraniČlt1ého užHku mají při iSvýCihl vÝVlOd,ech na mysU toU ... 
KO abso,llU~ní diŮlleži>,o'st potřeb, tedy měl pro tO'to tvrz,enr uvésti! a
spo,ň jed 'e n doklad ~e ' spilSů nrělkterého če1lrného theoretika hrramič
ného uži~lku. Místo toho však crelý »<dlůkaz« Enlglišů'V SprGčf.vá V tom, 
eže prý Ibythemetikov1é hranilčn~hrul ulŽitku, Ikdlyby sř byli vě'domi, že 
Tozroorduje rel a t i v n T dů,loežEo'StJ (Ulžiltlek IkUlPO'VlalI1éhó sta,tkrur; .pn,
pardajíd na ·cenovoul jrerdlnotku), nelpotřeboiVa:l~ ku vysvětlení jednotli
vých kO'Upí vůbec poojuw hraničI1IéhroUlžitku, pon,ěvadržoním relaHv
llím užitkem jest vysvětlreno vše. Tu se D:r. EnglLš arrd velice mýl'Í; 
neboť tím, že řekne, že se čJ.o~ělk řídlÍr 'Dři svém hospadáření relativ
'ním uži~.kem, t. j.. poměrem UlžirVIDUI k .ceně (ona dmhá myš.Iénika rd,ří'
ve uvedená), mlení ještě nic řečeno o oné prvnf myšlén'ce, že tento 
nžitek při ulkojovámiú jednoho.kaoždého dmhul Ipo,urebvždlY dlalšímru a 
další;md statky se s,tá'VláJ s,tál.e menšum, nenťtím tiaké !l1Jk ňečeno f) 

'tom, že ID Ihod!no~·ě i:ednohoka,ždého sta'tk:u rTO'zhO'dluje - vzhledem 
k ' mOIŽnosti suibstrituce - vždiy ůen ulži,te'k, jeÍ'ž :posky:tlUje poslediJlí 
'ze statků určité zásoby, uži'tek "hiraničný«. Ale to ie právěp'orcllS~ta 
toho, co novéhO' Ip,řinres:lra,fl],oorriile »hra!I1:i,čnréhO'« užiVkll', a jle' tUld1ž ná
~zev "t:hemi'e' rhranianého mži>tku« zcela. IPří,padný. Naproti tomu ()m!<l 
d.ruhiá myšlénka:, 'že nlC:záležr př1 tom na albsoll,utnrv V1Ýši Ulžitiku, ný1bd 
-na i'eho 'parněm k coo'ě, je vlrastně samolzřeimáa: rrOf,';uuuÍ' se samo se
bou; bylo by přímo 'a1bsluT,d,nÍm mysletii, že by člrwěk pfi kourpi: s.tat
kůprřihJ.íže~ 'Í'oliko k abs'orlutrruírmu uži~lru jich, niko'H V'š,a'k též Ik c'en·t'. 
že by tedy na př.dlal pře.dlno'st IklouP1 statikUl A, porslkytu1ídih1o s,i,cc 
velký absOlIIU/tnf užitek, avšak drahého, když by morM za týž obnos 
kOJl!pi'ti snad dva sta~(ky BaC, z nilCilrž ie'den kaMý bydiáv,al sruce 
m e n š í a b s o I' lJI t 11: r ulŽ,it'ek ne'ž A, ikter:é však d,olhTlomady by PO'
skytovaly mn,OIhem většf\ 'wžiltelk. Ne, paJI1e pr.ofessore a poslanče, Váš 
-zákOln o relativním 'UIŽi1ku cenové jednotky nepřináší rdiQ'oe'la nic nD
vého, 00 by dávno ,ne.bylo známa. 

Že trheolf.e',iilmlV'é hrralI1i'čnéhro u:ži:fk'1l 'svému »'Užrtku« tak,tro ro'7. -
1Jl11ějú, plyne tam, kde potřeba něJalká může být Ulkoi'ována řad:o.u 
sta'ků, z tahOr, 'že theoret,~k'ové ti mlnllví vždiy o užitku plřipardaj.fdm 
na i e ci nu jed, not k u z llrr'či+,é zás'oby statků . Ale st'eině Ť tam. k<I~ 

• statek sloužíCí uko'jení něj,alké potřeby je ned,ělit elný, 'přirh.\í/Žeií the
oretikové ti k poměru 'ceny Ik užitllm - 'POIklUld je to a'rci m'OlŽno. To 
je vlastně samoz~ejrmO'aI ne:pro,f,řebOlVarlo ,by .drolk,lradrŮ<. Nj,oméně vZlh\:e
dem Ik trvrd:ošíďll1losti, s UÍlž Dr. EnglÍIŠ na SVlém tvrzení seh·vává. urve-
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du '-pfece doklwd {} tom, jak řešÍ jedlen a tý ~ž ,daný ,příklad na jedné
str:mě Liefmann, jemuž 'dllle Englitš<e př,í's,!iUlšIÍI záJsJulha, ž,e prWlí - po,..., 
kUld EngHš můžeď plŤ!ehil'éd1noíll<t - na 'tlO 1P10Iukáza~, že plřř krytí' poUeb, 
z peněžníiho diúcbo'dlUI nesmí' po:řadíl dlŮl'e:žitosti být posu,ZO'vá:no dle
ahs{}l'u~ní iil1tensHy potřeby, a na dwlhlé straně Amonn, ,profesor 'praž- ' 
ské němed~é unlÍJversity, j,e:nž pa1tří !k »theoretikům hraničného ' .užit-, 
ku« (vjlZ A!rnolllillů1včlánelk "Uefma.nrnsnle'ue W ,ktschaftsthoorie« v 
46. SViaJZJ~i.JJ "Archův ftiT SOlz, ila'I-WlůsselllsdhlaH UIl1di SOlúallpoHtik«). 

Piříikla,d t,e:n j.e: MáJme Um potřeby A, B, C. U sta'~ků A 'a. B stojí 
ka:ždáJj'e:d:IlJoltka 2 M., Iustatků C 1 M. f>,olřaldiflUiNku, Jejž poskytuje-
1., 2., 3., 4. atd:' j:eldnoltk,a oněch statlIDŮI, je llIáJsle'd1udíloíl: 

ABC 
1. j-edootlka 10 8 5 
2. jednotka 8 4 4 
3. jedno~ka 623 
4. jiedinJo,tka: 4 O 2 
5. j edlll'oltlka' 2 1 
6. j.ed,no,vka' O O 
me Li e f ma '11 Tl! a největŠ'í »vÝ11los« (EngliJš 'll'ž'Ílvá tu správněj.f 

termí'l1lU1 )~neJ,atilvlnf ,užiitelk«) posiky.f:Uje stat:ek Al jakO'ž i Cl (1°/2 a ,511 
= 5), P'O~OIill ná'sJ1edUlH A2' Bl a C 2 (812' 812 a 4/1 = 4), pak A3 a' C" 
(6/2 aJ 311 = 3), p'ot'om A4 aj B2 jlalklOŽ ;j: , C4 (4/2' 4/2 a 2/1 = 2) arl:d. 
»Má-~!I na: př. hOsip'oda'řfloť j'ednot:1iv.ec 16 M. k Idiispo'si'ci', nemusi, zrov
na za-číti s Cl ,Ikteré mUl s!kýtá největší, UlžHek v 'Pom,ěru k náJkiadům, 
t:ediy 11Jejvě1šíi YÝíl1as, potom př'ejm k Al' pak k C 2 , tedry stále měniti!, ' 
ný1brž on vi'dí brzo, že si mmlže opatřm ze statků A4, z B2 a z C t'a!ké 
4 kUIS'y nelba řekněme kg. POlchiy1bnosv bry rmloht tolliko míti', zač:a'!l-li 
na IPlř. s opatřením si A (j.a;bJ,ek),. 'zda ve'dle třetílho kg, kterfr O'ceňu ie =-.: 
6, může k 'QlUlPIÍ'td. ješíěčt,wtý. Ale jie'Stliže p:řesněh;o,sp'oda'říI, t. j. srov
nává růziné IPo,třebry S jich 11Jákl'ady, shle,d:á;,že můž:e v rámd svého 
hOlslJ)'odláJřského ,P!lá;n'u vyld1a'Í:t ještě 2 M. lJ1Ja .čtvrtý kg jahlek« 

OPflO''ll! 'VoiffilU'to vf~n1í6enf namítá A m O' n n,žle »čÍ'sla:, jiohž sle po
užívá' k vysvětleuv th:e:orr~e sUlbjekt,ivníl 'h1old11Joty, lI1:emohdu: ZHaJ111enatF' 
nikdly nic jinéhlO ,n'e'ž fOizdíhT s tulPn,ě {'Z,da 'd lV1ě v,eliiČi'ny jsou ' st'ejné nelb 
j.ed11JCl' je větŠ'r ne'b menšíl). N e:l' z 'e jl e 'Z á s. a ;ct: ln ě Ul v á di ě t;j v p 0-

m ě,r nebo 's nli'tridl dókionce p'o,čítla:ti M.alt:hema,t,idky vyjá,d:řenol : .ony 
netvorři v:e;Jj lčill1 ~Y exteln's,ilyn~. nýbrrž čilstěiJnJtlen'S;Í'\71Jli~.l) PrakNlck,y zna
menlá to: jest'!lilŽe p,řediplOk,l-ádlám p'm své PlO'tiíeby lln,téns~try 4, 3. 2, 1, 
ne'znamie11Já ,t'O nk j.ilnéiho. ,než 'ž,e mám 4 Ip'oltiíelby, z i!1 ·řchž každlá ná
sll'eduMd jle s'!abši' než lP ,ředicihiá,zejIDCÍI, ale nez'uallnená vo an,i , žel mezi' 
oiněmi 4 pOhřebami' o, i.ntlen:s~ltě· 4, 3, 2, 1 j:e rOlZdli!! stej11lé veH,kostd (ve: 
vÝš~ n,amil iŽle p,olt1řeha s i 'ntensHIOU, 2 jé Idvalkr.á:t ta'k silná j1ako p'o itře
ba O' l'nt'enl!si1,ě 1 neibo ž.eploltřeba a ilTI/tensitě 3 j'e stejně silná j:ako 
obě p'o,třeby o jntens~tě 1 a 2 ,diohromadly at;ď , « »Je:s.t tť~dywel'a n1e
spr.áJvnlO ,řeklne-U> :se: · , já: plOciťucri' fU/to pOlÍiřebíll: ,d:vaikr:M tak sflTIlě j'alko-, 

1) Podobn ě ji ž dřÍl' ě \'V'i ser : Oru lldrifl (!cr S'Z i:l' okonnmif< L; 5' 1' 215 _ s 
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nák:I'a,rny'. TaikJoVíÝ podt není vůbec mo~žný. NemOlhlu 'l1ii!kd:yřírci - ne
h1ledě ani k t<omu, zdlai mohlu P'OHetby a náklady 'Ol s,obě čí'Sly vYjáclřt~ . 
ti fI1.erbo ne - 'že IPodrf'lllÍŮI nědJakOOl 'P,oHebu dlvakrát ~iak siIně jakol ji'
nou - to by byló stej1rué jako kdybychcihťěl tvr,dirtt, že t,epl'olt3J 4{) je 
Zkrát taJk vys-olkláJ nerbo ní'zká: ia.k1o tep,I'OIra 2° - . na-nejvýš mohu říci. 
že podtUljli jednUl 'PloHebul méně neho mnohem silněji nežď<rulhou 
pnm.zeně nemohlu pa/k a:ruE ,řúci, že u iin~'ch 1P0Heib :podťuji jiný p,o
měr meú ll'Žitkem a náklaidiy ,na plř. 5' : 2, 6 : 3, 7 : 3 atd!. - nehledě ' 
ani .k t'omu, že »poměry« nlelm'o!JJu vůbec pocH'o'Vati. Nemohu, j,ak ji'ž 
bylI() řelčeno" 'zásadlně tat,o< čílsla ,u-vád/Mi v poměr, 'Poněvadž neplŤ,e'd
stavuj!Íve'i<i'činy, s rnilJnÍ'ž lze 'J)lo<Čiít,atr, nýbrž tolik,o Tozdí.l.y síu:pn,ě.« 
» Jest ťedly z á k ]. a cl Ul íl věc n 'Ol II IC 11 y b 'O rUl L 1 e f man n 'O' v o :J. 
jestlVžie na ,otázkul: »jlak 'hrU/de ho<s.poidlaří'c~ člověk j,erunat? 'OId'po'Víldá: 
"On Ipomvná užitek. je1h!olž mlůžedod1iti, s nálklady., ji'chž je zapo<bře
bl<, a: z ap o č nes v 'o' 'U Č ~ n II 'O S t tam, k d ,e j e lp o 'll .ě r m e' z j 
obě ma, 'V Ý n o s, n 'e i pří z n i v ě' j š Í' m. ( 

Ve sik!wteČITI!Ols~;iJ nejled:ná tak nikdo a nlik,do tlak n -e ill1i ŮŽ e jed
l~at~; neboť »poměry« ne:llz:e polOiťovati, nýbr.ž jen yYlPočHávatil, a 
po,čÍtati . nellze. 'poněva!diž nejde UUl o vel:iičíny" s -nimi'ž lze ,polčítati.<, 

»SrolvnánÍl mez,j' ,uži'tk,em ,(I) 71:álklalďy může se te1dIY vzt,ahovaili to
ltklO' 'k tomul, Zld,a' ta neb 'Olna poHíeba může .být vůbec ' ukojena pomo" 
cl náljdaJdů, jkhž vÝŠel jel Jl 'o elit o v čÍ! ,n CL TI< f že n~ž-'H sHa potiíe'b>y 
- jako , tn,ů~e být Vůibecpfi' tak.o'V'éni s,ro~má!l1~ zjLŠ<těno toUlko, zd'.a 
llIáklady jso'w ~ětšn, s!.ejné nebo menšÍ< než užitek, jenŽ le,spo'jen s -u- • 
kojením 'polt:řeby, nill\'Oll~ však, ' O' č jsowvětší' 71<elbo menší. Ze ;;Ilrut,eč
nos tL, že rt,áklad;y jlSIO<UI -zpravid[a PTo ruk01'~llIíl 'kaMé le~dn01'livě pl()lci- . 
fov;a:né po tř e'by , ph neliJmenlším ,p,r,o vše-chny druhy potřeb rů'zny, 
nenásiI'eldlUlj.e nOOt'erak" že- s'el nyn~ již 'př,ed'em všechny potřeby, 
které 1lJělkdo má 'lliebo hěhem ' dloib;y 'rhůŽle. mí!iÍ', sir'otVn!ávaj.í s náik!.aJdy,. 
jiohž Í'e k j~oh 'lllk'ojelní 'uřle'haJ, a' že st č"o,věk mUlsú př,edstavitivšech
n y j.i oh p O' 'll ě r Y' - aolŽ vůhe c n elllí' mo'ž no - alby mohl< ho.slpo-dla,ř-i-tj. 
di'sPlQ1novatL Stačí! věd,ě'tiI, ve můž,eme p'OItřebu , :k'telrá jle právě nedlstl
něm, ukojiti 'plomod ná'kJiadlůl kteTé js,ou POIcit,o'vruny pífŽ.e než-.lt je 
poCÍ't',oIVána: ' si-Jíl' 'onépo%elby, aT'olz<diěl!.en,í nákliadů na rŮ'zné .potřeby, '. 
kte:ré se mohoul hě,h<em ,cLOlby, t. j. bělhiem hos:po.d,ařen~, běh1em u k o-
j o v á n íl 'P' Ol tře b SI am Ý ch vyslkytlll<oulti, Iděj,e se j'e'd71lo.diUiše tak. 
že s-ečLo'Věík ptá, j.alk!éUlk,o:jlení potřelb, jalký ,užitek st může jinaJk IQpa
tř j,tF lS,tejnIÝ1ITII nákI<ald1em. nehledě k IUlrči" ,ému použitíl, na něž se pná'V'ě 
PQni<ýšJí :.-.- ' ll1:ebo, ~dla ib'Y"TIlemoihl . snaJds t e j n Ý ružttek býti dOlsalŽen . 
niž š Í, m t nálkla-dy -, i~d~ž na _ pcr'. 2 potř'ebyst:ejné intensi'ty vy ... ' 
vstanoUl zá:r,olVle<ň aJ j1edlna z niloh míl1Že Ib<ý,tt 'ulkoj'ena nižšími :nákll'a-dy 
ne.ž d lwlhá.«· . 

. . V plřílpadě ,nwho!ře ulV'edenrém »<opatřÍm s~ pů'dll'e toho z ooěcht 16 . 
M., jie'Žmáin11k ,dts'plQ'Silci', nejdlř.í:v:e pOl sobě st,a'tky Al' A2" B 11 Aa, Cl • . 
potom ,C2 {n tik 'o' j. t A4 nebo B2' ;p O< [J ě v a: d ž bych m II s e ,I kd e
s a žen í t é h"o Ž Ul Ž l ' t 'ki tll v Y II a II ož H: i Vi ě t Š í: 1] á Ik a, a ct: y), po-
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tom A4' B2 a Ca, pak m11lě zůstan'e jleště 1 M a s t10UJ mohu kOl1.lJlYitt jen 
c. \'Poněv<lid.ž A5 nebo Ba za ni nedostanu). 

Věd mají se tedy mnůhem jednodušeji, než má za to Uef
maII1l1J. Ano Iz·e říd', že kdyby ,chrtěL ně~d<o úmyslně tento jednoouchý 
stav věci 'co nejvÍloe zat'emniti, nemohl by si k tomu účellUJ nají,U lepší 
konsltrlUlkd, než HI ie Liefmalnnovo učení o. VÝnosul.« 

Vidíme, že j,alldko~iJ je AmolIlll1o'V'o vyllí'oeThÍ SOUlvts'J,ost~ nmoihe.m 
jednodušší a přiiw'zenéj!šli než UefmanIlJovo - neb i Englišovo -, 
:přece len Amonn není slepým k,e skutečn{)sti',že mohu-li stejným 
nákllClidem ,diosi1ct IrŮ'zného aJbsol'U'~ll1ií~o ,užitk,u~ v,o:lfm už~t'ek větší a 
nao.Pak, jestHve stejně veliNého 'a'bsoll'llltního :Ulžitlku mohUl dlosítC.Í 'růz
mým nákla,dleID,ž,e ",oH'm onen U'žite'k, jeholž ináJkladl je menšíl. The'O
retikové hranričného užitku, Jak vtdrme, n.epoři.ihJí.žejí j,en 'k absol'uŤ
nímw užitNU, ja/k ,tvrdí, -aTCŤ be'z dlCliW!ad,ů - Dr. Engliš, nýbrž 
phhlížejr t'é 'ž k p 'ol mě' r lu mez~ užHkem a nákliady, 
což je Vií'ce než p,řilwze,no. ' 

Amonn sám pokmčujle ve SIVém ,článku takto: »Tvrzelni Lief
man'l1lova: !z,e si patrně vysvě:tHtit toUko .cho'robnoUJ IholnbOlU po origi
nalitě, kt,erá ,clhtělla by Si ,t Ů' j 'c Ol S t ů j VY!'OUČÍ<tI ;i s 'e b e m e n šl 
zd á n íi,že by byl podobné myšlenlky m,ěkdo mohl snad! již diřive 
míti. Ve skutečno,sti pohYlhuj,e s.e vše, 00 Uefmann p'řIl1Jášh, p:očínaje 
~ehlQ »psy'ahÍ'ckým p'oljletílm iho:Sp'otdlářství,« a'Ž ik »zákoll1lt1 o vYT<Cyvnáni 
s'e hranianÝ'ch výno:sů«, z 'c ,e 1 a v k 'o 1 e j ~~ dli t h e IQ 'r i e h.r li'
nič n é h o u ž Í! t k Ul, jso'UJ 'všeCihny při fIom .polUžité p,ředsravy, po
jmy a my:šJ.enlky v,z,aty z OIkTUlhl(] předlstaIY 'a: ~ 'pojmoViého. a my
š!:en,kového z,dtmje theOlde ,hrainičného uži:t!{iUl, s }etddnoUi V'Ýiimkou; 
že Liefmann všude t,am, kde ťheorie 'hraničného ulŽitkUi mluvfl i() u
Žitku, pOlUlžívá svého ,psy,choIIogi'cky ,i ,1,o.gi:oI<JY stejlI1ě nemožného 
pojmu výn:OIS'Ul, míst,o hraničného U'ži1t'k1ll IOpelt1ud,e s >)lhran~čným vý
nosem.« PrOlfO lze říd, že oelá jeho !!l!OIvolsta'V'ha ho'sp,o'dářsiké tlheo·· 
ri.e nenE ve sklUte,čno,stř nk iliného IIle!Ž 'Zlmortán] ~hemie hraničI1iého 
u,žitku.« 

Mám 'z'a to:, že 'CJe'l'Ý tento passus ih'old~ 'se .muta1ti'S mutandts 
z velké části II na Eng;liše (t,řeha }el1l Uefmannův POIjem výnosu; na
hraditi EngJtilš,o'vým pojmem relativnílho užitku .a Liefmannův p()lj,em 
hraniOného VÝTIIOISu Bnglišovým ,relati:vnf!m 'užit'k'em hranilČrlJvm). 

Co márrnl ještě říd!" tOIDI(], že se Dr. Engli'š IP i() s m fl V'. á mé 
vět ě, že' »jle vlm;tně s'almiozřeijmo, 'že Ihraničný IUlž.iitek lI11'U!s/!t11e 
poHmat r'eI!af,ivně', 'že. na př. kouP'ím-H mezi svýmř !krajními VÝtďaji 
statek Zal 10 K, ml(]SE mt dát pfihHžně .desetkráte takový hmnianý 
UJžit'eIk jaků st:a ,Ť'e'k za: 1 K a nejin,<lik věc tu pojímallt theoretiik'QIVé 
ruran~oného l1žitlklUl?« Mám za to" že jlsem tím vyjádlřiI siruoně sice, 
avša/k smzumM:elně, že také theme.ikO'vé hrall1ičného užj,t1ru při'~ 
zene p,řiihHžejí Ik pO'měr'll ulŽitku k ceně - ,a: to j'e. přece vlasŤItl!í 
SpiOTný hodi. A '00 mám říd t'Oil11 Ul, {l,ravÍ-J.F Dr. EUg'1iš dále: »Ale Ipro-
f.esor M. lPIřilSl11lZuje theoretjIJ{Ům hlT',amičnéhO' užitklU poznatek lIle
'správný a ve své ·Olme;z,enolsti bezcennÝ. Ne IJ1 f v ů b e ,c p r a v Id a . 
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ze ružite~p' řipada:jídna p ,eněžni jednotku mUlsi 
"ll Ý t ii' Ipř i k'l" a j II f c h výdajích i j e II přibližně s t e J"" 
n Ý (pod.trhuji já). Má'lTh-lt 20 K, tedy užitelk z i l.aJŽ 19. koruny může 

-být,i ne ,deV'ětkrMe, a'le třeba tiJskkráte větší, llle-žljl z p1()lslední«. Mám 
snad vykládat, že je-HI užtte'k z 1 L aJŽ 19. komny sklUtečně tislfc
. kráte větší než 7) 20té, plříslllllšný vý'd~j nep:aHí, jtž mezi! ,k r ,a' j n ! 
výdeje? Jenže ovšem č\:ověk má růmé dtmhy potřeb, a tu: při ka
ždém tomto druhu 'Potřeb, 'Pokud s'e U%ojluje statky libovolně dl~li 
telnýmr, krajll1í. potřeby dá'V'aifi pftbll.ižn:ě stlei11lÝ IUJžitek, nebo. ohcete-li. 
'Přibližně stejný ,f'elativn'íl niitek. Vždy! přece Vy sám, pane pro
'fesore a poslanče, vle s:véklt1i:ze (str. 42) pravíte,že s e Ir e I a: t i vn í 
užitky hraní,čnv vy ,rovnáv 'aií., nebo,f čl{)věk ukoju~e jed
notHV'é pot,řeby t,alk dqounJOl, až se ,relati,vni' užitky hranh'Sn:é VYT10V

n:á,vaj,p. JaJk SIC' shoduje tato věta sonDIU Vaš:v VětDU již jsem drřílve 
'P'o,ďtrhl? Pravíte-U tedY, pane rpmfesDlI"e a býVacrý fi11la11lční mi'nistře. 
-k oné mé větě, že j:e tlO plře'ce jle'l1l tiwCl'hu pNHiŠ sHné a že z ,ni, teprve 
-vid'ítle, že já vl'as,tné ce~,é va'š;í: lmilze neII"D~lUlmlíIm, nedlY odlPDlVídám, že 
Ie tu něcO' 'Silné'hD', ale že j,e gf spíše Vaše' tmUlf,aliDst, s Ikterou si {j'D
v'o.\uj.ete dJz,f mlruenV - bez lI1ejmen,š;íoo vě,ooéhDI 'D:du'vod1t1Jěnf - baga
temsovait a Sie'SměŠň~}V1Cl!t. 

Z á vě 'I". Ukáza~ jsem, že yýtJky, ktJerté js.em činil - pod1atý-
1cám opě:tně, že fDrmoUl slUlšnDu - kni!ze Dr. Englitše »PenÍ~e«, b y'r y 
'z 'c e I a: O' IP r á vně n y - a,ž na nedo.rDzumění 'zmíněné pod; ho,ďem 

'V., Iktlerlé :se však týkalo lP'odr:wž,né otázky a 1by!lo vIa'stně v ne
-prospěch mé au-gull11 el1!ta,c e. Tím tiulto pQ[emiku ,d!efinitivně ukončuji, 
nebDi psa,1 jsem ji,ž tuto OIďPDrvěď sOldlpor,em. Vědecká polemtka má 
smysli jen tehdy, Ikd:yž ,dba pwHvn:íd se sooží 'Slelbe navzálÍ'e T'O'ZUItnO 

-v"Ými důvody přesvědčit, při tDm však ]iSlDU přeoe ochotni!, 'P'řesvěd
čí-li jle druhý, náz,DTY své p.DlZměnirt; kd,e však vě'cné kritice odpo- ' 
-vídá nemírná nedůtkHrvos,v, s.esměšň'ov.án:íl '(ll ne'Dll11ylnicnvF, ~ vě.: 
·-decké PDI],emiky s,tává sle ohytám S1'DIV a zá!p.aJs Ip'odDbný z'ápasu pěst
nímu. Přes no nelituji zcela času vooDrvaného tétoporlemke. V na
šem malém lliál"'odě lehkrD' t'Orúi,ž1Je,Ili, IkdlQvys.~',U1pulje se s,ebevědomou. 
-jiSt.Dtou a jist{)U yýř,ečnostÍ, stává se neDmylnDUJ aut Dr itoU!. Ukázal-H 
jsem, že 'aJUit'D1rHrclI tla může být 'Ďasro přeoeřrovlooa, I1Iebyl,a tato po-
lemiika ,přece j,elJ1l naJdarmo. 

* 
Doslov Dra Eng1iše. 

1. S .pro.fesor,cl1TI Mildschuhem dále P.olemisovati rl e tře ba. Pozorní 
' čtenáři už na základě toho, ,co jsem napsal ve své závěrečné ,odpovědi, mo
hou odkrýti jeho omyly v opětovných nebo n.ových tvrzeních, která isou 
-opět nesprávná, aČlkoh profesor M. píše stále lIlevlídněji a obšírněji. , 

, 2. S profesorem M. dálle [lolerrnisovati Jl e m .o h ll, není to možné. 
Prof. M. chápe příliš pomalu. Po druhé mé polemice II zn a,l sice zase jeden 

. svůj omyl ve věci, na které i ,přes mou první odpověď trval s velikým ro,z
' ll,ořčehÍm ve své replice, ale k tomu jsem musil užíti podobenství o dešti. 
trávě a žížale, abypochopi!, oč vlastně ideo Možná, že kdybych napsal . 
-ještě ' toUk 'polemik, kolik je sporných 'bodft, že 'bychom ty staré OIT)y!ly vy-
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