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Úkoly Sociální Politiky.
Píše ThDr. FR. REYL. í

Úvodní slovo.

Ve všech oborech lidského vědění a lidské práce
shledáváme rozhojnění dřívějších poznatků rozumových
a záloh hmotnýca, ale proto přece stejnou měrou
nevzrůstá štěstí a spokojenost jednotlivců. Lidstvo
poznalo sice nové prvky, nové síly přírodní, nové
štroje, nové léky proti chorobám, ale lidstvu nežije se
mnohem lépe než v dobách, kdy všecky tyto vymo
ženosti byly mu neznámy. S poznatky vědeckými při
bylo nám nových starostí a odkryty byly četné nedo
statky a mezery. I ta příroda, v níž věda odkryla četné
nástrahy a úklady pro náš život, přestala nás tak tě
šiti, jak těšívala naše předky, kteří na přírodu patřívali
bez dalekohledu a mikroskopu. Ani nejnadšenější ob
divovatel moderního pokroku a úžasného rozmachu
výrobní techniky nepopře, že život jednotlivcův i celých
Společenských vrstev nestal se radostnějším.

Novodobý názor světový nutně však požaduje
uskutečnění osobního blaha již zde na zemi, neboť
mysl moderního lidstva působením moderních filoso
fických názorů vrací se ke starému naturalismu, ne
dbajíc na nauku náboženskou, která pravou blaženost
člověka klade v život posmrtný. Sociální uvědomění
proniká již všecky vrstvy společnosti a nepřipouští,
aby na útraty pracujícího lidu uskutéčňovalo se blaho
pozemské privilegovaných tříd, proto vyžaduje se
zejména od státu, aby podporoval nejen pracovní
systém, kterým množí se hodnoty hospodářské, ale i
pečoval o socialisaci hodnot mravních, které by po
stlovaly lidstvo ve snažení jen po potřebách skutečně
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rozumných a dovolených. Vzrůstajícím sociálním uvě
doměním o ceně a odměně práce poznáváme, že ke
slibovanému blahu pozemskému je cesta ještě hodně
daleká.

Nesrovnalost tato mezi materielní kulturou a
osobním blahem vede k povážlivému sociálnímu roz
trpčení, a odstranění tohoto tísnivého citu dostalo se
i v mocnářství Rakouském do popředí časových po
třeb, odstavujíc všecky kulturní i národnostní otázky
do pozadí. Časovému tomuto proudu je děkovati, že
přikročeno bylo loni ku přetvoření volebního řádu
na širším lidovém základu, aby nový parlament spolu
působil k odstranění společenské krise. Zdálo se, že
snaha po dělném a sociálně cítícím parlamentě bude
korunována zdárným výsledkem, ale přítomná skuteč
nost dokazuje něco jiného. V lidovém parlamentě
odehrávají se opět pusté scény osobních útoků, .ná
rodnostních třenic a kulturního Šškorpení k nemalé
radosti velkého kapitálu. Je patrno, že sociální opravy
mohou se díti jen na účet rozpínavosti bezohledného
kapitálu a proto klidný dělný parlament je pro vyko
řisťovací výdělečnou činnost hrozně nepohodlnou věcí.
Proto podplacený denní tisk a agenti ve službách
velkého kapitálu pečují o stálé národnostní a kul
turní debatty v říšské sněmovně, aby k sociálním
reformám vůbec se nemohlo přikročiti. Neuvědomělým
voličům ovšem dostačí, když se odbývají v parla
mentě umluvené a dobře placené štvanice proti slo
vanským národům a katolické církvi. Zatím lid v roz
trpčení svémreptá, po splnění projevovaných slibů
volá a poctivou sociální politiku žádá. Dnes ze všech
těch zmatků může nás v Rakousku vyvésti jen poctivá
sociální politika, k níž celá řada činitelů je povolána.

SEtÍ
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I.

Pole sociální politiky.
Pojem sociální otázky a politiky.

I. Člověk žije dvojí život: vnitrný a zevnější.
Jeť bytostí samostatnou, svérázného vývoje v rozumo
vém i mravním ohledu schopnou, ale také zároveň
bytostí společenskou, která jen ve spojenectví s by
tostmi sobě rovnými dochází ideálu rozumové a mravní
vyspělosti. Pud sebezachování vlastní neodvislosti od
veškerého okolí a pud přizpůsobovací k udržení spo
lečenské pospolitosti jsou hlavní páky veškerého žití
lidstva. Ve starověku a středověku obětoval jednotlivec
ochotně svou osobitost ve prospěch státní a církevní
organisace, novodobý člověk však nechce přinášeti
jén oběti ve prospěch veškerenstva, nýbrž žádá také
od společnosti respekt ke svým osobním nárokům,
opodstatněným vykonanou prací. Změna v novodobém
nazírání na život vedla nutně ke společenským pře
vratům a uvedla na přetřes celou řadu otázek, kterou
zahrnujeme v jednotný pojem sociální otázky.

Sociální otázka je souborem názorů a snah,
jimiž. jednotlivé. výrobní stavy .a vrstvy společenské
usilují zaujímati v lidské společnosti takové postavení,
jakéž jim dle práva a spravedlnosti přísluší. Usilování
toto zove se otázkou, protože nepanuje jednota ani
v názorech o přiměřeném postavení jednotlivců ani
ve volbě přiměřenýchprostředků ke zvýšení sociálního
blaha. Jestliže společenské poměry, v nichž jednotlivé
vrstvy a stavy žijí, neodpovídají požadavkům práva a
spravedlnosti, je sociální otázka souborem potřebných
oprav k odstranění nepříznivých těchto poměrů.')
Opravná tato činnost v sociální otázce zove se též
sociální politikou, proto pole sociální politiky je to
tožné s rozsahem sociální otázky, který nutno předem
ohledati.

") Dr. Hitze „Die Arbeiterfrage“ str. 3.
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Sociální otázka nynější bádá o podstatě a pří
činách dnešních zbědovaných společenských a hospo
dářských poměrů a vyhledává prostředky, jimiž by
bylo lze každému členu Společnosti lidské vésti život
člověka důstojný a přiměřený.

Různé příčiny výrobní i společenské v minulém
století způsobily, že celé vrstvy a stavy společnosti
lidské ve svém hmotném i duševním vývoji byly za
drženy oproti některým šťastnějším vrstvám spole
čenským, kterážto nesrovnalost vyvolala jednak pocit
nespokojenosti, jednak snahu po nápravě, takže dnešní
otázka sociální je Kritikou nynějších: zbědovaných po
měrů a zároveň snahou po jejich reformě.

2. Nikdo nepochybuje o tom, že poměry celých
společenských stavů jsou zbědované, ačkoliv různí se
názory ve výkladu příčin této krise. Většina názorů
shoduje se v tom, že ve dvou význačných jevech vy
jádřena je zbědovanost nynějších společenských po
měrů: a) v jednostranném hromadění kapitálu v rukou
několika jednotlivců, kdežto celé vrstvy lidí kromě
síly svých rukou postrádají vůbec majetku, a d) v po
vážlivém uvolnění všech prvků, které společnost lidskou
tvoří.

V prvém případě vyvolaly sociální otázku ohromné
převraty ve výrobě následkem neobyčejných úspěchů
strojové techniky, a jeví se tím sociální otázka pod
statně bojem mezi kapitálem a lidskou prací. V dru
hém případě způsobily rozklad společnosti lichá filo
sofie a pochybený Životní názor. Jeví se sociální
otázka v tomto ohledu duševní rozervaností jednotlivců
a nepochopením pravého cíle člověka.

Sociální otázku charakterisuje prof. Masaryk:
„Sociální otázka, toť veliký fakt vší té bídy hospo
dářské a společenské vůbec, bídy hmotné a mravní,
kterou všichni a stále máme před očima, ať se
díváme na přepych boháčů nebo nouzi proletářů,
ať pozorujeme život v městech nebo na venkově, na
ulicí nebo v domácnosti... Sociální otázka — to
dnes znamená neklid a nespokojenost, touhu a strach,
naději a zoufání tisíců a millionů ... Vynikající soci
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alisté sami socialism po stránce theoretické vždy pro
hlašovali za úplný a nový názor na svět, po stránce
praktické za úsilí o nový řád společenský: národo
hospodářské názory a zřízení jsou velmi důležity,
ale socialismu nevyčerpávají.“ (Sociální otázka, str. 1.)

Nejenom hospodářské a výrobní poměry nevy
hovují životním potřebám společnosti, nýbrž ani du
chovní potřeby lídstva „nejsou uspokojivě opatřeny,
proto sociální reforma musí o to pečovati,' aby pravé
příčiny nynější hospodářské tísně a duševní roztříště
nosti byly náležitě vyšetřeny a vydatnými opravnými
prostředky dalšímu rozkladu společnosti bylo zabrá
něno. Nové a lepší poměry společenské zavésti, jeť
posledním cílem nynější sociální otázky.

Rozsah sociální otázky.

3. Četnými složkami a různými příčinami přivo
děna byla sociální otázka na denní pořádek, z čehož
patrno, že mení otázkou jednotnou. Zejména není
pouze otázkou policejních opatření proti agitaci soci
ální demokracie, protože jednak je hmotné násilí proti
duchovému hnutí, jakým socialismus bez odporu jest,
naprosto bezvýsledno a jednak je sociální demokracie
přirozeným výplodem stávajících neurovnaných po
měrů. Společenská krise je živnou půdou pro cho
robný zjev sociální demokracie, která svou existencí
dokazuje, že je něco shnilého ve společnosti, neboť
fantastickým a bezbožeckým zásadám socialistickým
by nesvěřoval svou budoucnost člověk, jenž je z ny
nějším společenským řádem úplně spokojen.

4. Rovněž nelze sociální otázku zaměňovati s 0
tázkou dělnickou aneb s otázkou zlepšení pracovních
poměrů. Otázka dělnická je pouze částí veliké soci
ální otázky. Jest ovšem pravda, že v posledních 30
letech otázka dělnická vystoupila do popředí denních
událostí a zatlačila tím poněkud otázku ostatních
stavů do pozadí. Příčina toho vězí jednak v té okol
nosti, že dělnická otázka týče se většího počtu zúčast
něného v ní dělnictva, jednak že postavení dělnického
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stavu vyžadovalo nejdůrazněji nápravy, ačkoliv sluší
připomenouti, že také výborná organisace dělnictva
dovedla na své oprávněné požadavky položiti ná
ležitý důraz.

Dělnická otázka liší se svou povahou od otázky
jiných stavů. Poněvadž dělník je naproti kapitalistovi
se svou pracovní silou ve veliké nevýhodě, nemoha
čekati, až následkem příznivějších trhových poměrů
bude moci výhodněji svou práci pronajmouti, jeví se
opravná snaha ke zlepšení tohoto nevýhodného stavu
dvojím směrem: jde jednak o to, aby dělníkovi byl
určitý důchod zabezpečen za všech okolností, tedy i
v nemoci, nezaměstnanosti a ve stáří, jednak jde o to,
aby mzda dělníkova byla ve shodě se slušnými jeho
požadavky životními. Konečným cílem tedy sociální
politiky v otázce dělnické jest, by byl umožněn i děl
nictvu život člověka pracujícího důstojný.

Vedle dělnického stavu jsou ve společnosti též
jiné stavy, které volají po rozluštění své sociální
otázky. Jsou to maloživnostníci, obchodníci a země
dělci. Povaha otázky maloživnostenské je poněkud ji
načí nežli otázky dělnické. Kdežto dělník je odkázán
úplně nabídkou své pracovní síly na kapitál, pracuje
maloživnostník sice samostatně, ale za značného útla
ku kapitálu, jenž mu brání rozvinouti úplně své síly.
Jeví se opravná snaha v otázce řemeslnické v tom
směru, že maloživnostnictvo hledí uhájiti svou samo
statnou výrobů před soutěží velkokapitálu. Posledním
cílem sociální politiky v této otázce jest, zachránit
stávající malou výrobu před úplným pohlcením velko
výrobou, dokud nebude nalezena cesta, kterou by i
malovýroba nynější byla prováděna za pomoci strojní
techniky.

Tentýž cíl má také reforma otázky obchodnické.
Malým a středním obchodníkům má se umožnit
existence i v soutěži s velikými obchodními domy.

Zemědělská otázka jeví se vzrůstem latifundií a
drobením rolnických usedlostí následkem nízkého vý
nosu zemědělského hospodářství, kterému kapitalisace
půdy připravila ohromné škody. Ukolem oprav agrární
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„otázky jest, zvýšiti výnos hospodářství a zabrániti po
zemkovému zadlužení.

Nejenom výrobní, ale i inteligentní stavy mají
svou sociální otázku, která se jeví zejména nadbytkem
intelligence a nedostatečným honorováním duševní
práce, což vede ku proletarisaci těchto vrstev. Dle růz
ného povolání mluví se o sociální otázce duchovenstva,
učitelstva, úřednictva, studentstva atd. Opatrná volba
příštího povolání, požadavky zvýšeného vzdělání a
zlepšení služebních platů mají sociální otázce intel
ligence odpomoci.

Posléze sluší sem uvésti sociální otázku žen,
která se jeví nadbytkem žen, nedovedoucích se samo
statně uživiti a nedostatkem vážnosti k důstojnosti
ženy, jako rozumové a mravní bytosti. Sociální reformy
v ženské otázce směřují hlavně k tomu, a) aby žena ne
provdaná mohla se samostatně uživiti bez újmy na
svém zdraví, aniž by při tom svou levnější prací zba
vovala muže chleba, a b) by zaujala ve společnosti
onu výši vážnosti, která jí náleží.

5. Uvádějíce význačné známky sociální otázky,
v jednotlivých stavech a vrstvách společenských, měli
jsme na zřeteli hlavně národohospodářskou stránku
této otázky, protože sociální otázka je:-z dobré polo
viny otázkou hmotného blahobytu a lepších příjmů,
krátce otázkou žaludkovou. A poněvadž blahobyt ná
roda nedá se odhadovati pouze počtem stávajících
továren aniž skladištěm vyrobeného zboží, nýbrž
hlavně způsobem, který umožňuje všem vrstvám ná
rodním, aby mohly užíti vyrobených životních pro
středků, je předním úkolem sociální politiky, aby po
dávala každé vrstvě národa vhodný návod ku právní
mu získání životních potřeb. Neboť v tom právě vězí
kořen nespokojenosti širších vrstev lidových, že po
zorují velkovýrobu životních potřeb a přece pociftují,
kterak z těchto zásob nemohou nic užíti k odstranění
Své nouze.

6. V otázce sociální národohospodářská stránka
má tedy značnou převahu, takže nelze ji luštiti pouze
filosoficko-náboženskými úvahami, nýbrž také dobrou
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hospodářskou -politikou -a blahodárným výrobním
systémem. Vzdor tomu není však sociální otázka pouze
"otázkou žaludkovou, nýbrž též otázkou rozumu a svě
domí. Nynější sociální otázku nevyvolala pouze po
chybená oekonomická soustava, nýbrž též zvrácené
představy o společnosti lidské, podlomené zásady po
všechné spravedlnosti, zmatené pojmy o mravnosti a
náboženství.

7. Zvráceným představám o společnosti musí čeliti
správné představy, čímž jeví se povaha sociální
otázky jako ořázky společenské. Nesprávné jsou ná
zory o společnosti lidské, jestliže ji někdo považuje
za libovolně a nahodile nakupenou družinu lidí beze
všeho vzájemného vztahu. Při takové neorganické
hromadě jedinců by bylo ovšem lhostejno, zdaž jeden
aneb několik jedinců by mělo nabytým kapitálem pře
vahu nad ostatními jedinci.

Ve vápence je lhostejno, jak jsou narovnány
ve vozíku kusy vápence k pálení určeného. V ne
organické hromadě není třeba dbáti na jedince, pro
tože souhrn všech dává stejnou váhu, ať je jeden
kus lehčí než druhý. Když však stavitel buduje umě
leckou budovu, není to již lhostejno, zdaž do malty
zdiva základového nahází se více vápna nežli do zdiva
římsového, protože dům tvoří celek a hodnota jeho
nezávisí pouze na dobře provedených jednotlivostech,
nýbrž na dobrém provedení všech částí budovy. Rovněž
v organismu tělesném není to lhostejno, jestliže krev
proudí pouze do jedné ruky aneb do hořejší části
těla, nýbrž celé tělo musí býti souměrně živeno. Proto
také není a nemůže to býti ani lhostejno organismu
společnosti lidské, jestliže se vede dobře hořejším
vrstvám a nižší vrstvy zmírají v bídě. „Společnost
lidská je skupinou bytostí, jejíž členové jsou prodchnuti
společným vědomím vzájemných vztahů, tak že v tomto
určitém směru považují se za jednotný celek.“') Uce
lená a jednotná tato skupina sebevědomých jedinců
je živoucím a vývoje schopným organismem, který

1) Staatslexikon V. str. 103.



následkem dělby práce má své různé pracovní třídy
a ústřední správu. Jest to chorobná myšlenka, domní-
vají-li. se, že společnost. lidská: může obstáti bez
svrchované autority a bez vladařů.: A:chorobnou tuto
myšlenku provádějí prakticky anarchisté vražděním
korunovaných hlav jen z toho důvodu, že jsou před
stavitelé ústřední správy a autority. Dlestatistiky bylo
od r. 1800—1902 podniknuto celkem77 atentátů na
vladaře vůbec, tedy i na správce republik. Z těchto
77 útoků nepovedlo se 56, ale. 21 útoků zavinilo smrt
napadených. Děsivé tyto. útoky -rozmohly se zejména
v posledních 33 letech, neboť:za.tuto: poslední třetinu
uplynulého století podniknuty byly 43atentáty, z nichž
16 skončilo smrtí. Počet atentátů se tedy zdvojnásobnil
v posledních 33 letech. (P. Brandi.)

„Jako anarchisté neuznávají potřebu autority ve
společnosti lidské, tak zase sociální demokraté neuzná
vají potřebu různých stavů společenských, nýbrž
chtějí jen jeden stav, jednotně zorganisovaný a třídně:
uvědomělý dělnický proletariát.')

Liberálové neuznávají vůbec žádných pospolitých
vztahů společenských, nýbrž vidí v lidstvu jen hro-
madu nahodile a časově seskupených samostatných a
naprosto neodvislých jedinců.

Přes všecky mylné názory o podstatě společnosti
lidské je jisto, že lidé spojení jsou ve velikou spo
lečnost následkem přesvědčení o vzájemných právech
a povinnostech a následkem požadavku své vrozené
sociální vlohy. Je tedy úkolem sociální otázky, aby
upevnila správnou naukou základnu společenskou pro
společenské řády. V sociální otázce moment spole
čenské pospolitosti musí býti náležitě respektován,
protože sociální otázka je otázkou společenskou.

8. S vývojem společenských poměrů musí udr
žovati stejný krok-též právní řád, aby zajišťoval právní
jistotu i v těch případech a okolnostech, které byly
vyvolány změněnými poměry výrobními a společen
skými. V přítomné době však ozývají se Četné. vý-

') Viz program hainfeldský z r. 1901.
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křiky těch, kteří ve své tísni nemohou dovolati se
právní ochrany, protože nynější právní řád, pocháze
jící ještě z doby starší, vykazuje četné nedostatky.
Utiskovaným nemůže se dostati proto ochrany zá
konů, protože: ochranných zákonů dosud. nestává.
Každý svým zdravým rozumem dovede posouditi, na
čí straně je právo přirozené při žalobách utiskova
ných tříd, ale zákon positivní nebyl dosud v té aneb
oné stránce publikován, proto i. státní moc musí často
trpěti zřejmé znásilňování, ačkoliv by ráda zakročila
ve prospěch utlačovaného. V právním státě musí vláda
v přední řadě respektovati svůj právní řád, proto ne
může zasahovati libovolně aneb proti výslovnému
znění zastaralého některého zákona do soukromé pře,
byťf bylo patrno, že zákon přirozený je zřejmě šlapán.
Toto sociální zlo, vznikající z nedostatku vhodných
zákonů aneb z neudržitelnosti starších nařízení, nutno
odstraniti novými zákony, takže se nám jeví otázka
sociální ofázkou právní.

9. Zákonotvorným činitelem v konstitučních státech
jsou zákonodárné sbory, proto právní stránka soci
lní otázky souvisí též s otázkou politické moci. Jef
sociální otázka též ofázkou politickou. V ústavním
státě lze nejrychleji politickou cestou dosíci dobrých
zákonů, které by spravedlivě rozdělovaly výhody a
břemena státních občanů.. Zákon pak.ten lze.nazvati
spravedlivým, který vyhovuje veřejnému blahu a ne
poškozuje mnoho jednotlivce. O povšechné prospěš
nosti zákona mohou souditi zástupcové všech vrstev
státní společnosti, proto sněmovna, v níž jsou za
stoupeny všecky zájmy práce a zníž žádný intelli
gentní aneb poplatní stav není vyloučen, vyhovuje
nejlépe požadavku spravedlnosti. Jest tedy nutno,
aby volební právo bylo rozšířeno na všecky intelli
gentní, pracovní a poplatní třídy. Tím způsobem každý
důležitější společenský činitel může pozvédnouti na
oprávněném tribunale svého hlasu ve prospěch svého
zájmu a může veřejně protestovati proti chystanému
zákonu, jenž by patrně poškozoval prospěch celé
jisté organisace. Není-li možno z volebního práva vy
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děděným třídám na povolaném místě hájiti svůj pro-
spěch, roztrpčuje to tyto vrstvy a svádí je k nezá
konným schůzkám, hrozivým demonstracím a k či
nům nezákonným.

10. Otázka sociální je dále otázkou eťfhickou čili
mravní. Všecky jevy hospodářské, s nimiž se setká
váme v sociálních poměrech, jsou především výronem
svobodného jednání lidského. Jednání lidské není
výsledkem nějakých stálých sil přírodních, pod jichž
tlakem by musili lidé. všichni ve- stejných případech
stejně jednati, nýbrž je výsledkem stále měnitelných
pohnutek v povaze lidské položených. Na vůli lidskou
lze působití jednak zevně tlakem donucení, jednak
vnitrně mravním přesvědčením. Vliv donucovací vy
konává stát a jiné dozorčí organisace ve formě hospo
dářské politiky. Avšak stát může cestou zákonodárnou
zakročiti jenom v případech patrně nutných a zevních.
V ostatních případech méně do očí bijících donuco
vací moc státní selhává a také v zájmu volného pro
jevu lidské vůle a vlastní činnosti není ani žádoucno,
aby stát všecky soukromé činy kontroloval. A právě
na tomto soukromém poli, kde působnost státní pře
stává, připadá důležitý úkol ethice, mravnímu přesvěd
čení. Čím pak širší pole působnosti vykázáno je svo
bodné vůli lidské v dnešní vládnoucí soustavě soukromo
hospodářské, spočívající na instituci soukromého
vlastnictví a volné soutěže, tím nalehavějším jeví se
býti živel ethický v sociální otázce.')

Všecky spravedlivé zákony ochranářské nejsou
nic platny, jestliže se lidem nedostává dosti mravní
síly, aby prospěšné zákony v praksi prováděli. Sebe
vyšší mzda nepovznese blahobyt dělníka, jestliže zvý
šenou mzdu prohýří za jediný den v krčmě. Nejširší
volební právo neprospěje celému stavu, jestliže zne
mravnělí jednotlivci prodají svůj hlas za sklenici ko
řalky úhlavnímu nepříteli svého stavu.

Dosti povrchní rozhled po naší společnosti do
stačí, abychom se přesvědčili, že mravní výchova šir—

1) Srovnej Aletheia II. str. 5. „Úkol ethiky v národním.
hospodářství“.
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ších vrstev nepokračuje úměrně s rozvojem techniky
a vědy. Na všech polích hmotné i duševní práce uči
něn v posledních sletech překvapující pokrok, ale na
poli mravního zdokonalení lidstva vidíme křiklavé ne
dostatky. Nepoměr mezi vzdělaností ducha a vzděla
ností vůle, mezi tím, co člověk zná a chce, je velmi
nápadný. Vědomosti v hlavě se množí, ale ušlechti
lost srdce nevzrůstá a síla dobré vůle se nemnoží.

Lidé sice znají ušlechtilé své cíle, ale z prospě
chářství jich nedbají, a v tomto rozporu mezi věděním a
mravním chtěním spočívá sociální mravní krise, které
lze odpomoci jenom úsilovnou výchovou. jednotlivce.
Rodina, škola i společnost musí lidi vychovávati, se
silovati jejich vůli, buditi usilovně v nich svědomí a
vytvářetií v nich pocit zodpovědnosti. Rodina nesmí
tedy zhýčkati své mazlíky, aby v nich nevznikalo
domnění, že si mohou dovoliti vůči druhým lidem
těch surovostí, jež mu vlastní rodiče trpěli. Škola
nesmí přecpávati hlavu žákovu zbytečným brakem leto
počtů a formulek početních, nýbrž musí v žáku sesilo
vati pojem mravní zodpovědnosti a posilovati mravní
city. Společnost posléze nesmí ani jediného jednotlivce
propustiti s dozoru, nýbrž musí vhodnými prostředky
vychovávati z něho čestný charakter, který by neřídil své
jednání jenom dle svého prospěchu, nýbrž prodchnut
byl nadšenou láskou k bližnímu. Nestačí množiti jen
hodnoty hospodářské, nýbrž nutno zvyšovati též fond
hodnoty mravní. Vzdělání rozumové uschopňuje člo
věka, aby co nejvíce statků tvořil, výchova charakteru
ho vede, aby z mnohých potřeb lidských žádal si jen
ty, které mu odporučuje rozum a svědomí. Nutno
v člověku množit mravní hodnoty čestnosti a poctivosti,
nutno v něm buditi společenské ideje i živý cit pro
spravedlnost, soucit k bližnímu a cit zodpovědnosti.
Společnost musí míti řádné charaktery, kteří by neznali
pouze ctnosti a dobrých cest k sociálnímu blahu, nýbrž
kteří by ctnost také konali a sociálnímu blahu účinně
napomáhali. Soulad mezi pokrokem rozumovým i hospo
dářským a mravním chtěním vysušil by mnohou slzu
znásilňovaných chuďasů.
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11. Sociální otázka jest ofázkou zdravotnictví,
nebof zbědovanost sociálních poměrů pociťuje též
zdraví lidské. Celodenním pobytem v uzavřených míst
nostech, noční prací, zaměstnáním dětí, žen a nedo
spělých dělníků, požíváním alkoholu a rozšířeným zlem
prostituce utrpělo zdraví lidstva veliké pohromy. Ně
které odbory lidské práce jsou zhoubny tělesnému
rozvoji, proto již při volbě povolání nutno přihlížeti
k tomu, zdaž tělesný organismus dělníkův jest dosti
silným, aby mohl vzdorovati nebezpečí se zaměstnáním
spojenému. Nemajetnost pracovní třidy nedopouští, aby
potomci dělníků mohli se věnovati nějákému jinému
povolání, nežli jaké mají otcové, proto shledáváme,
že choroby otců přenášívají se též ná děti. Mezi hor
níky a tkalci vyskytují se choroby. čtyřicetkráte častěji
než u vrstev ostatních, jestliže volí dětí zpravidla po
volání otcovo. Zaměstnání dětí a žen v průmyslů de
generaci lidstva podporuje. Dětská práce je sama sebou
i bez zvláštních škodlivých okolností hříchem proti
zdraví, protože těžká práce zanechává hluboké stopy
v tělesném rozvoji. Avšak ani práce žen neděje se bez
újmy zdraví. Švýcarský inspektor Schiler udává, že
v průmyslových evropských státech je průměrný počet
nemocenských dnů u žen o 45 procent větší oproti
mužům ve stejné době časové zaměstnaným. ')

Úmrtnost podporují též velkoměsta, střediska
velkoprůmyslu, svým znečistěným vzduchem, nezdra
vými dělnickými byty a špatnou vodou. Čím větší
město, tím procento tuberkulosou zemřelých vzrůstá.
Dle výkazu německého zdravotního úřadu připadlo na
10.000 obyvatel v letech 1902 a 1903 zemřelých na
úbytě plic: v Paříži 387-8, Bukurešti 377-6, Athenách
358, Vídni 334, Vratislavi 304-3, Moskvě 280-8, Mni
chově 2548, Madridu 2434, Brusselu 2333, Miláně
2362, Marseilli 23099, Varšavě 229-l, Štokholmu 216 6,
Drážďanech 2152, Christianii 2122, Berlíně 2066,
Lipsku 200-9, Zurichu 182-7, Římu 1794, Štutgartu
1766, Hamburku 1664, Londýně 159-2, Edinburku

1) Dr. Jeništa: „Povolání, jeho volba a vliv na lidské
zdraví“
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142-6, Kodani 141'0, Amsteradamu 139-2, Haagu 129-9.
V Čechách umírá ročně 21.000 lidí tuberkulosou,
v Praze samé 1300 lidí.“)

A k těmto nutným následkům moderní výroby
přičtěme ještě jiné zhoubné vlivy, které ovšem zavi
ňuje slabá aneb špatně vychovaná vůle lidská, jako
jsou alkohol aneb prostituce, a pak pochopíme, proč
hranice lidského věku za poslední padesátiletí sklesla
pod rok 50.

Alkohol stal se takovou metlou dnešního lidstva,
že se již proti němu bojuje mezinárodním bojem a
spolky střídmosti. Dle zprávy vídeňského spolku stříd
mosti „Austria“ vydá se v rakouském mocnářství ročně
2500 millionů korun za lihové nápoje. V Čechách vydá
se okrouhle as 220 mill. za pivo a 140 mill. za ko
řalku. V Praze spotřeba alkoholu stoupá. R. 1885 při
padlo na | osobu ročně vína 724 1; r. 1890 vína
11:41. a piva 2554 1.; r. 1895 vína 11:4 1 a piva
20903 1.; r. 1900 vína 1150 1. a piva 3057 1. V říši
německé vydá se za potraviny 3100 millionů marek
a za lihoviny 2800 millionů. Dle těchto výloh za
lihové nápoje dopadá to také s lidským zdravím.
V Čechách počet alkoholem onemocnělých a léčených
v nemocničích veřejných stoupl od'r. 1874—1897 ze
42 na 545. V Německu zemře sebevraždou alkoholiků
ročně 1600, šílenství opilců propadá 30.000 lidí. 150.000
opilců přichází ročně do styku s trestním zákonem.
tvrtina choromyslných propadla této strašné nemoci

následkem nemírného pití. V desiti letech (od roku
1877—1886) zemřelo toliko v nemocnicích v Prusku
14.186 osob šílenstvím opilců. V Německu aspoň |';
millionu mužů předčasně umírá následkem nemír
ného pití lihovin, a v celé říši jest 300.000 noto
rických opilců. Zpráva anglické komise o osobách
duševně. chorých za r. 1903 konstatuje, že přibylo
o 3235 více duševně chorých proti roku předešlému.
Z těchto nově přibylých u 22:8 procent mužů a 95
proc. žen duševní poruchu zavinil alkoholism. Správce

1) Prof. dr. Maixner: „Jak jest bojovati s tuberkulosou.“



blázince ve Ville Eurad u Paříže, dr. Lagrain, pozo
roval a stopoval velice pozorně život 215 rodin pijanů
do třetího kolena. Těch 215 rodin mělo 819 potomků,
z nichž 16 narodilo se mrtvých, 37 předčasně, 121
v prvých měsících zemřelo, 38 mělo souchotiny méně
a 55 dokonale vyvinuté, 145 bylo případů pomate
nosti; dohromady 412 neschopných života nebo hroz
nými dědičnými nemocemi obtížených. Takové hrozné
následky přináší v zápětí nemírné pití lihovin.

Za alkoholiky ve veřejném životě považují se
lidé, kteří pijí do němoty aneb obyčejnou pálenku.
Kdo pije denně jen „své pivo“ aneb jemnější lihové
nápoje, nebezpečí alkoholu se neobává. Z takového
bludu vyvádí protialkoholické provolání 200 němec
kých lékařů, r. 1904 na sjezdu vratislavském shro
mážděných, jež v celku souhlasí s obsahem nedávno
od 800 vynikajících lékařů a profesorů podepsaného
projevu. Provolání toto má toto znění: Vzhledem na
rostoucí škody, jež stále se vzmáhající požívání alko
holu způsobuje, pokládáme jakožto zástupci stavu lé
kařského v hnutí abstinenčním za svou povinnost,
před celým světem prohlásiti toto: Vědou je doká
záno, že alkohol i v mírných dávkách přivádí poruchy
činnosti mozkové, že ničí kritiku, sílu vůle, smysl
ethický a esthetický a že snižuje opanování sebe sama.
Proto nutno uznati, že alkohol jest jedem a že nelze
ho počítati mezi požívatiny. Vědou jest dále zjištěno,
že opětované požívání nápojů alkoholických snižuje
schopnost těla našeho, odporovati všeho druhu ne
mocem, zejména nemocem nakažlivým a že dobu
života zkracuje. Lidé, zříkající se zcela požívání nápojů
alkoholických, jsou vytrvalejší a více dokáží při veške
rých tělesných i duševních pracích, řidčeji onemocní,
rychleji ozdravují, zejména z nemocí nakažlivých, než
mírní pijáci. Každá telesná i duševní práce dokonaleji
a zručněji se provede při úplném odříkání se. Veške
ry údaje tomu odporující shledány byly při důklad
nějším zkoumání klamem, vyvolaným alkoholickým
ochrnutím mohutnosti úsudkové. Největší nebezpečí
požívání alkoholu ze zvyku jest však zrůdnost racy.

2



Potomci pijáků ze zvyku dědí všeobecně méně cennou
konstituci tělesnou, zejména seslabenou soustavu ner
vovou. Nebezpečí toto v době nové tím značně jest
stupňováno, že znenáhla i ženské pohlaví propadá
vždy víc a více vlivu všeobecného návyku pití. Pokud
ženy se neoddávaly zvyku pití, dědil každý alespoň
z polovice zdravou krev. Od té doby však, co matky
příštích pokolení spoluzasaženy jsou chronickou otra
vou touto, musí zrůdnost značně rychleji pokračovati.
Návyk pití nezpůsobuje toliko při těch, kdož mu hoví,
zrůdnost, chudobu, chorobu, neřest, zločin, šílenstvía
smrt, návyk pití ohrožuje často i ony, již dovedli mu
odporovati. Tisícové přicházejí do roka o život pi
jáctvím a opilostí jiných. Připomínáme na mnohá ne
štěstí, zaviněná opilosti, neštěstí na drahách, na lodích,
na stavbách, v továrnách, v dílnách. Vzpomínáme zlo
činů, spáchaných v opilosti, nekonečné řady ublížení
na těle, zabití. Vzpomínáme na nespočetné rodiny,
trýzněné hlavou rodiny, jež se opijí. Připomínáme
opětně ta sta tisíců těch, kteří následkem požívání
alkoholu již churavi a slábií na svět přicházejí, jež
zbědovaností svou celé společnosti za obtíž připadají,
bídu svou přenášejíce na děti své a jejich potomky.
Proto jest to nejen povinností ku bližním, nýbrž
povinností sebezachování vůči sobě samým, spolu
působiti k odstranění nápojů alkoholických a sice
vlastním příkladem, zdrželivostí. Jsme přesvědčení, že
bude-li odstraněn alkohol, i jiné příčiny lidské bídy
bude lze potlačiti snáze, a že zdrželivost značně při
spěje k rozluštění velké otázky sociální.“")

V boji proti alkoholu stojí však ohromná pře
kážka, kterou klade kapitál ve výrobě alkoholu zú
častněný.

R. 1890 v Rakousku obnášela daň z lihu 63'8
mil. K a pozemková 712 mil. K, r. 1907 daň z lihu
obnášela již 87 mil. K a pozemková klesla na 54 mil. K.
— Nyní vyrobí se v Rakousku 1,017.000 hl lihu.
V průmyslu alkoholovém je v Německu zaměstnáno

1) N. Pol. z 9. října 1904.
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1,800.000 dělníků, tedy o mnoho set tisíc více nežli
v kterémkoliv jiném odvětví průmyslovém. Akciový
kapitál německý uložený ve výrobě alkoholu obnáší
426,49 millionů marek.')

Proti moru alkoholovému, hájenému zlatým žo
kem, nutno usilovně a spojenými silami bez rozdílu
stavu a pohlaví bojovati, neboť každou rozumnou
opravu sociální zmaří zdemoralisovaný alkoholik.

Ještě horším morem nežli alkohol je neblahý vřed
společenský prostifuce. Zpráva c. k. vrchního policej
ního lékaře ve Vídní za rok 1899 uvádí, že v policejní
evidenci bylo 1636 prostituovaných (na kterémž počtu
přibližně — mezi 1620—1696 — se vůbec udržuje
v posledním desítiletí regulovaná prostituce ve Vídni).
Dle stáří z nich byly nejmladší, patnáctileté, tři; nej
starší jedna byla padesáte sedm roků! Die zaměstnání
bylo 61 proc. služek, 11 proc. dělníc, II proc. bez
zaměstnání, 5'/, proc. továrních dělnic a 1'/, proc.
panských, zpěvaček a účetních. Již dle povolání, z nichž
prostituce doplňuje své šiky, je patrno, že ne rozkoš,
ale asi nouze a hlad pudí většinu do zoufalého řemesla.
Vedle těchto zapsaných provozuje nekalé řemeslo
ve Vídni ještě přes 20.000 nevěstek tajných *)
V Berlíně bylo v letech 1888—1891 průměrně 4000
prostitutek policejně vedených. R. 1898 bylo zapsáno
v policejní seznam 7 děvčat I5letých, 21 děvčat I6letých
a 33 děvčat 17 letých! Živnostenské zákony zakazují
nezletilým pod jistými podmínkami poctivou práci, ne
čestné řemeslo se však můžei dětmi provozovati. Není
tento křiklavý zjev těžkou obžalobou sociálního úpadku?
Z řemeslně provozované prostituce vedle mravního
úpadku pramení se hrozné zlo pro zdraví nejen žijící,
ale i příští generace. Prof. Neisser z Vratislavi odha
doval mezi 50 milliony obyvatelstva 2—3 milliony ná
kazou stižených. Na brusselské konferenci uváděl
dr. Blaschko, že v Berlíně 25 procent studující mlá

v) Neumann, der Seelsorger und der Alkoholismus 1906
str. 13. a n.

2) Dr. Max. Gruber, Prostitution 1905 str. 16 a n.
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deže a 16 procent obchodnického dorostu ročně one
mocní pohlavní nákazou, která přece i v lehčích pří
padech mívá v potomstvu hrozné následky.') Zločiny
proti mravnosti stále vzrůstají. V desítiletí mezi 1890
až 1900 vzrostly v Německu z 1919 případů na 4650.

Sociální vřed prostituce souvisí též s ponížením
ženy, s níž na tomto poli nezachází se jako s bytostí
lidskou, nýbrž jako se zbožím. Nejtrapnější úlohu
v tomto ohledu zaujímají ti činitelé, kteří by z moci
své úřední povinnosti měli proti znehodnocování ženy
přísně zakročiti. Proti mezinárodnímu zlu, které strojí
nástrahy ženám, hledí čeliti internacionální svazy lidu
milů. -Na sjezdě mezinárodního svazu v Důsseldorfu
r. 1907 poukázal zkušený muž na tuto skvrnu osví
ceného století.

ečník pravil: V Německu jsou tři rozličné způ
soby prostituce. Předně tajná prostituce. Ta jest velmi
rozšířena v prostředních, zvláště však ve větších mě
stech v Německu. Jenom při povrchním počítání jest
tajně prostituovaných desetkráte více než těch, které
jsou pod policejní dohlídkou. Druhý způsob jest pro
stituce uspořádaná, t. j. pod policejním dohledem. Ta
prochází se svobodně na ulicích, v místnostech taneč
ních, v nočních kavárnách, v hostincích, ve vlastních
bytech, které se i pronajímají pánům. Třetí způsob jest
prostituce kasárnická t. j. uspořádaná, pod policejním
dohledem, která ale polícejně jest nucena jenom v ur
čitých, policejně koncessovaných bytech, domech,
ulicích, částech města se zdržovati a jenom tam zá
kazníky přijímati a jenom tam své řemeslo provozovati.

-© Jenom tento poslední druh prostituce stojí v sou
vislosti s obchodem s děvčaty. Koncessované bordelly
zdánlivě považují se za pravšední potřebu životní, ač
jsou to otrávené vředy na těle každého národa. Purk
mistr jakéhosí města v provincii saské, kterýž udělil
koncessi bordellu, jest též členem provinciální synody.

editel pivovaru, jenž smlouvu s majitelem bordellu
podepsal, jest členem místní kostelní rady. Nejkřesťan

") Schmělder: „Stát a prostituce“ v čas. „Zukunft“ r. 1903.
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štější pánové v obecním zastupitelství Brémském ochra
ňují a zastávají se zřízení bordellů. V rozšíření bor
dellů po Německu jsou patrny stopy působení fran
couzsko-napoleonského na počátku minulého století.
Slezsko, Poznaňsko, Východní a Západní Prusko, vý
chodní Pomořansko nemají téměř bordellů, kdežto
v království ai v provincii Saské jest skoro v každém
malém městě bordell.

Prvním městem bordellovým jest Kolín n. R., kde
téměř celá městská čtvrt jest bordelly prolezlá. Pak
Hamburk, Frankfurt atd.

Z měst universitních vyniká Greifwalde, Halle,
Lipsko, atd. V každém z těchto měst jest přes 200
dívek v bordellech, v Hamburku, v Kolíně n. R. ve
Frankfurtu jest větší počet. V Norimberku jest 13 bor
dellových domů, které jsou většinou dvojity a mají
v průčelích 233 oken. Od volných prostitutek mají velký
užitek souspřežníci, nájemci bytů, obchody konfekční,
prádelny. U prostitutek v bordellech jest skoro možno
obrat peněz kontrolovati; zisk majitelů bordellů jest
ohromný.

„Nejvzornější“ bordellová ulice jest v Brémách.
Přeje-li si některé děvče, aby přijato bylo do bordellu,
musí se ohlásiti u městského úřadu; úřad si ji zapíše,
a když se uprázdní místo nemocí, úmrtím, jí oznámí,
aby místo nastoupila. Každé z těchto děvčat musí
denně za zaopatření 15 marek platiti. A poněvadž v té
ulici bydlí 70 děvčat, jest tu nejmenší obrat peněz
1050 marek za jeden den.

Do podniků bordellových ukládají peníze neje
nom pivovary, obchody vínem, ale i jinak počestní
měšťané. Cena bordellů jest veliká, poněvadž poskytují
značný zisk. V jistém pohraničním městě v Čechách,
kde se platí po I K, obnáší příjem 200— 300 K. V
jiném bordellu, kde se platí 20 marek, obnáší příjem
denní 1500—2000 marek. Není žádná zvláštnost, že
majitel bordellu má ročně čístý výtěžek 100.000 marek.
Z toho jest patrno, jak se majitelé bordellů přičiňují,
aby měli povždy čerstvá děvčata. Jest soudně zjištěno,
že majitelé za jedno děvče zaplatili i 1000 tolarů. Ale
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běratelů, jako nedávno získal v Karlsruhe bordellář
dcery lékaře z Durynska, o které se studenti zrovna
prali. Odpůrcové bordellů říkají: zaopatřte děvčatům
práci, aby byla zachráněna, ale jakmile děvče jednou
přijde do rukou bordelláře, pak není více pomoci.
Děvčata bývají z jednoho do druhého bordellu zavle
čena. Do bordellu bývají přilákána nezkušenosti aneb
i požitkářstvím a fintivostí. Vchodem do pasti obchodu
s děvčaty do Německa jsou království Saské, Bavory.
Nejvíce děvčat přichází z Čech — z Vídně, Uher. Nej
dříve přijdou do bordellů saských a pak jsou vlečena
na západ. Obchod s děvčaty tedy nejenom co nejúžeji
souvisí s bordelly, ale tyto právě obchod ten činí
možným. Ve Francii nyní bordelly se potlačují, ale již
pozdě, jak úbytek každoroční porodů dokazuje. Možno
že posud se dá zrušením bordellů síla národu zachrá
niti a lid a mládež umravniti.“ *)

Vzrůstem ženského sociálního hnutí vzrůstají pro
testy proti obchodu s bílými otrokyněmi, ale proto
přece zištný lidský pud stále ještě kořistí a hledá vý
těžek z hříchu a z lidské hanby. Obchod tento veden
je hlavně židy. R. 1890 bylo v Rakousku odsouzeno 27
židovských obchodníků s bílými otrokyněmi, které 1sti
vým předstíráním vylákali z vlasti a zavlekli do Turecka. R.
1897 pražské místodržitelství varovalo před některými
jménem označenými židovskými obchodníky a téhož
roku byl v Praze zatčen židovský agent Busch, který
z celých Čech dodával lidské zboží do ciziny. R. 1907
zmizelo v Rakousku 200 dívek beze vší stopy. R. 1908
přinesly denní listy zprávu, že z Pešti dosud nezten
čenou měrou vyvážejí se děvčata slovenská do Orientu
a do Ameriky. Ročně téměř 10.000 dívek propadá za
obět hnusnému obchodu. Ba i bývalému maďarskému
ministru spravedlnosti, židu Polonyimu bylo veřejně
vytknuto, že se zabýval též exportem děvčat do vy
křičených domů. V Pešti provozuje obchod tento ve
velkém žid Moric Neumann; žid Jakob Weinstein vy

r) Korresp. Blatt f. d. k. Klerus 1908.
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dělá si ročně 200.000 K vývozem děvčat. V Uhrách
kuplířství zákon prohlašuje jen za přestupek a trestá
velmi mírně a policejní orgánové mnoho přehlédnou.
Tři světové kongressy zabývaly se touto hlízou a
v Uhrách 1908 utvořilo se záchranné komité, jemuž
v čelo postavil se biskup dr. Procházka.

Žádoucí náprava se valně stěžuje pornografickou
literaturou a frivolním uměním, které pracují ve služ
bách prostituce na zkázu mladých duší. V popředí
zhoubných pornografických knih stojí pověstná kniha
Beblova „Žena“, která v několika letech rozšířena byla
v Německu v mnoha millionech výtiscích. Bebel v knize
této, opíraje se o lékařské autority pochybné ceny,
odporučuje zdravou smyslnost a ohražuje se proti jaké
koliv kritice nevázaného života slovy: „Pud pohlavní je
osobní záležitostí každého jednotlivce jako úkony
každého jiného pudu. Nikdo nemá druhému z toho
skládati účty a nikdo nemá práva do toho se vmě
šovati.“') O knize této napsal univers. prof. vídeňský,
Dr. M. Gruber tento zdrcující úsudek: „Beblova „Žena“
je jednou z nejblbějších a svým suggestivním vlivem
z nejzáhubnějších knih, které kdy blouznivým člověkem
byly sepsány.“2) Zmíněný učenec hájí přesvědčivě
fakt, že zdrženlivost pohlavní je nejenom fysiologicky
možnou, hygienicky zcela přípustnou a že mravnost
není jen z náboženských zásad, nýbrž i z příkazu zá
kona přírodního nezbytnou k zachování pokolení lid
ského.") Rozvážní mužové hrozí se té záplavy bahna,
které se šíří nesčetnými novinami, hnihami, chantany,
pohlednicemi, přátelskými večírky i divadly, Široce
líčenými škandálními příběhy atd. Duševní nemravnost
otravuje již školní dítky, vniká do rodin, do škol a
znesvěcuje mysl lidstva. Mnoho millionů ročně vytěží
nakladatelé, spisovatelé a šířitelé literární a umělecké
pornografie, proto ten nerudný a zlostný posměch
z „pokrytectví“, když se někdo opováží proti veřejně
provozovanému | duševnímu kuplířství protestovati.

") Bebel, die Frau, 40 vyd. str. 434.
2) Dr. Gruber, Prostitution 1935 str. 38.
s) Týž str. 46.



Zákon stihá svedené oběti podrážděného a zvrhlého
pudu pohlavního, ale zdroj této mravní zkázy obává
se rázně vypleniti, aby prý umělecké snahy nebyly
tlumeny. A tak neblahá polovičatost ponechává lidstvo
nadále v osidlech svůdnictví.

Ve změněných společenských poměrech upadá
stále mravní cit a z toho vzniklým požitkářstvím vzrů
stají stále větší zástupy tělesně i duševně degenero
vaných lidí. A zjev tento jest jedním z nejtemnějších
stínů společenské krise, takže je třeba vyjímečných
zdravotních opatření a zvláštní péče, aby stále postu
pující degeneraci lidského pokolení postavena byla
mocná hráz hygienických zařízení.)

12. Sociální otázka je. otázkou kulturní.) Vyšší
vzdělání stává se výhradním právem majetných tříd.
Na vysoké školy zabloudí sotva kdy student aneb
učitel, pocházející z pracující třídy, poněvadž dělník
sotva svou mzdou docílí nejnutnější výživu své rodiny,
takže na nějaké větší vydání na vyšší vzdělání dítek
není ani pomyšlení. Pole vědecké je dobrým třem
čtvrtinám občanstva zahrazeno sociálními přehradami

") Děsivým příznakem společenské mravní choroby, upo
minajícím na hnilobu starých antických poměrů. byl novinářský
projev ve prospěch nepřirozeného smilstva v době, kdy ně
meský továrník Krupp pro obvinění z pederastie čili homosexu
ality se zastřelil. Hnusný tento zjev obhajoval vědecko-huma
nitní výbor v Berlíně a v Lipsku slovy: „V případě Kruppově
vyskytoval se v tisku názor, že tvrzení, že někdo je homo
sexuelní, obsahuje samo v sobě těžkou urážku a utrhání na cti.
Ponechávaje stranou otázku, byl-li Alfred Krupp homosexuelní
či nikoliv, protestuje vědecko-humanní komitét v Berlíně a
Lipsku jménem 1500 mu známých homosexuelů, kteří svým cha
rakterem a chováním jsou právě tak počestnií jako lidé s nor
málními disposicemi pohlavními, energicky proti tomuto názoru.“
Podepsání jsou tři lékaři odborníci. „Vorwárts“ nazývá tento
projev: „Prvním slušným slovem k věci, které dosud mimo tisk
sociálně demokratický o případu Kruppovu bylo vysloveno.“ —
Skandální proces v Berlíně r. 1908 provedený s generálem
Moltkem, knížetem Eulenburgem, hrabětem Wedelem odkryl
hrozné bahno morální v nejvyšších protestantských kruzích
německých. Časopisy při tomto zjevu uváděly, že v Německu
je 20000 zrůdných mužů.

?) Dr. Herkner: „Dělnická otázka“. 1900, str. 31.
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a tak mnozí mladí lidé přicházívají na nejvyšší místa
společenská ne pro svůj talent a svou píli, nýbrž pro
zámožnost svých rodičů, kdežto skutečný talent chu
dého jinocha zakrní pro nedostatek hmotných pro
středků v nepovšimnutém úzkém oboru pracovním.
Následkem tohoto zůženého výběru talentů se stává,
že na universitních stolicích zasedají lidé, kteří svým
rozhledem sotva by se hodili za učitele na venkovskou
jednotřídku a kteří nedostatek své duševní schopnosti
nahražují politickými agitacemi a frivolním snižováním
náboženské kultury.

Vyučování má býti bezplatně udíleno, aby i chud
ším třídám bylo umožněno vyšší vzdělání.

Nejen škola, ale i jiný pramen vzdělanosti jest
znečištěn bolavými sociálními poměry. Míníme tím
denní tisk. Noviny převzaly úkol společenské výchovy
a za takového kulturního činitele se prohlašují. Dnešní
dobou však novinářský tisk přeměnil se ve výnosný
obchod, který je velmi citlivý k poptávce svých vrťka
vých čtenářů. Místo aby noviny vedly své čtenáře, dá
vají se samy vésti vrtochy svých čtenářů. Smýšlení
abonentů prohlašuje se za správné, úctyhodné a vla
stenecké, proto se opakuje, co čtenáři rádi slyší, a za
mičuje se, co by mohlo abonenty rozčiliti. Chce-li míti
některý jednotlivec aneb některý závod od všetečného
novináře pokoj, buď se předplatí na list aneb objedná
si drahý insert, protože u většiny časopisů je hlavním
účelem čilá insertní agenda a pak teprve mravní a kul
turní výchova lidu. Za peníze každý vydřiduch, šar
latán ano i kuplíř nalezne v insertní rubrice skvělé
odporučení svého mizerného zaměstnání. Z veřejných
výtek za tuto prodajnost si vydavatel listu nic nedělá,
nejvýše se omluví, že neví redakce, jaký insert přijala
administrace, protože prý obě kanceláře jsou odděleny
zvláštními dveřmi.

patný a prodejný tisk je hrozným škůdcem spo
lečenské kultury a škůdce tohoto lze jenom dobrým
tiskem ze vševládnoucí jeho posice vytisknouti.')

i) Viz dr. Reyl, Braňme se tiskem. Č. Úv. 1905.
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Jako tisk hoví špatnému vkusu čtenářstva, tak
také i divadelní, slovesné i výtvarné umění tančí kolem
zlatého telete. Přes noc zbohatli průmyslníci hledají
v divadle především zábavu po úmorném celodenním
sezení v kanceláři a proto divadelní správy, chtějíce
míti diváky, dávají lehké operety, frivolní veselohry a
bezduché ballety. Vychovávací moment divadla dávno
již byl zapomenut a můžeme býli ještě tomu po
vděční, když divadlo si vytklo za úkol zábavu a ne
kazí úmyslně v posluchačstvu city pro mravnost a
pro povinnost. Vytvarné umění rovněž slouží marni
vosti kupců aneb požitkářskému životu konsumentů.
Dnešní dobou jsou obrazy samá nahotina, samá výstava
lidského masa a to nejen na obrazích pro vyspělé
diváky určené, ale i na obyčejných nárožních plakátech,
přístupných ©nedospělým dětem. ©Takové © umění
nalezá největší záliby u studentského aneb obchod
nického dorostu a zaplňuje nemocenské oddělení pro
tajné nemoce. Choroby tyto ničí ducha i tělo celé ge
nerace, která se ani nemůže pro chabost nervů po
vznésti k vyšším ideálům, nýbrž vyhledává ukájení
duševních potřeb opět zase jen v nízkostech a naho
tinách, takže lidstvo žije v začarovaném kruhu, z něhož
není vyprostění a v němž očividně hyne.

Nepodaří-li se uvésti umění a literaturu do čistých
výchovných kolejí, zůstanou všecky opravné sociální
snahy pouze dobře myšlenými pokusy k vyléčení so
ciální bídy, neboť nebude mravně vyspělého lidstva,
které by chtělo vůbec nějakou nápravu. Vynikající so
ciolog Schmoller tvrdí, že vůbec nelze ku pokojným
společenským poměrům dospěti, pokud nebude pře
klenuta propast, která ve vzdělání a smýšlení tříd
majetných a pracovních zeje, neboť pravá příčina So
ciálního nebezpečí nespočívá prý v nesrovnalosti ma
jetkových, nýbrž kulturních poměrů.")

13. Sociální otázka je posléze otázkou nábo
ženskou, neboť všecko jednání lidské jak na vědeckém

1) Herder, Staatslexikon, 1904, str. 1132.
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a hospodářském, tak i na politickém poli všech vrstev
lidských bývá ovládáno náboženskými názory. Nábo
ženské názory nemohou sice působiti na výkonnost
strojů aneb na složení obráběné hmoty, ale zaměst
naný dělník pociťuje již náboženské názory svého za
městnavatele, když s ním při práci aneb při výplatě
mzdy se setkává. Náboženské zásady nemohou sice
dělníkovi zvýšiti mzdu ani o | procento, ale mohou
způsobiti, že z vydělané mzdy otec neužije většinu na
svou pochybenou zábavu, nýbrž ku vzdělání dítek a
k výživě celé rodiny. Ježto však blahobyt lidstva za
kládá se v podstatě přece hlavně na lidské práci, na
jejíž produktivnost působí vlivně náboženské před
stavy, zaujímá náboženství velmi důležitou roli v roz
voji blahobytu národů. U starých pohanských národů
byla práce tělesná v opovržení a údělem jen otroků,
jimž upírána duše. Výkonnost práce otrocké nemohla
býti uspokojivou, protože nedostávalo se k ní žá
doucího nadšení, Isiam věřícímu Mahomedánovi ne
poskytuje svou naukou ©. nezměnitelném | osudu
(fatum) jednotlivcově žádné pohnutky k usilovné práci,
protože dle názoru tohoto náboženství nemůže práce
souzený osud jednotlivců zlepšit a lenost nikterak
zhoršit. Zato náboženství budhistické ukládá Cíňanu
práci za úkon náboženský, čímž uschopňuje čínského
dělníka k obdivuhodné vytrvalosti v práci. Totéž
shledáváme u pracovitých Japonců, kdež práce je ná
boženským | příkazem i nejvyšším ©hodnostářům.
V křesťanství příklad Kristův, sv. apoštolů a heslo
„Modli se a pracuj“ nadchly křesťanský středověk,
aby usilovnou prací zahladil ničivé stopy obrovských
převratů za stěhování národů a připravil bezpečné
základy ku modernímu rozvoji novověkému. Dodnes
neztratily náboženské zásady vlivný svůj význam na
rozvoj společenského blahobytu a mohou býti na
tomto poli podceňovány jen úzkoprsými aneb falešnou
vědou zmámenými lidmy. Náboženské zásady mají při
výrobě a zejména pří rozdílení životních statků, jakož
i při sociální reformě nynější vynikající, ba řekněme
přímo nejhlavnější roli. Jen ethický cit může otupiti
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ostří protiv nynějšího hospodářského řádu. On může
zušlechtiti soukromý zištný pud činorodou láskou ku
bližnímu a výlučné právo vlastnické s jeho příkrými
důsledky spojiti může s vážnými povinnostmi a obětmi.
Trojí psychický motiv shledává se v jednání lidském:
soukromá zištnost (egoism), cit vzájemnosti (mutua
Jism) a láska k bližnímu (altruism), a tomuto trojímu
motivu jednání lidského odpovídá též trojí zásada jed
nání hospodářského: zásada Ssoukromohospodářská,
veřejnohospodářská a charitativní. Za dosavadní vlády
bezohledné soustavy soukromohospodářské, založené
na volnosti zištného pudu, jest úkolem sociální politiky

přivésti ku platnosti živel veřejnohospodářský a ethice
vyhrazeno je pole charitativní,

Nikoliv pouze „blahobyt národů“, nýbrž též „so
"ciální smír“ je heslem dnešní doby. Smír tento usku
teční se teprv tehdá, až zásady veřejného dobra a
lásky k bližnímu budou účinně působiti proti zásadě
-soukromohospodářské a nedovolí jí vykročovati ze zá
konných a mravních mezí.

Ethice je tedy přidělen důležitý úkol v luštění
otázky sociální a v získání kýženého sociálního míru.
A co tvoří základ ethiky? Je to náboženství. Všecky
důvody beznáboženské morálky jsou neživé ideje,
které nedovedou v člověku vyvolati onen pocit mrav
ního závazku, před nímž se skloní inejsilnější so
bectví. Jen živá, osobní moc, kterou člověk nutně
uznává jako nejvyšší moc a k níž nutně uznáváa cítí
povinnost úcty a vážnosti, dovede diktovati povinnosti
mravní. Ideál humanity je pouhým myšlenkovým
obrazem, před nímž každý konkretní člověk má mno
-hem vyšší hodnost a proto nedostává se mu z ideálu
humanity dosti mravní síly ku potlačování sobectví.
Tuto mravní sílu dává jenom náboženská víra. Jest to
ostatně pošetilost, hledati nutnou posilu k mravnímu
jednání ve filosofických školách, když nám ji podává
hotově náboženství křesťanské. Právě v době nových
hospodářských cest mělo lidstvo držeti se osvědčené
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staré půdy křesťanské, aby její civilisační vliv zušlechtil
i novou činnost hospodářskou.')

„Cit náboženský jest nejmohutnější ze všechpásek
sociálních. Nemůžeme říci, že rodina jest ještě moc
nější páskou, neboť pieta synovská jest pouze jedna:
z forem piety. Jest to myšlenka na Boha, co posvě
cuje domácí krb, ten požehnaný střed všech sladkých
společenských citů. Vezměte tuto myšlenku ze srdcí
národa, pak není již sjednocován v národní celek,
leda zájmy a bázní. Zákon občanský jest mu pouhou
smlouvou občanskou, v níž dává jen zase, aby dostal;
dává-li stále a nedostává nikdy, stává se ve vlastních
očích hlupákem. To, co se pompésně nazývá citem
bratrství a náboženstvím vlasti, nemá pro něj smyslu.
Občané jsou pouze společníky a ne bratřími. Nikdy
oddanost a obětavost nebude mífi místa v takovém
státě; nikdy tento svazek, zbudovaný na takových zá
kladech, nebude pokládán za nerozvížitelný od toho,
kdo pod ním úpí. Chce-li kdo vytvořiti velikou rodinu,
jež by měla svou jednotu mravní, své tradice, svou
čest, jejíž všichni členové by uznávali vzájemnost, jejíž
zákon byl by pochopen a milován, i když bije, musí
jméno vlasti probouzeti myšlenky náboženské, každý
občan se musí pokládati za připoutaného k ní vůlí
božskou, přecházení morálky s otce na syna musí
utvořiti příbuzenství mezi všemi, kteří vzdělávají touž
půdu:a mluví týmž jazykem; zákony se musí opírati
ne o rovnováhu zájmů, ale o věčný ideál spravedlnosti,
a na znamení tohoto původu musí býti prohlašovány
jménem Božím.“*)

14. Než doba překotných výrobních změn pomátla
mysl mnohých, že počali opouštětí i nábožensko-mravní
půdu, která vlastně v době tak kritické měla nejpev
nější oporu tvořitijejich činnosti. Počali opouštěti sta
rou náboženskou víru v Boha i v lidské určení a po
čali podle výrobního úspěchu náboženské názory na
svět a na Život si upravovati. Vypracovali si, jak se ve

') Srovnej Aletheia II. str. 10. a Hlídku r. 1901. Půdorys.
mravní otázky str. 297 a n.

>) Jules Simon O vlivu náboženství na společnost.



filosofickém světě říkává, nový světový a životní názor,
kterým starý křesťanský názor vyměnili, zrovna tak,
jako stará ruční vřetena vyměnila se za tovární stroje.

Poněvadž slovo „světový názor“ má ') vlastně
nahraditi slovo „náboženství“, je patrno, že každý svě
tový a životní názor přináší odpověď na tyto 3 otázky:
Co je svět? Co jsem já? Co mám dělati?

Starý Křesťanský názor zodpověděl tyto otázky
následovně: a) Svět je souhrn všech věcí viditelných
i neviditelných od Boha stvořených k tomu cili, aby
zjevena byla moc Stvořitelova a by rozumní tvorové
byli důkazem dobrotivosti boží oblaženi. b) Člověk je
tvor boží, bytost hmotná i duchová zároveň, k věčné
blaženosti po zodpovědném vezdejším životě určená.
c) Ukolem mým je poznávati a ctíti Boha bohoslužbou,
obětavou službou bližnímu prokazovanou a sebe sama
posvěcením.

Moderní názor však odpovídá: a) Svět je sou
stavou neobmezené věčné hmoty, o jejíž vlastní pod
statě a účelnosti nic nevíme. Koperníkova světová sou
stava vyvrátila úplně starou nauku o Tvůrci světa. *)
b) Clověk je státem buněk, je produktem nekonečného
vývoje, jenž spěje v čase dozralosti k úplnému zá
„niku.*) c) Vlastní vůle lidská nic nezmůže, vše se děje
přirozenou nezměnitelností, pročež. člověk za své činy
není zodpovědným, zrovna jako ne jeho spolulidé.
(Srovnej Triimpelmann „Die moderne Weltanschauung
und das Apostol. Glaubensbekenntnis“).

Moderní názor životní přilehá úplně ke svobo
dářské soustavě výdělečné a zaviňuje, že ztrácejí maji
telé výrobních prostředků úplně vědomí mravní zodpo
vědnosti vůči pracujícím vrstvám, které teprv při prak
tických důsledcích nového světového názoru pocitují
zvrácenost a trestuhodnost jeho původců.

Nesmí se nikdo domnívati, že náboženství je je
nom otázkou životního zaopatření stavu duchovenského
aneb že jeho obsah je vyčerpáván jistým počtem

? Weiss „Die religiose Gefahr“ 1904, str. 106.
3) Tamtéž str. 191.
s) Tamtéž 193.



osobně soukromých zbožných úkonů, jako na př.
processí, modliteb aneb kupováním svíček. Praktický
život vůbec a zejména společenské moderní vady
dokazují, že náboženství je mnohem. obsažnějším
činitelem, jsouc půdou a zorným úhlem, pod kterým
si každý člověk zařizuje svůj poměr k Bohu, k sobě
a bližnímu. Náboženství je věcí soukromou, pokud je
osobním a vnitřně procítěným názorem náboženským,

. avšak je věcí veřejnou a společensky vlivnou, pokud
jednotlivec dle svého vnitřního přesvědčení zařizuje
své jednání ve společnosti.

Jestliže falešné a naprosto zvrácené názory ná
boženské zbavily jisté vrstvy společenské mravní zod
povědnosti před Bohem a před mravním zákonem a
tím vytvořily ze společenských bytostí nemravné a vy
děračné sobce bez srdce a beze studu, pak je nutno,
aby ten kořen zla byl vyhlazen náboženstvím správ
ným a pravým, jaké v katolické církvi shledáváme.

Všeobecné příčiny sociální otázky.

15. Pátráme-li po všeobecných příčinách, které tak
překvapující rychlostí vyvolaly sociální otázku se všemi
svrchu vylíčenými bědami, shledáme celkem tři takové
příčiny. ") Jsou to a) pokrok moderní techniky, b) fa
lešné vědecké a náboženské názory, c) nedbalost stát
ního zřízení.

a) Pozměněný způsob výroby následkem pokroku
moderní techniky. Zemědělství, průmysl a obchod za
vedením parních a elektrických strojů provozují výrobu
a směnu životních statků zcela jiným způsobem nežli
před 100 lety. Zemědělství následkem zlaciněné zámoř
ské dopravy cizího obilí a zavedním hospodářských
strojů doznalo ohromné změny ve svých tradicionelně
konservativních poměrech. V průmyslu je změna tato
nejnápadnější. Ruční výroba na př. kapesních hodi
nek, pokud se ještě ve Švýcarsku udržela, umožňuje,
že dělník zhotoví ročně průměrně 40 hodinek, v Ame

» Dr. Hitze, Ouintessenz der socialen Frage.
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rice však strojní výrobou zhotoví dělník ročně 150
hodinek. Obuvník ušije při bedlivé práci pár nízkých
bot za den, v továrně americké zhotoví strojem dělník
týchž bot 10 párů denně. Na amerických jatkách 15
pomocníků řeznických zabije a rozseká 15 vepřů za
jedinou minutu. Šicím strojem lze v minutě 400—800
„stehů učiniti. Jestliže dříve zručný dělník přidělal za
hodinu hlavičky na 1000 špendlíků, docílí stroj v téže
době 7000 hlaviček. ') Dřívější domácí a úzce ohra
ničený ruční průmysl zavedením stroje a svobodné
soutěže vystěhoval se z dílny počestného řemeslníka
do výstavných paláců továrenských. Jestiže dříve do
vednost a píle řemesiníkova nalézala v řemeslu stále
zlaté dno, dostačí dnes i neodborníku dostatek závod
ního kapitálu, aby si zakoupil stroje, najal zručného
dílovedoucího se zástupem nezaměstnaných bývalých
řemeslníků a těžil sám z průmyslové činnosti beze vší
zvláštní píle a řemeslné zručnosti. Ne tedy osobní
hodnota řemeslníka, nýbrž váha kapitálu klidí ovoce
průmyslové výroby. Bývalí samostatní mistři, kteří ve
své práci vyjadřovali svého ducha a nalezali ve zda
řených produktech své přičinlivosti mravní uspokojení
a v čilé poptávce konsumentů po dobrém zboží při
měřenou náhradu za vyčerpané síly, musí nyní závo
diti na trhu s továrním výrobkem, levnějším a také
napohled sličnějším. A když se jim nepodaří výrobek
odbýti, jsou nuceni následkem nezaměstnanosti uchýliti
se do tovární práce, která nese pečeť strojového me
chanismu a platívá se ne dle důvtipu pracovníkova,
nýbrž rozdílně dle dostatku aneb nedostatku pracov
ních sil.

Obchod se ubírá též jinými cestami nežli za dob
dostavníků a formanských povozů. Dnes konsumenti
mohou sami si objednati zboží u velkozávodu bez po
moci malých aneb středních obchodů a tak udržují
panství velkokapitálu na úkor malých živnostníků,
kteří při vší své přičinlivosti stále hlouběji klesají.

" Dr. Herkner, Die sociale Reformals Gebot des wirth
schatlichen Fortschrittes.
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b) Moderní technické vynálezy a s tím změněné
výrobní poměry nemusily by býti žádným zlem pro
lidstvo, nýbrž mohly by přispívati zrovna tak k po
všechnému blahobytu, jako to činívaly ve středověku
ruční výroba a ruční technika, protože přece úmysl
vynálezců stroje nesl se k tomu, aby zbavili člověka
hrubé, těžké práce a by lidstvu prospěli. Že šlechetný
úmysl vynálezců byl zmařen, zavinil falešný svěťový
názor, vybudovaný zvrácenou filosofií. Falešný světový
názor zavrhl osobního Boha i nesmrtelnost zodpovědné

hmotné požitky jediným cílem lidským.
Do dob takového zvráceného názoru životního

padly nové vynálezy a přeměna výrobní činnosti v sou
kromohospodářskou čili liberalní, Mravně zkažení sobci
vykořistili hnedle z počátku všeobecně prospěšných
vynálezů ve svůj výhradní prospěch a tím předstihli
lidi poctivé a čestné o značný stupeň ve výrobní čin
nosti. Nežli si odstrčené vrstvy uvědomily své nevý
hodné postavení, upevnili si kořistící sobci své posice
téměř nedobytně různými zákony a zřízeními, zbudo
vanými právě na základě falešného životního názoru.
Toť právě stínem moderní vědy, že své výsledky za
prodala kapitálu a při tom chudému člověku znemož
nila samostatnou ruční výrobu. „Dejme tomu, že sku
tečně úspěchy vědy, za naší doby učiněné, jsou pře
kvapující, podivuhodny a neobyčejny, ale nešťastnou
náhodou, kterou uznávají i sami vědci, úspěchy tyto
dosud nezlepšily, ba spíše zhoršily postavení většiny
lidstva.“ ")

c) Jestliže pokrok techniky musil nutně přiroze-
nou svou povahou vyvolati změnu ve výrobě a v roz
dílení výrobených statků, a byla-li změněná výrobní čin
nost způsobilá, aby nestejně již rozdělený majetek sbí
hal se nezadržitelnou silou do kapes výhodně závod
ním kapitálem konkurrujících tříd, pak ovšem dosa
vadní nerovnost v majetku musila se chvatně zvětšo
vati a propast mezi bohatými a chudými rozšiřovati.

1) Tolstoj „O vědě a umění“ str. 23. a násl.
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V této rozhodné době, kdy strojová sila vystou
pila poprvé na pole průmyslové a počala zaváděti
nové výrobní poměry, měl tomuto zjevu věnovati sťálť
všecku svou pozornost a celou vahou své autority
pečovati o to, by ve stroji našly i hospodářsky slabší
vrstvy dobrého pomocníka v práci. Neboť v tom spo
čívá význam a cena státního zřízení, jestliže stát po
příkladě starostlivého otce rodiny hájí práva všech sice
členů, ale slabším členům v zápase životním napomáhá,
aby mohli se sami poctivě živiti, by nepřipadli ve
řejnému chudinství aneb káznicím za obtíž.")

Státy však v době této byly samy ve svých vlád
ních kruzích zachváceny neblahým učením novotář
ským, na základě falešného názoru světového hlásaným.
Novotářské učení toto, zvané liberalismem čili svobo
dářstvím, vyžadovalo na poli průmyslovém pro každého
jednotlivce naprostou neodvislosta ukládalo státu na
prostou lhostejnost k soukromé výrobě jednotlivců.
Jestliže stát před dobou liberálních názorů poručníko
val příliš své poddané a předpisoval téměř každému,
jaké řemeslo smí provozovati a mnoholi si smí vydě
lati, zaujal v době liberálních novot stanovisko naprosté
lhostejnosti a nevšímavosti k tomu, čím a jak si kdo

stát své poddané o samostatnosta podnikavost v prů
myslu, v době hospodářských a sociálních převratů
ponechal nesamostatné a zakřiklé své svěřence bez
radně státi před branou blahobytu, nad níž skvěl se
nápis: Jen pro kapitalisty a pro chytráky! Do paláce
blahobytu vešli skutečně bohatía chytří, kdežto nema
jetní a nezaviněně nevzdělaní patří pouze z ulice
závistivým okem na Šťastnější své spolubratry, kteří
s přepychových oken dávají svými placenými žurna
listy vyhlašovati jako almužnou jadrná hesla: „Rov
nost pro všecky! Volnost ve všem a bratrství všech
vespolek!“ Slovy se však dosud nikomu nepomohlo
a proto z blahobytního paláce vydědění lomozí a stý
skají na ulici tak hlasitě, že vládní kruhy poznaly již

1) Srovnej Biederlack, Otázka sociální, 1889 str. 8. a n.
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svou chybu, kterou provedly opomenutím povinné péče
o střední stavy.

Stručné dějiny vývoje sociální otázky.

16. Kořeny nynější sociální otázky nutno hledati
ve století XVI. v době reformace. „Století 16. bylo sto
letím vědy revoluční. Tím, že s církví začátek učinilo,
připravovalo pád všech starých mocí; tof význačný
ráz století tohoto. Prvotiny doby nové zplodil prote
stantismus a další jeho následky daly se předvídati.
Papež, jejž protestantismus svrhnouti chce, je sice jenom
králem v oboru duchovním, ale přece je králem. Pad
ne-li on, budou jiní brzo následovati. Za každým
Lutherem náboženským kráčí v patách nutně Luther
politický.“ ")

a) Reformace protestaníská položila první výbušný
náboj do základu společenského řádu středověkého,
ale nikterak ku prospěchu společnosti lidské. Zhoršila

«) Stav zemědělců, neboť následkem krvavě potla
čené selské války vzniklo také nevolnictví sedláků.
V Čechách již husitská reformace skončila otroctvím
lidu selského pověstným zákonem zemským z r. 1487. *)

B) Zhoršila poměry dělnické. „Pracovní. doba od
stol. 16. stále se prodlužuje a vlády nadhánějí dílnám
přímo celé zástupy pracovního materialu tím, že sel
ský lid proletarisují a barbarskými tresty ku práci za
nepatrnou mzdu odsuzují. Zámožný selský stav a dobře
situovaná venkovská čeleď z dob středověkých vyhy
nuly úplně v 16. století a příčinou toho zjevu byla
reformace. Marx získal si velkých zásluh důkazem, že
od konce středověku až do 19. století kapitál ve spolku
s vládami provozoval soustavné vykořisťování práce.“
Největší násilnosti páchány byly v reformované Anglii
kde oněm dělníkům, jež nikdo do služby vzíti nechtěl,

») Socialista Blanc (+ i882) „Geschichte der franz. Revo
lution“ I. str. 17.

2) Tomek „Děje král. č.“ 356.
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byly uši uřezávány a znamení vpalována. (Ratzinger
str. 231.)

v) Zhoršila poměry poddaných, neboť „reformace
přispěla velmí ku sesílení moci knížat. Luther je jedním
z nejčelnějších předchůdců absolutní monarchie, která
následujícím dvěma stoletím — době to největšího po
nížení a potupení národů — panovala.“')

2) Podkopala nedotknutelnost soukromého ma
jetku tím, že dovolila zabrati vladařům, na př. rodu
Hohenzollernskému v Braniborsku a Vásovcům ve

védsku, církevní stalky, aniž by je byla zavázala k tomu,
by závazky na statcích těchto váznoucí byly plněny..

s) Společenský organismus utrpěl ohromný otřes
útokem reformace na. hierarchické zřízení církevní,
které bylo vzorem stavovské organisace středověké.
(Roscher, „System der Volkswirtschaft“ III,624.)

©) Vykořisťujícímu kapitálu otevřela reformace
dvéře dokořán zavržením církevního učení o úroku a
lichvě. Kalvín a žáci Salmasius i Molinaeus jsou otci
moderní železné soustavy lichvářské. (Roscher1.c. 529.)

S podobným výsledkem potkaly se i v Čechách
náboženské bouře husitské v ohledu hospodářském a
sociálním. „Hospodářské a sociální výsledky válek
husitských byly smutné a neblahé. Množství malých
hospodářství vyhubeno a opuštěno. Vyvinuly se velko
statky tím, že mnoho malých hospodářství dostalo se
do rukou jednotlivce. Bezzemkové, aby se uživili, mu
seli pracovati na panském. Dalším zlým důsledkem
válek husitských bylo to, že se rozmohlo tuláctví.
Tuláci loupili a vraždili. Málo pomáhala přísná naří
zení českého krále Jiřího z Poděbrad. Za krále Vladi
slava II., ke konci XV. století povstalo nevolnictví,
poroba a to je nejhorší následek válek husitských.“:)

Cestu k sociálnímu rozvratu ukázala a započala
„reformace.“ Následující generace šla již vytknutým
směrem. Na jedné straně vládní kruhy utužily ve všech

1) Srov. Marx, Kapital, I 750 citovaný Ratzingerem v knize
„Die Volkswirtschaft“ 2. vyd. str. 208.

2) Prof. Dr. Gruber při universitní extensi vPardubicích
1908.
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zemích bez rozdílu vyznání absolutní moc, na druhé
straně vybojovaná „volnost svědomí“ vyvolala snahy
po volnosti ve výrobě, v obchodu, v politice ano i
v majetku.

b) Protestantismus zplodil bludné názory filoso
ficko-náboženské: rationalismus ve víře, jenž upadl do
materialismu, pantheismu a skončil hotovým nihilismem
čili úplným duševním i náboženským bankrotem. Zá
sada svobodného bádání spojená s učením, že člověk
o věcech, jež smysly postřehnouti nelze, nemůže
míti vůbec žádné jistoty, vede důsledně k materialismu,
jímž se popírá jsoucnost ducha a všeho, co nelze
smysly postřehnouti. Nauka reformátorů, že člověk
není úplně svoboden, nýbrž že Bůh v člověku vše
dobré i zlé koná, popírá a ničí lidskou individualitu
a všudy se jeví jenom Bůh, což tvrdí pantheismus.
A tyto tři nauky, které zničily pojem Boha (rationa
lismus, jenž činí člověka absolutní bytostí), pojem
zodpovědností činů lidských (materialismus upírá lid
skou duši, pantheismus upírá svobodu vůle) jsou filo
sofickým podkladem starého liberálního výrobního sy
stému i novější nauky socialistické.

c) Zmatek v náboženské otázce vedl ke zmatku
ve filosofii a když lidstvo bylo ve svém nitru připra
veno o duševní rovnováhu, bylo zcela nutným dů
sledkem, že vznikl i zmatekv řádu společenském. A do
této žalostné doby v předvečer veliké francouzské re
voluce spadají počátky nové vědy národohospodářské.
Nový tento výrobní způsob vyvolán byl jednak stá
vajícím hmotným úpadkem zemědělství i řemesel, jednak
zavedením strojové práce. Nová věda národohospo
dářská mohla skulečně znamenati pokrok v blahobytu
národním, kdyby její filosofický podklad odpovídal
skutečnému stavu přirozenosti lidské i společenské.
Výrobní systém pod heslem naprosté volnosti jedno
tlivce v činnosti hospodářské nemohl prospěti všem
a proto nerovnost společenskou a majetkovou zveličil
do té míry, že rovnováha společenských zřízení byla
neudržitelně porušena. Svobodářský výrobní systém
dle zásad anglického filosofa Adama Smitha (+ 1790)
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zavedly nejprv Anglie a Francie. Pozvolna šířil se do
ostatních států. V Rakousku byl zaveden cís. patentem
dne 20. prosince 1859 do průmyslu. Starý tento svo
bodářský systém výrobní vládne dosud v celém světě,
ač valně omezený a pozměněný.

d) Zásady svobodné činnosti výrobní a nábo
ženský nihilismus vyvolaly ve Francii koncem století
XIX. nauky a názory socialistické, které chtěly libera
lismem poškozený čtvrtý dělnický stav učiniti účastným
na blahobytu národním. Názory tyto, vyslovované 0
jediněle a více doktrinářsky nežli agitačně ve Francii
i v Anglii, neměly vlastně praktických důsledků v ži
votě. Teprv Marx a Engels zpracovali učení sociali
stické ve filosofickou soustavu, kterou přijali r. 1864
internacionálně zorganisovaní dělníci za svůj životní a
světový názor jako třídní svůj úkol. Socialistické the
orie a vzrůst její vyznavačů otevřely posléze oči
vládám i prozíravým lidem, aby nahlédli, že dosavadní
liberální systém společenský i hospodářský musí býti
společenskými opravami odstraněn. Sociální politika
čili snaha po sociálních reformách stala se dnes ča
sovou nutností a polem, na němž závodí v záslužném
dile státy, obce, spolky, jednotlivci i církev.

Autnost sociálních oprav.

17. Otázka sociálních reform je palčivou a ne
odkladnou, neboť

a) národohospodářské, náboženské i mravní po
měry v dnešní společnosti, jak jsme v dřívějších sta
tích uvedli, trpí zřejmou a stále postupující chorobou,
která porušuje značně rovnováhu společenských po
měrů. Jestliže v přírodě a v každém organismu živou
cím porušení rovnováhy neurovnává se bez bolestné
reakce, nelze si ani mysliti, že by stále a stále porušovaná
rovnováha společenská mohla lidstvu ušetřiti trpké a
zhoubné chvíle převratu.

b) Nespokojenost lidových tříd roste jednak značně
pociťovaným rozporem mezi chlubnými hesly libe
ralismu © rovnosti všech lidí a mezi finančním i po
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litickým útlakem širokých vrstev, jednak nesvědomitě
socialisty šŠířenýmisny o nedosažitelném společenském
blahobytu v socialistickém státě budoucnosti. Je zřejmo,
že by odstranění skutečných vad vyjasnilo kalnou vodu,
ve které svůdcům lidu výborně se loví právě násled

„kem roztrpčenosti nad patrným bezprávím. Oprávněné
roztrpčení strádajícího lidu dráždí ještě nesmyslným a
přímo provokujícím přepychem zámožné vrstvy.

Pověstné jsou v tom ohledu poměry americké,
ačkoliv iu nás lze nalézti mnoho zbytečného přepychu
v sousedství zoufalé bídy. Milliardáři američtí rádi se
pěkně odívají a spotřebují ročně na svou toilettu, aby se
ošatili přiměřeně svému stavu, 35—60.000 korun. Ještě
větší přepych milují ženy a dcery millionářů. Přepych tento
je přímo pohádkový a mnohdy nesmyslný. Ke sňatku
své dceři věnoval millionář p. Astor šnůru perel za
T millionů korun a všecky klenoty bohaté nevěsty
stály maličkost 25 mil. korun. Zábavy milliardářů bý
vají hodně přepychové a nesmyslné. Milliardář James
Hyde pozval své známé v zimě na ples, na nějž vy
naložil 124 tisíce korun. Pozval 500 hostí, kteří byli
oblečení v úbor Ludvíka XV. a XVI.; sál taneční byl
upraven dle síní versailiských. Paní Stillmanová, choť
new-yorského peněžníka, pozvala hosty v zimě k tro
pické (rovníkové) slavnosti, k čemuž přiměřeně ozdo
bila všechny místnosti. Podlaha byla pokryta travou
a mechem, z níž vypínaly se do výše kvetoucí keře
a stromy, v jichž větvích byly ukryty klece se zpěv
ným ptactvem. Taneční síň byla proměněna v tropickou
zahradu se stromy fíkovými, mandlovými a jinými;
ovoce mohl si kdo chtěl z nich utrhnoutí.

Proti těmto výstřednostem amerických velmožů
bojuje sám president Roosevelt, jenž r. 1908 v jarních
měsících tři ostré veřejné důtky udělil trustařským spo
lečnostem, které hroznými podvody a úskoky nahro
madily ohromné milliony. Již dříve od počátku svého
nastoupení vede Roosevelt ostrý boj proti této metle
Ameriky. Zakročil proti skandalům na chicagských jat
kách, kde se vyráběly paštiky a uzenice ze zkaženého
masa ano i z krys. Pohnal miliardáře Rockefellera před



soud a petrolejovému trustu, jenž zneužíval železnic
ke svému špinavému zisku, uložil několik millionů po
kuty. Hlas rozhorleného presidenta v jarní promluvě
odhaluje mnoho moralního bahna zpupných boháčů,
kteří žijí téměř dle vzoru znemravnělého Říma. Trusty
přivedly severní Ameriku na pokraj hospodářské zá
huby. Statisíce dělníků jsou tam dnes bez zaměstnání,
vracejí se do Evropy. Z mozolů pracujícího lidu vy
získávají američtí milliardáři obrovské peněžité částky
na ukájení své rozmařilosti. Hostiny a slavnosti, které
pořádají američtí boháči, překonávají nádherou, náklad
ností a rafinovaným přepychem orgie úpadkového sta
rověku. Mladí milionáři probíjejí peníze svých otců
v hernách a na závodištích, ženy Morganů a Vander
bildtů utrácejí celá jmění v šatech a špercích, dcery
jejich vyzlacují svými penězi pobledlé, sešlé erby evrop
ských šlechticů. Američtí boháči nemají smyslu pro
sociální povinnosti, které ukládá bohatství. Druhdy
-podporovali boháči svým jměním veřejná hospodářství
v jejich povinnostech; dnes nemají američtí millionáři
peněz pro dobročinnost, umění a vědu. Sílené utrá
cení, opilství a zhýralost jakoby byly jediným cílem
jejich života. Přitom bohatství v Americe, jako všude
jinde, je nestejnoměrně rozděleno. Dle výpočtů prof.
univ. H. Calla během 50 let jmění 50 milionářů ame
rických zvětšilo se o 500 millionů korun. Jediný John
Rockfeller, jenž má více než 5 milliard korun, požívá
příjmů 350—590 millionů korun. Ve Spojen. Státech
třetina ze 6 millionů farmařů nemá než půdu, kterou
vzdělává, druhé dvě třetiny jsou zadluženy, 18 millionů
gažistů požívá příjmů průměrně 2000 korun ročně a
z nich jest 9 desetin bez naděje na postup. Jsou vět
Šinou zadluženi.

Vystoupení Rooseveltovo proti zlořádům boháčů
uvedli jsme na důkaz, že skutečně shluk vydřených
pokladů v rukou rozmařilých prostopášníků je zjevem
sociálně chorobným a že výstraha amerického presi
denta platí též přes ocean boháčům v Evropě, kteří
také zapomínají na své lidské a kulturní povinnosti ku
spolubližním.
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c) Třídní uvědomění a vědomí stavovské pospo
litosti v lidových vrstvách stále stoupá následkem škol
ské výchovy, vojenské všeobecné povinnosti, tiskovou
a spolkovou agitací. Dnes útisk jednoho příslušníka
pociťuje celý stav a všichni příslušníci jeho považují
křivdu soudruha za svou vlastní křivdu. Veliké stávky
dělnické posledních let nás poučují, že ani hranice
národnostní ani přehrady politických útvarů nejsou tak
vysoky, aby nepřipustily zahračním soudruhům poslati
podporu z Anglie do Německa a do Rakouska aneb
naobrat.

d) Mezinárodní organisace proletářů t. |. lidí, kteří
kromě svých rukou nemají žádného majetku, urychlila
skupení zlověstných mraků na společenském obzoru.
Proletáři ani v násilnickém rozluštění společenské krise
nic neztratí, zato však mohou míti naději, že něco
získají; proto je patrno, že vzrůstajícím přebytkem na
jedné straně kapitalistů a na druhé straně proletářů
klesá den ode dne stálost a bezpečnost nynějších spo
lečenských řádů.

Proto praví vhodně znalec společenských poměrů
P. A. Weisz: „Kdybychom věděli, jak smutné je po
stavení veliké většiny lidí a jak tenká je vrstva, která
pod nohama“ společnosti zdržuje jítřící se massy od
výbuchu, klidný spánek by se nedostavil k loži na
šemu a každá radost vy se nám proměnila ve výtku
plnou nejtrpčích předhůzek. Vše je marno popírati
existenci, nebezpečnost a neodkladnost otázky sociální.
Je mezi všemi naléhavými otázkami nejpalčivější a nej
rozsáhlejší. Je nutným následkem všeho toho, co mo
derní kultura v jednotlivých oborech života duševního,
mravního, výrobního a společenského vytvořilaa zbudo
vala“ (Apologie des Christenthums IV. str. 221). ')

AY BW 2
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r) Srovnej dr. Neuschl, Křesť, sociologie. I. str. 236.
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I.

Povolaní činitelé k sociální politice.
Zájem pro sociální politiku.

18. Sjezd sociálních politiků v Hamburce v září
r. 1903 uvítal tamní starosta dr. Bucchard jménem ham
burského senátu těmito slovy: „Sociální interes stále
vzrůstá a vždy větší jest počet těch, kteří rozumí
známkám doby a kteří se neuzavírají vůči sociálním
snahám. Některým bojovníkům na poli sociálně-poli
tickém zdá se snad počet přivrženců nepatrným, vý
vin pomalým, zájem nedosti vřelým. Ale když jedná
se o hluboko zasahující kulturní vývojové procesy,
pak nesmí se počítati s měsíci a lety, ale s daleko
většími časovými obdobími, tu lze jen krok za krokem
postupovati a za normálního průběhu klidí plody píle
teprve následující generace. Pokrok v sociální politice
je vskutku značný. Sluší si uvědomiti, jak to v tomto
oboru vypadalo před 50 lety, kdy o praktické lásce
k bližnímu pramálo bylo uvažováno. Od té doby po
cit sociální zodpovědnosti stoupl, dělnickými kruhy pro
vanulo mocné hnutí, sociální otázka vyvolala vědomí
nových povinností a nových úkolů. A af již toto vě
domí dostavuje se na půdě náboženské nebo na půdě
všeobecně ethické, přece jen žije a tento život zna
mená sílu a pohyb. V dřívějších dobách chápalo jen
několik duší, že nižším třídám patří jakýs podíl na
ideálních statcích našeho kulturního života, nyní sdílí
tento názor celá řada mužů a žen, kteříž sprostředkují
pracujícímu obyvatelstvu vyšší kulturní potřeby. I úřadní
svět neuzavírá se více sociálním proudům. Sociálně
politické zásady docházejí výrazu v různých zákonech
říšských i zemských“...

Starosta hamburský tlumočil zájem všech vrstev
společenských o sociální reformy v nynější době. Že
pak zájem o sociální opravy nabyl tak utěšeného roz
sahu, sluší přičísti to k zásluze velikého papeže Lva
XIII., který svým okružním listem o otázce dělnické
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z r. 1891 vzbudil pozornost celého světa ku rostou
címu sociálnímu nebezpečí a zároveň naznačil pracovní
program a povolané činitele ku luštění palčivé této
otázky. Svůj památný list uzavírá Lev XIII: „Nuže, přilož
každý, koho se týká, ruky své k dílu a to bez průtahu,
aby otálením nestalo se zlo nezhojitelným a všecek
lék potom zbytečným. Vladařové dávejte v tom směru
moudré zákony a vhodná nařízení; zaměstnavatelé a
boháči buďtež pamětlivi svých povinností; dělníci, o
jejichž věc tu především běží, hajtež zájmů svých jedině
cestou zákony dovolenou. Poněvadž pak náboženství
jest jediné s to, aby vyhladilo zlo z kořene, jak jsme
svrchu dokázali, pečujte všichni povolaní o to, aby
rozhodně zavládly všude křesťanskémravy, bez nichž ani.
nejmoudřejší opatření nemohou zjednati pravého bla
hobytu.“

19. Správně rozpoznané příčiny společenské otáz
ky jakož i náležité určení jejího rozsahu přivodily nutně
opravnou činnost k odstranění vad, čili vyvolaly zvláštní
vědu, která se zove sociální politikou. Poněvadž so
ciální otázka dotýká se stavu dělnického, živnosten
ského, obchodního, rolnického, intelligentního a obsa
huje požadavky i žen, je patrno, že veliký počet je
těch, kteří ke smírnému rozluštění otázky této mohou
přispěti. Poněvadž otázka sociální je otázkou spole
čenskou, právní a politickou, je patrno, že veliký po
litický a právní útvar, stáť a v jeho jménu obec jsou
povolány v přední řadě ku sociální politice.

Ježto v otázce sociální národohospodářské tužby
a touha po zvýšení časného blahobytu z převážné po
loviny převládají, musí býti apellováno při sociálních
opravách na součinnost zaměstnavatelů a vůbec kapi
talistů. Druhou polovinu sociálních běd vyplňují ná
sledky mravního a náboženského úpadku, proto stráž
cové zjevených pravd náboženských, církev a kněžstvo
nemohou býti ze sociální politiky vylučování. Ušlechtilý
štěp ujme se s prospěchem jenom na zdravém stromě,
proto i blahodárné společenské zařízení prospěje je
nom lidem mravně silným. Důvodně jednotlivcům a
z nich ufvořeným spolkům připadá v sociální úloze
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úkol nejdůležitější. Ohrožená společenská hygiena a
kultura povzbuzují lékařské a intelligentní kruhy, aby
zjevům těmto věnovaly všemožnou pozornost.

Sociální politika státní.

20. Ježto všecky vrstvy společenské trpí sociální
chorobou, je pochopitelno, že stát aneb země, jakožto
instituce vládnoucí mocí zákonodárnou, mohou nej
účinněji zasáhnouti do sociální politiky.

a) Státní zřízení může svými opravnými zákony
jednak prospěti již značnému počtu příslušníků jedno
tlivých stavů, jednak vládne i hmotnými prostředky,
které k opravám jsou nevyhnutelny. Stát může přímo
cestou zákonodárnou. hojiti společenskou krisi u
svých poddaných a uzavře-li více států spolek na
mezinárodní ochranu lidské práce, pak lze opatřiti
vydatný lék pro celou společnost lidskou. Ale i ne
přímo může stát zasáhnouti k odstranění vad, když
sám jako prácedárce ve státních závodech je vzorem
spravedlivého jednání se zaměstnanými dělníky aneb
když svými objednávkami podporuje ohroženou malo
výrobu středních stavů.

b) Stát nejenom může, ale i povinen jest pěsto
vati sociální politiku. Hlavním pramenem společenské
bídy je porušení společenské spravedlnosti, proto
ovšem patrno, že sociální krise nejrychleji se odstraní,
když sociální spravedlnost znovu zavládne.') Ve vý
robní činnosti musí spravedlnost tvořiti základnu,
kdežto dnes ovládají výrobní pole těžké zločiny proti
lásce ku bližnímu, lichva a ujímání mzdy dělnické.?)
Spočívá-li jádro sociální otázky v nespravedlivých
právních poměrech, pak je přirozeno, že stát, jakožto
právní instituce, je přímo povinen, aby se ujal těch,
kteří nespravedlivými poměry trpí.

') Pesch „Liberalismus, Socialismus und christliche Ge=
sellschaftsordnung“ str. 134.

2) Dr. Ratzinger „Geschichte der kirchl. Armenpflege“
.2. vyd. str. 567.
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c) Předním cílernsociální politiky státní je péče o se
sílení středních výrobních stavů: maloživnostnictva a
malorolnictva.*) Státní sociální politika musí spravedli
vou měrou rozvrhovati daně a břemena státní na občan
stvo dle jejich zdatnosti, výdělek těžkou prací získaný
má menšími daněmi zatěžovati nežli zisk bez práce
vzešlý; malovýrobě příznivými zákony ano i podpo
rami státními má v soutěži s velkovýrobou napomáhati.

Stát nesmí spoléhati, že dobrá vůle aneb oběta
vost jednotlivců může almužnami zbavitií ho zodpo
vědnosti aneb činnosti v opravě sociálních poměrů.
„V manchestrovském (kapitalistickém) státě, ve spo
lečnosti, která ve veřejném životě skoro úplně se
vzdala křesťanství a spravedlnosti, prospívá křesťan
ská láska i v bezpříkladném sebezáporu pouze
v jednotlivých případech. Všecka obětavost jednotlivců
je kapkou na žhavou plotnu, ale žádným řešením.
sociální otázky a pěstovati křesťanskou charitu v ne
uspořádaných právních poměrech, bylo by hotovým
zotročováním šlechetné ctnosti pod jho legalisovaného
vykořisfování.“?)

Netvrdíme tím nikterak, že by bylo zbytečno aneb
docela škodlivo prokazovati trpícím i v nynějším vad
ném právním řádě skutky tělesného a duchovního
milosrdenství, ba naopak tvrdíme, že obětavost a
milosrdenství musí v tak zřejmé nouzi býti předním
heslem každého opravdově zbožného věřícího, ale
tvrdíme pouze, že almužnami lze sice pomoci jedno
tlivcům a na krátký čas, kdežto zákonitou úpravou
společenských poměrů dá se pomoci všem a na vždy.
Křesťanská charita vykonala během století mnoho ve
likých věcí, vždyť ještě dnes žijeme a těžíme ze středo
věkých dobročinných podniků a nadání našich zbož
ných předků. Avšak nikterak v almužnách, ani Vpou
hých potěšných slovech nezáležela váha sociální po
litiky, kterou církev přetvořila tvářnost země, nýbrž
váha její spočívala v opětném zavedení přirozeně

1) Dr. Ebenhoch „Wanderungen durch die Gesellschafts
politik“ str. 48.

3) Pesch „Liberalismus“ atd. str. 133.
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:spravedlivého společenského řádu, jehož základní na
ukou je, že práce a jenom práce poskytuje nárok na
požitek z vezdejších statků a mimo práci jen v pří
padě neštěstím přivoděné neschopnosti ku práci.“')

d) Stát nejen že může a musí zákonitým opa
třením hájiti právo práce, nýbrž on také úkolu toho
podjati se chce. Říšský německý sněmv listopadu r.
1884 byl zahájen císařským poselstvím, v němž vy

jádřen byl program státní sociální politiky: „Již v ú
noru tohoto roku dali jsme průchod svému přesvěd
čení, že zhojení sociálních škod bude nutno provésti
nikoli. výlučně potlačením | sociálně-demokratických
výstředností, nýbrž současně positivním podporováním
blaha dělnictva. Pokládáme za svou císařskou povin
nost tuto úlohu říšskému sněmu znova na srdce vlo
žiti a patřili bychom s tím větším uspokojením na
všecky naše úspěchy, jimiž Bůh vládu naši zjevně
požehnal, kdyby se nám podařilo odcházeti odtud
jednou s vědomím, že zanecháváme vlasti nové a tr
valé záruky vnitřního jejího pokoje a pomoci potře
bujícím větší výdatnost podpory, na niž mají nárok.“*)

Když v pruském sněmu vlistopadu r. 1890 byla
předložena vládou celá řada důležitých zákonných
osnov, tlumočil tehdejší kancléř hr. Caprivi ochotu
vlády v luštění sociální otázky těmito slovy: „Jsem
toho mínění, že v době, ve které hraje sociální otázka
tak vynikající roli, musí býti v každém kroku, jejž
vláda či zákonodárce podniknouti hodlají, uvažováno,
kterak týž působiti bude na sociální reformu.“

A za několik let v září 1894 prohlásil se rakouský
státník šl. Plener na hostině spolku pro sociální poli
tiku o sociální politice státní: „Vývoj Evropy leží
nyní v pronikání správy sociálně-politickými ideami.
Kdo by proti těmto choval se zdrženlivě či zamítavě,
ten ztratil by zprvu duševní vedení a pak i praktický
vliv.“5)

") Dr. Klopp „Die socialen Lehren des Vogelsang“
str. 161.

2) Dr. Herkner „Dělnická otázka“, str. 120.
s) Dle vídeňské „Zeit“ v prosinci 1902.
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Ve vládních kruzích rakouských věnována soci
ální politice již značná pozornost. Z jara 1908 uva
žováno bylo v zasedání průmyslové rady o otázce,
zdaž má býti již zřízen zvláštní socidlně-politický úřad,
či je-li lépe soustavně sjednotiti dosud roztříštěnou
sociálně-politickou agendu ve zvláštní sekci, podří
zenou ministru obchodu. Ministr obchodu dr. Fiedler
vyjádřil se pro zvláštní sekci, protože při sociálně
politických úkolech státu musí býti dbáno též na
zájmy průmyslu a živnosti, aby též podnikatelé mohli
čeliti soutěži ciziny. Proto musí nejvyšší správce vy
rovnávacím vlivem působiti často na protichůdné
zájmy u zaměstnavatelů.

O úkolech této sjednocovací sekce sociálně-po
litické, vyjádřil se pak dr. Fiedler ve vídeňském listě
„Zeit“ takto: „Sekce tato má cíle, vědomým a moc
ným způsobem shrnouti všecky | sociálně-politické
agendy ministerstva ©obchodu a přitom na jedné
straně stopovati, čeho se pracujícím třídám nedostává,
na druhé však uvažovati současně, co průmysl a
živnosti dle své výkonnosti na sociálně-politických
břemenech dovedou snésti. Správné měřítko pro to
dá se nejlépe určiti dočasnou situací obchodně-poli
tickou, neboť beze sporu panuje úzká souvislost mezi
politikou sociální a obchodní, z nichž prvá může jen
tehdy býti vybudována, jestliže posléz řečená vyká
„zuje znatelné úspěchy. Zachování domácího a získání
zahraničního trhu jsou právě podstatné předpoklady
pro nosnost průmyslu, jehož zdar bezprostředně pů
sobí na sociální pokrok.

Co se jednotlivých úkolů nové sekce dotýče,
jsou stejně četné jako významné. Vybudování ochrany
dělnické a zdravotnictví živnostenského, podpora
sprostředkování práce, součinnost při záležitostech
sociálního pojišťování a vystěhovalectví, také vybudo
vání stále nutnější sťatistiky práce, jejíž služby nová
sekce nemůže postrádati. K tomu druží se provádění
trvajících zákonů a dozor nad zachováním předpisů
vydaných na ochranu pracujících tříd. Zejména živno
stenská inspekce bude musiti doznati ještě dalšího
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rozvoje. Zvláštní pozornost bude nutno věnovatipěsto
vání avývoji mezinárodních snah dělně-ochranných, jež
soudíc dle dosavadního vývoje v budoucnu, stále více
budou vstupovati v popředí.“')

Z uvedených projevů předních státníků a z dě
jin ochranného zákonodárství možno se přesvěďčiti,
že státy jsou prodchnuty vědomím o nutnosti soci
álních oprav, takže stesky sociálně-demokratické strany
na lhostejnost vládní k sociální bídě ztrácejí rok po
roce vhodný předmět a ostrost výrazu. Provedou-li
státy právní cestou úpravu společenských a výrobních
poměrů, přijde celá armáda socialistických agitátorů
a redaktorů o bezstarostné živobytí, protože by nikdo
jich nepotřeboval a neživil.

Komunální politika.
Www.

spravedlivým zákonodárstvím státním, avšak nezáleží
jenom a výhradně v aktě zákonodárném. Též zaříze
ním jiným lze působiti ve společenskou opravu, proto
vedle státu jsou též jiní činitelé k sociální politice po
volání. Mezi nimi na předním místě uvádíme obec,
jejíž činnost na poli společenského blaha nazývá se
též komunální politikou. Dřívější doba různé potřeby
jednotlivců ukojovala soukromohospodářskou činností,
dnes však ujímá se potřeb jednotlivců veřejné hospo
dářství a tudíž též hospodářství obecní. Jestliže dříve
bylo ponecháno vlastní zodpovědnosti jednotlivců,
aby prošli bez své svítilny za tmavé noci neschůdnou
ulici, převzala obec sama zodpovědnost za úraz
svých příslušníků a pečuje zdokonalováním osvětlu
jících těles a dlážděním chodníků o nejvýš možnou
jejich bezpečnost ve své oblasti.

Komunální politika učinila proti dřívější době
značný pokrok v hospodářském směru, neboť všímá
si úvěru Živnostenstva, zřizuje městské zastavárny,
pečuje o tržní řád, staví tržnice, zřizuje mlékárny, ku

") „Finanční listy“ 1908 č. 18.
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puje uhelné doly a prodává za výrobní cenu palivo
chudině. Do komunální politiky patří též péče o li
dové vzdělání zrušením školného, stravováním chudé
školní mládeže, útulnami pro děti školní, besídkami
učňů, obecními knihovnami, čítárnami, divadelními
hrami, přednáškami, uměleckými výstavkami a sbír
kami. Též zdravotnímu oboru musí obce věnovati
pozornost čištěním ulic, odvážením smetí, kanalisací,
vodovody užitkové a pitné vody, stavěním ústředních
jatek, obecních lázní, zřizováním obecních školních
lékařů, prováděním obecní desinfekce, dozorem na
potraviny, pohřbíváním v obecní režii, feriálními osa
dami městských dětí atd.

Komunální politika uplatňuje se patrně též na
poli sociálních oprav zakládáním chudobinců, choro
binců, jeslí, opatroven a útulen nejen pro své přísluš
níky, ale i pro společníky obecní. Novým domovským
zákonem rakouským z r. 1896 vzrostly sociální úkoly
obcí, zejména průmyslových, do značného rozsahu,
neboť dosavadní „cizí“ společníci obecní, kteří ne
přetržitě v obci dobrovolně se zdržují a poctivě se
živí, nabývají v ní též domovského práva a nárok
na sociálně prospěšné instituce obecní. Pokud je děl
nictvo u obce zaměstnané, musí se obec starati o to,
aby byla vzornou zaměstnavatelkou, zvláště pokud
jde o mzdu, pracovní dobu, starobní opatření, zao
patření vdov a sirotků atd. Mnoho dobrého může
však obec učiniti i pro dělnictvo, zaměstnané při pra
cích, jež obec zadala (submisní politika). Mnoho
může obec činiti sprostředkováním práce. Zde může
doplňovati stejnou akci jiných. „Obecní ústavy pro
sprostředkování práce buďtež organisovány autonomně
a na základě parity. Obec má zasáhnouti zvláště
v otázku nezaměstnanosti, v otázku pojištění prázdňo
vého, v otázku ochrany pracovní. Někde uvádí se
v život řemeslné dilny obecní, sociální musea komu
nální, sociální komise atd.

Posledně zmíněné sociální komise zřízeny byly
poslední dobou v Praze, v Pardubicích, Slaném,
Hradci Králové a v celé řadě českých měst. Sociální

4
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komise považují se za sbor poradní, jehož účelem jest:
a) připravovati a městské radě aneb obecnímu zastu
pitelstvu podávati návrhy, dobrá zdání o opatřeních a
zařízeních, jimiž by se chudinství zamezovalo aneb
bezprostředně či prostředně přispívalo k fysickému,
mravnímu a intellektuelnímu zvelebování tříd nezá
možných a to bez rozdílu, běží-li o to, aby ona opa
tření aneb zařízení zavedla a prováděla obec sama na
vlastní vrub aneb jiní činitelé s její mravní neb hmot
nou podporou; b) k vyzvání městské rady spolupů
sobiti při provádění úkolů na základě takových ná
vrhů ve skutek uváděných; c) sestavovati a v městské
radě neb obecním zastupitelstvu podávati pamětní
spisy k vládě a výboru zemskému aneb návrhy zá
konů, pokud se týkají předmětů uvedených v pře
dešlých odstavcích. Na tomto základě zbudovány
jsou všechny sociální komise v českých městech.
Snaží se podepříti a zlepšiti existenci lidí hospodářsky
slabých a nemohoucných. Tím česká samospráva
vstupuje do řady oněch činitelů, kteří řeší sociální
otázku způsobem sice nehlučným, ale přece jen plod
ným. Jen jedno bychom jim vytkli, že nevědí nic o
hospodářském programu strany ©křesťansko-sociální
v Čechách a proto členové sociálních komisí ignorují
napořád spolupracovnictví křesfansko-sociálních po
litiků. Že to nesvědčí zrovna o velikém rozhledě
v současném sociálním hnutí, netřeba ani připomínati.

Veliký vliv vykonati může obec politikou byto
vou. Sem patří sprostředkování bytů, pokud možno
bezplatné, bytový dozor, vliv na rozšiřování měst,
jež bohužel dnes děje se bez plánu a ladu, čelení
spekulaci stavebními pozemky, vypracování řádných
stavebních řádů, návrh, aby přírůstky hodnoty měst
ských pozemků byly zdaněny; obec má hleděti též
skupovati pozemky, ležící v jejím obvodu. Přímo do
politiky bytové zasahuje obec podporou společností
pro stavbu levných bytů, zřizování nocleháren, ohří
váren atd.')

1) Dr. Soldát „Bytová otázka dělnická“ 1905 str. 85. a n.
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Obce tedy mohou z velké části přejmouti státní
povinnost v sociální politice a mohou účinněji půso
biti na povznesení jednotlivců, poněvadž mohou lépe
vyšetřiti sociální, majetkové i mravní poměry jednot
livců, nežli to může učiniti centrální vláda státní.
Jestliže obec přejmouti může a skutečně přejímá v mno
hém ohledu státní povinnosti, pak je nutno, aby státní
moc umožnila obcím tuto činnost postoupením někte
rého svého daňového příjmu. Dosud lze obcím své
výlohy krýti pouze obecními přirážkami ku přímým
daním aneb dary městských peněžních závodů, zřídka
kdy -vlastním jměním. Samostatné zdroje obecních
příjmů jsou velmi nepatrné (n. př. daň ze psů, tržní
poplatky atd.), a úkoly komunální politiky den ode
dne vzrůstají, takže nezbývá, leč rozvrhnouti výlohy
s komunální politikou spojené na bedra obecních
poplatníků. Jest to přímo bolestno pozorovati, jaké
povinnosti ponechává stát náš obcím. Pak ovšem
snadno vykazuje stát millionové přebytky v státní po
kladně, když celou řadu nalehavých blahodárných
podniků z programu svého vyškrtl.

Dle státního rozpočtu pro r. 1908 stouply vy
daje rakouského státu od r. 1902 za běžných 6 let o
381 mil. K; příjmy oproti tomu zvýšily se za tutéž
dobu o 463 mil. K. Za leta 1898—1906 vykazuje
státní pokladna 356 mil. K přebytku. Stejným úspě
chem nemůže se obecní hospodářství našich obcí
honositi, protože obecní přirážky rostou do závratné
výše.

Do jaké výše již toto pravé břemeno, jež hospo
daření přirážkové na občanstvo skládá, již vzrostlo,
nejlépe vysvítá z nejnovějších sdělení ministerstva fi
nancí, dle nichž koncem r. 1904 byly v Čechách
v 7886 obcích vybírány obecní přirážky a sice v ná
sledovní výši: až do 5%, toliko v 75 obcích, do 109,
v 671 obcích, do 15%; v 883 obcích, do 20%, v 791
obcích, do 309, v 1589 obcích, do 409, v 1233 ob
cích, do 50%, v 878 obcích, do 60% 554 obcích, do
709 v 385 obcích, do 80%, v 266, do 909; v 178, a
do 100%; v 147 obcích; mezi 100—1509; ve 170 ob
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cích, mezi 150—200%, ve 34, mezi 200 —3009, v 22,
mezi 309—400%, v 7 obcích, mezi 400—5009, ve 2
a mezi 700—8009, v I obci.') Při této tísni ve vlastní
zemi odvádíme do Vídně každého dne I million K
čistých daní!

sla tato přesvědčivě dokazují, že obce naše
pracují v sociální politice nad své síly, kdežto stát
neposkytuje tou dobou zářivý vzor obětavého sebe
zapření na tomto poli.

Úkol zaměstnavatelů v sociální politice.

22. Sociální politika směřuje nejenom ku pro
spěchu dělnictva a státního pořádku, nýbrž i ku
prospěchu zaměstnavatelů, neboť uznávána a ceněna
je dnes všeobecně v národohospodářské činnosti zá
sada, že čím lépe se zachází s pracovní silou lid
skou, tím více stoupá její výrobní zdatnost. Je to
tedy v zájmu samých zaměstnavatelů, aby přispěli
ochotně ku zavedení sociálních reform na ochranu
lidské práce. Dr. Herkner*) rozděluje taková zřízení
se strany podnikatelů z vlastního popudu zřízená na
3 skupiny:

a) Do prvé skupiny náleží opatření, z nichž
mají obě strany, podnikatel i dělník, užitek. Sem lze
zařaditi podíl na docíleném zisku, jenž láká dělnictvo
ke zvýšené pracovitosti.

b) Ve druhé skupině jsou blahodárna zaří
zení, při nichž jde pouze o zdánlivé zlepšení stavu
dělníkova, neboť poskytují sice dělníkovi výhodu, ale
zvyšují závislostjeho na zaměstnavateli.Sem spadají:
dělnické byty, z nichž se dělník nemůže ihned vystě
hovati za drsného počasí; pensijní ústavy a podpůrné
pokladny, které buďto dělníka zavazují půjčkou aneb
slibují po jisté pracovní době starobní výslužbu.

asto takovým „dobrodiním“ bývá dělník udržován
v nedůstojné závislosti, takže znamená tato „blaho

'" Batovcův, Politický kalendář 1908 str. 319.
a) „Dělnická otázka“ str. 171. a. n.
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dárná“ činnost podnikatelů vlastně zbahnění sociální
reformy.

c) Třetí skupina posléze skytá dělníkovi sku
tečné výhody bez přiměřené protidávky podnikateli.
Zařízení tato jsou výronem neobyčejně Jidumilného,
často náboženského smýšlení a mají vlastně ráz dobro
činnosti. Jsou úplně chvály hodna, kde běží o děl
nictvo něštěstím stižené aneb dlouholetými neblahými
poměry pracovními a rodinnými valně pokleslé. V tomto
případě sociální politika a chudinská otázka spadala
by v jeden pojem.

Záleží ovšem na duchu, v jakém podnikatel to
aneb ono zařízení ku prospěchu lidské práce zřizuje.
Nejlepšího zřízení může zneužiti hrabivý sobec a ne
svědomitý vykořisťovatel, a zase na druhé straněi
výhoda, zaměstnavateli z blahodárného zřízení vyplý
vající, nemusí zrovna buditi v dělnictvu odpor ku po
užití nabízeného dobrodiní.

Jestliže blahodárná některá instituce zřejmě pro
spívá dělníkovi a přitom též zcela přirozeným chodem
prospívá i prácedárci, lze ji na poli sociální reformy
uvítati plným vděkem. Vždyť přece sociální politika
nevyžaduje jenom takových kroků, které by vylučovaly
podnikatele naprosto z výhody sociálních oprav. I
podnikatelé jsou lidmi a zasluhují za své lidumilné
jednání s dělníky též nějakou časnou výhodu, aby
byly kapitalistické kruhy ochotnější ku dobrovolnému
rozdílení ze svého majetku.

A tu opakujeme, že lidumilná zařízení ve pro
spěch lidské práce přinášívají sama sebou odměnu
pro podnikatele. „Člověk se ukázal býti nejlepším a
nejdůkladnějším strojem, neboť bylo doznáno, že pro
zvýšenou péči a rozumné s ním zacházení je zrovna
tak citlivým jako stroj. Mravokárcové dávno to již
hlásali a vlády ochrannými zákony názor tento šířily.
Nejenom mravní, ale i výrobní poměry získají, bude-li
tento názor prakticky uskutečňován. Dobrá výživa a
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zdravý byt zvyšuje výkonnost dělníků nejen do množ
ství, ale i do, jakosti.“')

Proto obchodní komora v Clevelandu (státě.
Ohio) ustavila „výbor pro zlepšení sociálních poměrů
dělnických“ a v čele výboru postavila zcela nového
dosud úředníka „sociálního inženýra“, jehož půso
bením tamní obchodní a výrobní závody zlepšily za
vedením jídelen, knihoven, lázní, delších pracovních
přestávek atd.

„Sociální inženýr“ je z brusu novým úředníkem,
jehož úkolem jest: žíti ve stálém styku s dělníky, po
měry jejich pracovní i zdravotní vyšetřovati a majiteli
závodu poskytovatí spolehlivé rady k odstranění zpo
zorovaných závad. V některých amerických závodech
ustanovili za „sociální inženýrku“ vzdělanou dívku,
která celý čas věnuje se blahu zaměstnaného perso
nálu. Uřednice tato poskytuje továrním děvčatům
praktické rady pro život, pro vedení domácnosti, dusí
v nich marnivost a marnotratnost.

Poučnou zkušenost učinila svými blahodárnými
reformami americká firma Daytonerova, zabývající se
výrobou samočinně počítajících pokladen. Firmě byla
vrácena z Anglie zásilka zboží jako nevyhovující
v ceně půl millionu korun. Správa závodu uznala, že
je nutno, aby nejprv zlepšila lidské pracovní síly
přednáškami, brožurami a stanovením cen na návrhy
k opravě výroby. Pracovní místnosti byly pilně čiště
ny, okna zvětšena, stěny vymalovány, zahrada tovární
posázena křovinami, takže bývalá unavující jedno
tvárnost pracovního okolí ustoupila sličné rozmani
tosti. Zavedeny byly domácí lázně, knihovna. Doba
pracovní snížena pro muže z 10 na 9%, hodin, pro
ženy na 8 hodin. Mladí dělníci a dělnice naváděni
byli k ušlechtilé četbě v době odpočinku. Zařízení
tato povzbudila ve všech pracovnících chuť ku práci
a pozornost v provádění výrobků, takže se tato blaho

1) Katscher 1. c. str. 543.
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dárná opatření závodu vyplatila dobrým odbytem bez
vadných tovarů.')

Účast církve v sociálhízpolitice
23. Otázka sociální je vyvoláne““ j jsme již

ukázali, nejenom převraty hospodářskými, nýbrž i
převratem náboženského názoru na svět pa život.
Náboženský názor čtvrtého stavu, zvláště v orÉagjsaci
sociálně-demokratické, odchyluje se úplně od přášdy,
následkem čehož i život, dle falešného názoru nábo
ženského prožívaný, připravuje celým zástupům du
ševní trýzeň. Sociální neduh má své zřídlo v nitru
lidském a proto také léčení musí začíti s nitrem člo
věka. A co proniká člověka nejvnitrněji až do posled
ních záchvějů duše? /e to náboženská nauka, kterou
podává duchovní společnost, církev katolická. Křesťan
ská nauka církevní již jedenkráte osvědčila svůj mocný
vliv na povznesení lidstva z mravní bídy v dobách
pohanských. Tehdá zdálo se, že znemravnělá a du
ševně pokleslá společnost lidská musí nutně vyhy
nouti, protože nebyla již schopna povznésti se k ži
votu mravnímu. Křesťanství kvasem svého učení bož
ského proniklo veškeré vrstvy společenské, vyššíi
nižší, přetvořilo starý pohanský životní názor, jenž
cíl člověka hledal pouze v požitcích smyslných, a
když křesťanství proniklo lidské srdce a správný ná
zor životní vštípilo v mysl lidstva, pak rázem byly
přetvořovány dosavadní instituce společenské, které
tolik utrpení připravovaly slabším a porobeným. Soci
ální řád pohanský povzneslo křesťanství a uschopnilo
jej k dalšímu životu.

A to, co vykonalo křesťanství před staletími ve
společnosti pohanské, to očekáváme od něho / nyní,
neboť křesťanství obsahuje dosud plodné prvky lidské
civilisace a poměry společnosti moderní podobají se velmi
pohanským poměrům. Jako v době světovládné řím

') Katscher „Rentable Gerechtigkeit“ ve Vogelsangově
„Čas. pro sociální reformy“ r. 26. str. 540.
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ské politiky hmotná kultura učinila obrovské pokroky,
tak i nyní shledáváme v nynější materielní kultuře pře
kvapující rozmach, zato však zrovna jako kdysi v Římě
pravá sociální ethická civilisace národů zůstává hodně
daleko za hmotným pokrokem. Nepoměr tento roste,
mravní zkáza se množí, nespokojenosti a zoufalství
přibývá. A příčina toho? Kant odpovídá: „Jak můžeme
učiniti lidi šťastnými, nemohouce učiniti je mravnými?“

Pohrdli náboženstvím a tím znetvořili všecky
prvky civilisace. Křesťanství hlásá důstojnost lidskou
jako obrazu Božího a falešná věda prohlašuje člověka
za vyspělejší zvíře. Křesťanstvíhlásá rovnost všech lidí
před Bohem, falešná věda hlásá větší právo člověka
silnějšího. Nauk těchto bludných vykořisťuje sobecká
politika ku zotročení slabých. Pravdivými jsou slova
Machiavelliho: „Kde je náboženství, možno předpoklá
dati vše dobré, kde toho není, předpokládejme veliké
zlo.“

Důležitý úkol v obrodu společenských nynějších
poměrů očekává tedy církev katolickou, jako hlasatelku
zjeveného náboženství Kristovaa proto v oprávněném
sebevědomí praví Lev XIII. ve své dělnické encyklice:
„Pouštíme se do řešení této úlohy zcela odhodlaně
vědouce, že máme k tomu plné právo, poněvadž je to
úkol takového rázu, že příznivého výsledku nedá se
dosíci jinak leč pomocí náboženství, spolupůsobením
církve.“

24. Církev katolická působí skrze své orgány
biskupy a kněze, proto je přirozeno, že úkol sociální
politiky církevní prováděn bývá biskupy a kněžími.
Proto také papež Lev XIII., dovodiv nutnost církevní
sociální politiky, přikázal tuto činnost biskupům a kně
žím slovy: „Nechať veškero duchovenstvo věnuje veš
kery své síly jak tělesné, tak i duševní této důležité
úloze a pod vaším (biskupů) vedením a dle vašeho pří
kladu nechať vštěpují do duše zásady sv. evangelia.“
Spisovatel anglický Hummel, jehož brožura o sociál
ním vzdělání lidu byla poctěna odměnou, vyžaduje sou
činnost kleru v sociální politice: „Styk kněžstva s li
dem musí býti častější a srdečnější. Vzácný příklad
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světce sv. Františka z Assisi, jenž z lidu vyšel a stále
lidu sloužil, musí se v našich dobách opět zalesknouti.
Nutno zase utvořiti onu živou a účinnou odec křesťan
skou, jaká kvetla v prvých dobách církve. Jest nejvyšší
čas, aby kněží též v oboru věd sociálních se vyznali a
dovedli applikovati pravdy evangelia i na naše časy, aby
dovedli z každého světského předmětu najíti ono pouto,
které nás víže s Bohem, aby všude našli stupeň nábo
žensko-mravního povznesení lidu. Poměr církve, který
dosud byl více poměrem ke státu, nechť se promění
v poměr církve k lidu.“

Rozvážní lidé a znalci společenských poměrů
uznávají, že bez spolupůsobení kleru nelze ani pravého
jádra sociální otázky příznivě rozluštiti, proto nerudné
hlasy, které vylučují klerus ze sociální politiky, jakoby
do politiky nepatřil, jsou známkou malého 80
ciálního rozhledu. Právě naopak mělo by se žádati a
důtklivě žádati, by klerus nynější následoval vznešené
příklady obětavých apoštolů a přispíval co nejhor
livěji svou hřivnou k urovnání sociálních protiv. Kněz
patří do politiky a když zrovna ne do politiky pouliční
a mandátové, tedy jistě do politiky sociální, v níž má
svým božským posláním přispívati ku mravnímu po
vznesení lidu. Ethické poslání kleru je tisícileté, opírá
se o dávnou a pevnou organisaci, která přežila věky
a veliké bouře. Toto vědomí božského poslání a tisíci
leté organisace církevní dodává kleru pevné stanovisko
v době překotných hesel a velikých převratů. Církev
střetla se s velikými myšlenkami, utkala se s divokými
hordami barbarů, vydána byla v šanc divokému pří
boji rozvratných hesel a ze všech těchto bojů vyšla
vítězně.Není pochyby, žei v nynějších zmatcích so
ciálních pevné stanovisko církve přispěje k utišení
vysoko vzdutých vln společenské rozháranosti.

„Klerus je sice povolán ke správě nesmrtelných
duší, ale tato duše, jíž se týče kněžská pastýřská čin
nost, není žádné abstractum (představa) bez skutečné
podstaty. Je to duše rolníka, živnostníka, úředníka,
čeledína, dělníka atd. — duše lidí z konkretných (sku

- tečných) životních postavení a povolání, jejichž jednání
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a konání stojí pod vlivem pohnutek z jejich životního
prostředí vyplývajících. Trudy výroby, trhu a soutěže,
zájmové rozpory V poměru zaměstnavatele a námezd
níka, kupce a prodavače, věřitele a dlužníka naplňují
jejich myšlení a dychtění, obrážejí se v jejich slovech
a skutcích. Jak má míti někdo na ně vliv osvěcující,
vůdčí i reformní, nevyzná-li se sám ve všech těch typi
ckých tvarech a souvislostech, které určují ráz dnešní
společnosti a jsou pestřejší, spletitější, než v kteréko
liv době dřívější... Veliké časové bolesti a otázky,
jež se dotýkají nejen fysické, ale i duševní existence
tisíců, činí prostě nemožným, aby fary a chrámy byly
osamělými skalisky uprostřed vlnobití zevšad je ob
klíčujícího.“ )

Z uvedených autorů vysvítá, že kněz nemá pouze
právo pracovati činně na sociálním poli, nýbrž že čin
nost tato úzce souvisí s jeho církevním posláním, ba
že to je vlastně sama pastýřská péče o duše v těch
vrstvách lidových, které se jeho působnosti v kostele
vyhýbají. Je to krátce moderní forma pastorační čin
nosti, která se musí přizpůsobovati potřebám časovým.
Jestliže články víry. jsou stále tytéž jako v dobách
apoštolských, musí applikace a výklad těchto pravd
říditi se praktickým směrem a měniti se dle ducha času.
V pastorační činnosti musí býti používáno nejmoder
nějších method k upevnění náboženských prav a vůdčí
kruhy církevní musí býti i v nynější době ovládány
takovým darem obezřetnosti, jakým vynikali církevní
otcové ve starověku a středověku. Katolické ducho
venstvo kráčelo v čele všech duchových proudů středo
věkého lidstva a tohoto vůdčího místa nesmí se do
brovolně vzdávati ani v nynější době, nemá-li nábo
ženství svým úpadkem hraditi útraty této nedbalosti.

25. A nejen světské, ale i řeholní duchovenstvo mělo
by pracovati na sociálním poli. V náboženském cítění
řeholníků i řeholnic měly by býti vhodnou výchovou
buzeny city pro sociální potřeby v nynějším lidstvu.

1) Z řeči prof. dra Bráfa na sjezdu českého duchovenstva
v Kolíně dne 23. února 1905 „O sociální úloze duchovenstva.“
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Všecky ženské řehole měly by pro nynější dobu do
svého pracovníhoprogramu pojmouti též praktickou čin
nost směřující k ulehčení denních zápasů nynější ženy.
Zřizování dětských jeslí a opatroven pro dělnické děti,
zřizování jídelen a útulků pro mladé dělnice, výcvik
služebných děvčat, stěhovavé měsíčníkursy pro výcvik
továrních dělnic ve vaření a domácích pracích mělo
by býti heslem každé ženské řehole v nynější době.
Výchova děvčat ze zámožnějších vrstev za plat nemůže:
vyčerpávati naprosto činnost ženských řeholí.

Požadavek zvýšeného sociálního vzdělání a řád
ného pochopení požadavků moderní doby klademe.
u členů katolických řeholí z toho důvodu, že vždycky
bývaly řehole v popředí charitativních podniků a že na
poli tomto, před staletími již vzdělávaném, dobyly si
nehynoucích zásluh. Tak na př. v Evropě působí žáci
sv. Jana z Boha, Milosrdní bratři, počtem 1192 ve 94
nemocnicích, v nichž je 9040 postelí.) A Milosrdní
bratří působí od 16. století, kdy si veřejnost ani ne
vzpomněla, že by měla také ulehčovati utrpení bližního.

Nejen mužské, ale zvláště ženské řehole vy
na poli charity. V Rakousku působí prakticky ve vý
chově mládeže aneb v ošetřování nemocných 55 žen
ských družin řeholních v 1459 domech s 18.359 člen
kami. Rozjímavému životu pouze věnuje se jen 485
řeholníc v 33 domech. V celém světě působí 457.000
katolických řeholnic, z nichž 410.000 je činno na poli
charity. Počítáme-li dle normální prakse jen 10 ošetřo
vanců na jednu řeholnici, shledáme, že přes 4 milliony
sirotků, nemocných, churavých a choromyslných je
ošetřováno pronásledovanými řeholnicemi. *) Řeholní
„Ustavy Mariánské“, které se ujímají služek bez práce
a vyhledávají jim služby, od svého založení r. 1868
—1891 opatřily 62.711 služkám místo a vyučily 11-840
v domácích pracích a v nedělní škole shromáždily 4934

—
r) Monatsschrift fiir christl. Sozialreform 1908.

01 9) Wetzel, Falešní proroci (v česk. překl. Šrámkově) str.„an
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služebných. Ústavy tyto ujímají se též nemocných a
práce neschopných siužek. ') .

Na charitativním sjezdě ve Štyrském Hradci 1903
mohl vším právem kanovník dr. Neubauer ukázati na
skvělou charitativní Činnost katolíků. Jen ve Vídni
pečuje o chudou mládež 81 spolek a o sirotky 22
spolky. Německý spolek „Serafinské dílo lásky“ má
70.000 členů a za 8 let ujal se 1461 sirotka. Týž spo
lek byl r. 1908 založen v Čechách a vydává pro své
členy stejnojmenný časopis. V Rakousku řídí mužské
řády 4 sirotčince a ženské řehole 111. — V Čechách
29 sirotčinců vedou 182 řeholnice, na Moravě |1 si
rotčinců s 80 sestrami atd. Polovina z těchto ústavů
je úplně řeholnicemi vydržována, kdežto druhá polo
Vina sestrami vedena. “)

Pro chudinu vykonal a vykonává nedocenitelnou
službu spolek sv. Vincence. Založen byl r. 1833 osmi
studenty university Pařížské, mezi nimiž byl také po
zději proslulý literarní historik Ozanam. Studující tito
jinochové chtěli prakticky účinnou službou prospívati
trpícím prostřednictvím svého spolku, jejž nazvali dle
apoštola chudiny sv. Vincence z Pauly. Spolek se
utěšeně šířil, dnes v celém světě čítá 6000 skupin (kon
ferencí) a 100.000 činných členů (výhradně muži). Více
než 9 millionů korun dostává se rukou vincencianů
-chudině. ?) V Čechách spolek sv. Vincence od r. 1876
za svého 25letého působení do r. 1901. ošetřoval
28.775 chudých v 63 odbočkách a rozdal 1,553.965 K.*)

V uplynulém století podal katolický kněz J.
Cottolengo Italii a celému světu vzácný příklad, že
apoštolové v církvi katolické dosud žijí. Uplně chudý
tento kněz založil v Turině několik dobročinných
domů tak rozsáhlých, že by jen celá sjednocená Italie
mohla se jich odvážiti. Roku 1835 vyšla v Turině
kniha obsahující pojednání o dobročinných ústavech

i Fr. Vaněček, Poměry sociální 1893 str. 23.3) HI. sv. Václ. r. III. č. 6.
s) Dr. Heimbucher, Die prakt.-soz. Tátigkeit des Priesters

1905 str. 125.
+4)Skrdle, Spolek sv. Vincence 1901.
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Cottolengových. Autorem jejím byl advokát Sacchi.
Praví zde: „Cottolengo zbudoval dům, v němž, jako
v Pantheonu starých byly sochy všech bohů, zřízeny
jsou všechny možné ústavy a odbory lidské dobro
činnosti.“ Podáme stručný přehled veledila Cotto
lengova. Není lidské bídy, aby tu na ni nebylo pa
matováno. V rozsáhlých dvou budovách jsou ne
mocní, oddělení dle pohlaví. Jednou, dle potřebí i
vícekráte denně docházejí sem lékaři: Granetti, Colli,
Fontana, Rossi, Anselmi a slovutný professor Riberi.
(R. 1893 čítal ústav Cottolengův třicet pět lékařů,
kteří slouží zde zdarma.) Počet všech ošetřovanců
jest obyčejně mezi třemi a čtyřmi tisíci; tři tisíce mi
nimum. Jsou tu osoby vetchého i vzácného stáří, lidé
naprosto práce neschopní, chronickými neduhy vy
moření; idioti, kteří kdys byli terčem posměchů a
úšklebků, malé děti, nemluvňátka, hoši a dívky, jimž.
smrt odňala rodiče, slepí, němí, hluší, rakovinou,
kostižerem, padoucnicí, vysýcháním míchy stížení —
zkrátka nešťastní a bídní všeho druhu a způsobu, tak
že na první pohled člověka hrůza rozechvívá — ale
hned pocit hrůzy vystřídá myšlenka, že Bůh je sem
všechny shromáždil, aby jejich bídě a neštěstí bylo
uleveno, aby ji snáze nésti mohli. A nemocní pomá
hají jeden druhému s ochotou a láskou obdivuhodnou,.
není tu křiku, vady, žalob a závisti, duch křesťanské
lásky ovívá všechny. Jsou tu kuchyně, prádelny, lé
kárna, řemeslnické dílny, koupelny — kdo je zdráv,
pracuje pilně — ale za peníze tu nedělá nikdo. Chví
lemi zazní společná modlitba nebo zpěv; každý ví,
co má dělati a co dělá, koná s veselou myslí, všude
zříti lze nejkrásnější pořádek. Každý, kdo sem příjde,
s obdivem je opouští, af již je to veliký pán nebo
člověk prostý z lidu.')

A tento apoštol chudiny ke konci svého života po
4 leta nespal na lůžku, nýbrž jen v sedě na židli..
Zemřel r. 1842 nákazou tyfovou naprosto chud s čet
nými dluhy, které pro své chudé u různých dodava

") Flekáček, J. B. Cottolengo „Vlast“ XI.
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telů potravin a životních potřeb učinil. Teprv po
smrti jeho při ohledání mrtvoly bylo shledáno na
prsou několik bodných a dosud hnisajících ran dykou,
které mu zasadilo několik zpustlých zločinců, když před
lety na osamělém předměstí turinském Valdoku vyhledá
val vhodné místo pro stavbu nemocnice chudých. Ipři
takovém nevděku vybudoval Cottolengo dílo nehy
noucí ceny. Počátkem nynějšího století čítaly ústavy
Cottolengovy v Turině 6000 ošetřovanců, tedy tolik,
jako některé krajské město české. O takových kleri
kálech se v Čechách ovšem nepíše a nemluví, ačkoliv
přítomná bezcitná doba potřebuje, aby se jí uváděly
na pamět hrdinové obětavé lásky a ne pouze křehcí
a chybující kněží, kteří mohou sloužiti jen za odstra
šující příklad mravní pokleslosti. Apoštol Cottolengo
není Snad jen osamoceným zjevem, nýbrž má celou
řadu soudruhů, kteří tiše a bez hlomozného bubnu
reklamy, jíž používá pro sebe moderní humanita,
pracují v zátiší a v nehostinném zákoutí zeměkoule.

Zádná konfesse náboženská a žádná politická
strana nemůže se vykázati takovým heroem obětavé
lásky ku bližnímu, jakou projevil P. Damian de Veu
ster na ostrově malomocných Molokaj ve soustroví
Havajském. Hrdina tento, prvý z Evropanů, ujal se
služby malomocných na tomto zamořeném ostrově, jehož

portovaných nešťastníků. Od r. 1873 do 1889 celých 16
let ztrávil sám mezi děsně znetvořenými ubožáky,
jimž byl učitelem, knězem, lékařem a hrobařem záro
veň. Že ubohé lidské tvory vyvedl z podzemních brlohů
do lidských příbytků, že zřídil pro ně nemocnici, školu,
kostel, vodovod, nevěřil by nikdo, kdo uslyšel, že P.
Damian vykonal všecko sám. Ačhrdina tento ve službách
trpících sám nákazou zemřel, našel přece v obětavých
synech církve neohrožené následovníky. Zejména Msgr.
Ropert následoval svého předchůdce Damiana v obě
tavě činnosti, ale také v hrozné smrti r. 1903. Oběta
vost taková předstihuje odvahu nejslavnějších váleč
níků a pěstitelů vědy.

V nejvyšších i v nejnižších úřadech církevních
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lze nalézti neunavné pracovníky, kteří prosluli pří
kladnou sociální činnosti. Když pomíjím celému světu
známý život dělnického arcibiskupa Manninga, připo
mínám z četných jiných život biskupa Indiánů, Isi
dora Clůta, jenž od r. 1858 téměř celých 50 let ztrá
vil mezi nevzdělanými Indiány za severním polárním
kruhem na ostrovech amerických. Za celou tu dlouhou
dobu jen 4kráte navštívil civilisovaný svět, po 30 let
neměl v ústech čerstvý chléb, nýbrž jen sušené ryby
a tvrdé suchary. Svým Indiánům stal se vůdcem v du
chovních i tělesných potřebách.

Nejen ve vyšších kruzích hierarchických, ale
i mezi prostými kaplany našli se mužové neobyčejné
energické práce ve prospěch lidu. Uvádím r. 1907
zemřelého kaplana Bedřicha Dasbacha z Trevíru, jenž
také soucitně se ujímal v cizině opuštěných malých
dráteníčků.

Jiří Bedřich Dasbach byl od r. 1871 kaplanem
v Trevíru, r. 1875, za kulturního boje, zavřela mu
však pruská vláda školu i kostel. Tu z kaplana stal
se redaktor; založil v Německu velice oblíbený po
liticko-náboženský nedělní list „St. Paulinus-Blatt“ a
dal popud, že začaly vycházeti politické noviny „Tri
erische Landeszeitung“, „Saarbriicker Volkszeitung“,
„Neukirchener Zeitung“, „Rhein- u. Wiedztg“. Všechny
tyto listy statně stály po boku katolickému centru
v jeho boji s Bismarkem. Dasbach musil několik tisíc
marek zaplatiti na tiskové pokuty, a vláda tak ho
měla ráda, že teprve r. 1884 mu dovolila, aby v Tre
víru vykonával úřad výpomocného kněze.

Kaplan Dasbach, když nesměl ani do školy, ani
na kazatelnu, chopil se péra; psal výklady zákonů,
volební provolání, volební letáky, obšírné politické
brožury. Vedle kaplana-žurnalisty byl Dasbach také
kaplanem-belletristou; vydal celou řadu ušlechtilých
povídek. Hlavní však jeho zásluhy jsou o venkovský
lid. Kaplan Dasbach viděl, jak jsou venkované ne
svědomitými obchodníky dobytkem šizeni, proto za
ložil r. 1884 Trevírský selský spolek a r. 1885 Země
dělskou banku; spolek sprostředkoval nákup dobytka,
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chránil rolníky před vyděračstvím a lichvářstvím, opa
třoval dlouholhůtný a laciný úvěr, odstranil starý zvyk
půjčování dobytka na polovic užitku (při tom měl
majitel dobytka čistého užitku zcela bez práce a
strachu na 50 proc.!), zařídil pojišťovnu pro náhradu
škod hospodářských, a po 30 let tak neunavně pro
své krajany pracoval, že zvolen byl několikrát nejen
za zemského, nýbrž i za říšského poslance a to vždy
ohromnou většinou hlasů.

Jako říšský poslanec byl Dasbach předákem
katolického středu a dožil se toho, jak Bismark šel
do Canossy, jak otevřely se žaláře, v nichž „nepo
stušní“ kněží byli zavření, a jak centrum stalo se nej
silnější politickou stranou německou.

Lidé, kteří Dasbachovu činnost znali, divili se
jedné věci: kde nachází kaplan Dasbach času ke
všem svým tak obsáhlým pracím? Tajemství Dasba
chovo bylo jako Napoleonovo: Šetřiti každou minutou.
Dasbach pracoval stále, radostně, ani v nemocnici
bonnské, kde byl dvakrát operován, nepřál si odde
chu. Mezi lidem venkovským platil za dobrodince a
za vítěze nad lichváři — co kaplan Hitze udělal pro
živnostníky a dělníky, to kaplan Dasbach pro lid
rolnický.

Pohřeb Dasbachův dál se v Trevíru za ohromného
účastenství lidu, katolických předáků a poslanců.
Kaplan Dasbach zanechal po sobě nehynoucí pa
mátku a příklad, který učí, že nemusí kněz čekati zrovna
tučnou prebendu, aby byl ochoten něco cenného na
poli křesťanské charity vykonati.

Mnoho, přemnoho bylo ©vykonáno katolíky
z opravdového přesvědčení náboženského ke zmír
nění sociální bídy a proto z toho čerpáme pevnou
naději, že nebudou katolické řehole předstihnuty na
poli charity ani v moderní době různými lidumilnými
spolky, založenými na morálce altruistické bez zá
kladu náboženského. Jen rozhledu na poli sociálním
je zapotřebí a náležitého uvědomění, pak se dostaví
ochotná činnost sama sebou z náboženského zanícení
pro lásku ku bližnímu!
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27. Klerus nesmí se vyhýbati práci sociální z obavy,
že ho stihne výtka Klerikalismu. Na výtky nepřátel
nesmí kněz nic dáti, neboť se jim nikdy ani činností
ani klidem nezavděčí. Nesmí se zapomínati, že kleri
kalismem zovou nepřátelé ne snad zneužívání nábo
ženství, nýbrž právě důsledné jeho provádění v prak
tickém životě.

A takový klerikalismus je vlastně nutným, protože
nemůže býti kněz pouze hlasatelem, nýbrž i „činitelem
slova.“ Proto má účinnou prací dokazovati, že prakti
cké provádění katolických zásad posud víc lidstvu
prospívá, než pyšné fráze našich odpůrců. Kázat pěkně
o Kristově pravdě a při tom nevšímati si, jak své ná
boženské vědomí katolíci prohlubují, mluviti o lásce
k bližnímu a při tom nečinně přiblížeti k barbarskému
pronásledování katolických dělníků, tvrditi, že církev
pravému pokroku se nevyhýbá a při tom neužívati
důstojných moderních prostředků k jarému rozvoji a
obraně katolictva, odporučovati snášelivost a při tom
nad násilnictvím protivníků zavírat oči obě — toť
přece veliká nedůslednost, která velikého respektu ne
může dojíti u strany žádné. A není takové nedůsledné
počínání často klerikalismem spíše, než některý menší
přestřelek při organisované obraně?

Dnes je ustáleno mínění, že klerikalismem je, když
se někdo dává od církve živiti a při tom do ní buší.
Činnost a provádění katolických zásad vždy a všudy
není hanou, nýbrž musí býti chloubou každého hor
livého kněze. A když již nepřátelé ze strachu před
čilým pracovníkem svolávají kde koho na pomoc proti
klerikalismu, pak soudíme, že by nepřátelé měli míti
skutečně vážné příčiny k obavám před klerikální čin
ností. Tomu však vždycky nebývá. V katolických kruzích
příliš spoléháme na vítěznou moc své pravdy, proto pod
ceňujeme denní zjevy a nedbáme hrubě o spojence
v zápasích za svou ideu. "Takováto bezstarostnost a
nevšímavost k modernímu způsobu života zlé se vy
mstila na francouzských řeholích. Ne přílíšný kleri
kalismus, ale právě málo klerikalismu oloupilo fran
couzské řehole o vlast. Spisovatel M. Drumontv „Li

a
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bre Parole“ o francouzských řeholnících píše: „Vzdělá
vali mnoho, ale oni se nestarali o denní boje. Oni
nechali krajinské listy, které je mohly bránit, zacházeti
jednomu po druhém. Ani jeden mladý muž, který chtěl
je chrániti a pro ně pracovati, nedostal ani ochrany,
ani pomoci. Zajisté učící kongregace čestně a svědo
mitě plnily svou povinnost, a nezdálo se, že by vykoná
valy vliv, který se jim přičítal a který mohly míti, který
jim byl připisován proto, aby mohla v jich osobách
zasazena býti rána osobní svobodě. Hlavy kongregací
byly osoby velice mravné a velice intelligentní, ale
žádná z nich neměla tolik síly, aby zanechala stopy
ve svých dobách.“ Tutéž vadu shledáváme v církev
ních kruzích našich. Neumíme své lidi podporovati,
ba někteří jednotlivci s předpotopními názory zrovna
proto nezadají prácí aneb neposkytnou výdělek upřím
nému katolíku, že by snad nad tím pohoršil se kon
kurent liberál. A jak se dosud podceňuje novinářský
tisk a ústavní život, o tom by se mohly psáti celé
kroniky. Synové církve katolické bývali vždy v po
předí všeho duchovního snažení i sociálního ruchu po
celá století, a jenom naše doba má nám činiti výtku
pohodlnosti, krátkozrakosti aneb docela lenosti? Svět
svým podezříváním nás poučuje, že se od nás jistý
stupeň klerikalismu žádá, proto neomlouvejme se stále,

„že my nic, nýbrž používejme svého vlivu na uplatnění
katolických zásad. Ostatní strany nás beztoho proná
sledují, proto máme-li trpěti, budiž aspoň nějaká pří
čina k utrpení. Ale býti protiklerikálním a pří tom sná
šeti výtku klerikalismu, jest přece jenom nešikovnost.
Jistý stupeň klerikalísmu by nám prospíval a je přímo
nutným.

28. Rozumní lidé a uvědomělí katolíci budou
ostatně vždycky od duchovenstva požadovati nejen
činnost čistě duchovní, nýbrž i spolupůsobení na so
ciální výchově lidu. Pozoruhodná jsou v tom ohledu
slova, která pronesl p. ředitel zemské banky Procházka
k bohoslovcům v arcib. semináři v Praze v květnu
1908:

„Mladí přatelé! Mnoho bylo již napsáno 0 kou
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zlu ženy, ale velmi málo, snad nic o kouzlu počest
ného a spravedlivého muže, nezištného rádce ve vě
cech duchovních i světských. Věřte,že kouzlo takového
muže, kterým podmaňuje svoje okolí. není o nic men
ším kouzla ženské krásy a milosti. Rád bych vzbudil
ve vás, mladí přátelé, ušlechtilou ctižádost, státi se na
farnostech, kam se dostanete, ohniskem opravdové
lásky a vzájemné důvěry.

Osušíme-li slzu bližního svého, pocítíme tu pra
vou křesťanskou radost, a ve štěstí jiných, které jsme
pomohli založiti, nalezneme nejvyšší štěstí vlastní, je
diné pravé blaho, jaké život jen dáti může. Vy mladí
přátelé, kteří v brzku vysláni budete mezi lid, ujměte
se apoštolské práce svojí s pravým nadšením mladého
srdce a přesvědčíte se brzy, jakou rozkoš pocítíte v
duši z každého docíleného úspěchu.

Shledáte někde poměry rozhárané, společenský
život otrávený, občanstvo rozeštvané. Rozhlédněte se
kolem sebe a shledáte, že skorem všechny tyto ne
šťastné okolnosti mají kořeny své ve špatném hospo
daření se zděděným a vydělaným grošem a učiňte si
pevným předsevzetím, rozhárané poměry v obci vaší
péčí svěřené urovnati a otrávený život svých oveček
opět uzdraviti. Získáte si nesmírnou zásluhu o vlast
a zároveň hřející vědomí vykonaného dobrého skutku.

V kázaních svých promlouvejte nejprve k ženám,
jak moudrým hospodářením přispěti mohou k rodin
nému štěstí, jak zabezpečí sobě domácí krb a prospějí
celému rodu svému. Napomínejte syny a dcery hospo
dářů, jak vážiti si mají rodné půdy, jak pomáhati ro
dičům v jejich výdělkové způsobilosti a jak vážně při
pravovati se na samostatné povolání. Kažte řemeslní
kům, kupcům, služebnému lidu i dělníkům, mluvte do
duše marnotratníkům a nezapomeňte vlévati útěchu
i zoufalcům poukazujíce na slova Písma sv.: „Bůh ne
chce smrti hříšníka, nýbrž aby se obrátil a živ byl.“

Starejte se o všechny hospodářské záležitosti svého
okolí, zejména o to, jak zachází se s úsporami lidu v zá
ložnách a spořitelnách, učte občanstvo, jak starati se
má o to též samo.
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Věnujte zvýšenou pozornost věcem hospodářským
a doplňujte své vědomosti o tom z dobrých knih.

Vaši osadníci budou se k vám často utíkati o
radu. Abyste jim mohli poraditi moudře a svědomitě,
k tomu bude zapotřebí, abyste si vážným studiem a
častou informací na místech příslušných zjednali sami
důkladnou znalost věcí. Pro majitele usedlostí jest na
př. otázkou nad míru důležitou, kde získati nejvýhod
nější zápůjčku hypoteční, jak lze levně a bez poplatků
konvertovati s vysoké míry úrokové na míru nižší, jak
třeba chrániti se před náhlou výpovědí atd. Svrchovaně
potřebnou bude vám znalost základů bank, spořitelen
a záložen, významu ručení obmezeného a neobmeze
ného, pojmu sirotčího bezpečí. Vřele vám doporučují
dále, byste se poučili o cenných papírech, o státní,
zemské neb obecní záruce, o kursovním lístku, o spo
řitelně poštovní, o vkladních knížkách, pokladničních
poukázkách, o směnkách, kupeckých poukázkách, o
šeku, o účtech, o kolkových i jiných poplatcích a ©
daních všech druhů. Vedle návodů o těchto prakti
ckých záležitostech, které vám opatří každé knihku
pectví, neopomeňte zařaditi do své knihovny také spisy
proslulých humanistů anglických a amerických, jako
Samuela Smilesa, Johna Lubbocka, Ruskina, Emersona
a Trinea, opravdových to proroků nové doby, kteří
mysl povznášejí, vědomí povinnosti a sebekázně utu
žují a odhodlanost i sebevědomí posilují.

Mladí přátelé! Staňte se skutečnými apoštoly slova
Božího, průkopníky vzdělání, práce, střídmosti a dobrého
hospodáření.Nostev srdci a doporučujtevšudenašiJed
notu (střádalů). Především ale střádejte sami dávajíce
dobrý příklad osadníkům svým. Cokoliv dobrého učiníte
z úspor svých pro příbuzenstvo, také národu jste da
rovali a odkážete-li něco na účely dobročinné a vla
stenecké, bude velebena vaše památka. Klidně rozže
hnáte se s životem vezdejším v Pánu a odejdete plní
cti a požehnání.“

Slova tato jistě znějí trochu jinak, nežli jak je
pronášívají nerudní nepřátelé katolické církve. Slova
slovutného národního hospodáře ale také mají zcela
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jinou váhu nežli výlevy úzkoprsého mudráka a proto
budou zajisté také respektována v kruzích, na které
byla adressována.

29. Dnes vylidnila laická politika chrámy, zavřela
církevní školy a opustila nadobro patronát nad svo
bodou církve, nezbývá tudíž kleru nic jiného, než aby
se zasadoval o provádění politiky křesťanské,která by
otevřela náboženskou školu, přivedla lid zpět do chrá
mu a chránila svobodu svědomí.

Poněvadž však je nutno v politice postupovati
promyšleně a důsledně, vznikají obavy před možnými
chybami. Pro praktický život je ovšem nejlepší školou
zkušenost, ale cesta tato je dosti zdlouhavou a trpkou,
proto snad nebude na škodu, když uvedeme slovut
ného katolického učence pokyny pro formální postup
kleru v sociální politice. Pokyny tyto neztratily dosud
nic na své Časovosti a na své váze.

Professor Hergenrčther stanovil v letech sedmde
sátých minulého století, v letech největšího rozpětí
liberalismu, v dobách našim ne nepodobných, pro po
litickou činnost kléru tato pravidla:") 1. Především ji
ným buď kněz věrným strážcem svatyně a haj mužně
všemi právními prostředky církevní zásady. 2. Ne
zneužívej nikdy svého církevního postavení k poli
tickým účelům, jsa poslušen ve všem dovoleném
vrchnosti a zákona. 3. Používej svých občanských
práv v zákonných mezích k blahu státu a církve a
nevylučuj se zásadně z účasti na životě veřejném;
netlač se bez potřeby do popředí a vždy buď pa
mětliv své hierarchické podřaděnosti a kanonické po
slušnosti. Při tom nezapomínej, že máš-li s prospě
chem působiti, jest ti potřebí s časem pokračujícího
vzdělání. 4. Pokud je pověřen úřadem neb funkcí ně
jakou státní, nechť plní svědomitě dle předpisů své
povinnosti a používá svých práv, jako jiní státní úřed
nici. 5. Musí ze všech sil podporovati vše, co s bla
hem jemu svěřených věřících souvisí, neboť má míti
srdce plné lásky pro všechny, neporušovati ničí právo

Rozhledy „Čecha“ r. I. č. 13.
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a zachovávati míru ve všem, z krátka dbáti slov sv.
Augustina, který dí: „Non omnibus omnia, sed omni
bus charitas et nulli'iniuria.“

kol intelligence v sociální politice.

30. Jestliže kořen sociálního napětí dlužno hledat
dle Schmollera zrovna tak v nápadném rozdílu vzdě
lanosti, jako v křiklavém nepoměru zámožnosti spo
lečenských tříd, pak je patrno, že každý intelligentní
člověk je nejen oprávněn, ale i povinen ku žádoucímu
odstranění společenské krise přispívati svou hřivnou.
Žádný vzdělanec nesmí se vymlouvati, že se nevyzná
v hospodářské čínnosti, aneb že ze svých skromných
příjmů nemůže nic ke zlepšení osudu výrobních tříd
uděliti, a že vlastně tuto hmotnou stránku sociální otázky
musí luštiti v přední řadě vlády a zaměstnavatelé.
Kulturní a civilisační stránku však sociální otázky
může luštiti každý vzdělanec ojediněle i ve spolkové
osvětové organhisaci.

V tom ohledu zasluhuje pozornost kulturní pro
gram českého učitelstva na valném sjezdu pražském
v srpnu r. 1903 přijatý. V něm klade si učitelstvo
úkol v sociální výchově: „Výchova společenská jest
nutným doplňkem výchovy rodinné a Školské, musí
tedy býti pojata v program kulturní. Musí býti pečo
váno o to, aby nikdo i mimo rodinu a školu neunikl
dalšímu působení výchovnému, aby život společenský
se zhodnocoval, povyšoval a zušlechfoval, zklidnil a
vnitřně povahově sílil. Každému intelligentu musí se
ukládati za povinnost, při každém styku lid osvěco
vati a svým vlivem i vzorem mravně ušlechfovati, t. |.
o zdokonalení vědomostí a poctivého charakteru, ja
kož i vytříbeného krasosmyslu pracovati.“ Program
zajisté dobrý, ale nyní pro volnomyšlenkové hnutí
zapomenutý.

Uvádíme též projev katolické moderny, učiněný
na III. sjezdu v Přerově dne 31. července 1906 vzhle
dem k sociální politice. -„Katolická Moderna sympa
tuje s pracujícím lidem, cítí důležitost otázky sociální,
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vidí v ní též otázku mravní a náboženskou, vítá s po
těšením organisace na základě křesťanském a vybízí
své stoupence k účinnému spoluBarŠobení.“

Ani povrchnímu pozorovateli SPR:kenských poměrů neujde nápadný zjev, že lidové y prahnou
přímo po vyšším vzdělání a projevují k Iturním zje
vům mnohdy daleko větší pozornost nežli třídy zá
možné, uměleckými a vědeckými požitky pře é.
A této usilovné snaze lidové po vzdělání nutno 0
věti, neboť hrozí obava, že lid z nedostatku vzdělání
pravého vyhledá si kulturní ideál v nízkém požitkář
ství aneb upadne v naprostou lhostejnost, ba i v ne
návist nynějších kulturních úspěchů, což při početně
silné vrstvě lidové mohlo by jednou .skončiti na
prostým zničením kulturních vymoženosti. Ostatně by
každá hospodářská reformaa každýsebe lepší ochranný
zákon málo prospěly dělníkovi, kdyby nebyly duševní
schopnosti jeho náležitě vzdělány, aby daného zákona
v pravý prospěch svůj využil. Kdyby byl dělník od
dán alkoholu, pak zkrácená pracovní doba mu umožní
pobýti delší dobu v krčmě a ublíží mu více nežli
práce v továrně. Bez zvýšeného vzdělání pracovních
vrstev setkají se sociální reformy s malým zdarem.
V Německu ochranářské zakonodárství dělnické po
skytuje pracovní třídě značných výhod, ale přes to
je v této říši nejvíce sociálních © nespokojenců,
protože se dosud nepodařilo povolaným činitelům
odvrátiti dělnictvo od Marxova materialismu, který
bytost lidskou znehodnocuje a snižuje na smyslného
požitkáře, postrádajícího ideálních snah.

31. Sociální výchova lidu je tedy odůvodněným
požadavkem moderní doby, ale zdar její je podmíněn
účelným a pravidelným jejím prováděním. Vzdělaným
a dobře vychovaným je pouze ten, jehož rozumová
vyspělost je v náležitém souladu s ušlechtěním mrav
ních citů. Rozumová vyspělost zbavuje člověka tísně
nevědomosti, ušlechtěný mravní cit povznáší člověka
nad přirozené pudy smyslnosti a sobectví. Učený
člověks mravními zásadami je pravým vzdělancem.
Pouhá vyškolenost rozumová bez mravních zásad,
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aneb pouhá mravní zachovalost bez jistého rozumo
vého vzdělání neopravňují nikoho na hodnost vzdě
lance. Nelze tudíž za pravého vzdělance považovati
toho, jenž vzdělával vždy jen rozum různými vědo
mostmi,vypěstovalfilosofiíauměnímsvůjcitpro krásno,
avšak opomenul vypěstiti svůj charakter posilováním
mravních citů. Taková výchova byla by jednostrannou
a marnou. Nutno se ohraditi tudíž proti přecpávání
rozumu suchopárnými naukami vědeckými, které se
nedotýkají srdce. Taková výchova je vlastně obdivu
hodná dressura mozku, ale neuspokojí člověka-a ne
prospívá celku. V sociálním životě více se oceňuji
projevy ušlechtěné vůle a mravního charakteru, nežli
vypočítavého a vyškoleného rozumu. Lidová výchova
nesmí zanedbávati pěstění charakteru a musí budo
vati na půdě, která zejména u Širších vrstev je jedi
ným základem ku vypěstění charakteru. Půdou touto
je náboženská mravnost, kterou v civilisované Evropě
vytvořuje náboženství křesťanské. „Nemáme humanněj
šího a prostšího systému vychovávacího nad křesťan
ství, zásluhy jeho o civilisaci lidskou jsou dokázány
a všem patrny.“ (B. Hummel, O sociálním vzdělání
lidu.)

Náboženství křesťanské je velecennou pomůckou
při sociální výchově lidové, neboť jím upravuje se
mysl ku vyššímu, ideálnějšímu nazírání, zušlechfuje
se mravní cit, vytváří se svědomí, utváří se mravní
soustava ducha, která tvoří podklad pro jednání člo
věka. Náboženství křesťanské tvoří jedinou soustavu
vychovávací, kterou byla započata výchova jednotliv
cova v rodině, ve které bylo pokračováno ve škole
a která nesmí býti zavržena v životě a nahražena
býti nějakými nejistými naukami filosofickými, neboť
násilný takový převrat ve výchově musí vésti nutně
nejprv k duševnímu vnitřnímu rozvratu, který se jeví
též roztříštěností zevnější. Božská autorita, jež z ná
boženství působí, je jediná moc, kteráž aspoň k
částečnému plnění mravních povinností pudíi ty po
vahy, které ve své nezkrocenosti žádné autority filo
sofické nad sebou by neuznaly. V kom ani autorita
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Boží nedovede udržeti cit zodpovědnosti jednotlivce
k sociálnímu celku a k nadpřirozené věčné bytosti,
v tom anarchismus ducha a zpustlost mravní mají
volný průchod.

Touha po nových systémech vyučovacích svedla
mnohé paedagogy k zhoubným pokusným zkouškám
na duši lidské. Tyto nezdařilé pokusy zaplatilo lidstvo
a platí dosud úžasným vzrůstem mladých zločinců,
sebevrahů a sociálních nespokojenců. V tom ohledu
je nesvědomitost mnohých filosofů tak bezohledná,
jako nesvědomitost mnohých lékařů při pěstování
kultury bacilů chorobných na některých lidech. Proti
zákonům odvěxým se však těžko bojuje, proto musí
se státi úplný návrat k staletími osvědčenému systé
mu vyučovacímu na půdě zásad náboženských. K ná
vratu tomuto již ve Škole volá francouzský professor
Alfred Fouillée: „Základní chybou našeho vyučova
cího systému jest, že převládá názor intellektualistický
(zmnožení rozumových poznatků) a racionalistický,
dědictví to posledního © století, který © připisuje
poznání věděckému přehnanou roli vésti mravně
člověka. Vědění bez svědomí je zkázou duše. Vy
plniti pamět událostmi, jmény a letopočty nezna
mená ještě sděliti duchu myšlenky, které by zplodily
mocné pocity a zatlačily neřest. Učitel nemá utvářeti
pamět, nýbrž svědomí. Povrchní poloviční vzdělání je
mládeži každého národa velmi na škodu. Ať už smýšlí
kdo o dogmatech náboženských jakkoliv, přece musí
uznati, že je náboženství uzdou prvého řádu a že
poskytuje zvláště člověku mravní povzbuzení. Kře
sfanství specielně bylo právem nazváno úplným re
presivním systémem všech špatných náklonností.“ Tato
slova dosvědčují, že začínají konečně i v nejvyšších
kruzích vzdělaných chápati, jak bludné a osudné jsou
cesty, po kterých se kráčelo od r. 1882 ve vzdělá
vání lidu.')

Když nutnost sociální výchovy lidové a její
základ byl objasněn, můžeme přistoupiti ku výčtu

r) Krose, Jak působí nábož. vyznání na mravnost. 1902
Str. 77.
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vhodných výchovných prostředků, které jsou: rodina,
škola, lidové knihovny, Čítárny, časopisy a knihy, po
pulární přednášky, návštěvy uměleckých sbírek, spo
lečenské dýchanky, divadelní představení a koncerty,
pokračovací, večerní a odborné školy. Při všech těchto
podnicích musí se k tomu přihlížeti, aby rozumové i
mravní mohutnosti duše lidské byly úměrně «zdělá
vány.

32. Vedle poznatků vědeckých má se lidu po
skytovati též příležitost ke slušné a ušlechtilé zábavě.
Lidové zábavy mají důležitý význam v sociální poli
tice. „Již za dob césarů římských a za starých zlatých
časů platilo diplomatické heslo: Bav národ a bude ti
dobrým.“!) Ale i z vyššího stanoviska lze odporučo
vati pořádání lidových zábav, ježto jsou vhodným
prostředkem k zušlechtění citu a krasosmyslu, kdežto
poučování působí více na rozum. Zábavy takové,
kde jádro tvoří dramatické, slovesné, zpěvné aneb hu
dební skladby, osvěžují blahodárně prací znaveného
ducha, budí ideální snahy a zamezují náklonnost k
zábavám člověka snižujícím a otupujícím. V tom ohledu
osvědčila se církev katolická mistrnou vychovatelkou
lidu, neboť v dobách středověkých dovedla pro každý
stav a pro každý věk nalézti přiměřenou zábavu, na
níž brala účast celá veřejnost. Nynější chladný a vy
počítavý duch času odstranil z hospodářského stano
víska slavnosti obžínkové, střelecké, cechovní, ano i
mládeží školní vyrval oslavování svátku sv. Aloisia,
jménin professorů, odstranil společné školní výlety,
takže mrazivý chlad a zamlklost sídlí nad národy,
sevřenými liberálními naukami. Umělým způsobem
nutno bývalou bodrost a jarou mysl lidovým vrstvám
vočkovati, nemá-li svět býti podoben zavátému hřbi
tovu. Jakkoliv slušná zábava má vytisknouti požitky
smyslné, nesmí přece ve výchově lidové převládati,
nýbrž musí po způsobu koření občasně střídati vě
decké a vzdělavací prostředky.

Sociální výchova nesmí se ponechati pouze jed

1) Staatslexikon V. str. 1142.



notlivcům, nýbrž musí býti organisována a musí ji
stát i obec pojmouti do svého programu.

Úztah rodiny k sociální politice.

33. Jestliže sociální krise z poloviny je zaviněna
nedostatkem mravní výchovy jednotlivce, pak. jistě
rodina, jakožto první škola lidského charakteru, je
v sociální politice nepostrádatelným činitelem. „Náro
dové se rojí z dětských síní a ti, kteří vedou a mají
ve svých rukách dítky, mohou vykonávati větší moc
než ti, kteří drží otěže vlády. Domov lze nazvatí nej
působivější školou vzdělanosti, neboť veškerá vzdělanost
v konci konců je otázkou „pěstění mládeže, která tvoří
později více nebo méně zlidštěnou a vzdělanou spo
lečnost. I největší mudrc závisí na mravním okolí
svých útlých let a počíná své vychování prvním
dechem.")

34. Rodina je tedy základem společenské kultury
a základem rodiny je manželství. Proto také každé
státní i církevní zákonodárství všech věků činilo vždy
rozdíl mezi trvalým svazkem rodinným a mezi do
časně měnivým spojením muže a ženy. Jestliže nižší
mravní úroveň veřejného mínění trpěla třeba dočasné
sbydlení muže se ženou, neposkytovalo přece státní
zákonodárství žádné právní ochrany tomuto měnivému
svazku, nýbrž vyznamenávalo jen trvalý rodinný
svazek zvláštní ochranou a potomstvu z tohoto trva
lého svazku vzešlému přiznávalo zvláštní dědická a
společenská práva. Trvalý svazek manželský vystaven
je však v přítomné době prudkým útokům, které usilují
přeměniti jej ve svazek volný a dočasný. Základ man
želství a tím i základ rodiny a celé společnosti je
povážlivě ohrožen, proto je nutno útokům těmto věno
vati malou pozornost.

V popředí útočníků na nerozlučitelné manželství
nacházíme sociální demokraty. „Sociální otázka skládá
se ze dvou problémů: z problému hospodářského a

v) Smiles, Moudrost Života ve Váňově výběru str. 137.
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z problému lásky. Problémem hospodářským zabýval
se ohromný počet myslitelů v minulém století a byl
tento problém předmětem zevrubného rozboru. Proto
jsou jednotlivé otázky ostře vyrčeny a odpovědi na ně
jsou dosti jasny, tak že si můžeme jich uskutečnění
jasně představiti. Druhý problém, problém lásky, býval
obecně buď zcela zanedbáván aneb jednalo se o něm

v sobě prvkycitů, které sahají nad obor našich ná
rodních hospodářů a nad obor našich sociologů;
našim současníkům zdá se vůbec nemožno mluviti o
něm bez ostychu a zároveň bez brutálnosti.

Pozorujeme-li jej po stránce sociální a potom
ve vztahu k aktualnímu hnutí reformnímu, koncentruje
se problémláskyv otázce manželství.„V jakémstavu
je dnešní manželství? Jak dalece jest utrpením pro
jednotlivce a jak dalece je příčinou mdloby společen
ské? V Jakém smyslu může býti reformováno ? Toť

dáti“.") Slovy těmi počíná belgický sociolog Jacgues
Mesnil úvahu „O volném manželství“, kterou zavr
huje dnešní formu manželství a horuje pro volný styk
muže se ženou na základě obapolné lásky beze všeho
státního aneb církevního dohledu. Belgický spisovatel
hájí názory sociální demokracie, která podobné my
šlenky o manželství a rodině vyložila již v Engelsově
knize „Původ rodiny“ a v Beblově knize „Žena“,
Sociálně demokratický názor vychází z předpokladu
o nezkrotitelnosti a nekázněnosti pudu pohlavního a
proto tomuto svému neodůvodněnému předpokladu
obětují jak základ každého manželství: nerozlučitel
nost, tak i jeho dobra: plození a vychování potomstva.

Tupé tyto názory, jak Je sám prof. Masaryk
tak nazval?), odsuzují všichni vážní fysiologové a sociolo
'gové, takže jen jednostranní stoupenci na ně přísahají.
Posledně i moderní spisovatelka německá Gabriela Reu
terová ve své brožuře „Manželský problém“ rozhodně

v) Pelcl. Knih. Rozhledů 1906.

s) Masaryk, Otázka sociální 1898 str. 387. a. n.



hájí zasouhlasu časopisectva staré, dějinným vývojem
odůvodněné a náboženskou naukou posvěcené názory o
nerozlučitelnosti a pravém účelu manželství. Spiso
vatelka ohražuje se proti moderní snaze zničiti všecky
formy, které k nám došly jako odkaz starých časů,
ačkoliv bývají, jako na př. samo manželství, základem
celé společnosti, a volá: „Manželství je nejvyšším
statkem naší kultury, může býti poopraveno, nesmí
však býti zničeno.“ Proti moderní snaze po volnosti
individua klade Reuterová otázku: „Otec chce svo
bodě, matka chce svobodě, ale co bude se mnou?
táže se dítě. Kde je mé dětské právo ve století dva
cátém ?“ — Proto volá spisovatelka: „Reformujte
sebe a nechte manželství s pokojem. Je to základ naší
kultury.“')

35. Když jsme obhájili základ rodiny, jejž tvoří
nerozlučitelný a jediný svazek manželský, můžeme
přikročiti k vylíčení úkolu, jaký připadá rodině v so
ciální reformě.

A tu dlužno vyznati, že v rodině mohou se po
ložiti nejsolidnější základy k umravnění a povzne
sení jedince, takže větší část sociální otázky mohla
by se výhodně rozluštiti rodinnou výchovou a jeden
z nejobtížnějších úkolů sociální politiky provedla by
rodina sama. Neníť rodina založena jen na popud tě
lesné žádostivosti, nýbrž z příkazu přirozenosti lidské
ku zachování a vychování pokolení lidského. Přese
všecky dobrodružné nápady a výmysly sociálně-de
mokratických učenců Engelsa a Bebla „hlavním účelem
manželství je člověka důstojné a zákonem božským i
lidským požehnané plození a výchova potomstva.“:)

A výchova potomstva je jistě ještě důležitějším
úkolem rodiny nežli samo množení pokolení lidského.
Nespočívá blaho národa v početné, nýbrž ve mravní
síle obyvatelstva.

„Nuže, slyšte smrtelníci, kteříProzřetelností usta

1) Časop.„Křesť. myšlenka“ 1907
2) Dr. Soldát, O jedinosti a nerozlučitelnosti manželství“

1906 str. 23.
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noveni jste za rodiče, slyšte hlasité volání lidstva,
mocný hlas států, přesný příkaz našeho náboženství:
Ve vašich dítkách je budoucí člověk, občan, křesťan !
Výchova dítek jest nejnutnější potřeba lidstva, nejdů

ženství. Jste-li tedy s to, abyste dítkám odepřeli do
brodiní dobrého vychování, pak jste dosti necitelnými,
zapříti hlasu lidstva; dosti nespravedlivými, uraziti
práva státu; dosti zlomyslnými, božských předpisů
náboženství znesvětiti“.')

Celá vzdělanost lidstva záleží jen v tom, jsou-li
jednotlivci vychováni, a poněvadž s výchovou jedno
tlivců nutno počíti od dob mládí, je patrno, že základ
civilisace spočívá vlastně v rodinné výchově. Dle toho,
jak jednotlivci byli od svých rodičů vychováni, utváří
se mrav a vdělanost obcí, států a celé společnosti.
Vhodně praví Smiles: „Domácnost dělá člověka“.

„Stát podobá se budově, jejíž dokonalost závisí
na vhodnosti všech částí ke společnému celkovému
účelu stavby; ohromnému stroji, k jehož pohybu
rozličná hnací kola, v poměru svého umístění, své
velikosti a síly, svým dílem přispívají. Jako je třeba
kameny, které budově mají dodati trvanlivosti, pev
nosti, prospěšnosti, dle nařízení stavitele již napřed,
nežli se spojí, osekati a zpracovati, aby byly vespo
lek vhodny k celkovému účelu; tak jako kola, prve
nežli sestaví se, dle záměru strojníkova učiniti třeba
pro jistou míru pevnými, velikými, jemnými, by na
tom místě, které se jim vykáže, konala službu náleži
tou: rovněž třeba jest rodičům, by schopností dítek
svých, jakožto budoucích členů států, jakožto budou
cích částí této veliké budovy, jakožto kol v ohrom
ném tom stroji, pečlivě vzdělali. — Šťastný stát, kde
knížeti poslušnost jeho poddaných břímě vlády uleh
čuje; občanu poctivost jeho spoluobčanů jho zá
vislosti snesitelným činí; rodičům vděčnost dítek tíži
šedého věku umenšuje; choti věrnost jeho stálé pří
telkyně obtíže stavu manželského oslazuje; dítkám

1) Sailer, Paedagogisches Erstlingswerk, 1891, str. 16.
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pečlivost rodičů nedostatečnost jejich věku nahrazuje!
„Aletaké šťastný stát, kde dobré vychování k takovému
kvetoucímu blahobytu směřuje, všech prostředků
k tomu používá a vše, co by tomu překáželo, pře
konává.“')

36. Jakkoliv pak oba rodičové mají pečovati o vý
chovu dítěte, přece jenom dle úsudku všech paeda
gogů největší vliv na povahu a vzdělání dítka vyko

- nává matka. „Jediná dobrá matka je za sto učitelů.
Ona je v domácnosti magnetem všech srdcí a hvězdou
všech očí“.?) Domácnost je královstvím ženy, v říši
této vládne matka neobmezeně. Její moc nad malými
poddanými spočívá na přirozeném citu oddanosti a
příchylnosti. Matka je stálým vzorem dítěti, jež ne
vědomky vzor svůj napodobuje. Z toho vysvítá ne
smírná zodpovědnost matky za výchovu vlastních dítek
a značný zájem celé společnosti, bychom měli dobré
matky.

Působení ženy je všude stejné. Vlastnosti její
označují mravy a způsoby každého národa. Kde je
žena porušena, tam i společnost je porušena, protože
lidstvo celé je vychovancem matek. Jaká matka, ta
kový syn, proto výchovou ženy vychováváme muže.

ím zkazily jeho zvrhlé ženy. „Však jako je jisto, že
karakter národa povznáší se osvětou a vzděláním
ženy, tak je více nežli pochybno, zda by jaké výhody
se nabylo, kdyby žena závodila s mužem na drsné
dráze veřejných prací a politiky. Kdekoliv žena zba
vila se rodiny, domácnosti a vstoupila do práce jiné,
všude zjevily se následky pro společnost nešťastné“.*)

V tom ohledu smutně proslavil se nynější systém
výrobní, který vypudil ženu do továrny a připravil
muže o manželku, děti o matku, lidstvo o nepostrá
datelnou vychovatelku. Ohromný rozmach průmyslu
a nespočetné zlaté žoky nemohou nikdy vyvážiti zlo,
jaké bylo způsobeno společnosti lidské, když tovární

') Sailer, I. c., str. 132., v Šauerově Paedagogice str. 269.
2) Georg Herbert u Smilesa, I. c. 41.
s) Smiles, I. c. 67. :
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systém vnikl do svatyně rodinného života, zpřetrhal
svazky rodinné a snížil vládkyni domácnosti na pouhou
výdělečnou pomocnici mužovu. Těžkou prací znavený
muž po celodenní lopotě u večer nachází byt svůj
studený a pustý, neboť stejně znavená žena neměla
dosud času, aby připravila nutné občerstvení a obsta
rala poklid a setřela něžnou rukou těžké starosti se
zachmuřeného čela mužova. V takovém manželství
není více žena muži svému pramenem štěstí a radosti, :
proto vyhledává muž své vyražení mímo domov,
v krčmě. Se životem hospodským kráčí ruku v ruce
domácí sváry, křiky, půtky a znemravňování dětí bo
hopuslým příkladem rodičů.")

Rozvrácený život rodinný otrávil muže a ženu
vydal různým nebezpečím na pospas. Žena v továrně
zaměstnaná slevuje ze své cudnosti následkem poru
šeného okolí a stává se namnoze kořistí nezkrocených
chtíčů svých zaměstnavatelů. Hyne mravně i tělesně.

Nejtíže doléhá úpadek rodinného života na děti,
které si musí vzíti na starost ulice. Děti mateřského
vedení zbavené odcizují se svým rodičům, odcizují se
ctnosti, pořádku společenskému a naplňují káznice.
V mladí zanedbaného člověka nenapraví škola ani
kostel, protože v duši takové zanedbané existence není
matkou položeného základu, na němž by další vzdě
lavací činitelé mohli stavěti.

Těžkou obžalobou hrabivé nynější lakoty je roz
rušený rodinný život pracujících tříd. Nekázněná a
neřestná mladší generace vyvstane jednou jako mstitel
šlapaných lidských práv a pomstí hříchy, které byly
páchány na jejich rodičích. Nutno postaviti se proti
zvrácenému požadavku sociální demokracie, která chce
ženu v továrně udržeti a nutno v zájmu společenského
blaha o to pečovati, by žena vrácena byla rodinnému
blahu.*)

37. Vyžadujenápravy rodinný život vtřídáchnižších,
aby mohl dostáti svému kulturnímu úkolu k sociální

1) Bebel, Die Frau, ve 40. vyd. str. 125.
3) Srovnej Dr. Reyl, Reforma manželství 1908, str. 129 a n.



—81—

výchově potomstva, ale vyžaduje též nápravy rodinný
život tříd vyšších, aby plně chápal své výchovné po
slání. Nedá se tajiti, že výchova dětí v t. zv. lepších
rodinách neděje se tak svědomitě a rozšafně jako
v dobách dřívějších. Dnes se rodinná výchova děje
pod tlakem hesla: Popřejte svobodu osobitosti! Za
pomíná se však, že vedle práv osobitých existují též
práva společnosti a že již od útlého věku má dítě
tak býti vychováváno, aby dovedlo své vlastní osobité
zájmy v soulad uváděti s právy společnosti. Dnes
nevštěpuje se dětem zásada: „Jen pod zákonem je
pravá volnost“ a proto z rodin lepších zejména vy
cházívají slabošské a rozmazlené povahy, které vy
rostly v názoru, že jejich choutkám a rozmarům
musí se každý podřídit. Odkřesťaněná společnost
lidská zapomíná na vážnou paedagogickou zásadu
Písma sv.: „Vychovávejte syny (a dcery) v kázni
v trestání Páně“.') Slabí a nerozumní rodičové hoví
zvráceným choutkám svých mazlíčků a proto vychová
vají pravé metly pro společnost lidskou, která často
káznicemi musí nedostatky rodiny napravovati. Zlo
společenské koření tedy v pokažené rodině, proto
zde musí býti nejprv náprava zjednána. Zádná škola
a žádné jiné zřízení nemá takový vliv na povahu lid
skou jako rodina, proto rodiny konejte svou po
vinnost!

Návod k sociální politice ve škole obecné.

38. O školu zápasí politické strany, protože od
tud získaným dorostem udržuje se každá strana při
životě. Kdo si zabezpečí vliv na mládež ve škole, za
bezpečuje si tím budoucnost, odtud zápas o školu i
v politickém životě. Nic nemohlo by však působnost
školy tak ochromiti, jako politické rejdy v ní prová
děné, proto všecky strany politické v Rakousku při
prosincovém zasedání říšské rady r. 1907 uznaly za
nutno prohlásiti, že škola má býti chráněna před

1) Sv. Pavel k Efessk. 6, 4.
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každým politickým vykořisťováním. Tento projev
sněmovny mohl by snad vzbuditi názor, že škola
musí se uzavříti i před sociální politikou, když
má býti od každé politiky neodvislou. Názor tento
byl by mylným, protože sociální politika není man
datovou aneb osobní spekulací, nýbrž je odůvod
něnou reformní snahou, směřující k nápravě zbědo
vaných sociálních poměrů. Takové snaze nejen ne
smí se škola uzavírati, nýbrž musí pro ni přímo zá
jem v duši svého chovance buditi a vhodnými pro
středky naváděti. A tu dlužno vyznati, že osvíceným
kruhům školním není cizím míněnío úkolu již obecné
školy v sociální politice. Dnes se všeobecně uznává,
že škola musí již v duši dítěte položiti základ k tomu,
čím člověk v pozdějším věku býti má.

Tento úkol obecné školy vysvítá z následující
úvahy:

a) Rodina má dítky vychovávati v pevné mravní
charaktery, jichž k sociálnímu blahu je nezbytně za
potřebí. Přirozenou svou povinnost k výchově vlastních
dětí musí vyplniti rodičové i tehdá, když jakoukoliv
překážkou, ať starostmi o denní výživu, ať malým
duševním vzděláním, jsou od výchovy rodinné zdržo
váni. Když nestačí rodičové k výchově svých dětí
sami, musí si opatřiti za sebe vhodného zástupce čili
učitele, jenž vyučuje ve zvláštní síni společně děti
několika rodičů.

Poměr učitele k rodičům je jakýsi druh smlouvy,
jíž rodičové postupují učiteli část svých práv na děti,
aby jich užil ke zdárnému vychování dítek, a kterou
slibují mu jistou odměnu. Jsou to školní přirážky,
daně a školné. Učitel tato práva přijímá a služební
přísahou se zavazuje, že důvěru rodičů nesklame.
Když škola rodiče ve výchově zastává, plyne z toho,
že škola není ústavem samostatným, nýbrž pouze vý
pomocným a musí tudíž zrovna tak jako rodina vy
chovávati v chovancích řádné charaktery, aby sociální
blaho bylo umožněno.

Vychovávati není nic jiného, než vésti dítě slo
vem i příkladem, aby mravně i rozumově dospěvši,



—83—

dosáhlo cíle pozemského a věčného. Učitel musí býti
vzorem, vedle paměti musí se utvářeti svědomí, vedle
zpříjemnění vezdejšího života musí věčná spása zůstati
konečným cílem člověka.

b) Velká část chovanců obecné školy náleží
třídám pracujícím, které nemohou svým dětem po
skytnouti vyššího již vzdělání. (Co si ze školy dítky
dělnické přinesou, to obyčejně tvoří kulturní jejich
fond pro celý život. Když děti z ohromné většiny vy
cházejí ze školy přímo do životního zápasu o skývu
chleba, je nutno, aby škola vyrůstající pokolení děl
nické vyzbrojila dostatečně rozumově i mravně, by
při snaživosti a vytrvalé práci mohlo se domoci uspo
kojivého blahobytu.

c) Nedozírný technický a vědecký rozvoj tvoří
denně takové množství nových obtížných jevů život
ních a vyžaduje od každého jednotlivce, ať se nalezá
v jakémkoliv postavení, tak značnou míru mravního
úsudku a energie, že soustavné vytříbení a prohlou
bení pojímání životního stává se nezbytným poža
davkem.

d) Zhuštěná“ pospolitost lidstva následkem vel
kých měst přináší- nutnějj větší zevnější odvislost lidí
mezi sebou a proto vyžaduje tento jev také většího
vzájemného si porozumění. Toto vnitřní porozumění a
užší semknutí“ lidstva je jen tehdá možným, jestliže
mládež již od malička bude“vychovávána k hlubšímu
a vzájemnějšímu smyslu pro toto vzájemné spolužití,
t.j. budou-li všecky mravní schopnosti, jež v jednot
livci i v celé společnosti dřímají, s touže pečlivostí,
pěstovány, jako schopnosti tělesné i rozumové.")

Úkolu tomuto vyhoví škola obecná jen tehdá,
když proniknuta bude ušlechtilým názorem křesťansko
sociálním jak ve své učebné osnově, tak i ve svém
vedení. Zmatené a výstřední nápady nevěreckého soci
alismu aneb volnomyšlenkový anarchismus nesmí otra
vovati ducha učitelstva, jinak zpronevěří se škola svému

") Lili Jannatschova v Frankfurter Ztg. č. 192. str. 1908.
(Dle Rozhledů „Cecha“.)
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krásnému cíli a strhne již i útlou duši dětskou do
myšlenkového zmatku, jenž na povahu i vyspělého
člověka mučivě působí. Nežádáme žádných překotných
převratů v učebné osnově aneb odstranění platných
školních zákonů, žádáme-li na škole, aby připravovala
dítě pro úkoly sociální politiky.

39. Požadavky ve příčině sociální výchovy mlá
deže krátce uvádíme:

a) Škola budiž náboženskou a pro každé vyznání

slouží každé konfessi a při tom vlastně žádné, navádí
děti již v útlém věku k náboženské lhostejnosti. Ka
tolický lid může za své peněžní oběti žádati pro své
děti přiměřenou náboženskou školu, zrovna tak jako
každá národnost vyžaduje pro své příslušníky vlastní
školu. V zahradě se nepěstují jen povšechně stromy,
nýbrž pěstují se tam určité druhy stromoví: hrušky,
jabloně atd., proto také ve škole nevychovává se ab
straktní (neurčitý) člověk, nýbrž vychovávají se tam
konkretně (určité) české, německé děti a důsledkem
musí se vychovávati též děti katolické, protestantské
atd. Škola pak musí býti proto náboženskou, protože
v náboženské víře spočívá nejpevnější opora ku mrav
nému životu.

Proti bezmyšlenkovitě papouškovaným deklama
cím povrchně vzdělaných paedagogů o nutnosti volné
školy bez jakéhokoliv rázu náboženského uvádíme
jasné znění školního státního zákona z 14. května
1869, jenž výchovu náboženskou výslovně přikazuje,
a názor protestantského francouzského státníka Gui
zota, jenž výchovný vliv náboženství vystihuje těmito
slovy: „Co se týče obecného vzdělání, jedině stát a
církev jsou účinnými činiteli. Není to pouhá domněnka,
čerpaná z morálních úvah, nýbrž fakt dokázaný hi
storicky. Jedině v těch zemích a v těch dobách kvetlo
obecné vzdělání, když buď stát nebo církev nebo
správněji řečeno oba dohromady to učinily svým úko
lem a svou povinností. Hollandsko, Německo katolické
i protestantské a Spojené státy severoamerické jsou
toho dokládem. K takovému "dílu jest třeba váhy au
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tority všeobecné a trvalé, jako jest autorita státu a jeho
zákonů, nebo autority mravní všude přítomné a stálé,
jako jest autorita církve a jejího vojska. A jako čin
nost státu a církve jest nevyhnutelná, má-li se vzdě
lání šířiti a upevňovati, tak také, má-li toto vzdělání
býti dobré a společensky užitečné, jest třeba, aby
bylo hluboce náboženské. Tím nemyslím jen, aby vy
učování náboženské tu mělo jisté místo a aby úkony
náboženské byly zachovávány; takovým nepatrným a
mechanickým způsobem se nevychovává lid nábožen
sky; vychování lidu musí býti podáváno a přijímáno
v ovzduší náboženském, aby dojmy náboženské pro
nikaly duši ze všech stran. Náboženství není nějaké
cvičení nebo úloha, jíž lze vytknouti místo a hodinu;
jest zákonem a to zákonem, který se musí projevovati
stále a všude a který jedině takto vykonává na duši
a na život všechen svůj blahodárný vliv. To znamená,
že na školách obecných má býti vliv náboženský usta
vičně patrný; jestliže kněz nedůvěřuje učiteli nebo se
jeho vzdaluje, jestliže učitel sebe pokládá za nezávis
lého soupeře kněze a ne za jeho věrného pomocníka,
všechna mravní hodnota školy jest zničena.. Přiklá
dáme nesmírnou cenu působení náboženství v našich
veřejných vzdělavacích ústavech, a tyto vlivy a úkony
náboženské by zmizely nebo aspoň byly by velmi
oslabeny, kdyby naše ústavy tvořily jen ohromný
celek podřízený přímému vlivu státní správy. Říká se:
vzdělání občanské a vzdělání náboženské musí býti
úplně odděleno; duchovenstvu se ponechá vyučování
náboženské a zajístí se mu prostředky a svoboda
udíleti je, avšak vyučování občanské musí zcela býti
podřízeno jedině autoritě laické. Tuto zásadu poklá
dám za nesprávnou a záhubnou. Lze rozděliti vyučo
vání, nelze rozděliti vychování. Lze rozděliti na jisté
hodiny nauky, jež se odnášejí pouze k rozumu; nelze
takto odměřovati a ohraničovati vlivy, které se týkají
duše celé, zvláště vlivy náboženské, Aby tyto vlivy
dosáhly svého cíle, aby měly svůj účinek, musí býti
všude přítomny a stále cítěny. Vyučováníčistě civilní
může utvářeti ducha a povahu, nenasycuje však a ne
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řídí duše. Jedině Bůh a rodiče mají tuto moc. Není
opravdového mravního vychování leč v rodině a nábo
ženství. A tam, kde není rodiny, totiž ve školách, jest
vliv náboženství tím potřebnější.“*)

Při podávání náboženské nauky budiž kladen
důraz na to, že náboženství je sice prostředkem ku
posvěcení jednotlivce, ale také zároveň principem a
pravidlem společenského života. Učinná láska ku bliž
nímu budiž chovancům vštěpována stejnou péčí, jako
vroucí láska k Bohu. Chovanci nabuďte přesvědčení,
že zbožnost bez mravnosti nemá ceny. Ze školy musí
si chovanec odnésti správný názor: o ceně a důstoj
nosti člověka, o přirozených právech jeho, o příkazech
spravedlnosti a křesťanské lásky, o spravedlivé mzdě
a oprávněnosti soukromého majetku. Jestliže v těchto
otázkách neobdrží chovanec správné poučení ve škole
obecné, stane se kořistí falešného učení sociálně-de
mokratického.

b) Škola obecná musí býti pamětliva, že nemá
jen učiti, nýbrž řaké vychovávati, čehož se dosáhne,
když nejen rozumné, ale i všecky osťatní duševní
schopnosti se pěstují. Průměrnému člověku je vzdě
lání srdce ještě potřebnější nežli vzdělání rozumové,
protože zkažené srdce nedovoluje využití prospěšně
poznatků rozumových. Budiž proto položena hlavní
váha na vytvoření pevného mravního charakteru dítěte.
To se podaří, když se budou mládeži vštěpovati ur
čité a hotové již zásady, t. |. mravní přikázání nábo
ženská: (Čti otce svého!... Nepokradeš!... Ty
máš!... Ty nesmíš! Příkazy tyto mocně jímají duši
lidskou, protože za nimi stojí autorita Boha. Takový
příkaz, podepřený autoritou boží, poskytuje vůli lid
ské v nejistotě jasný rozhled a v době pokušení pev
nou oporu. Křesťanský dekalog je tak velkolepým a
při tom obdivuhodně přehledným zákonníkem, že vy
stačuje .pro. všecky povinnosti člověka. Všecky naše
vzájemné vztahy dají se zredukovati na závazné toto

:) Rezhledy „Čecha“ r. I.
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měřítko mravnosti a proto není lepší normy jednání
nad desatero.

Je to přímo zvrácenost, když někdo chce ze
školy odstraniti samým Bohem v desateru vydaný zá
kon a když místo tohoto osvědčeného vychovávacího
prostředku vymýšlí celou kopu náhražek ze starých
a nových mudrců.

e mládež musí se ke mravnosti vésti, nepopírá
žádný rozumný paedagog, ale o to je spor, zdaž
ke mravnosti lze člověku dospěti bez Boha. Zcela po
vrchní úvaha o tomto předmětě nás musí poučiti, že
morálka přirozená nemůže nahraditi mravouky nábo
ženské, protože každá morálka musí míti sankci Čili
potvrzení svých příkazů od vyšší moci, nežli je člověk
sám. Příkaz nějakého Budhy aneb Kanta málo platí
u toho, kdo si nic nedělá z příkazu božího.

Tisíciletou zkušenost lidstva, že mravnost bez
náboženství nelze udržeti, sdílí i mnozí moderní roz
umáři, kteří jinak nestojí cele na církevní půdě. Darvi
nistický přírodozpytec prof. dr. Gustav Jáger ve Stutt
gartě uznává náboženství jako nepostrádatelný vý
chovný prostředek. Píšeť: „Morálka bez náboženství
může se jako parádní kord dobře tasiti, ale když je
zle a vytasíte se s ní, máte v ruce zbraň, která ani
neseká ani nebodá. Zkuste to jednou s dětmi svými
a řekněte jim, že mají býti hodnými a ctnostnými.
Poznáte brzo, že taková řeč neprospívá. Ale vypra
vujte jim o dobrém Otci v nebesích, který vidí skryté
věci, o Duchu sv., jenž je zpytuje, o andělích, kteří je
chrání, a seznáte jasně, že to působilo na srdce a že
náboženství je jediným prostředkem, aby z člověka
vychovalo člověka.“ (Die Darwinistische Theorie und
ihre Stellung zu Moral u. Religion, 1869, str. 147.)

Můžeme spornou tuto otázku o kvalitě morálky
bez Boha rozluštiti slovy znamenitého publicisty švý
carského Scherera: Neodvislá morálka — tof rozvrat
svědomí v moderní společnosti. Toť zkáza, vrhající se
nejdříve na vyvolené a pak zachvacující davy. Všecky
systémy vymyšlené, aby jí byly podkladem, jsou ne
účinné nebo lživé v některém ohledu. Nikde není pra
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vidla, jehož by se dalo užiti pro všechny, svrchované
autority, jež by mohla říci každému: Máš to učiniti!
Jest to tvá povinnost! Vizme věci jak jsou: morálka,
dobrá, pravá morálka potřebuje absolutna; nenalézá
opory než v Bohu. Svědomí jest jako srdce, potřebuje
něco „nad sebou“; a život se stává nicotným, nemá-li
vztahů s věčností,

Budujeme-li mravnost na základě náboženských
představ, nechceme tím podceňovati v rozvoji cha
rakteru vlivnou sílu pohnutek přirozených, ze životní
zkušenosti plynoucích. Jestliže založíme mravní po
vahu na dvou základních pilířích: na příkazech nábo
ženských a rozumových, pak netřeba se obávati úplné
zkázy duše, jestliže v životě nárazem ničivých proudů
jeden z těchto dvou pilířů se zhroutí. A že zejména
náboženská základna je vystavena v moderní době
nejprudším útokům, bylo již svrchu vzpomenuto. ")

c) Školavedižchovancek samostatnostiapevné
vůli. Z toho důvodu musí býti naprosto ze školy od
straněn názor, že prý se nedá povaha lidská vštípe
nými pohnutkami a dobrým návykem spolehlivě vy
pěstiti, protože prý je determinována, t. |. určována ve
svých úkonech přirozenou příčinností jako každá jiná
síla přírodní. Úkony vůle lidské prý nutně a neomylně
vyplývají z daných příčin, které na ni působí jako na
př. zvyky, náklonnosti dědičné, vášně, vrozená povaha
atd. Proti determinismu, který se začíná zamlouvati
jako nový pojem bez náležitého pochopení nezkuše
ným paedagogům, klademe starou církevní nauku inde
terminismu, dle níž vůle lidská má v sobě schopnost,
aby volně a ode všech přírodních příčin nezávisle se
rozhodovala pro kteroukoliv z protiv, rozumem jí před
vedených. Žádným nátlakem zevním, žádnou nutností
vnitřní nelze vůli lidskou k rozhodování přinutiti. Mo
hou býti člověku vynuceny pohyby tělesné, mohou mu
býti vnuceny představy a myšlenky, ale aby je vůle
schválila či neschválila, to závisí pouze na ní. V tom
také spočívá kořen zodpovědnosti, zásluhy a viny.“*)

1) Srovnej Dr. Foerster, Jugendlehre 1903 str. 151.
2) Vychodil, Apologie křesťanství 1893 str. 310 a n.

-
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Je jisto, že na vůli lidskou mohou působiti rušivě
vady tělesného ústrojí, zděděné náklonnosti, špatný pří
klad rodičů a mravního prostředí, v němž člověk vy
růstá, ale všecky tyto okolnosti mají pouze ráz poku
šení, ale ne příčinné nutnosti. Rušivé tyto vlivy mohou
a mají býti rozumnou a usilovnou výchovou odstra
ňovány a seslabovány. Poukaz na děti -zločinců nic
neváží, protože u nich mnoho padá na váhu jednak
duševní porucha až k nepříčetnosti, kdy vůle vůbec
svobodnou není, a jednak úplný nedostatek rozumného
vychování. Z těchto vad pro determinismus se nedá nic
uvésti, proto každé jeho obhajování je nepochopením
úkolu výchovy.

Vůle lidská podrobena je jen dvojí nutnosti: Mo
houcnost její sahá k určitým mezím, není všemohoucí,
a pak vázána je volbou již učiněnou, co se stalo, nedá
se odestáti, ačkoliv to může býti napraveno novým
jiným činem. Kromě těchto dvou nutností žádné jiné
pro vůli nestává, pročež je svobodnou a cílem výchovy
školní je právě vypěstění samostatné a pevné vůle,
která má býti protiváhou přirozenosti lidské, zmítané
tolikerými náklonnostmi a vášněmi. Jak již bylo zmí
něno, je právě úkolem náboženství poskytovati nej
mocnější pohnutky ku pevné mravní dokonalosti a jen
náboženství dovede svátostnou milostí kolisající a sla
bou vůli posíliti. A tak opět shledáváme, že bez ná
boženství by škola ani tohoto cíle řádně nedostihla,
zejména nyní, kdy při zvrácených názorech o deter
minismu budou zločiny a ctnosti stejně dětem odporu
čovány. V tomto duševním zmatku bude náboženská
nauka spásonosným majákem a učitel náboženství bude
jediným cenným vychovatelem.

d) K ušlechtění srdce je důležitou též výchova
esthetická (umělecká), protože vytříbený smysl pro umě
lecké krásno zpříjemňuje a okrášluje žívot lidský.
Esthetické vzdělání podporuje výchovu mravní. Cistá
krása zušlechfuje smyslnou stránku člověka. Člověk
estheticky vzdělaný nestojí sice mravně výše nad člo
věkem umění nerozumějícím, ale je lépe zabezpečen,
že neklesne ve sprostotu a že snáze se povznese ze
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života čistě hmotného k životu ideálnímu. Člověk esthe
ticky vzdělaný povznáší se ze všedního ovzduší do
ideální výše, požitek jeho se zušlechfuje, prázdnost a
tupost života se odstraňuje a hnusná výstřednotase
oddaluje.

Škola vzbuzuj v dítěti smysl pro krásu přírody
vycházkami do přírody, pěstováním květin a stromů,
pozorováním přírodních jevů, v nichž se zračí pečet
všemohoucího Tvůrce přírody. Vedle krásna přírod
ního budiž předváděno dítěti krásno umělecké, které
nese pečet tvořivého duch lidského. Budiž v dítěti
buzena záliba pro hudbu, zpěv, malbu, básnickou
tvorbu, staré a kulturní památky, pro krásu liturgických
obřadů a předmětů náboženských. (Odnese-li dítě ze
školy do života zálibu pro krásno, pak nebude vyhle
dávati zábavu duchamornou ačlověka nedůstojnou ve
smyslných jen požitcích.

Při výchově esthetické dlužno pamatovati na ne
bezpečí, které hrozí charakteru z jednostrannosti, když
by se nedbalo na ethickou protiváhu. Mladý člověk,
když si přílišzvykl na esthetické dojmy, snadno přichází
k rozmazlenému a rozmařilému pojetí života a tak při
svém zjemněném porozumění pro umělecké krásno
upadá často do surovosti a necitelnosti k vadným lí
dem, protože nemocní a zmrzačení lidé ruší jeho esthe
tické cítění. Proto je nezbytno, aby vedle umělecké
lásky ke krásnu byl také buzen milosrdný soucit ku
znetvořenému a ošklivému.')

e) Ve vyšších ročnících školy obecné budiž cho
vancům vštěpována úcta a chuť ku práci tělesné, aby
příští své pracovní povolání pojímalo dítě se stano
víska ideálního, jakožto povšechný zákon a úděl roz
umné bytosti lidské.

Jistý souhrn odborných vědomostí a jistá odbor
ná zručnost zejména v kreslení a modelování buďtež
chovancům. již v obecné škole poskytnuty. Divky vedle
ručních prací buďtež seznamovány se základy vedení

') Dr. Fr. Foerster, Škola 4 charakter.



—91—

domácnosti. Na venkově základy polního hospodářství
mají dětem se poskytovati. ©

Místo stálého přemilání poměrně skrovné osnovy
účebné ve venkovských jednotřídkách, kde musí dítě
duševně zakrněti při nynější 8 leté nucené návštěvě,
budiž zavedeno vyučování odborné v posledních 2
letech přese všecky pusté fráse o snížení úrovně vzdě
lání. Právě nynější system školský ubijí ducha mládeže..

f) Škola obecná poskytuj chovanci výstrahy před
různými druhy nebezpečenství a nástrah, které v ži
votě mravnosti hrozí. Preventivní methody škola ne-
smí postrádati. Dospělejší mládež, která již ze školy
má vystoupiti, nutno poučiti před zkázou vyplývající:
ze špatných spolků, pročež buďtež odporučovány
organisace katolické mládeže a katolické vzdělavací
spolky; z lehkomyslných a předčasných známostí
s druhým pohlavím; znemravňující a oplzlé četby;
z nedbalosti a netečnosti v dalším odborovém vzdě
lání; z alkoholu; z přeplněných a nezdravých bytů;
z přepínání sil v práci atd.')

Bude-li škola obecná si vědoma svrchu nazna
čených úkolů a bude-li cíle tyto sledovati svědomitou
a vhodně volenou vyučovací methodou, pojistí si v so
ciální politice rozhodující slovo a získá si nepopíra
telný vděk společnosti lidské. V Rakousku však a
zvláště v zemích koruny Svatováclavské škola pro
žívá těžkou krisi následkem zhoubných myšlenkových
proudů, odvádějících učitelstvo od vážné práce a pří
sežné povinnosti. Doufáme však, že vrátí se opět
rozvaha do pobouřených kruhů a že i škola Česká
bude plniti svůj úkol na poli sociálním.

Denní tisk ve službách sociální politiky.

40. V kruzích národohospodářských vyslovena.
byla poslední dobou obava, že naše lesy budou vy
káceny jenom na výrobu novinářského papíru. Dle
zprávy vydané o jubilejní pražské výstavě 1908 druž

") Heyman, Fiirsorge fiůir die schulentlassene Jugend..
Berlin 1900. v
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stvem „Národní Politiky“ bylo nanedělní číslo z 19.
dubna 1908 použito tolik papíru, že pruhem jeho 55
cm širokým mohla by se spojiti města Paříž, Praha,
Vídeň a Benátky. Jaké teprv spotřebují zásoby papíru
na svou výpravu obrovské denníky anglické a ame
rické! V Rakousku dle statistiky z r. 1906 je 1183
knihtiskáren, z nichž na Čechy připadají 334. Závody
tyto jsou arsenálem moderního kulturního prostředku,
jenž dovede zmařiti a ovšem také napraviti vše to, co
zasely v duši jednotlivce rodina a škola.

Die úředního výkazu bylo v Německu r. 1900
-dopraveno poštou 1431 millionů novinářských výtisků,
v Belgii 58 mill., v Dánsku 88 mill., v Anglii 163 mill.,
v Norvéžsku 56 mill., v Rakousku 111 mill., v Uhrách
112 mill., v Rusku 230 mill., ve Švédsku 138 mill., ve
Švýcarsku 124 mill. V 10 evropských státech bylo téhož
roku poštou dopraveno úhrnem 2511 mill. novinářských
výtisků.') Samo sebou se rozumí, že nemůže taková
záplava tištěných myšlenék zůstati bez náležitého vlivu
na rozvoj a úpadek politického, hospodářského, ná
boženského a mravního života celých národů. Sociální
politika nalézá tedy v denním tisku výborného spo
jence v propagaci ušlechtilých svých zásad a shledala
by v něm nejvážnějšího odpůrce, kdyby denní tisk
snahy její znehodnocoval a mařil. Jeť denní tisk vý
borným sluhou, ale i zlým pánem dle stanoviska svého,
jaké k podniku našemu zaujme.

41. Denní tisk má vznešený civilisační úkol. Jef
veřejnou kazatelnou pro široké vrstvy lidové, je řečni
Šštěm, na němž se luští denní otázky, jeť školou pro
dospěté. Denní tisk má nejširší pole ku své působ
nosti; není osady, není chaty, kam by nevnikl a ná
ležitého dojmu u Čtenářstva nezanechal.. Žurnalistika
obstarává z valné části výchovu společenskou pro
onu část lidí, kteří již odrostli výchově rodinné a
školské. Výchova společenská vytvářívlastně charakter
člověka, neboť počíná naň působiti právě v těch le
tech mladistvého kvasu, kdy na základech mravních

v) Herder, Staatlexikon 2. vyd., IV.. 628.
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pravidel, doma a ve škole vštěpovaných, upevňuje se
budova životních zásad.

Jestliže si je časopis vědom svého výchovného
poslání a také tento vznešený cíl sleduje, pak skutečně
zaslouží takové úcty jako výchova rodinná a školní.
Mnohý člověk v dospívajícím aneb v dospělém věku
nepřijal by snad vůbec od nikoho dobré rady, napo
menutí aneb výstrahy. Od svého listu, jejž Čítává,
přijme však důvěřivě každý názor, protože ani nepo
zoruje Suggestivní vliv tištěného slova na své nitro.
Tisk vytvořil si obecenstvo, jež přijímá myšlenky mu
sdělované časopisem, s nímž je v duchovním svazku.
Čtením časopisů vzniká každodenně rozhovor mezi
duší jednotlivého redaktora a mezi duší obecenstva.
Poněvadž denní rozhovor s mužem vzdělaným a šle
chetným působí blahodárně na povahu naši, tak také
i tištěný projev veliké duše, byť i neviditelného a nám
neznámého redaktora povznáší, vzdělává, zušlechťuje
a nadšením pro dobro plní duši čtenářstva.

Každá veliká myšlenka dá se denním tiskem nej
rychleji, nejšířeji a nejpevněji šířiti, proto žádná ná
boženská společnost, žádný stát, žádná politická strana,
žádná vědecká aneb hospodářská organisace neobejde
se při své činnosti bez denního tisku. Kdo by tisk
podceňoval, doznal by brzy svou krátkozrakost. Když
byla žurnalistika ještě v plénkách, usilovali mocní
tohoto světa, aby potlačili v zárodku rozvíjející se tuto.
instituci společenskou přísnou censurou, peněžitými
pokutami a dlouholetým žalářováním redaktorů, avšak
všecky repressalie vyzněly nadarmo. Denní tisk vzrostl
v obrovskou moc a mocným tohoto světa nezbylo,
než před tiskem se pokořiti aneb ve službu svou ho
najmouti. Chytřejší a prozíravější hlavy přijaly tisk do
svých služeb a tím získaly nevyrovnaně prospěšného
sluhu, neboť tisk je dobrým sice sluhou, ale zlým
pánem.

V národnostním rozvoji bylo časopisectvo důle
žitým pomocníkem, ba možno tvrditi, že uvědomění
národní probudil a sesílil hlavně časopis. Že vzrůstem
denního tisku vzrůstala národnostní myšlenka, dokazuje
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statistika. Dle diagramu na Národopisné výstavě
v Praze r. 1895 přibývaly v Čechách časopisy touto
měrou: R. 1820 vycházelo 13, r. 1830 14, r. 1840 18,
r. 1848—1849 následkem tiskové svobody 36, zato
však v následujících letech absolutismu počet se zmenšil
r. 1850 16, r. 1870 72, r. 1880 195, r. 1890 457, r.
1894 528. Touto dobou vychází v Čechách přes 500
českých listů.

Zajímavo jest též sledovati snahy, kterými jedno
tlivé korporace a politické strany snažily se získati
denní tisk pro své cíle. Ze -statistických údajů lze
snadno poznati tajemství neobyčejného vzrůstu libe
rálních a nevěreckých zásad. Ne proto šíří se lhostej
nost náboženská mezi lidem, že náboženství postrádá
podkladu a božského zjevení, nýbrž proto, že není
dosti účinně propagováno moderními prostředky kul
turními. Nevěra šíří se tiskem a proto zatlačuje starou
víru z duší lidských.')

Hnedle v počátcích rozvoje denního tisku nebyl
pochopen v kruzích konservativních význam novin a
příliš bylo důvěřováno ve vnitřní hodnotu osvědče
ných zásad. Zapomnělo se, že starší pokolení sice
uznává platnost starých zásad, ale novou generaci že
nutno teprv vhodným způsobem o výbornosti těchto
zásad přesvědčovati, jak se o to pokusil liberalismus
tiskem se svými ideami. A poněvadž od té doby silně
obsazená. posice nepřátelská je stále účelně novými a
novými vymoženostmi moderní žurnalistiky opevňována,
naše však od počátku slabá posice velmi mdle a
chabě denním tiskem hájena, nelze se diviti, že ztrácí
náboženská idea své vyznavače v oněch vrstvách,
které již unikly školní výchově a odkázány jsou na
výchovu společenskou. V rodině kladou křesťanští ro
dičové dobré símě mravních zásad do útlých srdcí
dětských, horlivé duchovenstvo sesiluje mravní city
mládeže náboženským vedením a šíří vědomosti ná
boženské neunavným poučováním ve škole. Vzdor to

") Dr. Reyl,VlividejeMariánskénadennítisk—v Alma
nachu Mar. Praha 1905.
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muto výbornému vedení mládeže v našich rodinách a
školách shledáváme přece tak málo uvědomělých, roz
hodných katolíků a setkáváme se napořád s jízlivými
a zvrácenýmí názory o poslání církve katolické i v řa
dách rozených katolíků. Všichni tito neuvědomělí a
zvrácení katolíci ztratili duchovní vedení katolického
tisku po svém vystoupení ze školy a přepracování
byli tiskem nevěreckým, jenž zpronevěřiv se svému
kulturnímu poslání, kazí a otravuje lidské duše, místo
aby je zušlechfoval a povznášel.

42. Jako každé dobré věci může zloba lidská
zneužívati, tak i kulturního činitele tiskového se zne
užívá ke škodě společnosti lidské. Proto vedle svět
lých stránek má Žurnalistika též své stránky temné,
které jsou tak temné, že mnohdy se uvažuje, zdaž do
vede vyhojiti tisk ony hluboké rány, které společnosti
lidské zasadil. Jeden z neblahých následků denního
tisku vězí v tom, že lidé, čtoucí každodenně svůj oblí
bený list aneb docela více listů, ztrácejí svůj vlastní
úsudek, přestávají mysliti a nedovedou pronésti jiný
názor, nežli jaký jim novinami byl vštípen.

Vedle této chudoby vlastních myšlenek působí
též denní tisk roztříšťěnost povahy svou pestrostí den
ních zpráv. Vžijme se v duševní stav člověka, který
ráno před snídaní v několika čtvrthodinách duchem
svým světy přelétá, přijímá do sebe dojmy tu z bojiště
japonského, tam ze železniční stávky v Italii, tu z kul
turního boje ve Francii, tu z osadnické války v Africe,
tu z dělnosti vídeňského parlamentu, tam z univer
sitní extense, zde ze soudní síně, tam z polosvěta,
onde z řízného zaslána vyloučeného výbora, a uvažme
dále ten vzniklý vír v jeho hlavě, neboť napil se při
této četbě ze sklenice nadšení, zármutku, zlosti, radosti,
rozhorčení, sensace, sklíčenosti, raffinovanosti, smysl
nosti, záští, naděje, zoufalství atd. V hlavě tohoto čte
náře všecko to víří, bouří, hřmí, těká, jasá, pláče, kleje
v ohlušující těkavé vřavě, jež nedává času ku přemý
šlení, rozvaze a klidu. S tímto vírem v hlavě a roz
porem v duši vycházíi ten nejprostší člověkku denní
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práci, která již dávno svou jednotvárností zhnusila se
jeho těkavému a rozptýlenému duchu.

Horším je ještě onen tisk, který kazí soudnost
povrchním vtipem, jímž řeší i nejtěžší životní problé
my, a který poskvrňuje fantasii raffinovaným líčením
prostopásnostia omluvami zvrhlého pohlavního pudu.

O takové žurnalistice napsal právem francouzský
professor p. Alfréd Fouillee v „Revue bleue“ z r. 1897:
„Druhdy považovala žurnalistika za svou úlohu popu
larisovati ideje a to i nejšlechetnější; dnes vzala si za
úkol šířiti vášně. Její denní chléb tvoří dnes snižování
osob a pomluvy, příjemná reprodukce všech sensač
ních události, zločiny, skandály, události ze soukro
mého života, život polosvěta. Co se pak týče požitků
z „umění“, jež káže a vnucuje, jsou to obyčejné po
vídky a obrazy pornografické. Vášně a politování
hodné zjevy společenské živí naši žurnalistiku. Msta,
řevnivost, hněv a původ sebevražd mají v jistém dru
hu naší žurnalistiky své obhájce. Zločiny proti majetku
žurnalistika přímo schvaluje, když útočí proti majetku
vůbec a prohlašuje nynější společenský řád za olu
pování lidu; nepřímo schvaluje krádež, když poráží
zákony mravnosti a rozšiřuje skepticism.“ ')

Sami novináři uznávají temné stránky moderní
žurnalistiky a omlouvají je tím, že prý do novinář
ských podniků pouštějí se lidé s nedostatečným intel
lektuálním fondem, tedy pouzí literární nádeníci, kteří
nahražují svou vnitřní schátralost drzým cynismem a
bubnem nestydaté reklamy. Sociální předáci, jakož i
sociolog prof. Dr. Herkner vidí hlavní příčinu zbída
čelosti denního tisku v jeho zaprodanosti kapitalistické
mu žoku. „Noviny jsou obchod, kapitalistický podnik
právě tak jako dobývání uhlí nebo tovární výroba lihu.

„Z toho vvplývá, že nutno náklad co možná snižovati
a vytěžek co možná zvyšovati. Opravdu vzdělaní mu
žové vstoupí jen s těžkým srdcem do takového pod
niku. Proto plní se mnohá redakce lidmi, kteří by se

') Žák, Nový bankrot v čas. Obrana r. 14. č. 7.
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ke všemu jinému hodili, jen k tomu ne, poskytovati
lidu skutečně zdravou duševní stravu.“ *)

Jestliže žurnalistika neštítí se úplatnosti a zapro
dává své služby majetným příznivcům, pak se nelze
diviti, že hájí horlivě prospěch velkého kapitálu a bije
se za idee třídy, která zdroj bohatství ovládá. Tím se
také vysvětluje, že ochuzená církev katolická nalézá
v denním liberálním tisku nepoctivého nepřítele, jemuž
žádný prostředek není tak podlým, aby ho nepoužil
na podlomení vlivu nenáviděné společnosti náboženské.
V tom ohledu má církev v nepřátelském tisku nejhor
šího nepřítele.

„Tisk vytlačil z veřejného života vliv církve da
leko ve větším rozsahu, nežli to provedlo pronásledo
vání křesťanů v prvých stoletích a nežli se to poda
řilo reformaci a revoluci. Odcírkevnění veřejného ži
vota, školy, rodiny, chudinské i nemocenské péče
našlo právě v moderním tisku nejhorlivějšího agitátora,
neboť všecku svou moc, ať již vychází v kterékoliv
řeči, ať má jakékoliv politické zabarvení, vynakládá
tisk k tomu, aby potíral v přední řadě, co nazývá
klerikalismem.“?)

43. Z úvahy o světlých i stinných stránkách den
ního tisku patrno, že je nutno pracovati k tomu, aby
tisk vždy jen konal své osvětové a výchovné poslání,
a znemožňovati, by zloba lidská nemohla zneužívati
tisku ke škodě společnosti lidské. A tážeme-li se,
jakým prostředkem lze čeliti zvrhlému tisku, odpovídá
nám na tuto otázku zvěčnělý žurnalista biskup Edvard
Brynych: „Proti spolku spolek, proti knize knihu,
proti listu list.“*)

Zlo tiskem spáchané dá se opět nejlépe tiskem
vyhojiti, což uznávají šlechetní duchové a bojují proti
zvrhlému dobrým tiskem z příkazu pravé civilisace a
humanity. Zdravá sociální politika nerozřeší jistě v pří

') Herkner, dělnická ot. str. 31.
2) Svob. p. z Manndorfu, Die moderne Presse v Hist. pol.

Bl. 124,1.
9) Viz pastýřský list ze dne 25. března 1893.

ud
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tomné době své vznešené cíle uspokojivě rychlým
postupem, jestliže nezíská v denním tisku věrného
spojence. Není možno ovšem přepláceti finanční šlechtu
v její štědré podpoře stávajících již žurnálů, ale lze
založiti nové listy a jimi tisk prodejný vytisknouti
z veřejného Života. Jen tiskem vlastním porazíme
tisk nepřátelský!

Měli bychom se učiti od nepřátel křesťanské
kultury obětavosti a praktickému využití výhod den
ního tisku, jímž se nejenom posice dosavadní dají
nejlépe hájiti, nýbrž i ztracené znova dobývati. Kdyby
se někomu nezdály poměry rakouské dosud tak zlými,
že by bylo potřebí náboženství katolické a zásady
zdravé sociální politiky hájit též tiskem, tomu
bych přivedl na pamět prorocký přímo hlas fran
couzského spolkaře ©Baudona, jenž napsal roku
1877 o tisku tato pozoruhodná slova: „Dle mého
názoru neuznávají věřící dosud důležitost tisku. Sna
Žíme se stavěti kostely, zakládati kláštery, rozmnožo
vali sirotčince a chudobince — což jislě všecko jsou
velmi důležité podniky, — ale mimo tyto potřebí jest
ještě jeden nad ně nutnější, rozšíření totiž katolického
tisku. Nebude-li katolický tisk podporován a na pří
slušnou výši povznesen, budou chrámy opuštěny,
jestliže ne spáleny, církevní bratrstva zapuzena, dobro-.
činné ústavy a škola církvi vyrvány. Budou-li katolíci
francouzští považovatií podporu svého tisku za přední
povinnost svých záslužných skutků, jako se to děje
v Německu, budou-li ročně 2 až 3 milliony franků na
tisk obětovati, změní se rázem jejich postavení, víra
obživne ve statisících intelligentech a dojde k vytří
bení duchů.“')

Varovný hlas obezřelého sociologa Baudona
zůstal pouhým hlasem bez náležitého ohlasu a výsledek
tohoto zanedbání je ten, že po 28 letech kostely
katolíkům byly vzaty, řehole z vlasti vyhnány a milli
onové kapitály, — z nichž bylo držitelům jejich líto dáti
nějakou řádnou podporu k sesílení katolického tisku,

") „Vaterland“ r. 1905 č. 78.
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— vládou byly prostě sebrány a budou jistě vynalo
ženy na účinnější potírání katolické církve. A když
dnes stojí francouzský katolický klerus i lid ze svého
majetku na ulici vystrčen, jakou radu dávají mu zku
šení katoličtí politikové? Radí mu snad, aby si stavěli
nové chrámy a zakládali nové řehole? To by zname
nalo drážditi „konfiskační apparát vládní k novému
zakročení a konati marnou práci. Radí jiné prostředky:
„znovuzískání Francouzů pro církev tiskem a organi
sací politickou“. Při zdánlivě naprostém rozvratu cír
kevního života ve státě francouzském lze ještě mnoho
zttěchto trosek zachrániti tiskem. „Katolický lid musí
na náboženství a církvi nabýti většího zájmu než do
sud. K tomu je zapotřebí poučování slovem a písmem.
Vedle kázaní a církevního vyučování musí býti vybu
dován řádný katolický tisk a to i za cenu největších
obětí. Důrazné, vytrvalé zastávání katolické myšlenky,
jak se to děje denním listem, může v krátké době
opět v statisících duší víru probuditi“.")

Němečtí katolíci mluví také z bohaté zkušenosti,
když francouzské církvi odporučují v tisku nejvhodnější
agitační a obranný prostředek. Vykazujeť také německý
tisk nejutěšenější rozmach v celém světě katolickém.
Podrobný a přesný materiál o vývoji katolického tisku
obsahuje právě letos vydaná kniha H. Keitera: „Hand
buch der kathol“ Presse Deutschlands, Oesterreich
Ungarns, des Schweiz, Luxemburgs und der Vereinig
ten Staaten von Nord-Amerika“.Dle pečlivého pátrání
stoupl v Německu počet katol. politických listů a Cír
kevně-politických časopisů ze 186 v roce 1880 na 520
v roce 1908. Pozoruhodno je, že deníků vychází
v Německu 255, kdežto týdeníků pouze 60; přes
200 listů vychází vícekráte v týdnu. Nejvíce jich vy
cházelo v Prusku (319), v Porýní (174), v Bavorsku
(100), Vestfálsku (92) atd. Mimo to vycházejí 3 fran
couzské v Elsass Lothringsku, 2 v Malmedy a 15 pol
ských listů. Vedle těchto politických listů vychází v Ně
mecku ještě 401 listů odborných pro všecky obory

") „Germania“ v dubnu 1905.



— 100—

lidského myšlení a práce. Kalendářů katolických se
vydává ročně 137. Celkový náklad politických listů
katolických čítá se 1,947.509 čísel, úhrnem všecky listy
katolické tisknou se v 6,687.530 výtiscích a mají tedy
6, millionů odběratelů. Každý třetí katolík německý
odebírá list.)

- Katolických deníků je v Rakousko-Uhersku 31,
v Čechách I, na Moravě I, v Polsku 7. Všech listů
politických je 183, nepolitických 215. Politických ča
sopisů německých je 85, maďarských 28, českých 22,
polských 16, chorvatských II, slovinských 8, italských
7, rumunské 3, slovácké 3.

V Čechách nejsme dosud tak pokročilými, protože
pouze jediný deník.a 15 týdeníků hájí katolickou
politiku a úhrnem 42 časopisy hájí katolické zásady
v okrouhlém nákladě 100.000 výtisků. V Cechách teprv
každý čtyřicátý katolík český odebírá katolický list!
Tím ovšem lze si snadno vysvětliti neuvědomělost če
ských katolíků a zarmucující nepřátelské stanovisko
všech politických stran k náboženství, vyznávanému
96 procenty obyvatelstva v Cechách a bezhlavé přímo
potírání reformní křesťanské politiky sociální.

A jak zanedbán jest katolický tisk v Čechách,
tak tomu je v ostatních zemích soustátí rakouského,
čehož následky jsou patrny v rozvášněných národ
nostních bojích, v ochuzení středních výrobních vrstev,
v nevážnosti k osvědčeným zásadám mravního řádu,
ve troufalé nadvládě živlů násilnických nad celým
mocnářstvím a zejména v liknavé sociální politice.
Všecky tyto uvedené zjevy dnešního života v Rakou
sku jsou vyvolány pokleslým cítěním náboženským a
rozšířením nezdravých životních názorů. Cítění nábo
ženské se však oživí rozmachem tisku katolického,
čímž ovšem také probudí se v ospalém svědomí na
šich státníků zájem pro zdravou sociální politiku.

Úkol organisovaných činitelů v sociální politice.

44. Spojenými silami ve sdružení lze jednotlivci
luštiti lépe cíl svépomoci, ale také i úkoly pomocné

') Časopis „Nový věk“ 1908.
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akce ve prospěch bližního. Člověk je bytostí spole
čenskou a jen ve společnosti s jinými může dospěti
ku plnému rozvinutí svých rozumových a mravních
schopností. Křesťanský mravní zákon ukládá také kaž
dému jednotlivci, aby nezakopával hřivny svěřené, ný
brž přispíval svými vědomostmi ku vzdělání bližního.
Jestliže máme povinnost, spolupůsobiti na fysickém
i mravním rozvoji bližního a jestliže jen ve sdružení
dochází přirozenost lidská k úplnému rozvoji svému,
pak z toho výplývá též právo, abychom příslušná sdru
žení i spolky zakládali a svobodně v ně vstupovali.
„Právo toto bylo nutno hájiti proti sobeckému

názoru oekonomického liberalismu, jenž vycházeje z fa
lešného předpokladu, že lidská bytost dospěje ku plnému
rozvinutí sil jen v úplné neodvislosti, zrušil všecka
výrobní společenstva a sdružovací snahu, přirozeností
člověku přímo vštípenou, drakonickými tresty stíhal.
Liberalism upíral společenskou vlohu člověka, kterou
jsme odkázání na sebe k dosažení určitého životního
cíle, a proto dovoloval státu bez ohledu na vyšší au
toritu přirozeného zákona potírati všecka společenstva
a všecky spolky, jakožto škodlivé překážky lidské
kultury a společenského blahobytu. Celé téměř uply
nulé století bylo vyplněno prudkými boji proti tomu
liberálnímu bludu, potlačujícímu tak těžce přirozenou
vlohu člověka. Usilovným zápasem překonán byl šťastně
zavilý blud liberální, takže koncem století nabyl vrchu
opět zdravý názor, že člověk v účelně založené orga
nisaci nalézá nejlepší ochranu svých zájmů. Dnes jen
přivrženci přežilé doby liberální nemohou se smiříti
se zdravou associační snahou a brojí proti družstvům.

Zastaralým přežitkem překonaných názorů libe
rálních je pronásledování n. př. ethických a nábožen
ských spolků i těmi lidmi, kteří jinak uznávají důleži
tost družstev hospodářských a vědeckých. Mnohý
horlivý pracovník ve spolcích hospodářských bývá
vášnivým a úzkoprsým odpůrcem spolků náboženských,
protože zapomíná, že přirozenost lidská je oprávněna
žádati svobodu k založení spolků ke kterémukoliv
mravně dovolenému účelu.



— 102 —

Sociální bída je ve své podstatě nedostatkem
hospodářského a mravního blaha, proto spolky k od
stranění sociální bídy založené musí důsledně pečovati
o hmotné i mravní povznesení společenských vrstev.
Ke hmotnému blahobytu přihlížejí spolky dobročinné;
o mravní povznesení lidu usilují organisace ethické a
vzdělavací.

45. Dobročinnost přestala býti dnešní dobou zá
ležitostí čistě soukromou, ježto pro ohromné rozšíření
chudoby stala se úkolem veřejných činitelů státu, obce
a organisovaných zvláštních svazů, které se výhradně
zaměstnávají vyhojením tak palčivé chudinské otázky.
Právě pro tuto rozšířenost chudoby zaslouží dobro
činnost zvláštního ohledu sociální politiky, jak na ji
ném místě ještě vyložíme. V rámci této statí budiž jen
obhájeno právo organisované dobročinnosti na luštění
chudinské otázky za spolupůsobení církve a státu.

K výpomoci člověku nuznému jsme vedení již
přirozeným hlasem lidského soucitu a to požadavkem
přirozeného zákona mravního. Proto již u pohanských
národů, jako Peršanů, Indů, Číňanů shledáváme péči
o chudé. Římané z politických důvodů živili hlasovací
lidový materiál v Římě. Také Židům předpisoval zá
kon povinnost almužny.

Křesťanství povzneslo účinnou pomoc bližnímu
na nezbytnou podmínku věčné spásy, protože v lásce
k nuzným spatřuje církev dle nauky Kristovy důkaz
pravé lasky k Bohu. Péče o chudé stala se církvi
drahým odkazem Spasitele, a proto vznikla již v nej
starších dobách celá řada dobročinných spolků a bra
trstev, které o chudinu pečovaly. Žebravé řády sbíraly
příspěvky pro chudé, kláštery staly se útočištěm nuz
ných, ano i část církevního jmění ('";) prohlášena za
dědictví chudých (patrimonium pauperum). Když za
bráním statků světskou vládou církev byla ožebra
čena a počet žebráků se tak rozmnožil, že počal ve
řejný pořádek ohrožovati, uznala státní moc za nutno
ujmouti se chudinské otázky a učiniti ji předmětem své
pozornosti.
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Tím ovšem zájem jednotlivců o chudé nemůže
býti z veřejné činnosti vyloučen, protože žádný státní
zákon nemůže zbaviti nás povinnosti, kterou nám
ukládají zákon mravní a předpis evangelia. Mimo to
nemůže sociální politika sama uspokojivě luštiti otázku
chudinskou bez spolučinnosti jednotlivců a chudin
ských spolků. Sociální politika musí míti na zřeteli
blaho celku a nejen jistého druhu lidí, kteří jsou zba
veni samostatné obživy. Péče o chudé vyžaduje indi
vidualisace t. j. pozornosti k jedinci. Ona zabývá se
ojedinělými zjevy lidské bídy, která má různé příčiny
a proto také vyžaduje různého léčení. Všeobecné před
pisy státní aneb komunální politiky by nemohly kořen
bídy vyšetřiti, proto by také zlo neodstranily. Toho
může dociliti jen pod ochranou státního aneb obec
ního zákona soukromá péče ať již ojedinělá aneb
v dobročinném spolku organisovaná.

Proto dodnes vedle státních chudinských ústavů
působí celá řada církevních dobročinných spolků. Při

zejména v cizozemsku dosahuje nejen ve hmotném
ohledu, ale též ve mravním povznesení chudiny veli
kých úspěchů. V Čechách nemůže se spolek tento
přese všecky čestné úspěchy měřiti se spolky zahra
ničními, protože naše veřejnost není dostatečně pro
sociální úkoly vychována. Napodobujeme cizinu oby
čejně v její výstřednostech, jako na př. ve hnutí vol
nomyšlenkovém, ale abychom ji také napodobovali ve
věcech skutečně užitečných, k tomu se nám nedostává
porozumění. Pokud budou říditi výchovu národa od
chovanci přežilého systému liberálního, nelze očeká
vati nápravy. O chudinu ženského pohlaví pečuje spo
lek sv. Alžběty. O dítky opuštěné stará se „Serafinský
spolek lásky“. Velmi cenným je t. zv. Chléb sv. Anto
nína. V Německu katolické dobročinné spolky jsou
sdruženy ve společný svaz Charitas od r. 1897. Svaz
má zvláštní sekretariát a vydává též časopis k ori
entaci svých členů. V Rakousku založen r. 1903 ve

tyrském Hradci Říšský svaz katol. ústavů dobročin
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ných, v němž jsou sdruženy jen alpské země.') Země
českoslovanské postrádají ústřední chudinské orga
nisace.

K dobročinným spolkům dlužno přičísti spolky
pro stavbu malých domků, zejména spolkových domů
dělnických a tovaryšských, kde za režijní pouze výlohy
poskytuje se přístřeší a výživná strava. V Německu
má 330 spolků tovaryšských své vlastní domy, takže
řemeslnický dorost i na cestě za zkušenou nalezne
v každém městě svůj domov a vlídné přijetí.

Uvádíme dále spolky ke zřizování útulen pro lidi
bez přístřeší, chudinských kuchyní, polévkových ústavů
pro školní dítky, sběren vetešnických předmětů k odí
vání chudiny. Ke zvýšení obětavosti jednotlivců na
poli charity přispívají přednášky, časopisy, brožury, ano
i občasné výstavy vykonané práce.

V Berlíně byla vládou založena r. 1903 stálá vý
stava pro zařízení ku blahu dělnictva směřující, aby
poskytla přehled, co na vlastní popud lidumilní pod
nikatelé a sociální spolky k tělesnému i mravnímu po
vznesení | dělnictva ©vynalezli a provedli. Vysta
veny jsou stroje s ochrannými přístroji, které dů
myslně zastaví celou skupinu strojů, které samočinně
se uzavírají, jestliže dělník příliš dovnitř ruku posune,
dále stroje, které lze jenom oběma rukama v chod
uvésti, takže i při naprosté nedbalosti nemůže dělník
úraz na ruce utrpěti. Vystavena je exposice různých
ventilačních přístrojů ku výměně vzduchu a k odvádění
prachu z dílen. Některé továrny podávají výkaz o tý
denní lékařské prohlídce dělnictva a poskytovaném
mléku a lázni, čímž zamezena byla dřívější častá otrava
olovem. Vystaveny jsou vzory dělnických domků ro
dinných. Říšský zdravotní úřad vystavuje nejobyčej
nější potraviny dle jejich výživnosti na jednotku v ceně
50 feniků každého druhu. Seznamujeme se se spolky, které
zřídily v různých větších městech sklady domácího ná
řadí (postelí, skříní, kuchyňského náčiní atd.), sbírají
upotřebitelné ještě kusy po rodinách, kterým již pře

') Dr. Heimbucher v uvedené knize str. 126.
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kážejí, a prodávají je chudším rodinám za nepatrný
obnos. Jiné spolky posílají na své útraty řádné starší
ženy do domácnosti, kde se nalezá šestinedělka, aby
opatřovaly zatím opuštěnou domácnost. Chudým ro
nám poskytují tuto pomoc úplně zdarma, zámožnějším
aneb těm, které nechtějí přijímati almužny, poskytují
možnost, aby za premii | feniku denně. získali nárok
na tuto dočasnou hospodyni. ') Dle příkladu němec
ckých spolků usnesl se dolnorakouský zemský sněm r.
1903 provésti organisaci domácího ošetřování nemoc.
ných a šestinedělek v arcivévodství rakouském. Blaho
dárné činnosti této účastní se hlavně církevní nábo
ženské společnosti, ačkoliv i světské ošetřovatelky
působí zdárně.*) Ve Švýcarsku přes 30.000 žen je
sdruženo ve spolcích s lidumilnými těmito cíli. *)

Do třídy chudinských a dobročinných svazů spa
dají též různá řeholní bratrstva k ošetřování nemoc
ných, o nichž přiměřená zmínka byla již učiněna.

Neuvádíme výčet různých hospodářských a zá
ložních společenstev v přítomném odstavci, protože
máme na zřeteli pomocnou akci ve prospěch těch po
třebných, kteří sani nemohou ku zvýšení svého hospo
dářského blaha přispěti a jsou proto odkázání přímo
na pomoc bližního. Pro ty, kteří svou silou mohou
svépomocnou akci rozvíjeti v organisovaných druž
stvech, slouží samosprávné svazy svépomocné, o nichž
zvláště pojednáme.

46. Jedním z nejkalnějších zdrojů lidské bídy je
v přítomné době prostituce a s ní spojený nečistý ži
vot valné části lidstva. Bylo vzpomenuto, že zlo toto
nabylo svým rozsahem povahu sociálního moru zrovna
tak jako alkohol a že děsné následky jeho vzbudily
pozornost nejširších vrstev, volajíce po. radikální
nápravě.

') Srovnej Laichter, Naší Doby sociální rozhledy r. 1904
č. 3. a č. 4.

2) VIk, Rozhledy po lidumilství 1905 str. 16.

s) Helene David, die Teilnahme der Frau an der sozialen
Arbeit 1907.
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Říšský kancléř německý kníže Bůlow ve svém
dopise, adressovaném německému spolku ku potírání
pohlavních chorob, líčí vážnost tohoto zla slovy: „Pří
ohromném rozšíření chorob pohlavních ve všech vrst
vách obyvatelstva, při jejich mnohonásobně škodli
vých následcích pro zdraví jednotlivce a při neblahém
jejich vlivu na štěstí rodinné a na vzrůst potomstva,
je boj proti chorobám pohlavním nejvážnějším a nejdů
tějším úkolem doby přítomné.“ ')

V dalších větách říšský kancelář slibuje sice vše
strannou pomoc státní k tomuto boji, ale klade váhu
především na mravní sílu občanstva samého, by pod
vedením svých duchovních a zdravotních vůdců ne
příteli tak vážnému opravdově boj vypovědělo.

Neblahý zjev prostituce a sním spojený mor po
hlavní nákazy spadá sice do oboru vědy lékařské a
společenské hygieny, ale hlavně ve svých následcích.
Svým původem, jenž kotví v nedostatku mravní síly,
a svým rozsahem po všech vrstvách společenských,
nesmí uniknouti pozornosti církve a spolků ku povzne
sení společenského blaha. Oba zmínění činitelé mohou
úspěšně odstraňovati podmínky prostituce a tak pře
dejíti zlu. Znemožňovati toto zlo má větší důležitost
nežli následky zla zhojiti.

Referent druhého kongresu proti obchodu s děv
čaty v Berlíně, major Wagner, prohlásil pověstnou
dvojí morálku, dle níž žádá se jen od ženy pro man
želství naprostá mravní neporušenost, za hlavní pře
kážku úplného vyléčení prostituce. *) Vyplývá tedy pro
stituce z falešného názoru o mravních povinnostech
muže a tím vysvítá také důtklivost společenské této
choroby.

Nutná náprava v tomto směru však potkává se
s většími ještě překážkami nežli boj proti lakotě a proti
obžerství, protože nutno jednak do náležitých mezí
uvésti pohlavní pud, jenž následkem pochybené vý
chovy a následkem tisícerého svůdnictví v mravně po

») Monatschrift f. Christl. Socialreform 1906 str. 733.

2) Monatschrift f Ch. S. 1906 str. 662.
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kleslé společnosti překročilhráze, položené lidské při-
„rozenosti zákonem božským a příkazem rozumu, a
jednak dlužno vykořeniti zvrácené názory o nemožnosti
zdrženlivosti. Náprava nejlépe se docílí použitím pro-
fylaktických prostředků a varováním před nebezpečím.

Za tím cílem musí se spojiti vychovatelé
mládeže s poctivými znalci přirozenosti lidské a s ochran-
nými spolky, které obraly si za úkol hájiti ženu před
mravní zkázou, aby spojenými silami čelili zlu tak za
vilému.

Slavený proteslantský paedagog a univers. pro
fessor Dr. Foerster stěžuje si ve své knize „Pohlavní
mravouka a výchova“ na lékaře, kteří ještě drží se
zastaralých obav, jakoby pohlavní zdrželivost poško
zovala zdraví, a odvolává se pří tom na názor filosofa.
Comtea, jenž kdysi řekl, že lékaři, mající při své radě
na mysli. jen zvířecí podstatu lidskou, mohli by se
vlastně nazývati „zvěrolékaři“ ')

Skutečně také autority lékařské prvého řádu od-
kazují do říše výmyslů domněnku, že pohlavní zdržen
livost poškozuje zdraví. Svédskýuniversitní prof. MUDr.
Ribbing sebral ve své knize „Pohlavní zdravověda“.
úsudky vynikajících celebrit Kraft-Ebinga, Aktona,.
Oesterlena, Beala atd., kteří všichni souhlasně tvrdí,
že přísná pohlavní zdrženlivost a čistota jsou úplně
v souladu jak s fysiologickými, tak i morálními zákony. *)

Vídeňský univers. prof. Dr. M. Gruber zodpovídá
námitku o škodlivosti mravní čistoty těmito slovy: „Jest.
zdrženlivost fysiologicky možnou a zdravotnicky pří
pustnou? Obyčejněslýchámezápornou odpověďi od

Tato záporná odpověď je však naprosto mylnou.
Mladý muž často se domnívá, že pohlavní obcování
je vlastné vrcholem osobité činnosti. Zatím však je to
výslednicí poroby osobitosti pro zcela jí cizí účel. Pří
roda sama tím, že V nás probouzí pud dříve, nežli.
jsme úplně se vyvinuli, dokazuje, jak málo jí záleží na

') Foerster, Pohl. mravouka a výchova 1908 str. 98.
2) Ribbing, Pohl. zdravověda 1896 str. 54.
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jedinci, ale jak velice jí běží pouze o udržení druhu.
Ani stín důkazu nelze podati pro mínění, že zdržen
livost poškozuje zdraví.

duševně i tělesně musí pracovati, při nejvyšším napětí
sil, jak značně zvýšuje zdrženlivost jejich zdatnost a
výkonnost. To bylo známo athletům starověku, to je
známo pčstitelům sportu, to pociťují ženialní badatelé
i tvořiví umělci.“ ')

Na slovo vzatý odborník odmítá všecky doklady
pro nutnost pohlavních styků k zachování zdraví jako
nekritická data, která spočívají na klamných předp
kladech. Poukazuje na kláštery, že v nich není a

C

n

robám. A jestliže přece statistika vykazuje větší úmrt
nost mužů svobodných nežli ženatých, připisuje to au
tor spořádanějšímu životu ženatých a upozorňuje na
tu okolnost, že valná část svobodných vlastně čistě
nežije a proto ani hojnější jejich úmrtnost nemůže se
přičítati nedostatku pohlavních styků. Dr. Gruber
uznává sice intensitu pudu pohlavního, ale poukazuje
také na jeho zbytečné dráždění. „Civilisovaný člověk
uměle a nepřiměřenou životosprávou pud pohlavní
dráždí. Mnoho sezení, nedostatek tělesných pohybů a
teplá postel působí nepříznivě. Necudnými rozhovory
a oplzlou četbou, pohlednicemi, obrazy, balety atd.
ničíme se sami.“

Lékařská věda uznává možnost ano i nutnost ži
vota čistého a rozumní paedagogové podávají návod,
kterak výchovou již v mládí lze lidstvo před mravní
zkázou chrániti. Sociální demokracie se svými názory
o povolnosti k pohlavním výstřednostem a zastanci
volného manželství nebudou si ovšem nikdy přáti,
aby hlas rozumných vychovatelů došel uznání. Do
vedou tento' hlas sesměšňovati výtkou pruderie a pře
mrštěného puritánství, ale i přes všecek tento nerozum
rozpustilých lidí nutno chápati se všech vhodných
prostředků, které slibují mravní očistu lidstva.

+) Dr. Gruber ve zmíněném spisku str. 41.
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Zmíněný již paedagog dr. Fórster uznává nut
nost opatrného poučení mládeže o věcech pohlavních,
ale. vetší ještě váhu klade na výchovu vůle a udržení
studu, jenž je nejlepší dosud ochranou před nemrav
ností. Protestantský učenec vzdává chválu církevní
askesi, dnešní dobou tak opovrhované. Píšeť: „Tvr
dím, že to, co řecká výchova zvala askesí a co Cír
kevní výchova povahová dále vytvořila, je nezbytnou
methodou pro dobytí mravní svobody a to zvláště
v životě pohlavním. Všude věříme v nutnost cviku,
bystříme chápavost při tělocviku, při hudbě — jen
o silné vůli je každý přesvědčen, že mistr její spadne
s nebe... Podle mého názoru spočívá proto nejdů
kladnější a nejúčinnější výchova pohlavní v tom, že
se již před probuzením mužnosti nabádá k dobrovol
nému přemáhání sebe při jiných pudech.“ ')

47. A proto, že všeobecně rozšířená hlíza tělesné
i duševní prostituce není zaviněna vadami ústroje tě
lesného aniž jen vadami hospodářského moderního
života, jak sociální demokraté na omluvu svých cho
robných plánů o volné lásce tvrdí, "nýbrž pramení
hlavně z nedostatku mravních zásad, připisuje dr.
Fórster náboženství prvou a nejhlavnější úlohu v po
hlavní mravouce. „My moderní lidé zabýváme se zhusta
příliš jednostranně řešením pohlavní otázky zdola, od
hmoty — náboženství řeší ji shora, vychází od du
chovního léčení, nepodává žádného hmotného poučení,
nýbrž majestátně ukazuje vzhůru a vzbuzuje svým
vykoupenými postavami tajnou touhu lidskou po do
konalé volnosti, neutišitelný stesk duševní po věčných
pramenech životních.“

Skutečně všecky čistě lidské pohnutky, vedoucí
ku pohlavní čistotě, nabývají teprv trvalé působnosti,
když byly oduševněny náboženským cítěním. „Veške
rému našemu zápolení by scházel hluboký smysl, ano
nejvyšší výchova vůle ocitla by se v nebezpečenství,.
že zvrhne se v pouhý silácký sport, kdyby nebyla
podřízena onomu velkému duchovnímu názoru život

a 1) Dr. Foerster, Pohlavní mravouka str. 90.
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nímu, hlásanémn veškerým hlubším náboženstvím a
filosofií, totiž názoru, že tento smyslný svět a tento
pozemský život není celou skutečností, nýbrž že je
toliko stupeň a příprava na vyšší svět duchovní...
Právě s tohoto stanoviska výchovného má křesťanství
nevyrovnanou a nedosažitelnou sílu. Není proto zjev
nahodilý, že od prad“ na působilo tak mocnou pří
tažlivostí zrovna na | »vahy vášnivé. Sám Nietzsche
při všem svém pol. úzení osudném jednu věc přece
správně vytušil a p chopil: že zvířeckost může jen
nadlidskými vlastnostmi, peklo jen nebem býti překonáno.
"Odtud jeho odpor proti pouhé mravouce, která nižší
život poutá, aniž by ukázala život vyšší v zářící sku
tečnosti. Opravdu však možno vyžití pozemské pře
konati jen vyžitím nadzemským. V tom smyslu je ná
boženství naprosto nenahraditelná pohlavně výchovná
moc všech dob. Ani „nejvyšší myslitelné vzdělání du
chovní nemůže zadržeti vítězství hmoty, neuvolní-li

„pravda nebeská pouta lidského otroctví“ ')
Opravdu všestranně vzdělaný paedagog dovede

náležitě oceniti „vzácnou součinnost. náboženských zá
sad pří mravní výchově mládeže a proto také dovede
pochopiti cennou působnost hlasatele jejich nejen ve
Škole, ale i ve společenské výchově. Zejména v boji
proti mravnímu úpadku naší doby musí býti spolůpů
sobení kléru důtklivě dožadováno. Hmotě otročící lid
„stvo musí býti vysvobozováno poukazem na vznešené
vzory mravní čistoty ve světlých postavách Spasitele,
Panny Marie, sv. paniců a panen. Rada Kristova
v evangeliu: „Kdo můžeš (panictví) pochopiti, pochop“,
musí se státi přítomnému lidstvu předmětem ideální
tužby a ne jako dosud podnětem k jízlivému, paušál
nímu tupení celibátu kněžského. Bez kléru se otázka
nutného zvýšení společenské mravnosti provésti nedá,
proto shledáváme, že záchranné spolky, na půdě kře
sfanských zásad pod vedením kněžstva pracující, do
dělávají se daleko lepších výsledků v povznesení
mravnosti, nežli spolky liberální, které pracují se zjev

1) Ve zmíněném spise str. 121—132.



—I —
nou polovičatostí a neupřímností. „V Uhrách, pověst
ných svým vývozem bílých otrokyň, po leta liberální
kruhy neučinily potřebné nápravy v této skvrně kul
turního státu, takže musily se církevní kruhy ujmouti zá
chranné akce. V čelo spolku na potírání obchodu
s děvčaty postavil se katolický biskup dr. Procházka
s četnými příslušníky kleru uherského.

V Německu, ve Švýcarsku, v Rakousku a v ji
ných zemích chrání zachovalé dívky před spáry ku
plířství spolky Mariánské. Největší nebezpečí hrozí
děvčeti v neznámém velkém městě, když si hledá
službu. Po takových nezkušených dívkách pátrají kup
líři na nádražích velkých měst a ujímají se jich, nabí
zejíce jim výnosné služby. Z nalíčené nástrahy stěží
dovede se ubohá obět již vyprostiti. Před osidly to
hoto druhu chrání dívky družiny Mariánské svými
nádražními missiemi. Po celý den konají službu na ná
dražích velkých měst členky nádražní missie se žluto
bílými páskami na rameni a pátrají po děvčatech,
která plná rozpaků rozhlížejí se po peroně aneb která
vystupují z vozu v průvodu podezřelých průvodců.
Ujímají se děvčat, doprovodí je na místo služby a když
službu teprve hledají, zavedou do ústavu, kde se jim
poskytne prozatím vhodného přístřeší. Ve všech že
lezničních vozích a na všech nádražích vyvěšuje mis
sie plakáty, označené žlutobílým křížem, kterými na
svou činnost upozorňuje. Mariánské spolky ochranné
založily úřadovny pro sprostředkování práce nejen
v tuzemsku, ale i v cizině. Zejména vychovatelkám
opatřují spolehlivá místa, což v mezinárodním obchodu
s děvčaty má velkou důležitost. Také řískem posky
tují tyto družiny ochranu ženám a dětem, vydávajíce
„průvodce“, v němž je seznam všech nádražních mis
sií, adressy spolků katolických a ústavů ku sprostřed
kování práce, jakož i pořad bohoslužeb s udáním ja
zyka, ve kterém se konají. Mnichovský spolek „Bůreau
des Marianischen Mádchenschutzvereins in Miinchen“,
zasílá zdarma seznam ochranných spolků pro Ně
mecko i cizinu. Každý duchovní správce měl by upo
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zorňovati dívky na nádražní missie, když nastupují
cestu do služby. ©

Ochranné spolky proti lidokupectví ustavily se
před lety již v Německu. R. 1877 povstal protestant
ský „Spolek přítelkyň mladých děvčat.“ R. 1895 založen
v Mnichově podobný spolek a již r. 1897 byl založen
ústřední mezinárodní katolický spolek na ochranu děv
čat se sídlem ve Frýburku ve Švýcařích, jenž vydává
měsíčník k šíření svých snah. ')

Také v Čechách r. 1908 byla založena v Praze
nádražní missie přičiněním katolických šlechtičen. Se
kretariát missie nádražní je v Praze II, Ječná ul. 35.
Nádražní missie jsou též ve Vídni, v Brně a v Linci.
Dříve, nežse vydá dívka na cestu, má dopsati gekre
tariátu nádražní missie a určiti den a vlak, kterým
hodlá přijeti. Po příjezdu má se po ochránkyní na
nádraží ohlédnouti. Kdyby ji nepoznala, má se obrátiti
na strážníka aneb na nádražního vrátného, nikdy ne na
neznámé osoby.)

V Kolíně nad Rýnem existuje spolek mužů, jenž
si obral za úkol potírati veřejnou nemravnost. Studu
jící mládež vysokých škol německých tvoří ethické
kroužky, které směřují ku povznesení mravnosti stu
dující mládeže. Boj proti prostituci je značně stěžován
frivolní literaturou a oplzlým uměním, které již v útlém
věku ubijí všecek stud v nynější mládeži a poněvadž
vynáší oplzlé umění nakladatelům značný zisk, je obava,
že vykonávají ethické spolky práci téměř nadlidskou.
Je povinností státní moci, aby přísným prováděním
předpisů o veřejné mravopočestnosti chránila před
svůdnictvím nevinné ještě duše a tak ulehčovala úlohu
ethických spolků, které podávají pomocnou ruku již
pokleslým.

Jakkoliv nejúčinněji se bojuje proti prostituci
ochrannými prostředky k zachování čistých duší, přece
nesmí býti při tom zapomínáno na pomoc již kleslým,
kteří z mravního bahna sami by stěží vybředli.

1) Dr. Heimbiicher, Die Prakt. soziale Tátigkeit des Prie
sters str. 231.
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Na odstranění konkubinátů“pracují jednak du
chovní správy, jednak spolky sv. Františka Regis. Z
bývalých souložníků stávají se za přispění zmíněných
spolků řádní manželé. Spolky tyto jsou většinou od
bočky spolku sv. Vincence. Ve Vídní od r. 1881—1893
odstraněno bylo 3199 divokých manželství a 3409 dít
kám dopomoženo bylo ku právům dítek legitimních.
Náklad na tento skutek sociálního milosrdenství ob
nášel 134.324 K. Spolek se stejnou tendencí ustavil se
v Praze.

Ve Vratislavi již od r. 1859 spolek sv. Vincence
zařídil ústav pro padlé dívky, které hodlají opustiti
nečestné své řemeslo a navrátiti se ku počestné práci.
Správu ústavu vedou řeholnice. Ročně přes 400 ubo
hým těmto tvorům napomáhá křesťanská charita ku
návratu do společnosti lidské, poskytujíc jim možnost,
aby buď v ústavě si prací ruční získaly výživu, aneb
jim opatřuje přiměřenouslužbu v katolických domech.
Také v Praze sleduje stejný cíl spolek „Záštita“.
Zanedbaných dívek ujímají se též „dívčí ochranovna
v Sobci“, založená r. 1885 sl. Julií Gintlovou, učitel
kou v Praze, a ochranovna v Brně.) Na poli tomto
otevírá se zejména ženským řeholím vděčná a záslužná
působnost, protože lze na něm zachraňovati duše. V
Čechách nemáme dosud dobročinného ústavu, v němž

by osoby řeholní zabývaly se výchovou poklesklých
dívek, ačkoliv ústavu tohoto bylo by svrchovaně za
potřebí. Pisatel knihy před lety vyhledával na prosbu
chudých rodičů přijetí pokleslé. dívky, školou ještě
povinné, do některého ústavu řeholního, ale bez úspěchu.
„V tom směru nutno ještě dobročinnost křesťanskou
doplniti účelným podnikem.

48. Z vylíčených příčin sociálního zla prostituce
vysvítá, že nelze zabezpečiti úplné blaho postižených
tímto aniž kterýmkoliv jiným zlem pouze zlepšením
snad hmotných poměrů, nýbrž že nutno zvýšiti mravní
úroveň jednotlivců šířením správných zásad a výchovou
vůle. Toho lze docíliti u člověka, jenž vyšel již z do

1) Srovnej Rozhledy po lidumilství.
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zoru školy a rodiny, společenskou výchovou ve vzdě
lavacích spolcích, které připravují členstvo svým vý
chovným působením pro rozumné využití života mrav
ního a počestného. Vzdělavací spolky vytvářejívlastně
zálohy pro různá odborová a hospodářská družstva,
proto nesmí ani za doby rozkvětu těchto hospodář
ských družstev podceňován býti význam spolků vzdě
lavacích. „Největší služba, kterou můžeme prokázati
lidské bytosti, jest, dáme-li jí dobrou výchovu — fy
sickou, intellektuelní, mravní a náboženskou. Je-li naší
povinností, abychom — pokud nám je možno — všem
dobře činili (v hmotných potřebách), je též naší po
vinností, abychom pracovali pro vzdělání všech; aby
žádné z dítek božích nemusilo žíti ve vysíleném těle,
nebo se zatemnělým duchem, nebo s necitelným srdcem,
nebo se zvráceným svědomím.“ ")

Výchova je také cenným darem, kterým můžeme
prospěti svým bližním; ba Íze dle doznané zkušenosti
říci, že cennějším darem pro člověka je dobré vycho
vání nežli veliké dědictví. Náležitě zkázněný charakter
vytrvalostí a pílí majetek si získá, kdežto slabý cha
rakter největší bohatství v krátké době promarní.
„Proto ani nejvyšší mzda nezaloží dostatečný a uspo
kojivý blahobyt dělnictva, nebude-li střídmost a spo
řivost základním rysem jeho povahy. A tyto cenné
statky: střídmost a spořivost nalezneme u dělnictva
jen tehdá, bude-li život jeho cele a nitrně provanut
duchem náboženským“. *)

Vzdělavací spolky ve výchově lidové mají roz
sáhlé pole činnosti a konají skutečně záslužné dílo, jestliže
se ujímají duchovního vedení mladého člověka a po
kračují ve výchově tam, kde přestal působiti výchovný
vliv rodinného krbu. O civilisačním významu vzděla
vacích spolků vyslovil se princ Liechtenstein na veřejné
schůzi ve Vídni r. 1904 pochvalným způsobem: „Světo
hospodářství, hlučné a nepravidelné, ruší svazky ro

v) Z řeči biskupa Spaldinga v Římě 1900 dle Nov. Života
1905 str. 43.

>) Biskup Ketteler, „Die Arbeiterfrage und Christenthum“
JV. vyd. 1890 str. 138.



— 15 —

diny sotva založené. Matka musí opustiti krb, aby sobě
a dětem v továrně vydělávala chléb. Mládež musí od
útlého věku s rodiči se rozloučiti a samostat
nou existenci sobě hledati. Vstupuje do drsného,
bouřlivého života ve věku, v němž by právě nejvíce
opory potřebovala. Proto jest za našich časů potřeba
spolků, které by poskytly náhradu za dům otcovský.
Kdo takové spolky zakládá a vede, provádí důležité
sociální dílo, dobrý skutek, jejž společnost lidská nikdy
dostatečně nedovede oceniti a odměniti. Křesťanské
dělnické, řemeslnické, tovaryšské a selské spolky to
jsou, které zdravé smýšlení našeho lidu v zlých těchto
dobách zachovávají.“

O duševní vzdělání pečuje v Berlíně městská
missionářská společnost tím, že v neděli zaměstnané
mu personalu v počtu 2500 osob dodává zdarma tiš
těné náboženské promluvy, aby nezůstali tito lidé úplně
bez náboženské potěchy. Tutéž činnost rozvijí katolický
spolek jinochů mezi berlínskými drožkáři, hasiči, poli
cejními strážníky, poštovním a nádražním personálem.
Katolický spolek tiskový pod ochranou sv. Karla
Borrom., založený r. 1844 v Německu ku vydávání
dobré lidové četby, čítal r. 1904 již 116.875 členů, sou
středěných v 2659 pobočkách.

Přední místo ve vzdělavacích spolcích zaujímají
jednoty katolických tovaryšů, které dlouholetý stařičký
centrální předseda v Rakousku, kardinál Gruscha, na
zval vším právem dílem Prozřetelnosti naší doby. Za
kladatelem tovaryšských spolků je Adolf Kolping, na
rozený 1813 v Kerpenu v Poryní. Až do 23. roku věku
svého provozoval Kolping jako tovaryš ševcovský ře
meslo. Když však z vlastního názoru spatřil, že hmotný
a mravní úpadek řemeslnického stavu jdou v ruku
v ruce, umínik si obětovati život svůj ku mravnímu a
hmotnému povznesení svých soudruhů. Za tou příči
nou jal se studovati gymnasium, vstoupil do semináře
a jsa vysvěcen na kněze, ujal se řemeslnického do
rostu, založiv spolek katolických tovaryšů r. 1849.v
Kolíně n. R s hesiem: „Učinná láska hojí všecky rány,
pouhá slova množí jenom bol.“ Spolky tovaryšské ší
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řily se úžasnou rychlostí. Již r. 1853 bylo jich kol
300, při smrti Kolpingově r. 1865 vzrostly na 600. Tou
dobou čítá se v Německu, Rakousku, ve Švýcarsku,
v Uhrách a Belgii okrouhle 1100 spolků, které mají
na 330 vlastních domů, kdež naleznou členové ubyto
vání, levné zaopatření a pečlivé nábožensko-mravní
vedení. Mnoho statisíc mladých mužů našlo v Kolpin
gově dile svého anděla strážného. Město Vídeň může
jen působení tovaryšských spolků vděčiti zato, že je
křesťanské a úspěchy katolického centra v Německu
jsou v kruzích řemeslnických opřeny o zdárnou vý
chovu dorostu tovaryšskými spolky. V Čechách máme
pouze několik tovaryšských spolků, ale zato celou
řadu vzdělavacích jednot pro jednotlivé a společenské
stavy. Význam těchto spolků den ode dne roste a také
je všeobecně uznáván.

Uvahu svou o nutnosti výchovy lidové prostřed
nictvím vzdělavacích spolků uzavíráme slovy sociologa
Ratzingra: „Nemají-li poklady civilisace a kultury státi
se kořistí egoismu, mají-li národové uchráněni býti
nového barbarství, pak musí věda a kapitál do jiných
zabočitidrah.Sociálníotázkajevprvnířaděotázkouvy
učování a výchovy a teprv v druhé řadě přichází nut
nost opravy poměrů hospodářských. Obrat k lepšímu
národnímu hospodářství je věcí nemožnou, dokud ná
rodové z duševní a mravní anarchie nebudou vysvo
bozeni.“ ")

Je nutno zdůrazňovati kulturní stránku sociální
otázky, protože jednak výrobní třídy infelligenci z třídní
nevraživosti ze sociálního pole vylučují a protože četní
intelligenti z pohodlí vyhýbají se sociální činnosti, kte
rou mohou a mají ve prospěch celku rozvíjeti ve ve
řejném životě. Při vší však vychovávací činnosti dlužno
se uvarovati velkopanského stanoviska, které dává
majetkově a duševně slabším pocifovati nadvládu ka
pitálu a intelligence. Lidové vrstvy nesmí pocifovati,
že se jim uděluje nerudně almužna jako neodbytnému
pouličnímu zaháleči, nýbrž musí spatřovati v sociální

1) Die Volkswirtschaft I. vyd. str. 51"
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činnosti intelligentů, ano i dobročinných spolků projev
mravního závazku, kterým šťastnější vrstvy zámožné
A vzdělané cítí se zavázanými ku vrácení přebytků
hmotných i duševních, vytvořených společnou prací
všech vrstev, tudíž i lidových. Intelligent má býti pro
dchnut vědomím, že jest jeho povinností, aby ze své
hřivny méně vzdělaným prospíval a neintelligent má
býti přesvědčen, že může právem požadovati od vzdě
lance poučení a mravní příklad. Odporučuje se tudíž,
aby se nic nerozdávalo úplně zdarma, ani časopisy
aneb knihy, ani vstupenky do divadel a přednášek,
ani podpora v nemoci a neštěstí, nýbrž buďtež cena
tiskopisů, vstupenek aneb premiová pojišťovací sazba
tak sníženy, aby i nejchudšímu bylo lze je zaplatiti.
Almužna otázku sociální nerozluští, nýbrž zdravého a
ku práci odhodlaného člověka ponížuje a bědné jeho
postavení mu připomíná, proto lze jí užívati pouze
u naprosto zbědovaných a vlastnísíly neschopných
ubožáků.

Váha svépomoci v sociální polifice.

49. Uvedli jsme celou řadu povolaných činitelů,
kteří z povinnosti platně mohou a mají pracovati so
ciální politikou ku lepším dnům lidské společnosti.
Zbýváuvéstiještěvelikoumravnísílu,kteráv sociální
politice má téměř takovou váhu, jako všecky jiné již
zmíněné síly dohromady. Míníme tím svépomoc, o níž
staré přísloví právem dí: „Bůh pomáhá tomu, kdo si
sám pomáhá.“ Na svépomoc nesmí býti zapomínáno
zejména v naší době, kdy od státu, obce, rodiny,
školy a církve žádá se pomoc pro zbědované poměry
společenské. Bylo by to přímo zrovna tak osudným
zjevem, kdyby občané všecko vyžadovali od státu,
jako když si liberální stát vůbec soukromoprávních
poměrů svých občanů naprosto nevšímal.

Za všech časů ovšem lidé naději svou více sklá
dali ve státní moudrost a ve státní opatření než ve
vlastní jednání. Zrovna v Rakousku na př. katolíci
všecek zdar a rozvoj církve své přenechávali na
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starost státním úřadům a do nedávna mnozí očeká
valí, že náboženské cítění a uvědomění lze policejnímř
předpisy udržovati. Náhlý objev dávno připravovaného
odboje proti církevnímu vedení ve všech vrstvách
občanských ukázal, že království boží na zemi má
nejlepší a nejspolehlivější oporu v nitrném království
božím, v duši věřících založeném. Ne státní zákon, ale
vnitřní oheň upřímného přesvědčení jednotlivých pří
slušníků znamená budoucnost církve katolické. Tím

. ovšem není řečeno, že by zrovna církev katolická mu
sila se postaviti mimo platné zákony a že by měla
povrhovati ochranou zákonitou.

Rovněž ve společnosti lidské zákony moudře
prováděné nezajišťuji nic více občanům, než že mohou
za jistou osobní obět požívati klidně ovoce své du
ševní i tělesné práce, ale žádný zákon neučiní z le
nocha člověka pilného a z opilce člověka střízlivého.

Takovou reformu lze prováděti jen osobním jed
náním, sebezapřením a lepšími návyky úspěšněji než
většími právy. Krátce: je zapotřebí svépomoci, bez níž
nejlepší vláda a nejlepší zákony zůstanou jen dobře
míněným opatřením. „Duch svépomoci je kořenem
všelikého rozvoje u jednotlivých lidí a jestliže 'se pro
jevuje v životech přemnohých, stává se pramenem
národní svěžesti a síly. Vnější pomoc často seslabuje,
ale pomoc, čerpaná z nitra lidského, vždy obživuje.
Ciní-li se něco v zájmu lidí a tříd, odnímá se jim do
jisté míry pobídka i potřeba, aby to vykonali sami, a
jsou-li lidé podrobení přílišnému vedení a přílišnému
ovládání, bývá následek toho ten, že si potom neu
mějí pomoci. Ani nejdokonalejší zřízení nemohou lidem
poskytnouti skutečné pomoci. Mohou vykonati jedině
to, že jim ponechávají volnost, aby se sami rozvíjeli a
svůj stav zdokonalovali.“')

Vážná pravda o nutnosti svépomoci upadá však
v nevážnost zejména v naší době, kdy s materialis
tickými zásadami šíří se též názor o determismu čilivw
závislosti lidské vůle na prostředí poměrů. Kdo uvěří.

") Váňa, Výbor ze spisů Smilesa str. 4.
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bludnému tomuto názoru, nevzchopí se nikdy k ener
gické činnosti, aby vybředl z obtížných poměrů, nýbrž
oddá se jistému druhu malomocného fatalismu, vy
mlouvaje se na nezměnitelnost poměrů. Takovým způ
sobem postarala se falešná věda, ve službách vyko
řisťujícího kapitálu stojící, o zdánlivě vědeckou pře
hradu, aby v materialismu tonoucí vrstvy nemohly se
vzchopiti ku cestě k lepším dnům. Bezstarostnost a
lhostejnost ku vlastnímu prospěchu ovládá nynější
lidstvo a proto ani v Čechách není po této stránce
lépe. Zjev tento zavdává národním hospodářům dosta
tečný námět ku vážným obavám o existenci národa.
Zaznamenáváme jeden takový vážný projev, jejž učinil
ředitel Zemské banky, Fr. Procházka v prosinci 1906
ve své řeči v České Společnosti Národohospodářské
o hospodářství národním.

Slovutný odborník líče mravní, politický a hospo
dářský úpadek národa českého, pronesl tato slova:
„Véměř všechny vrstvy národa staví tou dobou životní
míru svoji nad své poměry. Proto kráčí národ celý
stále na pokraji nedostatku a nevyvíjí dosti životní
energie v obraně svých politických a jazykových práv.

Velicí buditelé naši Kollár, Šafařík, Jungmann,
Palacký, Havlíček a Rieger čerpali z českých dějin
svoje nadšení, pracovní sílu a vytrvalost a dokončili
velký úkol obrození národního i zahájili práci poli
tickou. Politika však zachvátila zájem celého národa
do té míry, že podceňován a zanedbáván byl vývoj
věcí hospodářských, že zabředli jsme do apatie, ma
lichernosti a nesčetných zábav. Naučili jsme se pře
ceňovati význam politiky a kladli jsme ji na první
místo své snahy po pokroku. Čekali jsme od ní všechnu
spásu a ukončivše bouřlivé volby, vložili jsme ruce
v klín a zapomenuli na pravdu, že ani nejlepší zákon
neučiní z opilce střízlivého člověka, z lenocha muže
pilného a ze ženy záletné ženu počestnou. V práci
hospodářské nedostává se nám ještě hlubšího porozu
mění, potřebného rozhledu a nezbytné vytrvalosti.

Zámožní občané naši opičí se rádi po šlechtě,
zapomínajíce, že přepych jejich neopírá se o žádné svě
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řenské panství. Naučí dítky své rozmařilému životu a
připravují nevědomky jhospodářskou zkázu vlastního
rodu svého.

Přepych města nakazil i venkov, a běda rolníku,
který nemá hospodárnou ženu. Nesveze na voze tolik
domů, co žena v zástěře dovede roznésti. Pracující
lid napodobuje zase po většině způsob života svých
zaměstnavatelův. Nedivme se tomu. Příklad svádí.
Proto ale dlužno za nehospodárnost vrstev dělných
činiti zodpovědnými třídy měšťanské.

Národ český, jemuž každá hlava, každé nadání
a-každý kousek půdy má býti drahocenným statkem,
nesmí zahynouti na tuto přepychovou horečku. Ne
známe dne a hodiny, kdy životní síla jeho podrobena
bude novým těžkým zkouškám, kdy bude třeba velkých
obětí, aby byt jeho vc vlastech byl na dále zabezpečen.

A proto třeba silným hlasem burcovati národ k
novému životu, k nové práci a k novému vyzbrojení,
Vůdčí hvězdou zůstane nám samostatnost českých
vlastí a veřejné blaho. Budeme-li chtíti, zvítězíme jistě.
Hiedejme jen všichni nové, naší doby přiměřené cesty
ku nápravě svého nepříznivého života.“

50. Toto vážné povzbuzení ku svépomoci v ho
spodárné a spořivé činnosti nenalezne ovšem radostný
ohlas ve všech vrstvách národních. Zejména listy so
ciálně demokratické nerudně přijímají hlasy, nabádající
ku šetrnosti, protože šetrný dělník nespolehá úplně
jen na moudrost dělnických vůdců, nýbrž důvěřuje
také sobě. U sociálně demokratické strany nesmí si
dělník ani hledati sám práci bez prostřednictví vnu
cených sobě důvěrníků, ani nesmí si postavení své
zlepšiti bez svolení svého vedení. Že takový způsob
vedení dělnictva ubijí všecku samostatnost a podni
kavost a znemravňuje charakter, je nesporno. Všecky
deklamace o pravém pokroku v socialistických ideách
jsou hořkou ironií, pokud jednotlivec bude bezmoc
nou loutkou ve straně.

Opíráme své přesvědčení o škodlivém poruční
kování strany sociálně demokratické o četné případy,
z nichž jeden z nejtrudnějších, protože zbavil starou
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matku jediného živitele, pro výstrahu reprodukujeme.
Dle zprávy „Budoucnosti“ z r. 1907 dělník Frant.
Wicharf ve Vídni, 21 roků starý, byl jedinou oporou
své staré, práce neschopné matky. Wichart musil jako
jiní kollegové v prácí přistoupiti k odborné organisaci
soc. demokratické. Vydělal týdně 36 až 40 K a to
vzbudilo závist ostatních „organisovaných“, k čemuž
i ta okolnost přispěla, že se nezúčastnil různých schůzí
a zábav spolkových, při kterých na chlebodárce se
nadávalo a nespokojenost zasévala. Sama matka do
svědčuje: „Ačkoliv platil příspěvky pilně, přece mu
bylo jednoho dne oznámeno, že, nevzdá-li se dobro
volně svého místa, bude tělesně ztýrán.“ — To ze
závisti a nenávisti. — Aby měl pokoj, musil krásné
místo své opustiti a za nepatrnou mzdu potom pra
covat u bratří Briinnerů. Ale pro nesrovnalost či ne
voli předsedy odbočky musil zase opustit své místo.
Pak byl od listopadu 1906 až do dubna 1907 bez
práce, od své organisace však, jíž platil příspěvky,
podporován nebyl. Vystoupil tedy z „Ortsgruppe XVI.
der Metallschleifer“ a vstoupil do: t. zv. „Verbands
heimu.“ Poněvadž tohoto ubožáka nesvědomití soc.
dem. štváči po celou zimu práci slibujíce za blázna
měli, hledal si Wichart práci sám bez organisace a
našel ji též v továrně Wagnerově. Toto „samostatné“
počínání vznítilo hněv demokr. organisace a za týden
opět musil jíti. Soudruzi na něho vyzráli nelidským
manévrem. Ubožáka opili, pročež byl propuštěn. Te
prve před svátky mu byla přidělena práce na 8 dní.
Ubožák byl krajně rozčilen, že nemůže dáti své chudé
matce ničeho. Na Štědrý den řekl jí, že jde na slav
nost, kde byli podělováni nezaměstnaní, zatím šel na
smrt... V děsném rozčilení duševním skočil ve Vídni
u mostu Štěpánčina do Dunajského kanálu a utopil
se. Na břehu nechal ubožák kabát a v něm lístek s
těmito slovy: „Organisací (totiž soc.-demokratickou)
ve smrt vehnán. Fr. Wichart.“

51. Svrchu vylíčený zjev je dokladem, že tak
špatně vedená organisace dělnická je daleko horší
nežli kacéřovaný liberální systém, který aspoň osobi
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tost v člověku neničí, popřávaje mu dostatek svobody,
aby se živil, jak umí a kde chce. Při tak pochybeném
vedení dělnické organisace vrátily by se staré doby ne
volnictví v jiném kabátě a s jinými osobami. Na po
pravišti za revoluce francouzské bylo ovšem odsou
zencům lhostejno, jestliže-je popravuje kat ve jménu
krále aneb ve jménu revolučního konventu. Odsuzu
jeme každé znásilňování osobitosti, protože v osobní
Činnosti a ve svépomoci jednotlivce spatřujeme jednu
z nejcennějších složek zdravé sociální politiky. Nejen
vůči státníkům, ale i vůči privilegovaným vůdcům děl
nictva nutno hájiti oprávněnost individuality k náleži
tému respektu.

Jestliže sociální otázka dotýká se. nejcitelněji
všech dělníků, ať již pracují v modré haleně u stroje
aneb v soukenném kabátě za stolem, dlužno také zú
častněnému dělnictvu popřáti příležitost, by samo pou
žilo svého důvtipu a dobré vůle ke zlepšení spole
čenských poměrů. Není to moudré, když se o někom
rozhoduje bez něho. Kdyby dělnictvu nebylo dopřáno,
aby pracovalo též na svém povznesení, nepoznalo by
ani četných obtíží, které jsou spojeny se sociální re
formou dlouholetých zlořádů a nevážilo by si ani vy
možeností takovou námahou vydobytých.

„Celá naše doba nalezá se ve znamení společensko
sociální myšlenky. Říše, státy, obce žijí a pracují v
tomto znamení, všecka povolání a všecky stavy pod
řizují své zájmy společenským a hospodářským jevům,
žijeme v přetvořovacím processu, který neničí forem
státních a společenských, nýbrž obrozuje je novými
silami a novými směry. Může někdo doufati, že děl
nictvu, které ze čtyř pětin tvoří naše obyvatelstvo, lze
odníti svobodu a právo, by v rámci zákona a pořádku
cestou svépomoci v odborových spolcích své posta
vení zlepšovalo? Pokud bude se tak díti, bude schá
zeti v Německu sociální reformě široká působnost.“ ?)

Přese všecku nutnou součinnost povolaných či
nitelů v sociální politice nesmí býti zapomínáno, že

2) Franke, Sociale Praxis XI č. 36.
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koncem konců je každý sám strůjcem svého štěstí a
že všeobecné sociální zlo dalo by se snadno odstra
niti nápravou zvrácenéhoživota jednotlivců, jak správně:
usuzuje bystrý znalec života lidského, Smiles.

„Zkušenost dotvrzuje, že hodnota a síla státu
závisí daleko méně od jakosti jeho zřízení než od
povahy jeho lidí; jestif národ jen soubor. stavu
jednotlivců, a vzdělanost sama jest jen otázkou osob
ního ušlechtění mužů, žen a dětí, ze kterých společ
nost sestává.

Národní pokrok jest souhrn energie a rozšafnosti
každého jednotlivce, právě jako úpadek národa jest
následkem zahálčivosti, sobectví a nepravosti jednotli
vých lidí. To, co obyčejně nazýváme velkým sociálním
zlem, bývá většinou výsledek zvráceného života jednot
livců.

Můžeme je sice pomocí zákona potlačovat, ale
ono vyrazí s novou bujností v nějaké jiné podobě,
pokud stav života a povahy každého z nás nebyl od
základu napraven. Je-li tento názor správný, vysvítá
z toho, že nejvyšší vlastenectví a lidumilnost nezá
leží tak velice v měnění zákonů a přizpůsobování
řádů, ale v tom, že napomáhají a povzbuzují lidi, aby
se povznášeli a zdokonalovali svobodným a neod
vislým osobním jednáním.

Vnější vláda, které člověk je podroben, není
tak důležita jako ta, kterou má v sobě.. Největším
otrokem není ten, kterému vládne despota, ačkoli je
to velké zlo, ale ten, kdo je nevolníkem své vlastní
mravní nevědomosti a nepravosti.

Národové zotročení nemohou dojíti ve svých
srdcích osvobození. změnou pánů nebo zřízení, a
pokud tento osudný klam bude panovat, že svoboda
závisí jedině od vlády, potud všechny změny, dosa
žené největšími obětmi, nebudou mít valného a trva
lého výsledku. Nerozborný základ svobody musí spo
čívati na povaze jednotlivce, kteráž jest zároveň je
dinou zárukou společenské bezpečnosti a národního.
pokroku.“ ')

1) Váňa, Výbor ze sp. Smilesových str. 7.
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Organisace svépomoci.

Jednotlivec, ve spolku sdružený, může daleko
více působiti nežli v osamocenosti, proto také své

„pomoc přiměřeně ve družstvech organisovaná setkává
se s rozhodně větším úspěchem pro celé vrstvy
společenské. Ku povznesení hmotnému i mravnímu
jednotlivých tříd společenských slouží společenstva
zemědělská, konsumní, odborová a vzdělavací.

52. Zemědělských společenstev je nezbytně za
potřebí, nemá-li střední stav rolnický v Čechách při
jíti o všecku půdu následkem obrovského jejího za
dlužení.

Die prof. J. Kožaného koncem r. 1902 dostoupil
stav dluhů ve všech knihách pozemkových, zapsa
ných v Čechách na 34556 millionů korun, na Moravě
na 9948 mil. K, ve Slezsku na 2818 mil. K, úhrnem
tedy 47322 mil. K. Z toho zapsáno 3259-94 mil. K ve
knihách gruntovních. Proti tomu r. 1868 vykazovaly

"Čechy všech hypothečních dluhů 14064, Morava 4508,
Slezsko 1042, úhrnem tedy 19614 millionů K a z toho
15342 mil. K v knihách gruntovních. Dle toho by pří
rost všech hypothekárních dluhů za období od r. 1868
až 1902 činil:v zemích koruny České 27708 mil. K,
t. j. přes 140"/,; dluhů v knihách gruntovních 17176 mil.
K, čili skoro 112"/,. Těmto pro naše zbědované po
„měry opravdu výmluvným číslicím knihovního zadlu
žování odpovídají i číslice exekučních prodejů.

Za řečené 35letí bylo v zemích našich prodáno
160.676 nemovitostí za vydraženou cenu téměř 784 mil.
K. Z nich bylo nemovitostí v knihách gruntovních
152.479 (95"/,), kteréž prodány byly za vydraženou
cenu bezmála 610 mil. K. Velice významné pro naše
„poměry hospodářské jsou též číslice udávající, o kolik
millionů přišli knihovní věřitelé jen proto, že se z vy
-dražené ceny při exekučním prodeji nemovitostí už na
ně nedostalo. Dr. Kožaný uvádí za citovaná léta, že
při svrchu uvedených 160.676 exekučních prodejích
nemovitostí za vydraženou cenu 784 mil. K přišli kni
hovní věřitelé o 178.976 pohledávek v ceně více než
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558 mil. K, z čehož na nemovitosti v knihách grun-
tovních zapsané připadá na 165.000 pohledávek v ob
nosu více než 404 millionů K.')

Tento zoufalý stav přiměl české zemědělce k za
ložení svépomocných družstev a záložen venkovských,.
které jsou sdruženy v Ustřední hospodářské jednotě:
v Praze. Dle zprávy vydané českým odborem země
dělské rady čítala zemědělská společenstva, sdružená
v Ústřední jednotě roku 1907 členů 1419 (r. 1906:
1258), přibylo tedy během roku 1907 161 nových spo
lečenstev a z toho příbytku byly 104 spořitelní a zá
ložní spolky, 57 nákupních, odbytových, zejména stro
jových (44).

Vklady peněžní u Ústřední jednoty obnášely K
K 17,017.436:57, celkový obrat dostoupil výše korun
136,309.36 1.95.

Společný nákup zemědělských potřeb vykazuje
sumu 3,426.724 K za zakoupené potřeby zemědělské,
společný odbyt pak, hlavně na vojenské dodávky
obilí, sena a slámy, pak na společný prodej sušené
čekanky a lihu se soustřeďoval, i bylo prodáno všeho
toho: čekanky 691 vagon za 1,106.544 K, obilí, sena
a slámy pro vojsko za 629.658 K.

Družstevní organisace pečuje dále o potlačování
lichvy, o podporu konversí hypotečních zápůjček jako
i pojišťování rolnictva i čeledi; více než 800 spořitel
ních a záložních spolků po vesnicích vede již jedna
telství „Zemského pojišťovacího fondu císaře Františka
Josefa 1“ (Zemská pojišťovna starobní.)

Utěšený rozvoj vykazují Raiffeisenovky, zaklá
dané a vedené po většině kněžstvem, ačkoliv proti
nim jednak brojili mnozí podplacení agenti z ohledu
na ušlý zisk výdělečným bankám, jednak z malicher-
ného důvodu, že záložny tyto jsou původu katolického.
Záložny započaly činnost u nás r. 1890 počtem 2, r.
1894 bylo jich pouze 16, od r. 1897 začínají se ují
mati a nyní průměrně přibývá ročně 100 nových ústavů.
Koncem 1904 působily 822 Raiffeisenovky, poskytujíce:

») JUDr. A. Koťátko, Agrární otázka str. 27. a n.
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členům zápůjčky na úrok 4%/,—5'/,. Záložny tyto ku
povaly pro své členy hnojivo a uhlí; r. 1904 dodaly
zboží za 15 mil. K. Přičleněných družstev hospodář
"ských bylo celkem 97, z nichž mlékařských 33, skla
"dištních 10, nákupních 26, strojních 9 atd.

Družstevnictví naše se zmáhá, ale stále ještě po
kulhává za cizinou. V tom ohledu je nám vzorem Dán
sko, kde je družstevnictví na světě nejpokročilejší. Tu
bylo na př. r. 1902 1057 družstev mlékařských. V le
tech 1880—1884 vyvezeno do Ciziny másla za
29,140.000 marek, r. 1903 přičiněním těchto družstev
vyvezeno ho už za 192,942.977 marek. Máslo se vy
váží především do Anglie, pak do Německa, Švédska
atd. Následkem pokroku mlékařských družstev a zdo
konalením výrobků svých družstva nalézají nové a
nové trhy. Zvláštní kontrolní spolky vysílají své úřed
níky dvakrát za měsíc ku prohlídce přidělených hospo
dářství, kde zkoušejí mléko. Tak dostane se na trh
zboží nejlepší. Jiné spolky mají za úkol mlékárnami
dodané máslo baliti a zasílati. Družstva pro vývoz
vajec docílila vyšších cen při vejcích: r. 1895 činila
-cena průměrem 06i K za kg, r. 1899 však již 0:80 K.
Koncem r. 1903 mělo Dánsko 29 společenských jatek
se 66.574 členy. Prasat poraženo tehdy 928.850 za 56
mil. K. Vedle těchto působí tu dobře družstva nákupní
a pak spolky konsumní, které zdárně působí hlavně
na venkově. Spolky tyto r. 1903 prodaly zboží za
19,765.558 K a kupují většinou u velké společnosti
nákupní. Jen družstevnictvím pomohlo si Dánsko k
blahobytu. Družstva ochraňují jednotlivce před vydí
ráním, ale zároveň bdí pilně, aby výrobcové podávali
zboží jakosti nejlepší.

Nepříznivé poměry zemědělské v Čechách jeví
se též úbytkem zemědělského obyvatelstva a nepřízni
vým rozdělením pozemkového majetku. Při sčítání r.
1900 napočteno pouze při zemědělství a lesnictví
1,326.374 osob, tedy o 117.078 méně nežli r. 1890.
Držebností se čítá

malých 703.577 t.j. 809, a zaujímaly 125%/,půdy veškeré
„středních 164.049 t.j. 190% , :

velikých— TI6 t.j. 01% ,
» o » *

n 3569, » „
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Z veškerých držebností v Čechách připadalo na osoby
právnické (obce, okresy, zemi, stát, církev a zbožné
nadace) celkem 614.588 hektarů půdy t. j. 12:19, ce
lého království. Cifra tato značně redukuje přehnané
zprávy o nesmírném bohatství pozemkovém „mrtvé
ruky.“ ")

K pojištění půdy pro malého českého člověka
má sloužiti Pozemková banka v Praze, která založena
byla 1907 předními našimi vlasteneckými pracovníky:
prof. Bráfem, prof. Grubrem, ředitelem Procházkou,
princem Schwarzenbergem atd. Banka pozemková bude
prováděti vnitřní kolonisací a parcelaci po vzoru Anglie,
Ruska, Německa a Uherska, kde již od r. 1905 s ka
pitálem 5 millionů K. banka pozemková pracuje.

Poláci v Poznani, kde ovšem činnost jejich jest obrá
cena proti kolonisaci německé. V celku vládnou polské
banky v Poznani kapitálem 15 mil. marek. V Haliči
zřídili si Poláci bank parcelacyjní jako společenstvo
s ručením obmezeným. Družstvo to mělo roku 1907
podílů členských 162.225 kor. a čistý výtěžek v roce
tom obnášel 105.249 kor. V Prusku vedle osidlovací
komise působí soukromá banka Landbank v Berlíně,
jejíž činnost také hlavně vztahuje se na země polské
v Poznani.

U nás dosud v tomto směru soustavně se ne
pracuje a přece poměry naše v příčině rozdělení půdy
zemědělské nejsou nijak příznivé a stále se horší. Pro
německé krajiny v Čechách navrhoval již před lety
prof. Herkner zřízení zvláštního bankovního ústavu,
který by sprostředkoval osidlovací akci. U nás dosud
ústavu není, který by se touto činností zabýval. Tuto
vnitřní kolonisaci chce prováděti Pozemková banka.
Ku provádění tohoto programu nebude třeba ani ex
propriace, u nás bude lze postupem času dosti velko
statků koupiti dobrovolně bez nuceného zakročení.
Pozemková banka hodlá velké statky děliti na střední
selské statky podle předcházející poptávky a to buď

1) Srovnej Zprávu zem. rady 1907.



— 128 —

na svůj účet nebo v komisi, jak činí také stávající
banky cizí. A že Činnost tato, i když pohybovati se
bude přesně v kolejích hospodářské účelnosti a po
ctivosti, bude vynášetí bance i akcionářům zisk, o tom
pochybovati nelze.

53. Ochranu stavu řemeslnickému přinášejí spo
lečenstva, jimž zákonem z 1907 poskytnuta větší pravo
moc. Ježto však společenstva jsou zřízením nutným a
zákonem nařízeným,nespadají do druhu organisací do
brovolných. Proto nejednáme zde o nich, ač jejich
váhu v oboru svépomoci nepodceňujeme © Věnujeme
pozornost útvarům svobodným, ze soukromé svépo
mocné snahy vyplývajícím.

Pro stav řemeslnický a pro všecky malé lidi vý
hodou jsou spolky konsumní, poskytující svým členům
levnější nákup životních prostředků. ')

Kolébkou konsumních spolků byla Anglie, kde
v letech čtyřicátých minulého století sdružili se chudí
fkalci a nastřádavše po 3—6 pencích kapitál 28 liber
šterlinků (672 K), otevřeli společný obchod za tím
účelem, aby za levnou cenu zaopatřili si nutné potřeby
životní Původní základ konsumních spolků byl tedy
čistělidumilný Sdružení toto jsouc poctivě spravováno,
zmohlo se tak, že v roce 1897 mělo již svůj parní
mlýn, přádelnu, tkalcovnu, ba i nové lodě dopravní a
činil jejich roční obrat 7 mil. korun a zisku téměř I
million.

> Úspěchy tohoto konsumního spolku pobídly i
jiné odbory, aby zakládaly podobné spolky, a během
několika let založeny konsumní spolky takřka ve všech
státech evropských V roce 1897 napočítáno v Anglii
na 1600, ve Francii 1400, v Belgii 192, v Italii 1100,
v Nizozemí 70, v Dánsku 350, ve Švýcařích 344, v
Rusku 500, v Německu 1500, v Rakousku přes 800
konsumních spolků.

Zato ve Spojených státech amerických, kdejest prů
mysl v největším rozkvětu a vysoké mzdy dělnické
umožňují dělníku bez pomoci sdružení životní potřeby

v) Dr. Herkner, Děln. otázka str. 181 a n.
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své si zaopatřiti, napočtěno v roce 1890 pouze 33 kon
sumních spolků.

V Čechách povstal první konsumní spolek v le
tech šedesátých minulého století v Praze. Zakladatelem
jeho byl organisátor a vůdce dělnictva, Dr. F. L. Chle
borád. — Reelním vedením zmohl se tento konsumní
spolek a dal podnět ke zřizování podobných spolků
v čelnějších průmyslových městech v Čechách a dnes
možno s určitostí říci, že již 60 procent měst mají svá
konsumní družstva. A jest to hlavně strana sociálně
demokratická, která přičiňuje se o zřízení konsumních
spolků.

Pokud se týče zákonné úpravy konsumního druž
stevnictví u nás, jsou zřizovány převážnou většinou po
travní spolky na podkladě zákona o hospodářských
a výdělkovýchspolečenstvechz9. dubna 1873č. 70.ř
z. Účelem konsumních spolků (dle úmyslu zákono
dárce) mělo býti zaopatřování životních potřeb za
levný peníz pro členy sdružení; z reservního fondu
pak, kterého není zapotřebí ku vedení obchodu, měly
se poskytovati zálohy bezúročné aneb na možný úrok
členům v neštěstí neb v. nouzi se nalézajícím.

Zákonodárce nazíral na konsumní spolky se sta
noviska. lidumilnosti a spatřoval ve výhodách jim po
skytnutých kus sociální politiky moderní. Než během
času a dle okolností pozdějších změnila. se konsumní
družstva z instituce blahodárné v středisko politických
třenic s rázem kapitalistickým.

Jsou známy případy, že mnoho rodin uvrženo
bylo v bídu. jen tím, že peníze a to peníze ani nevy
získané věnovány byly na prostředky agitační a druž
stvo konsumní. spělo v záhubu, strhujíc své členy s
sebou. Zejména v. konsumech sociálních demokratů
mělo stranictví převahu nad lidumilností a proto ve
mnohých spolcích skončeno fiaskem.

Konsumní spolky zvrhly se leckde na Čistě vý
dělkářská družstva a ráz humanitní ztratily tím, že ne
prodávají jén nutné potřeby denního života, nýbrž dnes
obchodují předměty luxusními, ku př. s cukrovinka
mi, čokoládou, koňakem, likéry atd. Také zboží není

6
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ve všech konsumech dobré, jak stanovy předpisují.
Správcové konsumních spolků většinou nejsou odbor
níci, nerozumějí jakosti zboží, jinde zase předáci při
jímají od dodavatelů i vděčné projevy pozornosti na
úkor jakosti dodaného zboží.!)

Ve Švýcarsku r. 1907 přináleželo © zemskému
svazu celkem 259 konsumů, z nichž statistiku svazu
podalo 242 konsumy, které mají 171.603 členy, 794
obchody a zaměstnávaly 2838 zřízenců. Obrat obná
šel 69,596.679. franků, celkový výtěžek 5,996.977 fr.,
z něhož členům vyplaceno 5,074.807 fr. na dividen
dách. Celkové jmění konsumů, přináležejících ku svazu,
5,044.043 franky.

Skvělé výsledky docílily konsumní spolky ve
Velké Britanii. V roce 1881 bylo kons. společenstev
971 s kapitálem 151,300.425 fr., obratem 385,279.626 fr.,
výtěžkem 36,610.050 fr.; r. 1893 bylo kons. společen
stev 1421 s kapitálem 347,955.875 fr., obratem
798,147.400 fr., výtěžkem 103,490.150.

V roce 1906 dostoupil počet kons. společenstev
na 1448 se 2,222.417 členy. Na závodní podíly bylo
členstvem složeno 683,764.700 franků, obchodní obrat
dostoupil výše 1583,844.300 fr. Dostoupil tedy obrat
jejich téměř té výše, jaka veškeré hrubé vydání ra
kouského státu téhož roku.*) Výtěžek dostoupil výše
249,306.250 fr.

V Německu je nyní 2200 konsumů se 250.000
členy a peněžním obratem 300 mil. marek.

Z uvedeného rozhledu po výsledcích konsum
ních spolků patrno, že v dobrém duchu sociální po
litiky vedené konsumy prospívají malým lidem a ne
poškozují obchodní stav. Ovšem výstřelky jsou zavr
žení hodny a také v Rakousku chystaná změna zá
kona o družstevnictvu uvede též konsumy do zdra
vých kolejí. Zákon z 9. dubna 1873, upravující
družstevnictví v Rakousku, má býti novým poměrům

1) Z přednášky Dra Kusého na sjezdu česk. obchodu v
Brně 1907.

3) Srovnej čas. „Práce“ v Hradci Král. 1908 v delším
pojednání od Leonarda, „Laciný chléb.“
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přizpůsoben. Za tím účelem konaly se z jara 1908
porady ankety, při níž ministr spravedlnosti, dr. Klein,
nastínil povšechnými rysy názory vlády o chystané
reformě.

Ministr v podstatě uvedl tyto myšlenky:
„Boje o zásadu společenstevní jsou skončeny.

© ceně a prospéchu těchto sdružení solidárních zájmů
zavládlo všude totéž mínění. Společenstva stala se
zemědělství a živnostem | nezbytnými pomůckámi,
drobný obchod věnuje jim svou pozornost, aby mohl
jich použiti ke svým účelům snad jako nákupních
společenstev a poslední odběratel snaží se rovněž
touto associační formou zvýšiti poněkud kupní sílu
svých peněz.

Nám jde nyní o to, abychom učinili si rozvahu
30letého vývoje, za něhož vyskytly se nové problémy
společenstevního života, jimž nynější zákon naprosto
nepostačuje. Nebudou to ani tak veliké základní rysy
zařízení společenstev, nýbrž právnicky a hospodářsky
složité podrobné otázky společenstevní praxe, jimiž
bude se nyní zákonodárství zvláště zabývati. Že or
ganisace, jíž dostalo se společenstvům zákonemz r.
1873, je zdravou a správnou, o tom svědčí dokonale
zdar společenstev v Rakousku. V r. 1873 bylo asi
1550 společenstev, koncem r. 1906 je jich již 17.663.
Uvěrní společenstva vzrostla za řečené období z 943
na 7866, při čemž důležitá úloha připadá zakládání
pokladen dle soustavy Raiffeisenovy. Počet konsum
ních spolků vzrostl z 540 na 965. V r. 1878 vyka
zovala v rejstříku zapsaná družstva úvěrní 299.867
členů; koncem 1903 vykazují již 1,634.375 členů.
Počet členů registrovaných konsumních spolků ob
nášel r. 1878 jen 26.421, koncem r. 1905 již 240.799
členů atd. Tedy v každém směru přírost a rozšiřo
vání. Podobně se to. má s činností družstev. Uhrn
poskytnutých úvěrů stoupl ze 409 mil. K v r. 1885 na
1281 mil. K v r. 1903, úhrn vkladů za totéž období
z 384 na 1453 mil. K atd.

Nynější revise společenstevního práva jest jen
třeba, pokud vzrostem a intensivní účastí společen
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stev v obchodním životě vyskytly se v zákoně me
zery, neb pokud některá ustanovení ukázala se nedo
stďtečnými a tím nastala potřeba platný zákon dopl
niti a zlepšiti. — Z hlavních změn, které bude
nutno provésti, uvésti sluší především předpisy
o povinném ručení. Na místě neobmezeného ručení
má osnovou nastoupiti neobmezená povinnost doplat-.
ková, která věřiteleodkazuje výlučně na řízení re
partiční a i toto z různých stránek hledí zlepšiti. Po
dobná pravidla o doplatkové povinnosti mají se za
vésti u společenstev s ručením obmezeným.

"Další důležité předpisy týkají se okamžité, mi
mořádné pomoci, kterouž mají družstva překonati
přechodnou tíseň; to má státi se zejména vypsáním
dodatečného vplacení na společenstevní podíly, kte
rážto otázka má býti rozřešena zcela určitě proti do
savadním pochybnostem a kolísáním judikatury i praxe.
Další novota týká se přesného vedení seznamů člen
ských. Před velmi obtížným problémem ocitá se zá
konodárství, pokud jde o otázky, jež souvisí s úpra
vou kKonsumních spolků. Osnova se snaží zjednati
kompromis mezi požadavky vzájemně si odporujícími,

„abyjednak čelilo se nepřístojnostem, jež vyskytly se
snad při jednotlivých konsumních spolcích, na druhé
straně však aby nebylo nad. míru stíženo sdružování
k úspěšnému opatřování životních a hospodářských
potřeb.“

Ministr končil: „Uznávám zdárnou činnost spo
lečenstev pro ony vrstvy obyvatelstva, jež jich potře
bují, stejně jako vy. Poněvadž společenstva usnad
ňují malým a středním podnikům sesilení jich kapi
tálové základny a dovolují zvýšiti hospodářský effekt
malých a středních důchodů, jsou jedním z nejvy
datnějších nástrojů středostavovské politiky a budu

tudíž šťasten, přispěje-li osnova k tomu, aby dodalanovou vzpruhu zdaru společenstev.“ !)
54. Dělnický stav nabyl opět v odborových spol

cích pevnou tvrz proti necitelné volné soutěži a bez

1) Fin. listy 1008 č. 18.
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ohledné kapitalistické výrobě.') Vlast odborového sdru
žení dělnického dlužno hledati v Anglii, kde také je
kolébka liberálního hospodářství moderního. Utlak ne
milosrdného liberalismu vyvolal protitlak u vykořisťo
vaných. Odborové spolky dělnické v Anglii prodělaly
skutečně cestu křížovou, neboť na koaliční (společný)
postup dělnictva ku zlepšení covních poměrů byly

vysazeny ukrutné tresty několi SEA žaláře. Drakonické tresty nemohly odstrašiti lid ří pohybovali
se mezi dvěma jen možnostmi, zemřítihlad továrně
aneb v žaláři, od společné snahy po zlepšefogesne
sitelných poměrů a tak dnes Anglie má téměř veškeré
dělnictvo odborově zorganisováno k nemalému pro
spěchu svého světového průmyslu. Vládní kruhy v ji
ných státech, na př. v Německu i v Rakousku, stavěly
se příkře proti koaliční snaze dělnictva, ačkoliv právo
toto je dáno již zákonem přirozeným a nesmí býti zá
kony státními popíráno, jak vystihuje tuto pravdu en-.
cyklika Lva XIII. slovy: „Jako přirozeně puzen je člo
věk spojovati se s jinými ve velikou společnost státní,
právě tak touží po jiných spolcích, jichž nejbližším
cílem je prospěch soukromníků. Stát nemá moci je
beze všeho ohledu rozpustili, protože by jednal sám
proti sobě, ježto z téhož důvodu a na tomže základě
stát vznikl jako spolky soukromé totiž na příkaz spo
lečenské povahy lidské“.*)

Spolky odborové jsou zvláštní druh dělnických
spolků, slučujíce ve svém svazu dělníky jen jednoho
a téhož druhu práce, n. př. kovodělníky, dřevodělníky,
oděvníky, tkalce atd. Odborové spolky mohou pečo
vati o odborné vzdělání svých členů a mohou tím při
spěti ku povznesení svého průmyslového odvětví, pro
tože vzdělané dělnictvo je zárukou solidní výroby.
Následkem důkladnějšího odborného vzdělání stává se
postavení dělnictva vůči zaměstnavatelům pevnější a
výhodnější, protože žádný zaměstnavatel neodváží se
vycvičeného dělníka zaměniti za nevycvičeného. Chrání

1) Dr. Herkner, Děl. otázka str. 41. a n.
2) Enc. „O otázce dělnické“ 1891 vyd. v „Čas. Úvahách“

1897 str. 37..
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tedy odborový. spolek práci samu a chrání pracovníky
před vykořisfováním, nehledíc k tomu, že spolek ta
kový svou podpůrnou pokladnou pro nemoc, neza
městnanost a úmrtí zlepšuje životní poměry svých
členů. Odborové spolky nabývají významné váhy ve
výrobním světě svou Široce založenou organisací, ne
boť spolky jednotlivé jsou články krajinských, zem
ských a říšských svazů. Kolébkou odborových spolků
jest Anglie, kde dělnictvo nalezlo ve svých Trades
Unions mocnou záštitu před ničivým vlivem velkého
kapitálu. Z Anglie šířily se spolky odborové po celém
světě. Dle věstníka pracovní rady v New Yorku kon
cem r. 1906 jeví se stav odborových organisací ná
sledovně: Anglie 2,737.216 členů, Nizozemsko 128.845,
Belgie 158.116, Dánsko 98.432, Švédsko 200.924,
Norvéžsko 25.339, Německo 2,215.165, Rakousko
448.270, Uhry 153.332, Srbsko 5.350, Bulharsko 5.000,
Španělsko 32.405, Italie 273.754. V tomto počtu orga
nisovaného dělnictva je 372.920 žen a 108.891 děl
nictva zemědělského. Příjmy všech dělnických organi
sací vykazují 54,624.404 marky, vydání 46,390.349
marek.

Na základě sociálně demokratickém bylo v Ce
chách a na Moravě koncem r. 1906 sdruženo odbo
rově 40 průmyslových odvětví v 500 organisacích
s 37.220 členy, z nichž 3250 byly ženy. jmění jejich
obnáší 869.137 K a vydávají 48 odborných listů,
z nichž 41 list je závazně členy odebírán.')

Poměrně. mladé odborové hnutí křesťansko-soci
ální vzmáhá se též utěšeně a zaslouží náležité pozor
nosti u sociálních politiků. Není zajisté každému děl
níku vhod, snášeti despotismus sociálně-demokratic
kých vůdců za několik korunek spolkové podpory,
proto sdružuje se dělnictvo rakouské v odborových
spolcích na základě křesťansko-sociálním. V Čechách
založeno bylo v Hradci Králové počátkem r. 1902
Všeodborové sdružení, které v době 5 let učinilo po
zoruhodný rozmach, neboť koncem r. 1907 čítalo již

') Srovnej Soziale Rundschau r. 1998 č. 3.
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8000 členů a přijalo od svých členů 30.658 K, z nichž
na podpory vyplatilo 9573 K. Vydává svůj odborný
časopis „Práce“, jenž šířen v 10.000 výtiscích. Větším
ještě zdarem pracuje křesťanské odborové sdružení na

„Moravě, neboť čítá 16.000 členů. Sdružení křesťansko
sociální české i moravské předstihují sociálně-demo
kratické svazy svým reelnějším a ideálnějším vedením
a zaujala v krátké době přední místo na poli křesťan
ské sociální politiky.

V cizozemsku odborové hnutí na základě kře
sfansko-sociálním čítá slušný počet stoupenců. Roku
1907: V Německu bylo 3772 odbor. skupin se 352.467
členy, v Rakousku. 760 skupin se 61.767 členy, v Bel
gii 256 skupin se 32.967 členy, v Nizozemsku 390
skupin s 18.321 členy, ve Švýcarsku 152 skupiny se
12.060 členy, v Italii 200 skupin s 10.000 členy,
v Rusku (v Lodži) 2000 členů. Z uvedených čísel je
patrno, že nemůže strana sociálně-demokratická vy
dávati se za jediného zástupce dělnictva a také vládní
kruhy nemohou dbáti na přání jen této strany. Až
bude v Rakousku provedena říšská organisace odbo
rových spolků křesťansko-sociálních, vynikne teprv
početní jejich síla a váha.

O svépomocných družstvech ku povznesení
mravního stavu pojednáváme ve stati o úkolech orga
nisovaných činitelů v sociální politice.

Ke konci své úvahy o výhodách organisované
svépomoci poznamenáváme ještě, že mohou svépo
mocná družstva jen tehdá plniti svůj úkol, jestliže se
těší ochraně státní moci a jestliže při tom požívají
přece dostatek samosprávy, aby členové svépomoc
ného družstva mohli svaz tento považovati za dílo
své a dle toho pracovali pro ně s nadšením. Samo
sebou se rozumí, že prosperuje svépomocné družstvo
jen ve státě, který je prodchnut citem pro právo a
spravedlnost. Kdyby scházely společnosti pojmy pro
mravnost a spravedlnost, pak ani nejdůmyslněji ve
dená organisace odborová by mnoho neprospěla,
neboť by se podobala muži, který chtěje tonoucímu
v bahně pomoci, postavil se sám na půdu bahnitou



a pak po krátké marné námaze sám posléze do bah
nité propasti se propadl.

Zkušenost starých dob nás učí, že ve znemrav
nělé a právního citu zbavené společnosti nic neězmohly
odborové pomocné svazy na rozkaz státní založené,
Podobná nucená společenstva byla zavedena zákonem
císaře Theodosia v říši římské, kdy poctivá práce se
také nevyplácela jako za dnův našich a kdy bohatství
-plynulo jen do kapes lichvářů a privilegovaných stavů.
V prohnilém státě římském nedovedly nařízené odbo
rové svazy vrátiti práci její cenu; toho docíleno bylo
křesťanstvím teprv. ve středověku, kdy pro činnost
svépomocných spolků byla získána nutná půda v roz
šířeném mravním cítění občanstva a v právní snaze
křesťanského státu.')

Jaký rozdíl je mezi svobodným družstvem, pů
sobícím za doby přísných mravů a mezi svazem nu
ceným v době otupělého právníhocitu, seznáme ihned,
když srovnáme, jaké výhody poskytovaly řemeslucechy
v době svého rozkvětu a jaký zisk přinášejí. živno
stenská společenstva řemeslu nyní.

Přicházíme tím opět ku přesvědčení, že při nej
lepších svépomocných družstvech musí býti vždy pe
čováno o mravní výchovu lidu a že náboženské zá
sady, jakožto nejspolehlivější mravní základna, nesmí
nikdy ze slovníka sociálních nauk býti vypuštěny, ne
chceme-li stavěti na písku reformní palác sociálního
blahobytu.

Kněz v sociální politice.

.55. Každý činitel v opravné snaze sociálního zla
je ve veřejnosti vítán, jen spolupůsobení stavu kněž
ského bývá nesoudným davem odmítáno, jako by
kněz vůbec byl bezvýznamným činitelem v rozvoji
společenských poměrů.

V prospěchářské naší době potkáváme se často de

1) Dr. Ratzinger, Geschichte der kirchl. Armenpflege, str.
595
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cela s hlasy, že kleru nyní potřebí není, když lidstvo
položilo všecek svůj úkol ve zmnožení hmotných zá
loh a pozemských statků. Hlasy tyto pronášŠívají po

"vrchní duše, citověji založení lidé jsou zcela opáč
ného názoru. Německý spisovatel Koppstein vydal r.
1906 knihu „Moderní křesťanství“, sepsanou na zá
kladě četnými intelligenty vyplněných dotazníků, jimiž
se dotazoval, zdaž naše společnost potřebuje kněze.
Ze zajímavých výroků uvedeme jen několik. Professor
Czerny, proslulý heidelberský klinik, odpověděl: „Po
třebujeme duchovního, jako nositele mravního poslání,
aby byl protiváhou materialismu. Zvláště u lože ne
mocného nutně potřebuje lékař kněze, jako své po
moci a doplňku. Přes všecka státní lidumilná opatření
bude míti kněz vždycky místa dosti v dobročinnosti
soukromé.“ — Spisovatel Bedřich Dernburg napsal:
„V naší době farář tvoří svůj úřad, nikoli úřad faráře.
Kněz v moderní době musí býti silnou osobností.
Není otázky ve vědě, umění a v životě duševním, kde
by farář, čerpaje ze staletých pokladů moudrosti a
života, nemohl kleslou mysl vztýčiti a potěšiti roztrp
čené srdce.“ — Professor Egelhaaf píše: „Více, nežli
kdy jindy, potřebuje naše doba duchovního. Čím duch
času je exaktnějším, čím více přibývá vynálezů, čím
více věda se šíří, tím více potřebujeme protiváhy ná
boženského idealismu a jeho majestátní výše.“ — Spi
sovatel Gustav von Falke odpovídá: „Co chcete?
I lidé bez vyznání potřebují kazatele. Dokud má člo
věk duši, nemůže býti bez duchovního. Zda potřebuje
moderní naše doba duchovního? Ach, jaké množství
sociální práce ho čeká!“')

Klassický posudek pronesl o působnosti kleru
stařičký mocnář, císař a král František Josef I. při
holdu duchovenstva katolického k 60Oletémujubileu
dne 26. listopadu 1908:

„Dobrotivý osud mně popřál dožíti se 60. vý
ročí dne, kterého jsem vstoupil na trůn otců svých.
Děkuje nejzbožněji božské Prozřetelnostiza. tento

") Citováno dle „Čecha“ 1906 č, 78.
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řídký dar, jsem velmi potěšen, že vidím u sebe
episkopát a ostatní zástupce rakouského světského
a řádového duchovenstva. Ve našich rukou spočívají
nejsvětější statky lidstva. Spravujete to, co povznešeno
jest nad všechny zmatky času, ba i nad všechno po
zemské. Spravujete to, co v člověku jest věčné. Věr
ným plněním povinností svého duchovního úřadu pro
kazujete však též státu a celé společnosti velké, ba ne
ocenitelné služby. Denní starosti budou vždy lidi roz
lučovati, spory a strany jsou nezbytny. Vaším posláním
jest však hlásati smíření a mír, jehož svět sám si ne
může dáti. Víra je bezpečnou kotvou, v níž nalézá
každý v bouřích i v životních zápasech záštitu a oporu.
Vyučujíce víře a spravujíce svůj úřad, můžete vždy
spoléhati na ochramu státní moci. Já sám jsem věrným
synem církve, jež naučila mne v těžkých dobách od
danosti, jež poskytla mi tak často v neštěstí útěchy,
jež byla mně a mému domu věrnou vůdkyní na všech
cestách života. Zástupcům jejím tlumočím v tomto pro
mne nezapomenutelném dni svůj nejvřelejší a osobní
dík.“

Očitý svědek rozvoje světových událostí a mi
nulého století vydal sociální váze kleru skvělé, nade
všecky námitky povznesené svědectví.

Tedy ani v naší době není kněz zbytečným člově
kem, nýbrž zcela oprávněným, ba nepostrádatelným pra
covníkem v sociální politice. K tomuto vážnému a časově
důležitému úkolu potřebuje kněžstvo však přípravy a
přiměřeného vzdělání. Již před 40 lety r. 1869 na
schůzi německých biskupů ve Fuldě prohlašoval biskup
mohučský V. z Kettelerů potřebu sociální výchovy
duchovenstva slovy: „Církev musí vzbuditi v kleru
zájem pro hnutí dělnické. Snad se kněžstvo méně
o toto hnutí stará, protože o pravé podstatě a roz
sahu sociálního zla není dostatek poučeno a také po
mocných prostředků nezná. Otázka dělnická pří filo
sofickém a pastoračním výcviku kleru nesmí býti ml
čením opomíjena. Je svrchovaně zapotřebí, aby někteří
kněži byli určeni ke specielnímu studiu národního ho
spedářství a vysíláni byli cestovními stipendiemi na
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studijní cesty ke shlédnutí pracovních poměrů a ochra
nářských opatření v cizině“.") Slova velikého sociologa
na stolci biskupském byla sice pronesena již před 40:
lety, ale u nás v Rakousku a specielně v Čechách
mohla by býti každou chvíli opakována s časovou
platností.

56. Mnozí kněži by rádi pracovali na poli soci
álním, jen kdyby věděli, jak si mají vésti. V hra
deckém kněžském semináři je sociologie křesťan
ská od r. 1901 zvláštním předmětem, ale do tak skrov
ných mezí odkázaným, že se již ani více uskrovniti
nedá. Vláda na předmět tento a na vyučovací pro
středky nepřispívá ani haléřem. V Praze je sociologie:
spojena s právem církevním a zřízena pro oba před
měty zvláštní stolice. Je otázkou, proč se tak nestalo
ve všech bohosloveckých ústavech. Na Moravě v Brně
pro sociologii je zvláštní docentura.

Jestliže škola neposkytuje bohoslovcům dostatek.
přípravy, je třeba nutných vědomostí opatřiti si sebe
vzděláním.?)

K tomu slouží v přední řadě odborná literatura.
Z četných děl uvádíme pro začátečníka jen 2 spisy
v českém rouše vydané ve Vzdělavací katol. bibliotéce
(u Kotrby v Praze). Biederlack T. J. „Sociální otázka“
a Kathrein T. J. „Socialismus“. Z německých spisků
odporučujeme: Dr. Heimbticher „Die praktisch-soci
ale Tátigkeit des Priesters“ (M 180) 1904 u Schonigha.
v Paderbornu III. vyd. a Hitze „Die Arbeiterfrage“, Berlín
1905 (M 1—). Kdo si opatří rozhled na poli sociál
ním studiem těchto spisků, můžes prospěchem čísti
kterékoliv jiné odborné dílo.

Ku práci na poli sociálním povzbuzuje též dobrý
příklad jiných a napodobení dobrých vzorů. V tom:
ohledu nemusí klerus vyhledávati snad příklady v ci
zím táboře, nýbrž nalezne ve vlastních řadách a v ka
tolické straně všech zemí působivé vzory. Zběžný

1) Dr. Heimbiicher, Die prakt, soc. Tátigkeit des Priesters,
1994 str. 7.

* Srovnej článek dra. Tumpacha, Sociologie v semin..
českomor., ve Vlasti XII. str. 649.
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přehled po vykonané již práci, ať pérem aneb živým
:slovem, nás přesvědčí, že přese všecko vylučování
kněžstvo pracuje obětavě a úspěšně.

Programovými spisy jsou encyklika papeže
Lva XIIL „Rerum novarum“ o otázce dělnické z 15.
května 1891 a o křesťanské demokracii z 18. ledna
1891. V českém překladě vyšla v „Čas. Úvahách“ Ir.

č. 3. v Hradcí Králové.
Ve Francii zasluhují zmínky katoličtí spisovatelé

hrabě /osef de Maistre, vikomte Luis de Bonald, po
litik hrabě A/bert de Mun, z kněží Paskal, Lemire
a Naudet. Sociální politik Bedřich Le Play a belgický
spisovatel Karel Périn, jehož díla „Křesťanská poli
tika“ a „Národohospodářské nauky“ vyšly též vněm.
překladě u Herdera a získala si světového jména.

V Italii vynikli: Dr. L. Cossa, jehož spisy „Zá
klady národohosp. nauky“ a „Uvod do studia národn.
hospodářství“ vyšly též u Herdera, dále E. Constanzi,

„Josef Toniolo a j.
V Anglii vyvolali křesť. sociální hnutí Carlytes,

Ruskius a Maurices. Mezi katolíky tamními vynikl
Manning a K. Devas.

V Německu pozorujeme zvláště čilý ruch na poli
křesť.-sociálních oprav. V popředí zasloužilých mužů
v tom ohledu stojí: mohučský biskup Ketteler, jehož
„Dělnická otázka a křesťanství“ již r. 1864 dočkala se
3. vydání; dále uvádíme kanovníka dra. Moufanga
„Remeslnickou otázku“ (1864). Vděčné zmínky zaslu
huje Aď. Kolping, zakladatel katol. jednot tovaryšských
v letech padesátých stol. 19. Mezi národními hospo
dáři veliký význam má katolický sociolog Jíří Rafzin

„ger, jehož „Volkswirtschaft in ihren sittlichen Grund
lagen“ dočkala se r. 1895 2. vydání (M 850). Podrob
nější výčet sociálních pracovníků z posledního desitiletí
udává zmíněná již kniha dra. M. Heimbuchera „Die
praktisch-sociale Tátigkeit des Priesters“ z r. 1902"
„a Herderův „Staatslexikon“ sv. 5. str. 1228. Z těchto
pramenů uvádíme ku vzpomenutým již spiskům pro
začátečníky další pomůcky k sociálnímu studiu. Pro
„sociální pracovníky je výborná studnice v publikaci
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jesuity sepsané a vydané „Sociální otázka objasněná
hlasy z Maria-Laach“ (Die sociale. Frage beleuchtet
durch die „Stimmen aus Maria-Laach“, posud 3 svazky,
Fb. 1891—1900 (18-55). Velice cenným dílem pro soci
alismus jest „Staatslexikon“, jenž vyšel ve 2. přepra
covaném vydání. Dilo řídil dr. Julius Bachem za spolu
pracovnictví nejlepších sil A''za patronátu Górresovy
společnosti. Vyšlo ve Frýburce v 5 svazcích po 20 K.

Z větších spisů,jež oceňují a vysvětlují socialis
mus, sluší uvésti: A. M. Weiss O. Pr.: Sociale Frage
und sociale Ordnung oder Handbuch der Gesselschafts
lehre, 4. svazek díla „Apologie křesťanství“, jenž vyšel
samostatně ve Frýburce 1896, 3. vydání. Albert Stěckl
(+ 1895): Das Christenthum und die groBen Fragen
der Gegenwart auf dem Gebiete des geistigen, sittli
chen und socialen Lebens, 3 svazky, Mohuč 1879 nn.
(1050); abbé Elie Méric: Die socialen Irrtiimer der
Gegenwart, Mohuč 1889 (4); Hifze: Kapitál und Ar
beit und die Reorganisation der Gesellschaft, Pade
born 1880 (450); Karel Eberle: Socialpolitische Fra
gen, Stans 1890 (3:00); Alfred Ebenhoch : Wanderungen
durch die Gesellschaftspolitik, Linec 1896 (3:20); /iří
Hertling: Aufsátzen und Reden socialpolitischen In
halts, Frýburk 1884 (2:40); týž: Kleine Schriften zur
Zeitgeschichte und Politik, Frýburk 1897 (5—) a Na
turrecht und Socialpolitik (3. podíl Górresovy společ
nosti na rok 1893), Kolín 1893 (1'50); Wiard Klopp:
Die socialen Lehren des Freiherrn Karl v. Vogelsang,
Sv. Hippolyt 1895 (6-20); pak: Karel! Waserab : Social
wissenschaft und sociale Frage, Lipsko 1901; ;Pavel
Weisengrůn: Der Marxismus und das Wesen der soci
alen Frage, Lipsko 1900, kdež potírá se marxismus
co nejdůkladněji.

V Čechách v sociologii pracovali literárně z ka
tolické strany: Dr. Lenz, Socialismus,. 1893; Vrba,
jenž sepsal celou řadu dobrých sociálních spisů, z nichž
uvádíme: Dělnictvo v boji za svá práva r. 1891, Otázka
zemědělská r. 1896, Národní sebeobrana 1898, Oster
reichs-Bedránger 1903 vedle mnohých menších spisů.
Prakticky zůčastnili se ruchu sociálního z dělnictva:
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T. Jiroušek, nyní redaktor, napsal též Dějiny sociálního
hnutí v Čechách za posledních let stol. 19., v Praze
1900, dále uvádíme biskupa E. Brynycha, kanovníka
Vaněčka, kaplana Paulyho, kaplana Řepu, kapl. Čadka,
dra. Horského, jenž zorganisoval rozptýlené katolické
spolky na základě programu litomyšlského. Základy
k utěšenému rozvoji sociálních organisací v diecésí
královéhradecké kladli: prof. dr. Ruth a dr. Reyl od
r. 1889. V novější době demokratické hnutí v křesí.
socialismu propagovali: E. Dlouhý-Pokorný, red. My
slivec, V. Šitina, Dr. Šulc, Fr. Juki, F. Vlček. atd.
V organisaci ženského katol. hnutí zásluhy si získal
Mgr. Burian.

Na Moravě větší dílo sociologické sepsal dr.
Neuschl, Křesf.sociologie,2 sv. 1900a M. Procházka,
jehož Otázka dělnická v čas. kat. duch. z r. 1872 jest
dosud cennou studií. (Po druhé vydána r. 1899v Praze.)
V praktické činnosti známi jsou: redaktoři Šamalík a
Rybníček, kněží Šrámek a Valoušeka j. Veliké zásluhy
o sociální probuzení katolíků má P. Pl. Mathon.

Svrchu uvedenývýčet nejdůležitějších literárních
pomůcek ke studiu sociální otázky dokazuje, že kato
ličtí učenci a zejména katoličtí kněží velmi bedlivě
pracují na poli sociálním, těšíce se při své práci na
rozdíl od protestantských učenců jednotnému zornému
uhlu, vytknutému církevní autoritou.

57. Rychleji nežli studium uvádí do sociální otázky
živé slovo, které se pronášívá na občasných sociálních
kursech. Prvý sociální kurs byl pořádán v Německu
v Gladbachu r. 1892 od 20.—30. září, pak následo
valy každoročně tyto proslulé kursy v jiných městech.
R. 1901 byly pořádány kursy v Insbrucku a v Pešti,
kdež r. 1903 byl kurs sociální opakován a čítal 600
účastníků. V Čechách v pořádání kursů pro křesfan
skou sociologii a pro praktický výcvik v lidovém řeč
nictví proslavil se Hradec Králové. Od r. 1901 bylo
pořádáno 5 kursů, z. nichž poslední dva v letech
1907 a 1908 svým obsahem a účastí vyhovují i přís
nému. měřítku. V obou kursech obdrželo 250 účast
níků rozhled v nejobyčejnějších politických i sociál



ních otázkách a návod k vypracování i přednesu řeči.
Kurs trval vždy 8 dní, přednášelo se po 6 hodin
denně dopoledne i odpoledne, večer od 8. hodiny bý
valy debatní večírky, při nichž frekventanti kursu byli
zváni k samostatnému vystoupení. Každý účastník byl
povinen samostatně sepsati dle dané disposice řeč,
z nichž cennější práce byly odměněny. Každoročně se
sice opakují nezbytně potřebné nauky, ale dle časové
potřeby bývá přihliženo k palčivým denním otázkám.
Přednášky z ochoty konávají professoři theologi
ckého účeliště a předáci sociálního hnutí v die
cési. Vědecké řízení kursu vede pisatel knihy a ka
techeta Jukl. Administrativní stránku kursu obstarává
tajemník Všeodborového sdružení, p. Polák. Všichni
absolventi kursu obdrží vysvědčení o návštěvě a ně
jakou knihu do příruční knihovničky. Byt a celé za
opatření obdrží v chlapeckém semináři, platíce za
všecko pouze 12 korun. Chudým se poskytuje zaopa
tření zdarma a ještě se hradí cesta. Výlohy kursu ob
nášejí okrouhle 1200 K a uhradí se mimo příspěvky
frekventantů dary hradeckých katolických jednot a du
chovenstva. Uspěch těchto kursů je tak patrný, že
po příkladě hradeckém pořádali kursy již v Budějo
vicích a v Příbrami.

Kursy hradecké byly určeny v přední řadě pro
výcvik laiků, ale také dosti kněží je se zájmem pro
dělalo. Pořadatelstvo pomýšlí na zavedení létacích
kursů v různých městech a na zavedení nižších a vyš
šich kursů. V Brně pořádány bývají přičiněním osvěd
čeného sociologa P. Srámkavyšší kursy.

Vedle kursů slouží sociální konference k šíření
poznatků sociálních. Konference tyto pořádá v Německu
klerus určitého krajinského obvodu buď měsíčně aneb
aspoň čtvrtletně. Referent osvětlí výkladem některou
otázku, načež následuje debatta. V Čechách klerus na
volných konferencích zabýval se více stavovskými a
specielně církevními otázkami, takže na sociální a po
všechně prospěšné zájmy mnoho času nezbývalo. Ná
prava v této věci je nutnou, neboť ve svém jíž zájmu
musí duchovenstvo rozšířiti duševní svůj obzor přes
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výlučnou sféru kastovních otázek a provozovati vše
obecně prospěšnou lidovou politiku sociální. Obrací-li
člověk pozornost ke značně rozšířené sociální bídě
druhých stavů, pak přestává pocifovati jen svou vlastní
tíseň. Trpělivost bližního posiluje nás ve snášení vlast
ních útrap a vybízí přímo,abychom zapomínali na své a
raději přiložil ruku ke zmírnění horší ještě bídy

bližního.
„Klerus je také z povinnosti veden k tomu, aby

i v ohledu časném byl nezištným a Ssoucitným pastý
řem svých oveček. Cesta k nebi vede slzavým údolím.
Duchovní musí nabádati svěřence ke střídmosti a šetr
nosti, bojovati ve spolcích střídmosti proti alkoholu;
odporučovati návštěvu škol hospodyňských, odborných,
pokračovacích; odporučovati životní a úrazové poji
štění pro živitele rodin. Výhodným ústavem pojišťo
vacím je zem. fond císaře Frant. Jos. I. v Praze. Nej
levnější pojišťovnou pro případ úmrtí je jubilejní do
bročinný spolek „Charitas“ v Hradci Králové, založený
pisatelem knihy. Při úmrtí člena obdrží dědicové toli
krát 2 K, kolik je ve spolku členů. Spolek nemá žád
ného risika, protože jeho kapitál tvoří žijící členové.
Vedení spolkové agendy děje se úplně zdarma a za
získané členy nevyplácí se žádná provise. Spolek při
jímá členy do stáří 50 let bez rozdílu pohlaví a za
městnání z celého Rakouska. Za dobu 3měsíčního
svého trvání mohl spolek za složené 2 K vyplatili již
1000 K zemřelým. Kdekoliv tendence spolku vejdou
ve známost, následují hromadné přihlášky zejména ze
středních stavů. ,

Duchovní mají zakládati nákupní, prodejní a zá
loženská družstva, neboť tehdá jen přesvědčí se lid .o
upřímné snaze svého pastýře, když snaží se i Časné
existenční podmínky lidu svěřenému ulehčiti. .Zá
služnou činnost rozvinul stavební spolek „Samostat
nost“.v Brně, jenž jsa založen r. 1900 neunavným
sociálním pracovníkem, býv. farářem Dr. Stojanem,
vystavěl za 7 let 24 domků. Spolek tento .po mnohá
leta byl v.zemích koruny svatováclavské jediným,
jenž luštil palčivou otázku bytovou. Dle jeho pří
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kladu počaly jiné strany pole toho si všímati.')
Praktická doba žádá patrné důkazy pastýřské horli
vosti a nespokojuje se jen vlídnými slovy aneb hoj
nými sliby. Dobu krasořečníků vystřídala doba oběto
vých pracovníků. Kněz může přispívati ke klidnému
luštění sociální otázky působením ve škole, na kaza
telně, ve spolku, v rodině, v nemocnici, věznici, chu
dobinci a ve veřejném životě. Nesmí se čekati, až za
doby dřímoty naseje nepřítel koukol mezi pšenici. Ob
tížnějším je zlo vykořeniti, nežli ostražitostí zlu pře
dejiti. Kdo do práce se odvážil bez osobních zájmů,
dočkal se uspokojivých výsledků své práce a byl ote
vřenou náručí zachovalého dosud lidu přijat. Již bla
živý tento úspěch je pozemskou dostatečnou odměnou
za trochu zvýšenéčinnosti, Kdo s pravým úmyslem so
ciálně počal pracovati, nevzdá se tak snadno započa
tého díla. Charitas Christi urget nos! *)

Samo sebou se rozumí, že působení kleru na
poli sociálním díti se musí dle příkladu velikých světců,
kteří hleděli život veřejný uváděti v soulad se zása
dami křesťanskými, ale nikdy nauku Kristovu nepři
způsobovali zvráceným názorům své doby. V tom
ohledu dlužno na paměti míti slovo sociální papeže
Lva XIII., jenž kleru, na poli sociálním pracujícímu,
připomíná: „Častěji jsme ve svých listech k biskupům
ajiným osobám duchovním schválili tuto láskyplnou
péčí o lid a prohlásili, že to je vhodné pole činnosti pro
duchovenstvo obojího řádu, řeholní i světské. Avšak
při plnění tohoto svého úkolu musí si duchovenstvo
počínati velmi obezřele a moudře, řídíc se příkladem
svatých mužů. Chudý a pokorný František, otec ubo
hých Vincenc a Paulo a mnozí jiní, jichž celá církev
vzpomíná, svou ustavičnou péči o lid tak dovedli za
říditi, že nebyli jí nad míru zaneprázdnění a nezapo
mínali na sebe, nýbrž stejnou horlivostí také ducha
svého ve ctnostech.zdokonalovali“.>)

+) Kal. Křesť. organisátor 1909 str. 34.. *) II. Kor. 5, 14.
9) Encykl. „Grave de communi“ z 18. ledna 1901 — uve

deno ve spise Dra Schneidra, Základní nauky církve kato
lické str. 381.
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M

Předmět sociální politiky.

Nejbližší cíle sociálních oprav.

58. Ohledáním rozsahu sociální otázky poznali
jsme rozměry pole sociální politiky, která se nese ku
vyhojení společenských vad. Obchůzka sociální bídou
seznámila nás s činiteli, kteří. jsou povolání k luštění
úkolu tak nesnadného. Zbývá ještě třídění projekto
vaných oprav a vytknutí nejbližších cílů sociální po
litiky. Dle našeho soudu nestrpí žádného přehlédnutí
otázka chudinská, zdravotnická a otázka znehodnoco
vané práce. Sočiální politika musí hlavní jádro svého
snažení spatřovati v udržení středních stavů společen
ských v postavení života schopném, proto musí chrá
niti je před škodlivými vlivy výroby, zdráví lidské
podrývajícími, a v nahodilém neštěstí musí se ujímati
příslušníků výrobních stavů, by v krajní nouzi posta
vení nemusili se chápati prostředků zoufalých aneb
násilnických k obhájení životní existence. Střední stavy
společenské, živnostenský a rolnický, mají býti posi
lovány přírůstkem bývalých proletářů, jimž účinnou
ochranou jejich práce byloumožněno domoci se střed
ního blahobytu. Za tou příčinou sociální politika vedle
chudých a nemocných má se ujímati' též slabých, ja
kými jsóu.v-nýnějším výrobním zápase dělník, žena,
dítě, malořotníki maloživnostník.

Tim" néní nikterak. z cílů sociální politiky vylou
čen náležitý ohled na zájmy bohatých vrstev a na
ochranu závodního kapitálu aneb podnikatele. Jeť za
jisté úkolem sociální politiky, pečovati o blaho všech
stavů účelným zákonodárstvím a spravedlivým úřado
váním a byla by to zvrácenost, kdyby jen nemajetné
mu proletáři poskytovala se ochrana zákona, kdežto
šetrný střádal byl by z ochranné péče vylučován.
Zejména klerus musí býti toho pamětliv, že přísluš
níci všech stavů mají nárok na duchovní vedení a na
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církevní ochranu. Osvícený papež Lev XIII. odporu
čoval v encyklice „O dělnické otázce“ kleru bedlivou
péči o lidové vrstvy, ale neopomenul později ve svých
listech připomínati duchovenstvu, že je při tom šetřiti
velké opatrnosti die příkladu světců a samého Spa
sitele, jenž i s bohatými publikány obcoval. ©

"Ve svém listě „Grave de communi“,(z 18. ledna
1901) jenž pojednává -o křesťanské demokracii, varuje
papež před vybočením z křesťanské stezky v sociál
ním působení slovy: „Křesťanská sociální reforma
musí býti prosta výčitky, že nechala se tak ovládnouti
zájmem o dolní vrstvy, že vyšší (prácedárce) úplně
zanedbala. Vyšší vrstvy mají veliký význam pro udr
žení a pro rozvoj společnosti lidské. Již křesťanský
zákon toto výlučné stanovisko zakazuje, neboť ob
jímá všecky lidi všech stavů jako členy jedné rodiny.“

Názory osvíceného papeže přijímá za svéa pří
padně rozvádí protestantský curyšský paedagog Dr.
Fórster, jenž ve svém spise „Křesťanství a třídní boj“
horlí proti sociálním moderním snahám, směřujícím
jen a jen po zvýšení vezdejšího blahobytu a bez
ohledu na to, že třídní napětí mezi vrstvami spole
čenskými stoupá. Dr. Fórster odporučuje spíše snahu
o zdokonalení společnosti lidské a reklamuje dobro
diní křesťanské nauky pro veškeré vrstvy slovy:
„Křesťanství je pro všeobecný sociální užitek a není
majetkem pouze jednotlivých duší“,

Rada osvíceného papeže Lva XIII, odporučující
všecky vrstvy společnosti otcovské péči strážců Siona,
je doplněním výzvy k lidové činnosti, proto neochro
muje působnost křesťanské sociální politiky na půdě
společenských reforem, nýbrž ukazuje zlaté středo
cestí společenské spravedlnosti.

59. Všestranně bedlivé oko sociální politiky však
nikterak nepochybí, jestliže zvýšenou pozorností bude
sledovati životní zápasy slabých, kteří nedovedou ná
ležitě bez cizí pomoci práv svých použiti. Právě touto
otcovskou péčí, prokazovanou slabým, prospívá se
celkovému blahu, protože se zadržuje stále postupu
jící společenská propast mezi bohatými a chudými, a
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smírnou cestou se uhlazují ostré třídní protivy smě
řující ke katastrofálnímu vybití nashromážděné nespo
kojenosti.

Již Aristoteles spatřoval ve středním stavu hlavní
těžisko státu, protože ze středního občanského stavu
vycházeli nejlepší synové vlasti. Rovněž naše zkuše
nost doznává, že střední stavy tvoří úroveň civilisace.
Zřídka kdy vyjde ze zámožných vrstev opravdově
hluboký duch a vzácný charakter, protože výchova
dětí bohatců bývá povrchní, poskytujíc dětem již
v mládí plnou zvůlí všech požitků a utlumujíc snaži
vost v mladém bohatci poukazem na nadbytečné zá
lohy majetkové pro příští život. Nalezáme-li přece
ponejvíce zámožné lidi v popředí veřejného života,
nebývá to odůvodněno tak jejich schopnostmi jako
mocnou protekcí.

Ale i ze řad naprosté chudoby velmi obtížně se
prodere opravdový talent ku vyššímu sociálnímu po
stavení, protože obyčejně zahyne v zárodku násled
kem stísněného svého prostředí. Kdyby tedy nebylo
stavu středních, kde sice je dostatek životních po
třeb, aby duch a tělo nedostatkem nekrněly, ale kde
přece není takového přebytku záloh, aby opravňovaly
k životu nečinnému, pak by Kulturní pokrok bral se
zvolna ku předu, jestliže by vůbec nějaký pokrok byl
možným ve společnosti rozmařilých požitkářů a hlado
vících proletářů.

Nejen rozvoj civilisace, ale sama existence státu
žádá, aby „sociální politika pravidelně při každém
novém opatření, ať se týká právnického nebo finan
čního oboru, vojska nebo dopravy aneb čehokoliv,
předložila si otázku, jak asi bude působiti na střední
stav živnostenský a rolnický“.!)

Obyvatelstvo zemědělské je zajisté jádrem a nej
zdravějším stavem všeho obyvatelstva, takže svým
přílivem do větších měst umožňuje rozvoj průmyslu,
tenž tak nelítostně kosí život a zdraví svých pěstitelů.
Obrana vlasti bez zdravých synků venkovských byla

1) Svob. p. z Hertlingu, Kleine Schriften, str. 366.
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by naprosto nemožná, protože z průmyslových stře
disk vůbec nelze daň krve požadovati pro degeneraci
třídy dělnické. Mimo to je střední stav rolnický nej
konservativnějším a neusedlejším živlem ve státě, takže
tvoří cennou protiváhu proti nepokojným a podvrát
ným živlům proletářským. Totéž platí o zachovalém
stavu živnostenském, takže je patrno, kterak se pro
spívá celé společnosti státní, když sociální politika
přední svůj úkol spatřuje v zachování stavů středních.

Rozumná sociální politika vyhne se tedy bludu
zištné liberální soustavy hospodářské, která všecka
práva ve státě chtěla sice popřáti lidu, ale tím „lidem“
„mínila pouze majetnou třídou. Pro chudé a námezdné
dělníky neznala žádných práv, leč z pracovní úmluvy
plynoucích. Krutou politiku liberální chtějí odstraniti
sociální demokraté, žádajíce nejen účast lidu na vládě
ve státě, nýbrž vymáhajíce celou vládu pro lid. „Lidem“
míní však pouze proletáře a námezdné dělníky. Oba
tábory liberální i sociálně demokratický jsou krajně
výstřední, protože zneuznávají oprávněnost všech spo
lečenských vrstev k požitkům veřejného blaha. Správná
sociální politika nebude přáti jen zámožným vrstvám,
ale nesmí jen v proletáři spatřovati jediný předmět své
působnosti.

60. Sociální politika má míti na zřeteli časné blaho
celku a proto musí pečovati vhodným opatřením ať
zákonným ať administrativním či cestou svépomoci
o to, aby nevznikala společenská a majetková propast
mezi třídou boháčů a úplných nuzáků. Toho lze dociliti
ochranou stavů středních a účinnou podporou jednotlivců,
pod úroveň slušného postavení klesajících. Rovnováhy
společenské lze docíliti snahou, aby životní prostředky
byly pokud možno rovnoměrně rozděleny a přístup
k nim všem vrstvám stejně snadný. Kde některé stavy
tonou v přepychovém nadbytku, upadají v zahálčivý
život, jenž je zřídlem všech nepravostí a zkázy mravní.
Zkáza mravů dála se vždy s hůry. Pustý a rozmařilý
život dráždí třídy pracující. Kde opět celé zástupy lidu
živoří v naprostém nedostatku, tam s chřadnoucím
tělem chabne duch a otupuje se zájem pro vyšší du
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ševní snahy lidské. Omrzelost, beznadějnost a zášt k
celé společnosti jsou hořkými plody,. vyrostlými na
půdě chudoby. Oba druhy zmíněných výsledků jak
přepychu tak nedostatku nemohou býti považovány za
tmel společenských vztahů, proto posila stavů středních
a podpora slabých je nutným předmětem rozumné so
ciální politiky.

Zdravá sociální politika má znemožňovati snadný
a náhlý přechod z chudoby do bohatství a z bohat
ství do chudoby. Jestliže z chuďasa může se přes noc
státi boháč šťastnou spekulaci, pak tyto nezdravé vý
robní a společenské poměry odvádějí jednotlivce od
poctivé práce na dráhu dobrodružné spekulace a k ne
svědomitému vykořisťování nevědomých a slabých.
Může-li však naobrat zámožný člověk ztratiti na burse
v několika hodinách celé své jmění před tváří správy
státní a bez vzrušení stávajícího právního řádu násled
kem smluveného přepadu bursovních spekulantů, pak
musí býti valně otřesena důvěra v právní řád spole
čenský. Sociální politiky má býti předním cílem ta
ková úprava hospodářských, právních a mravních po
měrů, by každý jen za vytrvalou práci byl odměňován
a by ovoce namáhavé hospodářské činnosti bylo za
bezpečeno před lupem práce štítících se dobrodruhů.
Této jistoty majetkových poměrů však nynější hospo
dářský a společenský řád nám neposkytuje. Dnes lze
snáze zbohatnouti tomu, kdo dovede vykořistiti sla
bosti bližního, nežli poctivému pracovníku. „Sociální
politika musí již jednou uvědomiti si vady moder
ního hospodářství a zaříditi dle toho své snažení ku
blahu celku.

Moderní velkovýroba znehodnocuje lidskou práci,
donucujíci slabou ženu a nedospělé dítě k nepřiměře
nému přepínání sil a vytvořujíc celé zástupy nedosta
tečně odměňovaných pracovníků, kteří útočistě musí
vyhledávati zejména v neštěstí u veřejné dobročinnosti.
Způsob výroby spojen je s četným nebezpečím života
aneb zdraví, takže budoucnost lidského pokolení je
ohrožena. Všecky tyto následky nynějšího hospodář
ství poskytují sociální politice naléhavé předměty k účin
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nému snažení a cílem tohoto snažení je zlepšení aneb
úplné odstranění pocifovaných v nich vad, by řady
středního stavu nebyly ke zkáze rovnováhy $polečen
ské tak nelítostně koseny.

Péče o chudé.

61. V nynějších vládnoucích náboženských, ho
spodářských a společenských poměrech nelze vylou
čiti veřejnou péči o chudé z předmětů sociální poli
tiky. Při tom nikterak není třeba odstraňovati církevní
a soukromou dobročinnost, jaká o chudé byla po celá
století projevována.

Organisovaná veřejná péče o chudé přísluší ob
cím, kteréž v jejich chudinské činnosti má podporo
vati země i stát. Komunální chudinství může však
udržovati dobré styky s církevní a soukromou dobro
činností, aniž by při tom svou samostatnost ztratilo.

Prostředky ku podporování chudých mají se v
přední řadě bráti z těch veřejných záloh, které ke
zmírnění chudoby jsou určeny. ')

K různým předmětům sociální politiky přidružila
se následkem hospodářských poměrů též otázka chu

znaly. Chudoba dle obyčejného ponětí jest majetkový
stav, ve kterém nedostává se životních prostředků
jednotlivé osobě aneb celé rodině, aby vedly život.
odpovídající důstojnosti člověka a společenskému po
stavení, takže jsou odkázány za cizí pomocí scházející
životní prostředky si opatřovati.

K chudobě měl by se též počítati i hospodářský
stav nynějšího dělnictva, které bývá odbýváno tak
hladovou mzdou namnoze, že stěží může uhájiti nej
nutnější požadavky životní každodenní, kdežto pro
(případ náhlého neštěstí. nemůže si žádných.záloh ze
mzdy uložiti.

") Dr. Schindler, Die soziale Frage der Gegenwart, 1906,
str. 179.
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Sociální politika musí věnovati pozornost stále
rostoucímu vzrůstu těch, kteří appellují ve své malomoci
na veřejnou dobročinnost, a to musí činiti již z toho dů
vodu, že pramenem nynější lidské bídy není jen živelní
neštěstí a pouhá náhoda, ale hlavně sociální nesrov
nalost. Nedostatečná společenská práce, nedostatečné
využití přírodních sil pro obživu vzrůstající populace
a neurovnané společenské vady jsou jedním z nej
přednějších pramenů lidské bídy a proto musí býti
opět jedním z předních úkolů sociální politiky živá
snaha, ucpati bolavé tyto zdroje lidského utrpení.
Jak již na svém místě bylo zmíněno, luštila církev
dávno před tím, nežli byla vyvolána nutnost sociální
politiky,z příkazuKristovaotázkuchudinskouk úplné
spokojenosti chudých a společenské veřejnosti.

Ratzingerv apologetickém díle svém „Geschichte
der kirchlichen Armenpflege“ vypočítává dobročinné
ústavy církevní za nejstarších dob. Do Edessy, morem
r. 357 stížené a téměř ode všech zdravých lidí opu
štěné, vrátil se sv. Efrém s vyhnanými kněžími a založil
pro hladem zmírající nemocné prvou křesťanskou ne
mocnici. Hospital v Caesarei v Kappadocii sv. Basiliem
r. 309 založený zván byl současníky osmým dílem
světa. Nemocnice založili sv. Jan Zlat. v Cařihradě,
sv. Augustin v Hipponě, papež Symmachus koncem
5. století v Římě počtem tři. Řeholníky byly již v 5.
století založeny ústavy pro slepce, hluchoněmé a ší
lené. Od 8. století v Paříži působí arcibiskupský cho
robinec „Hotel Dieu“, přes 900 let trvá hospic sv.
Bernarda. Krátce, od dob sv. Vavřince ukládala církev
majetek svůj v chudých.

Když však | státní moc | zabrala —církevní
statky a zavřela brány klášterů, u nichž. živila
se chudina, rozmohly se zástupy hladových žebráků
tou měrou, že stát viděl se nuceným uložiti obcím
zákonitým mařízením nucenou péči o chudé. Tak
v Anglii r. 1536 a 1575 vydány byly zákony, kterými
upravena byla otázka chudinská předepsáním chudin
ských daní. Protestant Cobbet dokázal dějinnými. listi
nami, že veliký blahobyt vládl v Anglii, dokud byla
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katolickou, takže chudina nepřipadla veřejnosti za
obtíž. Zavedená reformace a Sekularisace církevních
statků vyvolaly rázem chudinskou otázku, protože zá
stupy hladových žebráků ohrožovaly bezpečnost. Státní
moc jala se čeliti vzrůstající chudobě drakonickými
tresty. Šerifové směli žebráky označiti amputací uší a
které při opětované žebrotě postihli, mohli ke smrti
jako zločince odsouditi. Král Edvard VÍ. zahájil svou
vládu rozkazem, aby byli žebráci žhavým železem po
znamenáni a po 2 léta v otroctví podržení. Pánům
udělil právo, aby žebrákům dalí na krk železný kruh
a živili je pouze chlebem a vodou. Královna Alžběta
byla nucena zavésti zemskou dávku pro chudé, ale
ani tento prostředek nestačil-k zamezení chudoby
celých vrstev lidových. Stav tento potrval až do století
minulého a ještě dnes smrt hladem v bohatém Londýně
není žádnou vzácností.) Podobně v Německu r. 1530
a ve Francii 1536 byla zákonem uložena povinnost
obcím, aby o chudé se staraly. U nás v Rakousku ke
konci 18. století zařídil Josef II. zřízením farních chu
dinských ústavů státně-církevní organisaci péče chu
dinské na základě příslušnosti do obce. Století 19.
svým hospodářským a společenským převratem při
nutilo poznovu státy, aby otázkou chudinskou se za
bývaly, při čemž po většině (jako v Rakousku, Ně
mecku a Švýcarsku) obcím povinnost zůstala, pečovati
o chudé buď na základě obecní příslušnosti, anebo na
základě pobytu v obci.

62. Liberální hospodářský systém neuznával ve
řejnou péči o chudé za povinnost státu. Domníval se,
že pomoc státní chudoby neumenší, nýbrž že ji spíše
rozmnoží, protože prý nižší třídy svede jenom k le
nosti. Naproti tomu však tvrdíme, že jest jistě přední
povinností státu, aby poskytl pomocné ruky těm, kteří
sami by nemohli si opatřití potřebných aneb dosta
tečných životních prostředků, protože stát k tomu za
ložen jest, aby ku blahu časnému všech a zejména
stabších vrstev společenských napomáhal.

r) Korrespondence kat. duchov. 1908 č. 12.
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Liberalismus dle tohoto svého- tvrdého názoru
k chudině také jednal. Dr. Herkner ve své „Dělnické
otázce“ uvádí příklady, jak liberální stát s chudinou
krutě zacházel. „Anglický parlament za bojů. dělnické
třídy o zlepšení postavení vydal chudinský zákon zr.
1834. Tento spočíval na zásadách Malthusových a
sledoval především ten cíl, by chudí byli co možná
odstrašení od požadování chudinské podpory. Tento
úmysl dosažen často tou měrou, že chudí raději před
dveřmi „chudinské bastilly“ zmírali hladem, než by
žádali o přijetí. V Stockportu vlečen dne 31. července
1844 T2letý stařec z chudobince před smírčího soudce,
poněvadž se zpečoval tlouci kamení a vymlouval Se,
že pro své stáří a ztuhlost kolena nemůže tuto práci
konati. Marně nabízel se, že bude dělati cokoli jiného,
co by jeho tělesné síle bylo přiměřenější — byl od
souzen na 14dní k nucené práci v šlapacím mlýně.
— V pracovně bosfordské shledal revidující úředník
na jaře 1844, že ložní prostěradla nebyla vyměněna
po 13 neděl, košile po 4 neděle, punčochy po 2—10
měsíců, takže z 45 hochů jen 3 měli ještě punčochy,
a košile vesměs byly rozedrány. Postele hemžily se
hmyzem a jídelní mísky myly se v nádobách na moč.
— V pracovně grenwichské byl v létě 1843 pětiletý
hoch za trest zavřen po tři noci do umrlčí komory,
kde musil -spáti na víkách rakví. — A tak pokládali
chudí pobyt ve věznici za snesitelnější než v chudo
binci a páchali zločiny za tím účelem, aby se dostali
do vězení. Jistý spisovatel, který popsal poměry v chu
dobincích, zakončil líčení své slovy: „Trestá-li Bůh
člověka za zločiny tak, jako člověk člověka za chu
dobu, pak běda synům Adamovým!")

Nynější vlády evropské dosud jsou prodchnuty
zásadami liberalismu a proto také dle nich provozují
péči o- chudé. Professor Herkner ve zmíněném spise
podrobuje chudinskou péči moderních států velmi
ostré kritice. Dle něho vyžaduje péče chudinská ještě
mnoho a mnoho zlepšení. Vyčítá, že se dnes pohlíží

') „Dělnická otázka“ str. 503.
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při otázce chudinské spíše na finanční, nežli na právní
stránku. Proto se volívají v chudinské péči prostředky,
které jsou sice lacinější, ale nejsou. lepší. Dále zřídka
kdy setkáváme se s názorem, že.na chudé sluší hle
děti nejen jako na objekt, nýbrž i jako na subjekt,
jehož úsudek o způsobu poskytování veřejnépodpory
rovněž by slušelo vyslechnouti. ©

Pod vlivem. těchto. názorů. dochází tu a tam
ke skutečně urážlivým. drsnostem.

Dr. Herkner uvádí případ, kde purkmistr jistého ně
meckého města z ohledu spořivosti nařídil, aby zemřelý
dělník byl pochován ne v rakvi, nýbrž v nákladní
bedně, což se také skutečně provedlo. Není věru žád
ného důvodu, který by společnost opravňoval odní-
mati. člověku neštěstím stíženému jeho občanskou
právní osobnost a poskytovati muchudinskou podporu
snižující formou, když jiné:podpory na útraty celku,
na př. obilní cla, výnosné prémie, slevy pozemkových
daní atd. poskytují se občanům beze všech ponižu
jících podmínek.

Nečiní se rozdílu mezi chudými, kteří vlastní vinou
upadli do chudoby, aneb kteří bez vlastní viny jsou
nuceni veřejnou pomoc vyhledávati. Všeobecně se jedná
se všemi chudými stejně a často i nezaviněná chu
doba musí nastoupiti trpkou cestu žebrácké hole. „Nej-:
větší část podporovaných skládá se ze vdov, ale pod
pora jim poskytovaná bývá naprosto nedostatečná. A.
přece slušelo by se právě zde neskrbliti podporou,
aby vdova nemusila celý svůj volný čas a všecky své
síly věnovati výdělku, nýbrž aby byla s to vésti svou
domácnost, dbáti o své děti a, třebaskrovněji, přece
jen v' podstatě Je tak živiti a vychovávati, jako by otec
dosud byl na živu. Chybují-li četné chudinské správy
právě v tomto ohledu, je tím vinno jen nejasné pozná
vání vlastního úkolu. Nejde fu pouze o to, chrániti
nuzné před tělesným hladověním, nýbrž důležitější je:
ještě péče o zachování jisté duševní radosti a svěžesti
vedle tělesné schopnosti k životu. Bez té nemůže se
ani nejpečlivější malka starati o své děti. Zanedbá-li.
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se však tělesný a duševní vývoj a mravní výchova
dětí, je tím předem již neblaze rozhodnuto o celé
jejich budoucnosti; tělesné zakrnění, duševní a mravní
zanedbání jsou pak nezbytné následky, přesahující
kruh osob bezprostředně poškozených a stíhajících
celou společnost.“')

Dr. Herkner nesouhlasí s názorem rozšířeným
v jistých kruzích, že almužna povznáší toho, kdo ji
dává právě tak, jako toho, kdo ji přijímá. Následkem
těchto výtek vyslovuje slovutný sociolog náhled: „Zdá
se nám, že chudinství, pokud se vztahuje na neza
viněně schudlé, potřebuje zásadní reformy v tom
smyslu, aby se konečně podpora poskytovala v do
statečné výši a pak i bez toho nejmenšího nádechu
ponižující podmínky. Teprv pak, až zakotví se pře
svědčení, že veřejná chudinská správa jest všude na
výši svého úkolu, bude se moci většina jednotlivců
odhodlati odkázati chudého, hledajícího pomoci u jeho
dveří, na organisovanou péči o chudé.*)

Liberálové, jak bylo zmíněno, upírali státu opráv
něnost a povinnost luštiti otázku chudinskou. Jest
-ovšem jisto, že sociální politika liší se podstatně od
péče o chudé, poněvadž má na zřeteli vždycky blaho
celé společnosti lidské, kdežto chudinství v podstatě
zabývá se jedincem, s nímž nutno vždy dle rázu jeho
chudoby, zaviněné či nezaviněné, také individuelně
jednati. Mimo to úkolem sociální politiky jest zjedná
vati ochranné (preventivní) prostředky k zamezení
chudoby, kdežto péče chudinská zabývá se již s ho
tovým faktem. Sociální politika dále jest v převaze
úkolem práva veřejného a předmětem zákonodárství,
kdežto péče o chudé, ačkoliv jest zákonodárstvím
také regulována, přece jenom v převážné Části jest
svobodným činem lásky k bližnímu. Vzdor tomu však,
že jest rozdíl mezi sociální politikou a péčí o chudé,
přece není správným názor liberální, že by nebyl mezi

') Můnsterberg, Die Aufgaben stádtischer Socialpolitik
1896, str. 12. :

2) „Dělnická otázka“ str. 432.
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oběma přiměřený vztah. Jest to jisto, že péče chudin
ská musí vyhovovati potřebám společenských nyněj
ších poměrů a že zase sociálně-politická činnost musí
směřovati k tomu, aby vzrůstající chudoba byla, když.
ne úplně odstraněna, aspoň pokud možná do nej
skrovnějších mezí umístěna. Jef pěče chudinská odvětvím sociální politiky.')

63. Hlavním cílem chudinské péče jest, aby chu
dého učinila opět hospodařsky samostatným. Toho lze
jenom tehdá dosíci, když se neodbude chudý udělo
váním almužny, nýbrž když se vyšetřuje příčina jeho.
nuzného stavu, zdaž zaviněn Či nezaviněn, zdaž jest nuzný
schopen vlastní prací z nouze se vyprostiti, aneb zda
jest k jakékoliv práci vůbec neschopen. Dle tohoto
stavu nutno pak pomocné kroky zaříditi, aby chudý
buď opatřením práce aneb poskytnutím dostatečné:
výživy mohl vésti život člověka důstojný.

Jestliže vzpomeneme na sociální činitele, kteří
jsou povoláni ku spolučinnosti na poli sociální poli
tiky, pak seznáme, že každému z nich připadá při
měřený úděl v luštění otázky chudinské.

a) Státní moc má hromadnému chudnutí občan
stva předejíti zákonitou ochranou práce a zakládáním
blahobytných zřízení, k všeobecnému dobru směřují
cích. Již výchova školní mládeže má se vésti k tomu,
aby v práci viděla čestnou povinnost a věc svědomí.
Mládež má býti vedena k tomu, aby volila povolání
životní, které tělesnému i duševnímu nadání vyhovuje.
K šetrnosti a střídmosti budiž dítě již ve Škole ve
deno a budiž mu vštěpován názor, že čestnějším jest
pro člověka, když sám svou prací se živí, nežli když
někomu připadne na obtíž.

Pro dítky opuštěné a spustlé buďtež zřizovány
ochranovny.

Chudobě lze předejíti zavedením pojištění všech
občanů proti úrazu, nemoci, starobě a smrti, záložnami
lidovými a zastavárnami, které by v případech náhlé
potřeby poskytly okamžitou levnou půjčku. Pro lidi,

") Monatschrift fiir Chr. Sozialreform 1903, str. 378.
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kteří práce schopni jsou, ale vyhýbají se jí, buďtež
zřízeny veřejné donucovací pracovny. Pro nezaměst
nané, kteří pracovati chtějí, opatřují práci dělnické
kolonie a okresní stravovny, které za poskytnutou
potravu vyžadují jistý pracovní výkon. Pro služky
buďtež zřízeny útulny, dokud by místo si nevyhledaly.
Otázce chudinského zaopatření věnuje pozornost též
osnova zákona o sociálním pojištění z r. 1908, neboť
S 300. osnovy oprávňuje obce i ústavy, aby vyžádaly
si, jestliže vydržují někoho, jenž nárok na starobní
rentu aneb nemocenskou podporu má, polovinu to
hoto příjmu na úhradu poskytovaného zaopatření za
souhlasu ošetřovance. Souhlas. ošetřovance není však
nutným, běží-li o léčení notorického pijáka.

64. b) Chudinská péče vyžaduje náležité veřejnéor
ganisace, která u nás dle historického vývinu a dle
předpisu zákona spočívá na obecním zřízení, jemuž
přispívá v tomto úkolu okres, země i říše, zejména
pokud se týče opatřením sirotků, nemocnýcha ší
lencův.

V Čechách upravuje péči chudinskou zemský
zákon ze dne 3. prosince 1868 čís. 59. říš. zák.!)
Zákon tento poskytuje všem obecním příslušníkům,
když schudli a pracovati nemohou, právo žádati od
své obce zaopatření chudinské. „Obci povinnost tato
nastává však teprv tehdá, když k tomu nejsou jiné
osoby dle zákona občanského zavázány. Ovýživu
osob ku práci nezpůsobilých, pokud samy jmění ne
mají, mají pečovati. především dle zákona nejbližší
příbuzní a to: Rodiče mají živiti své děti, není-li ro
dičů, přechází povinnost na„prarodiče, děda a bábu,
manželce má poskytovati výživu jmění svému přimě
řenou manžel, schudlého manžela má živiti manželka
jmění mající. Děti mají poskytovati výživy schudlým
rodičům a vnuci prarodičům. Když není těchto záko-.
nem určených osob, musí obec opatřovati schudlé
příslušníky, což záleží v tom, že musí jim poskyto

1) Uveřejněn v Kons. Kurrendě diec. Královéhradecké r.
1870 č. 39.
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vati potřebnou výživu a ošetření v případě nemoci.
Vzhledem na chudé dítky jest obec povinna pečovati
též o jejich vychování. Jakkoliv obec v přední řadě
má pečovati jen o své chudé příslušníky, přece ne
může odepříti okamžitě potřebného opatření ani-chu
dému přespolnímu, avšak má právo vyžádati si ná
hradu za poskytnutou výživu aneb nemocenské oše
tření buď na příslušné obci, nebo na těch, kteří jsou
povinni onoho chudého opatřovati. Aby však počet
chudých se zbytečně nerozmnožoval, jest oprávněna
obec lidi marnotratné, lehkomyslně svým jměním
zacházející,ohlásiti soudu, aby je prohlásil za marno
tratníky, aneb ze svého obvodu docela vypověděti
člověka přespolního, jestliže se nemůže vykázati při
měřeným pramenem své výživy.

Podpory chudým mají se především bráti z fondu
chudých, tak zvaných ústavů chudých, jenž v každé
obci má býti zřízen. Příjmy tohoto ústavu tvoří přede
vším užitky jmění, jemu zvláště věnovaného. Do něho
plynou zvláštní dávky a poplatky k tomu přímo určené,
jako na př. třetí díl z pozůstalosti duchovních správců,
když zemrou bez posledního pořízení, 1“/; ceny dra
žební při dobrovolných dražbách, pokuty peněžité za
trestní skutky, které v obvodu obce byly spáchány.
Jestliže nedostačí tyto příjmy a dobrovolné příspěvky,
musí obec sama výlohy chudinské dopláceti.
-© Kvykonávání řádné správy chudinské může obec

ní výbor ustanoviti zvláštní zřízence, tak zvané otce
chudých, jimž náleží vésti řádný dozor na chudinství.
V 8 32. zmíněný zákon poučuje otce chudých, kterak
s úspěchem se péče o chudé má prováděti. Zákon
praví: „Otcové chudých mají přímo a osobně o chudé
pečovati, v bytě je navštěvovati, na jejich poměry a
potřeby soukromé zvláště u duchovních a lékařů se
vyptávati, získané informace o těchto věcech v patr
nosti vésti a prosby i potřeby chudých pokud možná
ústně obecnímu výboru se svým dobrým zdáním před
kládati, aby o nich učinil usnesení. Chudinský zmí-.
něný zákon ukládá $ 27—30. okresním zastupitelstvím,
že mají pečovati o okresní ústavy dobročinné a opa
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třovací, jakož i o pracovny. Zastupitelstvu zemskému
ukládá, že má pečovati o podobné ústavy zemské.
Obcím pak nařizuje chudinský zákon, že mají přihlí
žeti k pokladnám pomocným a bratrským, jakoži
pečovati o to, aby v obcích zřizovány byly soukromé
ústavy dobročinné, které by dle svého zařízení chudší
obyvatelstvo činily k výdělku způsobilé, práci a vý
dělek jim zjednávaly, levné opatření potravy jim
usnadňovaly, ke střídmosti a šetrnosti je povzbuzovaly,
o podporu a. zaopatření dělníků i řemeslníků sestár
lých pěčovaly, jejich zdraví a síly ku práci šetřily,
jim peníze a jiné prostředky k provozování nějaké
živnosti opatřovaly a vůbec by schudnutí předcházely
a blahobyt chudého obyvatelstva zvyšovaly.

Chudinský zákon z r. 1863 potřebuje doplnění
vzhledem k novějším sociálním potřebám a také již
1902 byla předložena sněmu českému osnova nového
zákona. Než pro samou národnostní a osobní politiku
nedochází nový zákon schválení, ač obce, přetížené
správními břemeny, jak statistikou ohromných daňo
vých přirážek jsme dokázali, touží po ulehčení vzrůsta
jících břemen chudinských. Nelze ovšem čekati, že
dosavadní chudinská péče bude vůbec s beder obce
uvalena na okres aneb zemi, protože dle zkušenosti
nabyté v Dolních Rakousích následkem zákona z r.
1893 zmizel by v obcích zájem o chudínskou otázku.
Ale tolik by bylo žádoucí, aby péče o sirotky, nale
zence a děti opuštěné byla organisována na jednot
ném základě jako instituce zemské a obcím by byla
ponechána péče pouze o ty chudé, jichž opatření ne
vyžaduje odborného vedení.)

c) Veřejná péče chudinská jednotlivých obcí má
býti ve spojení s církevní a soukromou dobročinnosti,
ale tak, aby svoboda a samostatnost všech těchto tří
činitelů byla zachována. Zemský zákon chudinskýzr.
1868 vyhražuje v $ 31. místnímu duchovnímu správci
hlas i místo v komisi chudých, které mají obce k opa
tření chudinské péče všude zřizovati. Čím souhlasněji

1) MUDr. Dvořák, Ochrana mládeže 1908, str. 73 a n.
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bude státi veřejná péče chudinská na příkazech nábo
ženské charity a křesťanské lidumilnosti, tím bude také
vřeleji a obětavěji prováděna a tím také docílí skvě
Jejšího výsledku. Vyslovujeme přesvědčení, že chudin
ská péče v některých oborech, když se jedná na př.
o nemocné nevyléčitelné, bez hlubokého náboženského
přesvědčení nemůže se vůbec ani zdařiti. K tak oběta
vým činům milosrdenství poskytuje jenom opravdové
náboženské cítění potřebnou sílu.

K obstarávání veřejné péče o chudé buďtež také
ženy přibírány, poněvadž zkušenost dokazuje, že docí
lily ženy v tomto povolání výborných výsledků. Ze
jména ženské řehole jsou nepostrádatelné ve vedení
sirotčinců, chudobincův a nemocnic, které z obecních
nebo zemských prostředků jsou vydržovány. Právě na
takových ústavech lze studovati, že péče chudinská
se daří nejlépe za svorného působení státu a církve.

Učelnost a prospěšnost spolupůsobení také sou
kromých kruhů občanských při obstarávání péče chu
dinské se uznává všeobecně. Péče chudinská státní
sama o sobě byla by příliš policejní, šablonovitou a
chladnou bez hřejivé obětavosti jednotlivců.: Běží jen
o to, jak má býti stanoven poměr veřejného chudinství
k dobročinnosti soukromé. „Dobročinnost soukromá
brání se všemu poručníkování a kontrolování se strany
úřadů a brání se i všem stykům s nimi — do jisté
míry právem. Sama zemská správa je toho názoru, že
neměly by se soukromé dobročinnosti dávati příčiny
ke stížnostem do omezování samostatnosti a nespráv
ného poručníkování. Veřejná i soukromá dobro
činnost mají působiti vedle sebe, aniž by jedna druhé
podléhala. Ne centralisace všeho chudinství pod vede
ním úřadů, nýbrž pouze účelná součinnost obou činitelů
v chudinství stejně důležitých je žádoucí. Povinností
organů veřejných jest, aby navazovaly a udržovaly
styky s dobročinností soukromou, zejména s dobro
činnými spolky, korporacemi a ústavy; dále pak mají
při každé příležitosti povzbuzovati dobročinnost sou
kromou a před zneužitím ji chrániti“. ')

») Dra Dvořáka citov. spis str. 77.
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Ovšem soukromá dobročinnost roztříštěná a na
hodilá mnohdy více uškodí nežli prospěje, protože jí
bývá zneužíváno. Nutnou je tedy místní organisace a
zemská centralisace soukromé dobročinnosti, jak to
vyžaduje pro katolickou charitu resoluce IV. všeob.
sjezdu katolíků českoslovanských v Praze r. 1908.
Centralisovaná soukromá charita musí již z příčin ho
spodárnosti a z ohledu na vlastní prospěch nuzných
udržovati stálý styk a kontinuitu s veřejnou správouchudinství.

Dosti skrovné prameny chudinského fondu musí
počítati na obětavou podporu jednotlivců, kteří při
náležitém uvědomění svých povinností k trpícím jistěwave

předpisem obecním občanům uložiti.

Zlaicisovaná naše doba mnohdy i na půdě cha
rity provozuje ke škodě trpících a nuzných svou stra
nickou politiku a vyhání křesťanské ošetřovatelky z ne
mocnic aneb zchorobinců,i z těch, které si samy za
ložily a které samy také svým přičiněním vydržují. Nad
toto nehumánní násilí horšími jsou ještě pomluvy,
kterými se toto násilnictví před veřejností omlouvá.

Proti těmto útokům na čest obětavých řeholnic
uvádíme posudek z péra odborníkova, jenž navštívil
katolický ústav nezhojitelných ve Vídní, zařízený
na 420 lůžek -a nejen vedený, ale i vydržováný řehol
nicemi. Během 25 let bylo v něm ošetřováno 3581 ne
zhojitelných pacientů, které žádná veřejná nemocnice
nechtěla do léčení přijmouti. Náklad na ošetření těchto
ubožáků v obnosu 1,822.468 korun uhradily řeholnice
sbírkami a vlastním fondem. Zmíněný odborník shrnuje
výsledek svého pozorování v nadšeném obdivu: „Zbožná
mysl, pečlivé ošetřování a láskyplná služba jsou v
pravdě účinnými prostředky, které zde dodávají spo
kojenosti nešťastníkům, vědou lékařskou naprosto opu
štěným. Z očí jejich zřejmě zářící pocit spokoje
nosti utvrdil nás v přesvědčení, že právě tyto prostředky
jsou jedině s to, aby i v nezhojitelných vzbudily pocit
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štěstí a zachránily je od samovraždy, která tak často
mezi nezhojitelnými řádí.“') *

A ježto právě v Čechách vycházejí potupy sester
řeholních z řad přivrženců „vyšší“ humanity, zazna
menáváme ještě výrok se strany, která je nade vše stra
nictví předem povýšena zejména v očích zmíněných
útočníků. „Berliner Neueste Nachrichten“, srovná
vajíce působení evangelických diakonisek a katolických
sester, přisuzují palmu předáctví v obětavém prová
dění dobročinnosti katolickým sestrám slovy: „Nadšení
následovníci Kristovi utvořili již v prvních dnech kře
sťanství náboženské společnosti, jichž členové svůj
život službě trpícího lidstva posvětili. Zejména sestry
ošetřovatelky nemocných zaslouží náš obdiv a dík.
Jejich práce ve službě obětavé lásky k bližnímu roz

demiích, na bojištích a v chatách opuštěných se osvěd
čily. Sám takový opovrhovatel křesťanství, jakým byl
Voltaire, vzdal těmto „andělům milosrdenství“ nejvyšší
chválu. „Není snad nic většího na zemi“, — tak praví
on — „jako ona oběť, kterou toto něžné pokolení
přináší tím, že obětuje mládí, krásu, stav i rod a vě
nuje se službě nemocných v nemocnicích.“ Z kato
lických, nemocné ošetřujících ženských řádů jsou mi
Josrdné sestry nejznámější. Skoro bychom chtěli na
podobiti výrok knížete Bismarcka, jenž pravil, že pruský
poručík za hranicemi nedá se napodobiti, a užiti s po
změnou výroku tohoto o milosrdných sestrách kato
lické církve.“ *)

d) Dříve než stát a obec volány jsou ku pomoci
chudým, nutno vyžadovati od zákonitě povinných osob
(rodičů, dětí, manželů, sourozenců), aby vykonali svou
povinnost a ujali se schudlého příbuzného. Rovněž
zaměstnavatelé a odborové organisace musí v přední
řadě ujímati se potřebných, kteří s nimi v blízkém
svazku jsou. Pak teprv, když prostředky zákonitě po
vinných osob a sdružení nestačí, nastupuje státní a

1) „Medicinische Presse“ 1900, č. 29.

2) „B. N. Nachrichten“ z 13. července 1900.
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obecní péče chudinská. Náleží to k nejvznešenějším
úkolům křesťanského státu, jestliže řádně chápe ochranu
chudých a přiměřeně ji provádí, neboť dle slov spi
sovatele Ratzingera „dějinami civilisace jsou dějiny boje
a vítězství křesťanských zásad lásky“.')

Veřejné zdravotnictví.

65. Veřejnýmzdravotnictvím rozumí se souhrn všech
snah, zřízení a předpisů, které přímo aneb nepřímo
směřují k podpoře a ochraně lidského zdraví, pokud
této úloze nemůže jednotlivec aneb rodina dostáti.
Vše, co jednotlivec pro zdraví své aneb nejbližšího
svého okolí koná, spadá do oboru soukromé hygieny,
která je nepostrádatelnou průvodkyní hygieny veřejné.
Ježto však jednotlivec není někdy. schopen aneb
ochoten, aby o své zdraví náležitě pečoval, napomáhá
mu společenský celek a doplňuje jeho slabé síly,
protože je to přímou povinností společenské organi
sace, aby jednotlivce podporovala ve snahách o za
chování časného blaha, jehož podstatnou částkou jistě
jest zdraví. Tím, že společnost celá doplňuje aneb
v případu nutném přejímá péči o zdraví jednotlivců,
prospívá sama sobě, neboť zdraví jednotlivci vytvářejí
zdravý celek. Veřejné zdravotnictví vyhledává pod
mínky a určuje prostředky k zachování lidského zdraví,
zdravotní policie pak bdí nad prováděním zákonitě
stanovených zdravotních předpisů.*)

Jest tedy veřejné zdravotnictví předmětem soci
ální politiky a to tím více, jestliže právě následkem
nynějších sociálních nesrovnalostí trpí celé vrstvy spo
lečenské zkázu na svém zdraví.

Vedle chorob individua vyskytují se choroby
společenské a tyto chronické pathologické zjevy, jako
na př. otrava alkoholem, předčasné zmírání generace
lidské souchotinami a nebezpečí, plynoucí z průmyslové

1) Monasschr. f. Ch. Soz. 1903 str. 380.

>) Herder, Staatslexikon, 1901, IL Bd., S. 907.: Die Ge
sundheitspflege.
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činnosti, vyžadují vedle pomoci lékařských kruhů též
součinnost sociologa ku svému zhojení.

Lékařské kruhy netají se tím nikterak, že otázka
sociální a hygienická jsou v úzkém spojení. Dr. Bischoff
ve své přednášce v lipském zdravotnickém spolku
r. 1904 projednávaje vztahy mezi sociální otázkou
a hygienou, dospěl k závěru: „a) Sociální otázka ne
může býti rozřešena bez otázky hygienické, protože

zdraví je přední podmínkou blahobytu. b) Hygienickou
otázku lze úspěšně řešiti jako součást otázky sociální“

vyžadovala výroba spotřebných statků takových obětí
na lidském zdraví aneb na lidském životě, jako tomu
jest dnes. Lidé ovšem také dříve stíháni byli nemocemi,
ale příčina jejich kotvila hlavně v pochybené životo
správě, méně pak v pracovní činnosti. Dnes však nej
spořádanější dělník v některém odvětví průmyslovém
přímo vydává se v nebezpečí předčasné smrti buď
následkem úrazu aneb pozvolné otravy. Ale i poměrně
zdravé zaměstnání při strojové tovární výrobě působí
neblaze ve zdravotní rozvoj dělnických tříd z různých
důvodů. Mechanické obsluhování stroje vyžaduje přesné
a dochvilné pozornosti, což nutí dělníka k několika
hodinovému duševnímu napětí. Mechanická práce vede
mimovolně dělníka k tomu, aby volné chvíle použil
k potřebnému zotavení, a protože je duch nadobro
celodenním přepínáním vyčerpán, vyhledává dělník
zotavení v požitcích hmotných, ve formě hospodských
zábav, pitek a nočních toulek. Při zvuku harmoniky
a harfy zapomene zmalátnělý duch aspoň na chvíli na
svou celodenní lopotu. Připočteme-li k tomu práci ne
vyvinutých dětí a žen, nedostatečnou výživu následkem
malé mzdy, nesvědomitost ve falšování potravin, ne
zdravé byty a dědičnost mnohých dělnických chorob,
nedivíme se, že se konají mezinárodní sjezdy hygieniků
ku potření aneb aspoň zmírnění tolika zřídel sociálních
chorob.

Poněvadž práce je nejdražším statkem jednotlivce
a zároveň hlavním zdrojem blahobytu, musí sociální
politika pečovati o to, aby práce chráněna byla před
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škodlivými vlivy a spojena byla s nejméně škodlivými
následky, z nichž nejobyčejnějším je tělesný úbytek
sil. Toho docílí sociální politika pěstěním zvláštního
svého odvětví — veřejného zdravotnictví čili hygieny.
Věda tato vydobyla si mezi ostatními vědami lékař
skými zvláštního a samostatného postavení, těšíc se
v krátké době neobyčejnému rozmachu. Na základě
všeobecné hygieny vyvinulo se více věd, které vy
užitkují všeobecné zásady v určitém praktickém směru,
jako na př. hygiena bytová, průmyslová, školní a j.

66. K chorobám nejrozšířenějším musí sociální hy
giena přihlížeti nejbedlivěji a všeobecně. rozšířená
zřídla chorob společenských musí léčiti nejradikálněji.
Nejvíce obětí vyžaduje si fuberkulosa, jejíž potření
nutně vyžaduje součinnosti veřejného zdravotnictví.
V Anglii boj proti tuberkulose za posledních 50 let
stál přes 3 milliardy, ale vykazuje slušný úspěch.
Ješlě r. 1853 obnášelo úmrtí tuberkulosou z 10.000
lidí 273-a dnes obnáší 136. Proti tuberkulose bojuje
lid anglický za vydatné pomoci státní. Podobnou
energii vykazuje říše německá, která za posledních +0
let předstihla v hygienické péči všecky státy. Za 10
let bylo v Německu založeno 66 sanatorií s 8000 lůžky
pro ošetření 20.000 tuberkulosních lidí, z nichž každý
má právo na třiměsíční ošetřování. Náklad na zřízení
sanatorií obnášel 200 mil. marek a vydržování stojí
40 mil. m. K zařízení těchto výdatných opatření při
spěly též výtečně organisované nemocniční a invalidní
pokladny.

„Značných obětí přináší též Francie ke zhojení
tuberkulosy, která kosí tam ročně 150.000 lidí, tedy
zrovna tolik co v Německu, ačkoliv lidnatost Francie
je o třetinu menší nežli v Německu. Během 5 let za
řízeno bylo ve Francii 20 sanatorií a pro tuberkulosní
děti založeny byly 24 stanice na břehu mořském. Rov
něž malá Belgie za posledních 10 let docílila pozoru
hodné výsledky v opatření proti tuberkulose, započa
vši nejprv s výchovou lidu, aby v něm získán byl
výdatný spolubojovník proti zavilému nepříteli. *)

v) Dr. Maixner, Jak bojovati s tuberkulosou.
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V Rakousku však boj proti tuberkulose je dosud
v začátcích, což platí v přední míře o Čechách, kde
za posledních let zmírá 0'36%,„ tuberkulosou.

. Výdatná pomoc státní v tomto ohledu musí býti
podporována organisovanou soukromou dobročinnosti,
která nemá všecku iniciativu očekávati od státu, nýbrž
má zakládati z vlastního popudu léčebné ústavy a pak
státní správu nutiti ku podpoře založených již podniků.
Spolky ku potírání tuberkulosy, které se v posledních
letech na popud zemské správy v Čechách v jedno
tlivých okresích založily, nevyvinují žádné činnosti,
nýbrž pouze živoří. Převážně liberální česká veřejnost
mrhá svými silami v planém přemílaní nezdravých idei,
ale pro podniky všeobecně blahodárné nemá žád
ného citu.

Sociální politika našich obcí má spatřovati v boji
proti tuberkulose důležitý předmět svých snah. Není
ovšem úkolem komunální politiky zabývati se léčením
tuberkulosy, nýbrž má vyvíjeti akci profylaktickou pou
čováním lidu o povaze této choroby, budováním hygie
nické ohrady proti nákaze a zejména stavbou zdravých
obydlí, protože nezdravébyty jsou hlavním pařeništěm
zákeřné této choroby chudších tříd. ')

67. Otázka byfová byla dosti dlouho považována
za část otázky dělnické, ale stále rostoucí nouze by
tová ve velkých městech poučila, že otázka bytová
týká se též všech malých a chudých lidí, tudíž i živ
nostníků, malých úředníků atd. Z toho důvodu věnuje
otázce této jako samostatnému úkolu sociální politika
zvláštní peči a neponechává ji na starosti pouze sou
kromé aneb veřejné lidumilnosli, která s uznání hodnou
obětavostí již po leta dopomáhala zcjména dělnictvu
ke člověka důstojnému přístřeší.

Reforma bytů dělnických vznikla r. 1810 ve Francii
popudem jedné těžařské společnosti na hranicích bel
gicko-francouzských. Druhý krok v tomto ohledu uči
něn r. 1835 v Mulhouze v Elsasku velkoprůmyslníkem

2 » Dr. Soldát: Bytová otázka dělnická. Praha 1905, str.„an ©
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Kóchlinem, který zbudoval pro své dělnictvo zdravé a
zahrádkami opatřené byty. Příkladu jeho následovali
mnozí průmyslníci ve Francii. V Mulhouze došly snahy
po zdokonalení bytových reform nového vznětu r. 1851
založením společnosti stavební, která vystavěla 1200
rodinných domků, aby nájemce mohl je malými splát
kami učiniti svým majetkem. Ve:Francii luští zdárně
bytovou otázku podnikatelé sami ve svémsvazu „Oeu
vres patronales“ a četné družiny filantropické, které po
příkladě Anglie buď půjčují peníze do stavby aneb staví
samy účelně zřízené domy, které za velmi mírné ná
jemné najímají. !)

V Anglii vykonala opět svépomocná stavební
družstva dělnická veliké divy. Dělnictvo skládalo si malé
úspory do pokladny až do jisté výše, kdy stavební
družstvo mu vlastní rodinný domek na další splátky po
stavilo. Podobná družstva vznikla v Dánsku, Belgii a v
Německu. VNěmecku podporuje též státní správa úspěš
nou činnost stavebních družstev, jichž od r. 1900 pů
sobí 384. Přes 20 millionů marek vydala vláda pruská
na zlepšení bytů dělnictva ve státních dílnách pracu
jícího a přes 70 mil. m. vydala pokladna úrazové a
starobní pojišťovny na stavbu levných dělnických bytů.
Mnohá německá města, jako Kassel, Strassburk, Dráž
dany, Norimberk, Manheim aj. vyvijejí rozsáhlou akci
ve stavbě vhodných bytů pro střední stavy. Londýn
daroval 60 mil. K soukromé společnosti pro stavbu
dělnických domků.

V Rakousku neshledáváme ovšem ani přibližně
stejnou horlivost v bytové akci, ačkoliv bytové poměry
jsou zrovna tak bídné jako všude jinde. Dle soukro
mého sčítání z r. 1903 ve 160 rakouských městech
bylo zjištěno, že většina bytů byla přeplněna. Z bytů
prohlédnutých bylo 62"/, o jedné nebo dvou místno
stech, 24"/, bylo o 3 aneb 4 místnostech, pouze 14"/,
bylo o více místnostech. Nejhorší poměry bytové shle
dány v Haliči a Bukovině. V Čechách průmyslová města
vykazují též nevhodné ubytování chudiny. V bytech

') Rozhledy po lidumilství. Praha 1904 č. 5.
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o I neb 2 pokojích bydlelo z veškerého obyvatelstva
v Košířích 89"/, ve Vysočanech 80"/, v Kladně 74,
v Pardubicích 62%,.

Vada obydlí chudiny ve velkých městech jeví se:
a) v nedostatečných rozměrech a v přeplněnosti, b)
v nezdravosti a nečistotě, c) v nevzhlednosti a d) v ne
přiměřené drahotě bytů. Zejména ohromná drahota
bytů je všeobecným zjevem velkoměstským. Ze všech
drahých bytů jsou pak byty malé nejdražšími, takže
tím bývá postižena hlavně chudina, která většinu svých
skrovných příjmů musí obětovati na své přístřeší. Bo
haté vrstvy na své pohodlné obydlí v rozkošné ville
vydají sotva 10"/, svých příjmů, kdežto dělník musí
na nevzhledný a nedostatečný byt vydati 20—25",
svého těžkého výdělku. ')

Drahota a stísněnost obydlí má v zápětí povážlivé
zjevy v ohledu sociálním, zdravotním i mravním. Veliké
nájemné znemožnuje ukojení jiných důležitých potřeb
a nutí nemajetné třídy, aby vyhledávaly byty co možno
levné. Ale to jsou právě byty ve zdravotním ohledu
namnoze vadné jednak pro malé rozměry, jednak pro
vlhkost aneb temnost. A když již chudá rodina najme
byt větší, nucena je k úhradě nájemného přibrati sí
podnájemníky aneb nocleháře, čímž trpí opět život ro
dinný a mravnost. Casto lidem zachovalým jest se stý
kati v takových bytech s charaktery mravně pokle
slými, což podrývá mravní zásady a vhání zejména
mládež do náručí alkoholu aneb prostituce. Uprava
otázky bytové. při stávajících vadách nynějšího obydlí
větší části lidstva je nezbytným předpokladem pro
další úspěšnou činnost sociální reformy. Názor tento
vyjádřil již r. 1877 lord Beaconsfield v anglickém par
lamentě, pojednávaje o otázce bytové, slovy: „Dům je
vlastním podkladem civilisace, působíť na společnost
v dobrém aneb ve špatném smyslu. Ten, kdo má
útulný domov, je hrdým na společnost, v níž žije; je-li
mu však žítí v doupěti bídy a nepravosti, stává se
nevinnou obětí brutálních útoků sociálních nesnází.“ *)

') Philippovich: Wiener Wohnungsverháltnisse, str. 236a n.
?) Dr. Soldát I. c. 10.
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68. Nouze bytová se svými příšernými stíny je již
tak naléhavou, že volá živě po nápravě. Nutnost ná
pravy se všeobecně pociťuje, jen o cestách a pro
sředcích se náhledy různí, protožesociální tento problém
je dosti složitý a nedá se jednoduchým a povšechným
opatřením řešiti. Jsou mnohé vady bytové zcela při
rozeným následkem nynějšího světového hospodářství,
proto se nedají odstraniti nějakým policejním předpi
sem. Když nelze doufati v úplné odstranění všech vad
bytových ve velkém městě, lze předce je zmírniti za
součinnosti povolaných sociálních činitelů.

Tak především na poli svépomocném dlužno po
příkladě ciziny u nás zahájiti přiměřenou činnost. V tom
směru docílila strana křesťansko-sociální v Brně sluš
ného úspěchu založením stavebního družstva „Samo
statnosti“ r. 1900 pro stavbu rodinných domků, jichž
během 5 let vystaveno 29 za podmínek dosti obtíž

-ných. Družstvo, na základě zákona z 9. dubna 1873
zbudované, vyvolal k životu zasloužilý pracovník so
ciální, farář dr. Stojan, jenž v národě českoslovanském
prvý počal prováděti bytovou akci.

V říjnu 1908 po dlouhých a důkladných pří
pravách zahájil činnost pražský spolek pro zřízení li
dových bytů, jenž obdržel od České spořitelny 700.000 K
na stavbu dělnických domků. V čele spolku stojící
členové vykonali během krátké doby, která uplynula
od založení spolku, obsáhlá studia, procestovali Ra
kousko, Německo a Švýcary, shlédli vzorné kolonie
dělnické ve Vídni, Lipsku, Berlíně, Drážďanech, Mni
chově, Norimberku, Frankfurtu, Stuttgartu a Zurichu
a neopoměli prohlédnouti si dělnické domky na vý

"stavách (v Darmstadtě, Stuttgartu a Mnichově). Veškeré
zkušenosti získané jednak na těchto cestách, jednak
důkladným theoretickým studiem otázky dělnických
bytů i poradami s předními praktiky tu- i cízozem
skými, došly svého ocenění v plánech, které byly
vypracovány k příkazu spolku firmou Bratří Neu
gebauerové a které mají býti základem ke stavbě
prvních kolonií. Kde a v jakých rozměrech bude tato
kolonie postavena, nelze dnes ještě určitě říci. —
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Spolek může užívati pouze části daru na zřízení ro
dinných bytů, kdežto zbytek chce věnovati na stavbu
velikého domu pro svobodné. Dělnické domky budou
stavěny dle typu domů činžovních, ovšem tak, aby

každá rodina byla co možná nejdále od sousedů oddělena.')
Činnost svou hodlá zemský spolek pro zřízení

lidových bytů rozšířiti :po celém království a za tou
příčinou hodlá získati podporu od státu, zemských i
městských peněžních závodů na stavební zálohy za příz
nivých podmínek. :

Soukromé dobročinnosti podnikatelů otevírá se
vděčná půda ke zlepšení existenčních podmínek vlast
ního dělnictva stavbou vhodných domků. Podniky tyto
mají i pro podnikatele prospěšnou stránku, ač nelze
tajiti, že mohou mnohdy zvrtnouti se v neprospěch
dělnictva, když pouze zaměstnavateli byly budovány.
Světová firma Kruppova v Essenu zřídila celé město
pro své dělnictvo se 3600 domky rodinnými a 1000
byty. Ve Voralbersku vystavěl továrník Hámmerle již
v letech devadesátých 60 domků pro 100 rodin děl
nických. U nás r. 1869 byla založena na Smíchově
akciová společnost, která ve svých domcích umísťuje
dělnictvo, zaměstnané v určitých závodech, na př. u
státní dráhy, v továrně Ringhofrově a j.*) Podniky
tyto z lidumilného snažení vzešlé mohou mnohdy po
škozovati dělníka, jenž pro svou závislost na domku
svého zaměstnavatele musí, ba je nucen dáti si líbili
jisté nevýhody smlouvy pracovní.*)

Soukromou a svépomocnou. činností nejsou
všecky prostředky k řešení otázky bytové vyčerpány,
zbývají ještě cesty obecné a státní správy se zákono
dárným opatřením. Tak v oboru správy dobré služby
prokazují: soustavný dozor bytový, případně samo
statný úřad bytový, jenž by různé závadyodstraňoval.

1) Pražské Noviny z 25. října 1908.

*) Prof. dr. Horáček ve své řeči v Česk. klubu 30. ledna
1903 :

s) Dr. Soldát I. c. str. 132.
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Účelná síť místních prostředků dopravních mohla by
snadno zkracovati vzdálenost odlehlých čtvrtí děl
nických a umožňovati pobyt i na vzdáleném obvodě
velkoměstském. Veřejnosprávná organisace zprostřed
kování bytů, stavba nových domů, assanace celých
starých domů, ulic a čtvrtí, provádění účelné kanali
sace, opatření zdravé pitné vody a t. p. jsou v sou
vislosti s úkoly moderní obce.

Zákonodárství státní svými předpisy stavebními
© přípustné výšce domů, šířce ulic, zastavitelnosti
plochy, obytelnosti sklepů a půd může značně přispěti
k odstranění bytových závad. Že i daňové zákono
dárství úpravou nepřiměřené činžovní daně usnadnilo
by chudině obtížné břímě nájemného, uzná každý, kdo
ví, že vlastník domu daňová břemena snaží se vždy
přesunoutí na bedra nájemníků. Dlouho čekaná úprava
domovní daně, 1908 posléze provedená, nesplnila
nikterak očekávání ve snížení dosavadních sazeb.
Větších podpor stavebním družstvům po příkladě ci
ziny měla by státní správa téžv říši naší poskytovati.

Jinak ovšem je s povděkem viítati, že také u nás
počíná si raziti cestu myšlenka k reformě bytových
poměrů, protože se zdarem tohoto snažení souvisí
také úspěch boje proti alkoholu, jenž v nevlídných
bytech má svého nejlepšího spojence. Na schůzi čes
kého zemského spolku pro reformu bytovou v Praze
v říjnu r. 1907 dovozoval prof. dr. Maixner těsnou
spojitost mezi nouzí bytovou, alkoholem a souchoti
nami těmito slovy:

„V Praze dle úřední statistiky je více než 6
procent bytů nedostatečných. Z 10 procent jsou byty
obývány podnájemníky a nocleháři, 59 až 60 procent
souchotinářu bydlí v bytech přeplněných a špatných.
Z bytů těch vychází lidstvo seslabeno, z nich Šíří se
infekce choroby. Potomstvo rodičů obývajících v by
tech takových jest anemické. A dále. V bytu přeplně
ném není žádného okřání, ký div tedy, že lidé takoví
hledají útěchu v hostincích. Tak rodí se alkoholism.
Proto zařizování levných a zdravých bytů bude míti
i kulturní význam, že povede k požitkům duševním.“
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Otázka bytová dle úsudku znalců odborných
souvisí nutně s otázkou sociální, takže bez reformy
bytové nelze ani v nápravu společenské krise doufati.
Sombart pravil kdysi: „V proletáři lze vzkřísiti pocit
lidské důstojnosti jen tehdá, umožní-li se mu spořá
daný život rodinný, což předpokládá člověka důstojný
příbytek“.:) Příbytek je místem, v němž základní prvek
lidské společnosti, rodina, větší část života stráví, kde
vychovává se nová generace a kde člověk nabývá
také pro celý příští život škodlivých dojmů. Vady by
tové, poškozující rodinu, škodí též celému národu.“)

Boj proti alkoholismu.
wow

mětem doby přítomné. Je to výzva ku všem, kteří
mají pro časové potřeby smysl a srdce, je to otázka
sociální v malém, je to otázka, zdaž nevázanost anebo
sebevláda má býti vodítkem národů, je to životní
otázka pro společnost a zkušební kámen pro opravdo
vost mužů, kteří se zabývají léčením společenské
otázky.“ Těmito slovy charakterisoval vážnost moru
alkoholového P. Albert M. Weiss na osmém meziná
rodním sjezdě r. 1902 ve Vídni. Přednášku svou zna
menitý znalec sociální otázky shrnul v heslo: „Bez
reformy pijáctví žádná reforma sociální“.*)

Zmínili jsme se již na jiném místě o ohromném
vydání, které každoročně národové obětují pití. Dle
počtu obyvatelstva připadne na každého jednotlivce
roční vydání na opojné nápoje: v Německu 50 Mk,
v Anglii 100 franků, ve Švýcarsku 59 fr. Statistik dr.
Schulz vypočeti, že vypije průměrně každý obyvatel
ve Francii 16:1 až 211 litru alkoholu, v Italii 11:5 až
15:1, v Belgii 116 až 13:1, v Německu 89 až 95,
v Rakousko-Uhersku 76 až 9-3. Piva se vypije nejvíce
v Belgii a Anglii, kořalky v Dánsku, vína ve Francii.

1) Gewerbl. Arbeiterfrage str. 135.
2) Lorenz, Die Wohnungsreform in der Schweiz 1906.
3) Monatschrift f. Chr. Sozialref. 1903. str. 258.
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V celé Evropě prý spotřebuje průměrně každý obyvatel
ročně 1161 litru alkoholu.

Vedle těchto přímých vydání na alkohol jsou
ještě četné nepřímé ztráty národního bohatství, které
jsou zaviněny nemírným pitím a které se ani nedají
tak snadno odhadnouti. Kdo by mohl vypočítati, jak
mnoho bylo alkoholem vyplýtváno pracovních sil, jak
mnoho mzdy a jak vzrostly veřejné zločiny! Jisto jest,
že alkohol ze všech jiných neřestí nejhojněji zaplňuje
svými obětmi nemocnice, blázince, káznice, donucovací
pracovny a polepšovny.

70. Četné jsou příčiny, které alkoholismus pový
šily za společenské zlo.

V přední řadě dlužno uvésti: a) pijácké zvyky.
Pijákem rozumí se člověk, který nepije, jen když má
žizeň, nýbrž ze zvyku a bez skutečné potřeby. Často
shledáváme ve společenských poměrech, že se pije
při každé příležitosti, ať mají lidé žízeň nebo ne. Pije
se na radost a na žalost, při odchodu a pří shledání,
při křtinách, při pohřbech, o trzích, v den výplaty
atd. Číšku nabídneme nejprve příteli při jeho návštěvě,
malé službičky odměňují se skleničkou. Ba došlo to
tak daleko, že i kandidáti poslanectví zakupovali si
občany za pivo a kořalku a že volby děly se za hoj
ného častování opojnými nápoji. Lidé významné dny
z vlasteneckých dějin i z církevního roku. oslavují
pitkami. Spolkový život jest po většině na hostince
"odkázán a spolky musí si právo na přístřeší v hostinci
zakupovati požíváním alkoholu.

b) Nepříznivé výdělkové a pracovní poměry zavi
ňují opět v dělných třídách přehnanou oblibu v poží
vání lihových nápojů. Stačí si jen povšimnouti po
hnutek; které vedou k požívání alkoholu, a vysvětlíme
si, proč dělné třídy jsou k nemírnému pití přímo
sváděny. Alkohol budí příjemný pocit zvýšené teploty
i zvýšené duševní i tělesné pružnosti. Toho však právě
-dělník velmi často potřebuje, neboť namnoze musí
pracovati za tuhé zimy, nebo za chladného jitra musí
práci započíti; jindy opět jest nucen ochablé síly
tělesné vzpružiti, když pracuje přes čas anebo v noci.
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Rovněž dělníci, kteří pracují ve velkém prachu anebo
při zvýšené teplotě, projevují snadno náklonnost k pi
jáctví. Dlouho vysilující práce tělesná způsobuje po
ukončeném denním dile v dělníku ochabnutí sil, takže
večer dělník již nejeví žádného zájmu pro duševní
zábavu a proto ztráví zbytek dne raději v krčmě, kde
se nemusí již ani tělesně ani duševně namáhati. Jak
již bylo vzpomenuto, také bídné poměry bytové a roz
vrácený život rodinný pudí dělníka do hospody. Po
strádáme také veřejných místností, kde by se mohli
dělníci shromažďovati, baviti a zdržovati, aniž by byli
nuceni co píti. Obyčejně odbývají se všecky schůze
dělnické v hostinci, a tu i spořádaný dělník jest nucen
již k vůli dobrému dojmu u majitele hostince dáti si
naliti. Dosti vážnou příčinou pijáctví mezi dělníky jest
nedostatečná anebo špatně připravená strava. Bram
bory, luštěniny, moučná jídla aneb pouhý chléb s ne
dostatečným omastkem působí obtížné trávení a proto
dělník potřebuje nějakého dráždidla, jímž u žen bývá
namnoze káva, u mužů pak nejčastěji kořalka.

„Jak rád chodívá kořaleční mor v patách za
nízkými mzdami a špatnou stravou, ukázala i sociálně
statistická pátrání, provedená vídeňským univ. profes
sorem Singrem v průmyslových okresích severovýchod
ních Čech (Untersuchungen úber die soz. Zustánde
in den Fabrikbez. der norděstlich. Bóěhmen, Lipsko
1885, str. 165.) Ve velkém továrním městě Liberci
s lepšími mzdami připadala na jednu hlavu obyva
telstva roční spotřeba 75 litru čistého alkoholu, naproti
tomu ve středisku předení Inu v Trutnově s nanejvýš
nepříznivými mezdními poměry a s bytovými poměry
přímo strašnými přišlo na jednu hlavu 152 alkoholu,
tudíž více než dvakrát tolik.!)

c) Pijáctví zaviňuje také mylný názor, že alkohol
jest tekutým chlebem a že podporuje trávení. Je to
ovšem mylný náhled, který se stal téměřvšeobecným
míněním a dosti těžko dá se vyvrátiti vědou, která
poučuje, že alkohol není potravou a že výživnost na

") Dr. Herkner, Otázka dělnická. 1908, str. 273.
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př. piva jest Bkráte menší nežli chleba, za stejné
peníze koupeného. Trávení alkohol nepodporuje, nýbrž
právě naopak zastavuje a tím chuť k jídlu seslabuje.

Na [. mezinárodním sjezdě pro nemoci dělníků
v Milaně v červnu 1900 pojednal prof. Albertoni o
působnosti alkoholu na praci svalů a vyvrátil mylný
názor o výživnosti alkoholu slovy:

„Pokusy bylo zjištěno, že malé dávky alkoholu
bezprostředně zvyšují schopnost ku práci, ale nejdéle
za hodinu schopnost ta klesá. Je tudíž okamžité zvý
šení schopnosti ku práci effektem pouze psychickým
a nelze je připisovati vlivu na nervo-svalovou soustavu.
Tato pozorování lze dokázati též ergograficky. V tomto
směru vykonal řečník mnoho pokusů, které zřejmě
prokazují, že jest značný rozdíl mezi ergogramem po
požití alkoholu a bez téhož, a to v tom směru, že
alkohol snižuje effekt výkonu práce po tu dobu, pokud
nalézá se v krvi (t. j. půl hodiny po požití počínajíc
a v trvání po 3—4 hodiny). Příznivé působení bez
prostředně po požití (zakládající se na basi psychické)
jest zcela přechodné a trvá pouze 12—40 minut.
Hledíc k těmto důvodům, jest potřebí stříci se alko
holu všude tam, kde veliké nároky kladou se na vý
konnost svalů, zvláště pak, kde nutno jest snášeti
značnou zimu.“

71. Následky alkoholismu jsou velice neblahé,
neboť „jeví se ve vysokém úmrtí pijáků, v nejrozma
nitějších chorobách, ve všech možných zločinech, ve
všech stupních šílenství, v nezměrné bídě a v bezpo
četných hříších, které si nelze ani uvědomiti.“ Těmito
slovy nastínil kardinál Manning neblahé ovoce alkoho
lismu.

Jedním z nejpatrnějších následků pijáctví bývají
různé neduhy a choroby. Nebudeme odborně líčiti
všecky ty škody na ústrojí alkoholika, zaviněné ne
mírným pitím. Tolik jest jisto, že alkohol podobá se
červu, který ničí pozvolna a nenápadně dřeň zdánlivě
zdravého stromu, neboť degeneruje tělesné ústrojí tou
měrou, že alkoholik nesnadno vzdoruje těžkým choro
bám. Zejména souchotiny nalézají v pijáctví nejlepšího
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spojence a proto boj proti alkoholismu je také bojem
proti tuberkulose.!)

A jako tělesné, tak také i duševní: síly bývají
alkoholem ničeny, a proto za vzrůstajícího pijáctví
vzrůstá také náklonnost k chorobám nervovým a
k nervové poruše. Alkohol činnost rozumovou otupuje,
energii vůle seslabuje a proto podlamuje mravnost.
Piják ztrácí cit pro povinnost a život svůj prožije
v samých dobrých předsevzetích, že se polepší, ale
slabá vůle není schopna energického rozhodnutí.

Dokázáno jest, že alkohol zvyšuje zločinnost.
Dle kriminální statistiky v Německé říši, konané v le
tech 1898—1899, třídily se zločiny proti bezpečnosti
těla dle jednotlivých dnů do týdne dle tohoto poměru:
Sobota: 703, neděle: 254, ponděli: 725, úterý: 69,
středa: 62, čtvrtek: 62, pátek: 48. Lze tedy číselně
dokázati, že ve dnech, kdy se propijí mzda, to jest
v sobotu, neděli a v pondělí, bylo nejvíce zločinů proti
bezpečnosti spácháno z opilství.

Také na sebevraždy má pijáctví neblahý vliv.
V jednotlivých zemích byly spáchány sebevraždy v 0
pilství na 100 případů: V Sasku 10, v Prusku 8, ve
Francii 17, v Dánsku 17, v Rusku 38.

Alkoholismus neničí pouze pijáka samého, nýbrž
má také vliv na potomstvo. Děti alkoholiků jsou sti
hány různými duševními i tělesnými chorobami a po
strádají pečlivé výchovy v kruhu rodinném za svého
mládí. Děti opilců stávají se snadno zločinci. A jako
na potomstvo celé alkoholismus neblaze působí, tak
uvádí i celé národy a vrstvy společenské do záhuby.?)
Sociálně demokratický předák Vanderveldes proto praví
se zřetelem na organisované hnutí dělnické: „Všecko,
co organisaci dělníků posiluje, seslabuje alkoholismus.
a zase naopak. Co spotřebu alkoholu omezuje, roz
máhá pomůcky dělnické organisace, zvyšuje mravní
úroveň proletariátu a dodává mu nové síly v boji za

")Neumann, Der Seelsorger und der Alkoholismus. Pader
born 1906, str. 18.

*) Bericht des VIII. Kongresses gegen den Alkoholismus.
12
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osvobození. Proto mají svazy, spolky jak mužů, tak'i
mládeže položiti otázku alkoholismu na denní pořádek
a proti alkoholu úsilně bojovati, jako proti nepříteli,
který jest tím obávanější, ježto ve vlastních našich řa
dách má své příznivce.“")

72. Nepřítel lidstva tak zavilý vyžaduje nevyhnu-.
telně rázného potření. Boj však jest tím obtížnější, po
něvadž vyžaduje od postižených vysokou mravní sílu,
bez níž všecky pomocné prostředky jiných činitelů
nedosahují žádoucího úspěchu. „Theoreticky není žád
nou obtíží, abychom z výsledků dnešního vědeckého
bádání o alkoholismu činili příslušné logické důsledky.
Daleko obtížnější však jest nalézti praktické rozluštění
otázky alkoholové. Neboť tak hluboce zakořeněné zlo,
které ve veřejnosti houževnatě bývá hájeno a o kte
rém po staletí panoval mylný názor, nedá se tak snadno
a náhle odstraniti.“*) V boji proti alkoholismu musí
býti vůdčí myšlenkou přesvědčení, že „alkoholismus
není pouze symptomem a podružným zjevem, nýbrž
přímou příčinou sociální bídy.“ Proti alkoholismu nutno
bojovati theoreticky i prakticky, veřejně i v soukromí
za svorné součinnosti státu, církve, rodiny, školy a
spolků. V boji protialkoholovém lze celkem postupo
vati dvojí cestou. Jednak působením na jednotlivce
poučováním a vší možnou propagandou, jednak cestou
zákonodárnou a správní, která vyvolává různé před
pisy o výrobě a prodeji lihových nápojů a tak působí
se na celou společnost, aby mor kořaleční byl rázem
vyhuben. První způsob boje vedou jednotlivci a spolky
střídmosti, postupujíce volněji a zdlouhavěji | nežli
vlády, ale zato jistěji a úspěšněji. Působení jednotlivců
a spolků připravuje půdu pro vládní předpisy absti
nentní, kterými pak lze působiti i na jednotlivce, kteří
dosud soukromé propagandě střídmosti se vyhýbali.

a) Stáf dle svého hlavního úkolu, jenž záleží ve
zvelebování časného blaha, musí proti alkoholismu vy
stupovati působivými prostředky jako proti nejnebez

1) Monatsschrift I. c. 268.
:) Helenius, Die Alkoholfrage.
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pečnější epidemické nemoci. Stát má zlu tomuto pře
dem brániti omezováním výroby alkoholu, odepřením
zbytečných hostinských koncessí. Ve mnohých státech
také byl prohlášen alkohol za státní monopol a pro
dej jeho svěřen společnostem, které výtěžek obětují
všeobecně prospěšným podnikům. Jest to tak zvaný
Gothenburský systém, jenž byl ve Švédsku a Norvéž
sku zaveden. Doba ku prodeji lihovin má býti ome
zena, zejména v sobotu odpoledne, v době výplaty
mají býti krčmy zavřeny a policejní noční hodina
přesně dodržována. U nás za nepatrný poplatek může
si každý hostinský policejní hodinu prodloužiti. Od
majitelů a nájemců hostinských místností má se vyža
dovati náležitá mravní zachovalost a odborná způso
bilost. Přestupky hostinských proti předpisům mají
býti důsledně trestány. Zejména tehdá, když nalévá
se člověku již nepříčetnému, jen aby z něho byl ně
jaký zisk. Pijáci ze zvyku mají býti buďto státním
aneb obecním úřadem dopravováni do ústavů léčivých,
aby se odvrátili od navyklé neřesti. Nepřímo může čeliti
stát pijáctví, když omezuje taneční zábavy a nesčíslné
slavnosti, které pijácké zvyky podporují. Zlo toto dá
se nepřímo vykořeniti zakládáním lidových knihoven,
zaváděním hospodyňských škol, podporou úsporných
pokladen atd.

Vláda rakouská podala v listopadi 1908 osnovu
zákona, vníž jsou obsažena ustanovení proti pijáctví.
Osnova skládá se ze tří odstavců, v nichž pojednává
se o Žživnostensko-právních, o soukromo-právních a
trestních ustanoveních. Co se tkne živnostensko-práv
ních ustanovení, jest nejcennější ono, které žádá nut
nost koncesse ku prodeji pálených lihových nápojů
v uzavřených nádobách. Obchod tento byl dosud nej
nebezpečnějším zdrojem pijáctví. Pomýšlí se také na
to, aby všecky prodejny lihovin byly skontrolovány a
pod dozor státní postaveny. Soukromo-právní ustano
vení čelí proti pití na dluh tím, že stanoví nežalova
telnost pohledávek výčepníků. Trestní ustanovení ob
sahuje soudní tresty pro číny, které samy o sobě jsou
trestné, ale spáchány byly v opilství; pak pro opěto
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vanou opilost na veřejnýchmístech a pro prodávání
lihovin lidem opilým. Lze doufati, že rakouská vláda
bude přijatý zákon důsledně prováděti, protože na
prvém rakouském sjezdu protialkoholovém, který byl
zahájen 12. října 1908, prohlásil ministr vnitra svob.
pán Bienerth: „Vláda každého kulturního státu musí
míti na zřeteli boj proti nemírnému požívání alkoholu,
poněvadž alkohol škodí nejenom jednotlivci, nýbrž
i pozdějším generacím, oslabuje brannou sílu a rozru
Šuje základy státu a rodiny.“

Nejradikálněji by se mor alkoholový omezil, kdyby
vydán byl pro celou říši zákaz výrobya prodeje liho
vých nápojů, t. zv. prohibice, který je vydán na př.
ve státě Maine v severní Americe a o který usilují
všecky politické strany parlamentů finského. Zákon
tento o úplném zákazu prodeje alkoholu byl sice par
lamentem ve Finsku přijat r. 1907, ale proveden nebyl,
protože Yrancouzská vláda společně ještě s jinými.
vládami podala protest proti němu. Příčíť se prý plat
ným mezinárodním smlouvám obchodním. Ve Švédsku
podobný zákon přijat byl také v dolní sněmovně, ale
zavržen byl v horním parlamentě.

Jestliže běží o obmezení moru alkoholového jen
v jistém zamořeném kraji, pak | se odporučuje
místní zákaz alkoholu local option. Státní moc udílí
obcím aneb jistým zamořeným okresům právo, aby
na svém území výrobu a prodej alkoholu zakázaly.
Lokální zákaz je zaveden v některých státech severo
amerických a. koloniích anglických. V Evropě není
ani tento lokální zákaz proveden, pouze na dánských
ostrovech Fárských byl r. 1907 parlamentem přijat.!)

V Anglii zavrhla horní sněmovna na podzim r.
1908 předlohu o žádané změně zákona výčepnického.
Z přehledu tohoto vysvítá, že vlády v boji proti
alkoholovém nejeví mnoho energie.

b) Církev dle svého ' božského poslání může
ke zmírnění neb k odstranění alkoholového moru
mnoho přispěti, jestliže její orgány s láskou, oběta

1) Hlídka Času r. III. č. 4.
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vostí a odbornou znalostí uchopí se díla. Příležitost
k tomu naskytá se při kázaních, katechesích, ve zpo
vědnici i soukromé pastorační činnosti, zejména
ve křesťanské výchově opuštěných a zpustlých dětí.
Značného úspěchu mohou dociliti křesťanské „spolky
střídmosti“, o nichž zvláště se zmíníme.

c) Mocnou hrází proti přívalu alkoholismu jest
bez odporu rodina, ve které otec i matka dobrým
příkladem předcházejí své domácnosti, kde slavnosti
různé slavívají se jen v úzkém kruhu rodinném, kde
dítky vychovávají se k sebezáporu, pracovitosti,
mravní a hospodářské samostatnosti. Krátce, pěstěním

společenské vrstvy zachrániti před poklesnutím do
mravního bahna alkoholismu.

d) Výchovu rodinnou má doplňovati | Škola,
která v boji proti alkoholismu může mnoho vykonati.
Ve všech evropských zemích ukládá se za povinnost
učitelstvu obecných i středních škol, aby mládež o
škodlivosti alkoholu poučovali. Francouzský ministr
vyučování ve svém oběžníku z r. 1900 praví: „V boji
proti této pohromě národa nemůže nikdo působivější
činnost rozvinouti nežli učitel“ V Belgii, v Prusku a
Rakousku nařídily vlády r. 1903, aby při vyučování
bylo o škodlivosti alkoholu pojednáváno.')

Obecná škola má děti poučovati o zdravotních
i mravních pohromách, které vyplývají z požívání
alkoholu. Školní slavnosti a školní výlety mají se po
řádati bez lihových nápojů. Mládež cvičením tělocviku
má býti povznášena k čistším požitkům a ku prost
šímu způsobu života. Škola střední má základní vě
domosti o alkoholu rozšiřovati a prohlubovati. Při
vyučování náboženství a dějepisu má se předmětu
tomu větší pozornost věnovati, aby vědomí zodpo
vědnosti v mládeži bylo vzbuzeno. Mládež má býti
vedena k zálibě ve vyšších požitcích, jako umění,
hudbě, poesii a má býti povzbuzována k vědecké
snaživosti. Rovněž má býti chráněna před pijáckými

1) Monatschrift F. Chr. Soz. ref. I. c. 640.
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zvyky a varována před návštěvou hostinců. Nelze
nikterak schvalovati, že rakouský ministr vyučování
Marchet r. 1907 povolit vyšším gymnasistům volnou
návštěvu hostinců. Vysoké školy mají býti toho pa
mětlivy, že každá nákaza šíří se mezi lid s hůry, a
proto také každá reforma musí započíti u vzdělanců.
Vzdělané třídy musí dávati dobrý příklad ve stříd
mosti. Dokud nepodaří se pohnouti veřejné mínění ve
vyšších společenských třídách k účinnému potírání
všech pijáckých nemravů, potud nebude lze střední a
nižší vrstvy obyvatelstva ke snahám abstinenčním
získati. Co se tkne potom škol dívčích, nutno příštím
matkám poskytnouti náležitého poučení o zhoubnosti
požitku alkoholu na příští generací a nutno poskytnouti
jim příležitost, aby vzdělaly se ve přípravě přiměře
ných pokrmů a lihuprázdných nápojů.

e) Boj proti alkoholu musí podniknouti také li
dové organisace. Spolky musí býti toho pamětlivy, že
dnes namnoze pijáctví zaviněno jest spolkovým ži
votem a proto musí za přední povinnost spolky si
vytknouti, aby částečnou svou vinu napravily ener
gickým potíráním pijáckých zvyků. Proti spolkům
čistě zábavným dlužno postaviti spolky vědecké a
sportovní, které by členy povznášely k vyšším sna
hám a cvičily v pevné vůli. Křesfansko-sociální spolky
všech druhů mají ve svých schůzích pořádati před
nášky o otázce alkoholismu, mají střídmost mezi člen
stvem za přední povinnost vyžadovati, schůze své
bez požitků lihových nápojů pořádati a při svých
slavnostech brániti, aby někdo byl k požitku alko
holu nucen.

Nejúčinněji proti alkoholu bojují však „spolky
střidmosti“. Jsou to spolky, jichž členové se čestně
zavazují, že sami lihových nápojů vůbec píti nebudou
(abstinenční spolky), nebo že jich požívati budou
jenom mírně (spolky střídmosti) a že všemožně se
také přičiní, aby spolubližní pití se vystříhali. Spolky
tyto vznikly na počátku 19. sloletí v amerických
městech, Bostonu (1803) a New-Yorku (1808). Spolky
střídmosti šířily se rychle, neboť r. 1830 napočteno
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jich bylo v Americe 22.000 se 170.000 členy. Z Ame
riky šířily se spolky střídmosti po celé Evropě. Ve
Švédsku r. 1840 bylo napočtěno 100.000 abstinentů
a dnes jich tam jest přes 300.000 V Anglii a Irsku
jest 5 mill. abstinentů.

O hnutí spolků střídmosti získal sí nesmrtelné
zásluhy katolický kněz P. Mathew (žil 1790—1856.)
Jako mladý kněz působil v přímořském městě irském
Corku, kde měl příležitost pozorovati ohromnou
mravní bídu svých krajanů, kteří byli Šmahem oddáni
hnusnému opilství. Umínil si proti této národní po
hromě bojovati jednak výchovou mládeže, jednak
spolkovou činností. R. 1838 založil spolek naprostých
abstinentů, k němuž přihlásilo se ihned 60 mužů.
Spolek tento docílil překvapujících výsledků, neboť
během tří měsíců získal 25.000 členů a během roku
150.000 členů. Během krátkých tří let způsobil spolek
střídmosti v Irsku obrovský převrat. Z bývalých opilců
stávali se spořádaní a mravní lidé. Americký hodno
stář Channing, jenž schválně procestoval celé Irsko,
podal ve veřejnosti skvělé vysvědčení působnosti
Mathewově:

„Kdybych měl jmenovati zemi, která dle mého
náhledu nestřídmým požíváním lihovin klesla nejhlou
běji a neodvratně byla již ztracena, byl bych to
musil prohlásiti o Irsku. Muži i ženy, starci i děti,
všichni v této nešťastné zemi byli zachváceni opilstvím,
jako dravým všeničivým proudem. Sotva však uply
nuly tři roky, zdá se mi, jakoby tam smutné dědictví
minulých věků zmizelo. Irska bývalého není více,
ustoupilo Irsku novému, které jest plné životní síly a
radostně jde vstříc šťastné budoucnosti. Více než 5
mill. obyvatelů dalo se přijmouti do svazu střídmosti a
téměř všichni zůstali věrni svému slibu.“ P. Mathew
byl r. 1849 pozván do Ameriky, kde během tří let
přijal osobně 600.000 členů do spolku střídmosti.
Zemřel jako slavený největší dobrodinec země irské
za všeobecně pocifovaného zármutku.

Také ve Švýcarsku, Francii, Belgii, Dánsku,
Rusku a Rakousku jsou spolky střídmosti. V Haliči
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je to zejména duchovenstvo katolické, které zakládá
spolky abstinentů a horlivě pracuje proti kořalečnímu
moru. V Belgii mají spolky dětí přes 32.000 členů,
v Anglii přes 2 mill.

V Německu obě konfesse, katolíci i evangelíci,
vystupují energicky proti moru kořalečnímu. Na sjezdě
dobročinných spolků v Kolíně n. R. 1897 byla vy
slovena: zásada, že jest úkolem křesťanské charity,
aby ujímala se pijáctví oddaných lidí a proti tomuto
zlu poskytovala jim přiměřenou ochranu. Na všeobec
ném sjezdě katolíků německých r. 1905 ve Štrassburku
vyzvány též ženy a oběcní úřady, aby poskytly po
mocné ruky k záchrannému dílu. Katolíci němečtí za

„ložili křížový spolek a spolek kněží abstinentů. Po
učují lid o zhoubě alkoholu časopisem „Volksfreund
gegen den Alkoholismus“ a zřídili též několik ústavů
k léčení pijáctví.!) Předstihli nás již všichni národové
v boji proti moru, který není českému lidu neznám.
Opět jedno pole sociální politiky ladem ležící!

Že pijáctví poškozovalo naši českou vlast již
před lety, poznáváme z toho, že Jungmann uznal za
prospěšné veřejně upozorniti v „Časopise českého
musea“ r. 1845 na děsné účinky pijáctví a vyzvati
lidi šlechetné, aby zřizovali spolky střídmosti k potí
rání tohoto zla. Jungmann upozorňuje na spolky
střídmosti v cizích zemích a chválí Moravu, že tam
spolky abstinenční jsou již založeny, ale lituje, proč

"si dosud nikdo na: to nevzpomněl v Čechách.*) U nás
konán r. 1908 v červnu první sjezd abstinentů, jenž
však akci proti pijáctví složil na učitelstvo, ačkoliv
sám učitelský časopis „Č. U.“ veliký výsledek z toho
si neslibuje.

Spolky proti pijáctví mají následující účel:

a) poučují lid o nebezpečí pijáctví přednáškami,vydáváním spisů a časopisů;
b) podporují zřizování ústavů a domů, kde chudí

r) N2umann der Seelsorger und dcerAlkoholismus. Str. 50.
>) Perutka, Katechismus střídmosti. Brno 1902. Str. 15.a n.
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mohou za levný peníz obdrželi řádné jídlo a ob
čerstvení bez lihových nápojů;

c) starají se o zřízení léčebných ústavů pro
pijáky;

d) působí na vydání zákonů omezujících výrobu
a prodej lihovin.')

Všichni svrchu uvedení činitelé: stát, církev, škola,
rodina a spolky musí závoditi v ušlechtilém snažení
na potření moru alkoholového, neboť „bez reformy
pijáctví není žá lné refarmy socální.“

Odrana dělníka.

73. Rozmach moderní techniky budí zasloužený
obdiv pozorovatele jednotlivých oborů činnosti lidské.
Zejména překvapujícím jest v dopravnictví, neboť
dnes néní vlastně žádné vzdálenosti mezi díly světa,
žádné 'měře ení lidstvu dosti širým a žádná hora
dosti vysokou, Pomocí moderních vynálezů překonány
všecky překážky, které kdysi lidstvo. rozdělovaly.
Když r. 1825 byla otevřena první. trať v Anglii —
v délce 41 km, zdála se její rychlost 16 km za hodinu
přímo velkolepou. Koncem r. 1906 měřila délka všech
kolejí na světě 930.000 km, takže by bylo lze z nich
23 zemských rovníků vyhotoviti. V stejném poměru
pokročilo dopravní inženýrství, které překonává hravě
i nejmohutnější vrstvy velchor. Při stavbě tunelu
Gothardského bylo průměrně měsíčně provrtáno 111 m,
při tunelu Simplonském již 269 m. Tunel Got
hardský má délku 10.240 m, Simplonský však 19.731 m.
Kolejnice brázdí i vysoké svahy horských velikánů.
Nejvyšší bod dráhy Gothardské jest 1155 m, dráhy
Pernanské 4769 m. Železné dráhy vedou v závratné
výši přes vzdušné mosty, brázdí tunely pod hlučnými
ulicemi velkých měst, ba razí si cestu i pod řekami
Temží a Sekvanou. Původní rychlost parního oře ze
16 km zvýšena u rychlovlaků na 100 až 200 km za
hodinu.

1) Dr. Šimsa, Alkoholismus.
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A nejenom půdu pevnou, ale i pyšné moře
strojní technika ovládla. R. 1906 měla Anglie |1.411
parníků, Spojené státy 3590, Německo 2027, Rakousko
Uhersko 312. Německý parník „Deutschland“ má délku
209 m a urazí za hodinu 23:5 mořských mil (1 míle
— 1852 m). Anglický parník „Lusitania“ má délku
262 m, urazí za hodinu 295 mil, pojme 3170 osob,
takže tvoří vlastně dosti lidnaté krajinské město.

Moderní technika umožňuje snadnou a rychlou
výměnu názorů při obrovském rozvoji poštovní do
pravy. Zpráva o zemětřesení v Lisaboně 1. listopadu
r. 1755, při němž zahynulo přes 100.000 lidí, byla
teprv 2. prosince v Berlíně novinami ohlášena. Ještě
v polovině XIX. století potřebovala zpráva z Paříže
do Kolína celého týdne, nežli došla. Nedávno (r. 1903)
časopis anglický „Daily Mail“ přinesl v Londýně řeč
ministra Chamberlaina, kterou pronesl v Birminghamu,
vzdáleném 170 km od Londýna, pomocí telegrafu,
stenografů a zručných sazečů za 15 minut po skon
čené řeči.

Před 30 lety na dřevěných tiskacích strojích
bylo možno ve 12 hodinách zhotoviti 3000. výtisků
novin, nyní zdokonalená rotačka vytiskne za hodinu
24.000 osmistránkových čísel listu. R. 1905 bylo v Ně
mecku dopraveno 7.000 millionů všech zásilek, v An
glii 4.700 millionů, ve Francii 3.000 millionů, v Ra
kousku 1.700 millionů. Délka všech telegrafických
stanic na světě páčí se na 15 mill. km. V Londýně
posílá se denně přes 200.000 depeší. V Berlíně přes
60.000. R. 1907 bylo v Anglii 94 mill. telegramů, ve
Francii 58 mill., v Německu 52 mill., v Rakousku 17
mill., v Japonsku 19 mill.) Počet telefonů r. 1906 do
sáhl již | milliardy. Denně se zprostředkuje kolem
3 mill. spojení. Díly světa spojují kabely na dně moř
ském, které čítají 180.000 námořních mil a vyžadují
ku svému opatrování 52 parníků.

Podivuhodným jeví se tedy výkonnost práce za
přispění strojní techniky v dopravnictví, ale stejně

1) Čas. „Vynálezy a pokroky“ 1908, str. 80.
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překvapující výsledky shledali bychom na ostatních
odvětvích lidské práce.

Světová výroba železa dospěla r. 1907 vrchol
ného bodu. Tak vyrobeno bylo v Anglii 9,923.000 tun,
v Americe 26,193.000, v Německu 13,045.000. tun,
(tuna 1000 kg). Veškeré průmyslové podniky lze při
rovnati k veliké říši. Tak na př. podnik petrolejového
krále, W. Rockfellera v Americe zaměstnává 70.000:
mužů, tedy ještě 04000 mužů více vydržují, nežli celé
Spojené státy mají vojska ve zbrani v době míru. Těmto
pracovníkům platí každodenně 700.000 K mzdy, tedy
za rok 255 millionů K. V říši jeho vytěží se denně:
400.000 sudů petroleje o 64,000.000 litrů. K dopravě
petroleje ve Spojených státech má tento obrovský zá
vod 9200 zvláštních vozů železničních, 65 parníků a
téměř 200 jiných plavidel. Každodenně v přístavu
New-Yorském nakládá jedna loď 50.000 sudů pe
troleje do zámoří, takže rozvezou do celého světa
4520,000.000 litrů.)

V oboru průmyslovém malá Belgie zaujímá nej
přednější místo ze všech světových států. Továrny a
dílny zaměstnávají 1,200.000 dělníků. R. 1904 bylo
vytěženo 25,000.000 tun uhlí, v ceně 450,0000.000 fr.
Výnos průmyslových podniků v Belgii páčí se na 6.
až 7milliard franků. Bohatství této země, ač čítá pouze
7,000.000 obyvatelů, páčí statistika na 200 milliard fr.

Ale i v jiných zemích vzrůstají úžasnou měrou
hodnoty peněžní. Koncem r. 1906 měly veškeré za-
znamenané cenné papíry na burse vídeňské hodnotu
29 milliard K. Koncem r. 1907 na burse berlínské za
znamenáno bylo papírových hodnot za 87 milliard.
Dle odhadu znalců jest na celém světě papírových.
cenných hodnot za 400 milliard. Dle přiznání říš.
kancléře Biilova v německém říš. sněmě na podzim
1908 stoupá ročně národní jmění v Německu o 4.
milliardy marek.

Zajímavé zprávy o pohybu kapitálu v Předli
tavsku poskytují Statistické zprávy c. k. ústřední

) Čas. „České vynálezy a pokroky“ 1908, str. 80.



komise ve Vídní. Ve všech spořitelnách rakouských
uloženo bylo koncem r. 1902 vkladů v obnosu
4155 milionů K, koncem r. 1906 vzrostly uložené
vklady na 4904 mill. K.

Národní jmění v Rakousku stoupá. Průměrný
vklad na každou hlavu obyvatelstva, který r. 1870
obnášel jenom 28 K, dosáhl koncem r. 1906 nejvyšší
úroveň 1775 K. Nemůže nikdo popříti, že peněžní a
průmyslové hodnoty vzrůstají každým rokem.

74. Bylo by ovšem žádoucno, aby s tímto po
krokem hmotným kráčel souladně a stejnoměrně
vzrůst blahobytu ve všech společenských vrstvách a by

"v stejném poměru vzrůstala také společenská mrav
nost. Skutečnost však nás poučuje, že nevzrůstá
stejnoměrně blahobyt zejména těch vrstev, které prací
svou a přičiněním svým mají lví podíl na překvapu
jícím rozmachu světového hospodářství. V Rakousku
dle výkazu o osobní dani z příjmů lze dobře posou
diti, které vrstvy na stoupajícím blahobytu jsou nej
více zúčastněny. R. 1905 platilo daň z příjmů v Ra

- kousku 955.599 osob. Ježto daň z příjmů platí jenom
ten, kdo má ročně 1200 K čistého výdělku nebo
příjmu, vyplývá z toho, že ze 27 millionů lidí teprv
třicátá osoba má příjmy takové, aby jí mohla býti daň
předepsána. Téměř 10.610 osob přiznalo, že má roční
příjmy kol 40.000 K, což odpovídá výnosu z kapitálu
I mill. K. Lze tedy souditi, že máme v Rakousku
přes 10.000 millionářů, kdežto 26 mill. obyvatelstva
nemá ani takový příjem, aby mohl býti zdaněn.

Mezi tyto, jichž příjem nelze ani zdaniti, náleží
větším dílem dělnictvo, jehož v Rakousku napočteno
v průmyslu, zemědělství a dopravnictví na 10 mill,
osob.

Zajímavá statistika o roztřídění důchodu ukazuje
nejlépe, jak obrovské sociální protivy a nestejno

-měrnosti výrobní, tržební a peněžní u nás panují.
Professor Adolf Wagner na základě pozorování pruské
daně důchodkové za léta 1892—1902 dokazuje, že
sice vzrostl značné daní podrobený národní důchod,
že však největší rozmnožení nastalo uvnitř nejvyšších
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stupňů důchodových.') Zvětšováním důchodu zá
možných vrstev vzrůstá hrozivě sociální nebezpečenství
a přiostřují se stále protivy mezi kapitálem a chudo
bou. Jest ovšem pravda, že stav výrobních vrstev byl
druhdy daleko horší, nežli jakým je nyní, ale proto
přece ještě dnes dlužno na to stýskati, že není každému
pracovníku umožněno, aby v přiměřeném poměru své
práce bral účast na vzrůstajících zálohách hmotných.
Nejsou však příliš dávné ty doby, kdy výrobní vrstvy
při vší své lJopotě nežily ani život člověka důstojný.

Před I5ti roky uveřejnil rakouský soc. politik,
baron z Vogelsangů sdělení, která právem vzrušení
způsobila. Byly to záznamy mzdových poměrů v mno
hých továrnách. V P.... továrně na bavlnu pracuje
as 1000 dělníků 12 hodin denně, odečteš-li dobu od
počinku. Průměrně dostává týdně 20 až 22 r. starý
přadlák svobodný 4 zl. 12 kr. platu, ženatý 3 zl. 76 kr.,
ženská svobodná 2 zl. 34 kr. Ženatí dělníci vydělávají
si průměrně méně než svobodní. To prý odtud, že
hůře jsou živeni a tudíž tolik práce nezmohou, ač
mají starati se o manželku, dítky a větší nájem,
kdežto neženatí obyčejně s místečkem pro přespání
se spokojí.

O nic lépe na Moravě a ve Slezsku. V přádelně
a v tkalcovně žida H..., jenž z Anglie se přistěho
val, byla doba pracovní tato: v pondělí od šesti ráno
do devíti večer, v úterý od Šesti ráno do půlnoci, ve
středu od šesti bez ustání do půlnoci, ve čtvrtek a
potom hned v pátek od šesté hodiny ranní do So
botního večera o deváté hodině, kdy byla výplata. A
jaká mzda? Čtyři až osm zlatých! Jísti směli dělníci
toliko mezi prací. Kdo přišel o pět minut později,
měl 10 kr. srážky. Tresty mnohdy rovnaly se mzdě,
ač větším dílem nikoliv dělníci, nýbrž špatná jakost
hmot chybné dílo zavinila. Upadlo-li pracující dítě
mdlobou a usnulo-li, probouzeli je studenou vodou.

Tkalcovna na plátno a bavlnu zaměstnávala
v Římařově a okolí na 2850 dělníků. Doba práce

v) Finanční Listy 1907 č. 24.
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-průměrně 15 hodin denně; týdenní platy: 2200 děl
níků dostávali | zl. 33 kr. a 650 dva zlaté týdně.
Baráčky dělnické vyhlížely jako chlévy a zhusta zůstá

"valo tam až dvacet osob v prostoře 9--10 metrů a
dvou metrů výšky. Poměry potravní byly a jsou snad
dosud bídné. K snídaní vaří kávu: půl lotu zrn pro
osm osob, k tomu za 8 kr. mléka; k obědu jest vo
dová polévkaa chléb. Někdy, ale zřídka kdy, za 7 kr.
koňského masa. Nestačí-li na to peníze, koupí se u
'koželuha ohony, které řezníci v kožích nechávají.

Navštivme ještě továrnu na židovské macesy
F... a syna. Pracuje se toliko tři měsíce, ale pak od
rána od čtyř do 8—9 hod. večer. Je tu zaměstnáno 60

„až 70 dělníků. Za 16 až 17ti hodinnou práci dostá
vají 80, ale i 15 kr. (Dříve 2 zl. až 60 kr.) Všechen
-personál dělnický, muži, ženy, děti spí v jedné míst
nosti.!)

K tak smutným výsledkům dospěl dnešní svo
-bodo-hospodářský řád, který před lety sliboval po
vznésti blahobyt všeho lidstva a umožniti každému,
„aby požíval nezkráceně výtěžku své práce. Libera
lismus se domníval, že vlohy lidské, prosté všeho

-obmezování, dojdou ve svobodné soutěži náležitého a
plného rozvoje.

75. V této svobodné soutěži viděla svobodo
hospodářská soustava klíč k žádoucímu roztřídění
lidské práce a ke spravedlivé odměně každého pra
covního výkonu. I dělníku sliboval liberalismus palác
blahobytu, prohlásiv ho rovnoprávného se zaměstna
vatelem, s nímž mohl uzavříti zcela svobodně smlouvu
-o koupi a prodeji své práce. Pracovní výkon uveden
tak na trh a podroben nabídce a poptávce, jako
každé jiné zboží, které se platí podle potřeby a od
bytu. Jest pravda, že dělník novověký proti dělníku
starověkému aneb středověkému byl prohlášen za
svobodného a zaměstnavateli rovného, ale tato rovnost
byla pouze právní a nikdy nevyrovnala se skutečné

1) Wetzel „Falešní proroci“, ve Šrámkově překl. 1908
„str. 8.
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svobodě, jaké požívá podnikatel. Podnikatel může i
tehdá, když nemůže pracovní smlouvu s dělníkem
uzavříti, buď žíti ze svého jmění, aneb bez cizí po
moci sám pracovati. Dělník však, jenž nemá žádného
jiného majetku, leč své ruce, může pracovní sílu svou
jenom tenkráte uplatniti, jestliže nalezne podnikatele,
který mu poskytne ku práci nutné výrobní prostředky.
Jestliže ku pracovní smlouvě nedojde, nelze dělníku
pracovní svou sílu zpeněžiti a tak propadá hladu a
stává se předmětem chudinské péče se všemi jejími
trpkými následky.

Jest tedy dělník vůči zaměstnavateli přes všecku
prohlášenou svobodu vždycky v nevýhodě a jeho ne
příznivé postavení zhoršuje se ještě celou řadou okol
ností. Jestliže kapitalista půjčuje své peníze, pronajímá
polnosti aneb prodává zboží, pak dotýká se příslušné
smluvní ujednání pouze jeho majetku, kdežto osoba
jeho zůstává tím netknuta a úplně svobodná. Jinak je to
u dělníka. Podnikatel, jenž uzavřel námezdní smlouvu
s dělníkem, nabývá též jisté moci nad osobností děl
nika samého, neboť ukládaje mu pracovní úkol, určuje
také jisté poměry, kterým musí se osoba dělníkova
přizpůsobovati. A čím nepříznivější jsou poměry děl
níkovy, tím méně bude moci dělník chrániti svůj život
a své zdraví před poměry škodlivými, které vysokou
teplotou, zkaženým vzduchem a nedostatečnou mzdou
aneb možností úrazu celou jeho existenci povážlivě
ohrožují.t) Jestliže pracovní výkon ve svobodářské
soustavě neposkytuje dělníkovi stejné výhody jako za
městnavateli, tím méně chrání liberalism dělníka v jeho
nezaměstnanosti, která následkem pokroku technické
výroby zhusta se vyskytá.

V tom právě spočívá největší zlo oekonomického
liberalismu, že lidskou práci snížil na úroveň hmot
ného zboží, jehož cena se má určovati výhradně jenom
nabídkou a poptávkou.*) Lidská práce nedá se nikdy

1) Dr. Herkner, Dělnická otázka 1900, str. 9. a n. — Dr.
Hitze, Die Arbeiterfrage 1905, str. 11.

2) Biskup Ketteler: „Die Arbeiterfrage“ 1890, str. 15.
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odloučiti od důstojnosti člověka a proto musí býti více
ceněna než výkon stroje aneb pouhé zboží. Mimo to
lidská práce nemá nikdy takové pohyblivosti jako zboží
samo. Dělník nemůže tak snadno vyhledávati pro svou
práci nejlepší trh, jako jiní prodavači. Otec rodiny ne
může v době nezaměstnanosti zasílati vzorky své práce,
jako to může učiniti obchodník se svým zbožím. Ná
sledkem hospodářské krise nezaměstnaný dělník při
chází o možnost uplatniti svou pracovní sílu, ale 0
hrožuje také povážlivě práci dosud zaměstnaných
dělníků, neboť záložní nezaměstnané dělnictvo snižuje
úžasnou měrou i tu hladovou mzdu dělnictva dosud
zaměstnaného.

Liberálně hospodářská soustava zklamala hrozně
většinu lidstva, protože umožnila sice rozmnožení prů
myslových a peněžních hodnot vyšších vrstev, zato
však ujařmila ohromné zástupy pracujících lidí, z nichž
utvořila nevolníky zlatého žoku. Přehlédla tu osudnou
okolnost, že volné soutěži mohou se zdarem prospí
vati jen konkurrenti stejně silní a zdatní, kdežto slabší
musí nutně silnějším podlehnouti, nemajíce nikde žádné
opory a ochrany.

Dle výkazu nemocenských pokladen čítá se
v Evropě 735 mill. dělníků,'") jichž poměry hospodář
ské, společenské a mravňí budí pro svou nesrovnalost“
pozornost všech myslících lidí.

Dělnické poměry hospodářské.

76. Přes to, že životní poměry dělnictva za po
"slední 20letí se dosti zlepšily, přece nejsou dosud
nikterak utěšenými.

a) Již pracovní výkon, jenž má býti člověku po
žehnáním, posilou a pramenem obživy, bývá pro děl
níky zdrojem četných chorob, které průmyslová hygi
ena zahrnuje pode jménem nemocí dělnických. Práce
bývá škodlivou, jestliže vzhledem na tělesnou soustavu
aneb osobu, věk a pohlaví pracujícího jest jednostran

" Finanční listy 1908, čís. 44.
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nou, příliš úsilovnou a dlouhotrvající. Ale i předmět
pracovní a okolí dělníkovo mívají Škodlivé následky
na pracovníka. Vzhledem ku předmětu pracovnímu
vzniká nebezpečenství pro dělníka dílem ze zvláštních
škodlivých a nebezpečných vlastností látky, která se
dobývá aneb zpracovává. Látka aneb výrobek mohou
svým prachem aneb jedovatými výpary ohrožovati:
dělníka. „Způsob zpracování látky jinak naprosto ne
škodné může býti zdraví nebezpečným, jestliže vyža
duje vysoké teploty, chybného držení těla, děje-li se
za nedostatečného osvětlení, aneb když může vyvoditi
náhlý úraz při strojní výrobě.')

Chorobami dělnickými zabýval se prvý meziná
rodní sjezd r. 1900, jenž za účasti zástupců všech
pokročilých států konal zasedání v Miláně, kde jest
zřízená prvá klinika pro nemoci dělníků. Bylo pojedná
váno o všech chorobách, kterými bývá dělník při své
práci stíhán. Přední pozornost věnována byla tuber
kulose, kterou lze nazvati skutečně chorobou dělnickou.
Nemoc tato bývá zaviněna hlavně množstvím prachu,
ve kterém jest nucen dělník pracovní svůj úkol vy
konávati.

V cementárně obsahuje | cm* vzduchu 224 mg
prachu, v továrnách na zboží plstěné | cm* vzduchu,
i75 mg prachu, v laboratoři 1 cm* vzduchu pouze
1—2 mg prachu.

Dělník v závodě prachem přesyceném vdechuje
při 10 hodinové práci denně 1I--12 g, za rok asi
300 g prachu. Poněvadž prach vniká až do plic, chá
peme snadno, proč tuberkulosa četně kosí životy
dělníků.

Z 1000 případů úmrtí byla tuberkulosa příčinou
smrti:

Při zaměstnání bez vývoje prachu u 381 lidí.
Při zaměstnání s vývojem prachu u 480 lidí.
Při zaměstnání s vývojem minerálního prachu

(kamenictví) až 890 lidí.

') Dr. Rambousek: O hygieně průmyslové 1903.
13
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Při zaměstnání s vývojem organického prachu
(dřevo), dělníci obrábějící kámen, dožijí se průměrně
jen 600 lidí 35 roků, neboť 909/, z nich hyne soucho
tinami.:) Velikou úmrtností vyznačují se také horníci.
Zejména doly hnědouhelné působí zhoubně na zdraví
horníků. — Dle statistiky francouzské jsou horníci
v 50 letech již hotovými starci, takže málokterý dočká
se stáří 65 let, kdy mu kyne naděje na požitek pense.

„ Dle zpráv nemocenských okresních pokladen
v Čechách za leta 1894—1897 jevilo se onemocnění a
úmrtnost tuberkulosou následovně:

Povolání. Onemocnění. Úmrtí.

Horníci 169, 4
Tkalci 129/, 4/0
Kameníci 109/, 4,
Tovární dělníci 49, 150
Zemědělskédělnictvo 2 1

V okresích s průmyslem textilním, jak v továr
nách, tak i v domácnosti provozovaným, převyšuje
téměř dvojnásobně úmrtnost tuberkulosou průměr,
který pro království České r. 1896 obnášel 3-19/,,.
zem 17. b) Vedle pozvolného poškozování zdraví
shledáváme u dělnictva též náhlé úrazy, které přivodí
buď neschopnost ku práci aneb smrt. Dle zpráv úra
zových pojišťoven v Rakousku' z r. 1905 bylo během
roku hlášeno 103.735 úrazů, z nich 1111 bylo smrtel
ných. Ve schůzi představenstva úrazové pojišťovny
v Praze 1908 bylo zjištěno od počátku činnosti ústavu,
to jest od I. listopadu 1889 až do nynějšího roku,
celkem 254.328 úrazů. Uhrnná výše vyplaceného od
škodného za tuto dobu obnáší 58'7 mill. K, a pojist
ného zaplaceno bylo 87 mill. K.

Celkem za 19 let událo se v Rakousku téměř I
million úrazů v průmyslové činnosti. Největší počet
úrazů připadá na průmysl kovodělný a stavební. Ka
tastrofálním nehodám přímo podléhá průmysl hutnický.
Největší katastrofa udála se dosud v dolech Cour

1) Dr. Rambousek: O hygieně průmyslové r. 1903, str. 11.
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rierských ve Francii r. 1906, kdy zahynulo 1373
dělníků. Avšak podobných neštěstí v menším ovšem
rozsahu událo se za posledního desetiletí více. Tak
v Karvíně r. 1885 přišlo při výbuchu třaskavých plynů
105 lidí o život, roku 1887 tamtéž 227 lidí. Při
katastrofě v dolech příbramských r. 1902 zničeno bylo
300 životů horníků, v Polské Ostravě r. 1891 zahy
nulo 60 lidí, r. 1908 zahynulo v dolech u Hammu ve
Westfálsku 360 lidí. Nejsmutnější při těchto katastro
fách jest ta okolnost, že se potom zjistí nedostatečné
opatření se strany podnikatelů. Z uvedených čísel o
ohromném počtu obětí, které sí vyžádá průmysl při
úrazech na zdraví a životě dělníků, lze si učiniti ná
ležitý obraz o trpkosti chleba dělnického.

78. c) Práce dělnická, sama sebou tak zhoubná
a nebezpečná, bývá namnoze z lakoty zaměstnavatelů
zbytečně prodlužována. Na zmíněném sjezdě pro ne
moci dělníků v Miláně pojednával prof. Pieraccini o
vlivu únavy na výkonnost práce. Dle pokusů zjistil,
že při ruční mechanické práci v prvé hodině jest vždy
výkon pracovní menší, nežli v hodině následující.
Druhá a třetí hodina značí vrchol ve vykonané práci,
kterého již po celý den nebývá dosaženo. Po třetí
hodině nastává klesání až do polední přestávky. Od
poledne následuje lehké stoupnutí, dále však výkon
nost stále klesá, až na minimum, které spadá na po
slední hodinu práce. Stejných výsledků vykazuje po-.
zorování práce duševní. Hygienik tento odporučuje
„proto práci odpočinky přerušovanou a odsuzuje práci
nepřetržitou. Přimlouvá se však za krátké pouze od
počinky, aby zájem o práci neklesal, jak se to stává
na škodu výkonnosti práce při přestávkách příliš
dlouhých.

Na témže sjezdě Dr. Carozi uvedl všecky nevý
hody noční práce a ukázal, jak při noční práci trpí
kvalita vykonaného díla, jak nastává přepracování sil,
čímž i schodek v povšechné výkonnosti, a jak dále
stupňuje se tu počet četných úrazů. Práce noční má
neblahý vliv na krev, která po soudu odborníků trpí
hlavně nedostatkem přirozeného osvětlení.
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Statistický úřad práce při ministerstvu obchodu
v Rakousku vydal za rok 1906 objemný výkaz o době
pracovní v továrnách naší říše. Téhož roku v Ra
kousku pracovalo 12.594 továren (podnik o více
než 20 dělnících), v nichž bylo zaměstnáno děl
níků 1,037.601 (mezi nimiž 308.681 žen t. j. 29'79/,).
V počtu tom zahrnuto 66.252 mladých dělníků pod
16. rokem. Nepřetržitě pracovalo i v neděli 16.285
dělníků, mezi nimiž 2234 ženy ve 406 závodech. To
várny, které práci úplně aneb zcela v noci a v neděli
přerušovaly, čítaly 12.188 závodů a zaměstnávaly
930.000 dělníků a dělnic, z nichž pracovní dobu denní
nejvýše Otihodinovou mělo 88*/, dělnictva, 9—10ti hod.
dobu 4599/; a posléze 10—1ltihod. 4389/,; přes
11 hod. do neurčité doby pracovalo pouze 15%,
všeho dělnictva.')

Jako v naší říši jsou závody Ss nestejnou pra
covní dobou, tak i také počet pracovních dnů do
roka v celém světě u všech národů není stejný.
V Rusku se pracuje 267 dní, v Anglii však 278,
v ruském Polsku 288, ve Španělsku 290, v Rakousku
295, v Italii 298, v Bavorsku 300, v Sasku a ve Francii
302, ve Wůrtembersku, Dánsku a Norvéžsku 303, ve
Švédsku 304, v Prusku a Irsku 305, ve Spojených
severoamerických státech 306, v Hollandsku 308 dní.

79. d) Jakkoliv práce dělníkova jest nebezpečnou
a dlouhou délkou vysilující, není přece tak výnosnou,
aby umožňovala dělníkoví náležité nahražení prací
ztrávených sil. Jest jisto, že zachování zdraví jest od
vislo od přiměřené rovnováhy mezi spotřebou a ná
hradou potravy. Při každé práci mechanické i duševní
nastává různá spotřeba tuku i bílkovin a proto také
dle této okolnosti by měla býti výživa dělnictva vhod
ným způsobem tak zařízena, aby pracovní energii po
třebné sily byly stále přiměřenou potravou nahrazo
vány. Výdělkové poměry dělnictva nejsou nikde tak
skvělé, aby mohly rovnati se zisku zaměstnavatelů, ale
zejména v Rakousku jsou mzdy dělnické nejnižší. Sta

1) Monatschrift f. chr. Soz. Ref. 1908, str. 474.
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tistika ukazuje, jak nízké mzdy vyplácí se horníkům
v Rakousku oproti hornictvu v jiných zemích. R. 1906
vydělal si horník v Německu průměrně ročně 1600 K,
v Rakousku však na hnědém uhlí pouze 940 K, na
kamenném uhlí jen 721 K. Srovnáme-li postavení děl
níka rakouského a dělníka v cizině, shledáme, že na
šemu dělníku z nízké mzdy na výživu a na jiné ži
votní potřeby zbývá také nejméně.

Tak připadne dělníku v korunách
týdně z toho

na stravu na ostatní
v Americe... 4638 17:66 2872
v Anglii... 3382 15-62 28:20
ve Francii . ©. 2545 12— 13:45
v Belgii. . 2242 11-42 11—
ve Švýcarsku. 2166. 11— 9-66
v Rakousku. 1190 732 458)

80. e) Dlouhá pracovní doba a nedostatečná
mzda, ze které nelze nahraditi spotřebované životní
síly, vedou k tělesné i duševní únavě, které mají
neblahý vliv na vzrůst deliktů i duševních defektů
dělnictva.

Dnešní dělba práce a pokročilá technika strojní
znemožňuje, aby jednotlivý dělník radoval se z vý
sledku vlastní své činnosti. Tovární výrobek, nežli
dostane se na trh, projde rukama několika dělníků,
takže žádný z nich nemůže v tovaru vyrobeném spa
třovati ovoce své práce. Následkem toho dílo toto jest
dělníku cizí, nepůsobíc vnitřní uspokojení, jaké poci
foval druhdy dělník nad svým výrobkem, který nesl
pečeť jeho ducha a zručnosti. Práce dnes v továrně
jest mechanická, jednotvárná, bezradostná a jestliže
bývá přespříliš prodlužována, dohání dělníka k ner
vosní popudlivosti, z níž pramení potom různé přečiny
proti bezpečnosti cti a života spoluobčanů. Časté de
likty dělnictva mají také příčinu v otravě různými jedy
(olovem, rtutí, arsenem, alkoholem, nikotinem atd.)

1) Z řeči prof. Kons. akad. Dra Kobače dle „Týdne“
1908. č. 10.



Přičteme-li k těmto zhoubným vlivům též morální a
materielní bídu dělnického stavu, pak se nelze diviti,
že kriminalita u dělnictva jest povážlivější, nežli u
jiných stavů.

81. A jako hospodářské, tak i společenské“po
stavení dělnictva jest neutěšené. Moderní způsob vý

sdílný poměr mezi zaměstnavateli a dělníkem, který
druhdy dovedl tak konejšivě na srdce dělnictva pů
sobiti. Dnes dělník pozoruje, že necení se jeho lidská
důstojnost, nýbrž že se oceňuje jen jeho pracovní
výkonnost a síla jeho svalů. Následkem toho nemůže
žádné příchylnosti pocítiti ke svému zaměstnavateli,
v němž pozoruje jenom vykořisťovatele. Ale ani cit
vlastenecký nemůže v dělnictvu živen býti zvláštním
nadšením pro vlast, když dělnictvo shledává, že vlast
nemůže ho často ani uživiti, takže si musí živobytí
hledati v cizině. Nynější způsob výroby, který povo
lal také ženy i děti do továrny, rozvrátil život rodinný,
duse v srdci dělníkově všecky ušlechtilé city rodinné,
které skýtaly mu zapomenutí na celodenní trampotu.

82. Neutěšené poměry hospodářské a společen
ské mají v zápětí také neblahý nábožensko-mravní
sfav dělnictva. Mechanická, jednotvárná a vysilující
práce působí v dělníku ochabnutí celého ústrojí a
naprostou tupost pro požitky ušlechtilé. Dělník po
celodenní únavě zapadá nejraději do veselé spo
lečnosti, kde při hlučné zábavě a v okamžitém opo
jení smyslů zapomene aspoň chvílemi na své neutě
šené postavení. „Mechanická jednotvárná výroba stro
jová, pobyt v ovzduší prachem a zápachem oleje zne
čištěném, rachot strojů, prodlužovaná pracovní doba
atd. působí škodlivě na tělo i na ducha. Lze to psy
chologicky i fysiologicky vysvětliti, jestliže pijanství a
hrubost vzrůstá továrním zaměstnáním“. t)

Vzrůstající práce žen a dětí má vedle snižování
mzdy dospělých dělníků v zápětí špatnou výchovu
mladé generace. Děti stávají se svým zaměstnáním

1) Dr. Hitze, Die Arbeiterfrage. 1902, str. 5.



— 199—

příliš brzy neodvislými od autority rodičů, kteří často
bývají k chybám dítek povolnými z obavy, aby vydě
lávající dítě z rodiny k cizím lidem s výdělkem ne
zašlo. Vážná a přísná rodinná výchova za nynějšího
výrobního systému je skoro nemožnou a proto vrhá
se nevychovaná generace dělnická v náruč požitkářství,
pohlavních výstředností, předčasných sňatků, protiná
boženských agitací a sociálně-demokratických spolků.
Lidé, kteří přišli o své mládí, mohou jen s velikou
obtíží nalézti v sobě důstojnost lidskou za věku po
zdějšího, proto nábožensko-mravní stav dělnictva do
spělého je jen bědným pokračováním ztraceného mládí.
Jak by neměli pak tito lidé ubozí žalovati na neli
tostné poměry společenské!

Přehlédneme-li hospodářský, společenský a ná
božensko-mravní stav dělnictva, shledáme, že právem
dovolává se dělnictvo o hmotné, právní i mravní po
vznesení svého stavu.

Všichni sociální činitelé musí se spojiti k luštění
důležitého problému upokojení dělnického stavu, proto
dlužno volati k součinnosti: dělnictvo samo, zaměstna
vatele, církev, stát i obce a všecky druhé vrstvy spo
lečenské. ')

83. Dělnická otázka ztratila sice poněkud na
své děsivé tvářnosti poslední dobou, kdy bylo, dík
rostoucímu sociálnímu cítění, uznáno, že požadavky
dělnické jsou požadavkem nezadatelných práv, která
vyděračný liberalismus dovedl na čas potlačiti klam
nými hesly o volnosti, rovnosti a bratrství. Přes to
přece sociální politika nesmí ani na okamžik pustiti
se zřetele dělnickou otázku, protože dosud hospodář
ské i mravní poměry dělnické jsou žalostné a protože
nespokojenost dělnických vrstev stále vzrůstá násled
kem nesrovnalosti mezi hlásanými hesly o společen
ském blahobytu a mezi bídou dělnickou. Mimo to
stoupá třídní uvědomění rozšířením všeobecného vzdě
lání, tiskem, spolkařstvím, všeobecnou brannou povin
ností a všeobecným hlasovacím právem. Stále mizející

+) Lev XIII. Encycl. „Die conditione opiťicum“ z 1891.
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náboženská víra a křesťanský mrav ze řad dělnických
neposkytuje pro budoucnost žádné naděje klidného
rozvoje společenských poměrů, proto je nutno přilo
žiti energicky ruku k sociální reformě.

84. Bývalá nevšímavost povolaných činitelů k po
žadavkům dělnickým vzbudila v dělnictvu nedůvěru
v cizí pomoc a přivedla dělnictvo na cestu, která není
způsobilou, aby stav dělnictva zlepšila. Dělnictvo
vrhlo se v náruč velikému světovému hnutí socialismu.
Hnutí toto zachvátilo všecky díly světa a čítá značný počet
přivrženců.Dle statistiky new-yorské „Review of Review“
z 1906 Ize páčiti jich ve starém i novém světě 7,600.000,
z kteréhožto počtu připadá na Německo 3,000.000,
na Francii 1,200.000, Belgii 500.000. V Americe sou
středili sociální demokraté r. 1908 na svého kandidáta
při volbě presidenta 447.651 hlasů. Při volbách do
říšské rady v Rakousku roku 1907 odevzdáno bylo
1,040.000 hlasů pro kandidáty sociálně-demokratické.
Tedy čtvrtina všech odevzdaných hlasů. Sociální de
mokraté jsou v parlamentě rakouském početně druhou
stranou, která zastoupena je již v předsednictvu a čítá
89 poslanců. Jakkoliv každý hlas odevzdaný ve pro
spěch kandidáta sociálně-demokratického neznamená
ještě příslušnost voličovu k této organisaci, přeceje
nom nutno dnes počítati na tu okolnost, že vzrůstem
sociální demokracie stává se smírné vyřízení dělnické
otázky na základě společenské spravedlnosti čím dále

PYOONO

85. Dělnictvo samo sobě ponechané hledělo si
také samo pomoci sřávkami, které měly za účel
v přední řadě zvýšení mzdy a snížení pracovní doby.
Stávek rok od roku přibývá. Tak v Rakousku za po
slední desetiletí napočteno stávek:

rok stávek závodů dělníků
1897 246 851 38.468
1905 686 3803 99.591
1906 1083 6049 153.688
1907 998 3800 183.032

Počet zameškaných dnů r. 1905 čítal 1,238.458, r. 1906
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již 2,427.139. Při 641"/, případů zavdala důvod ke
stávce nespokojenost se mzdou, pří 275%, s dobou
pracovní.') Obrovské stávky provádělo dělnictvo ame
rické za posledních 25 let. Dle výkazu státního úřadu
v soustátí americkém od r. 1880 až 1905 bylo 6757
stávek, při nichž stávkovalo 6,728000 dělníků. Caroll
D. Wrigt, státní dělnický komisař, vypočítal, že děl
nictvo od roku 1880 až 1900 ztratilo ve stávkách
1.250,000.000 K, kdežto zaměstnavatelé utrpěli Škodu
pouze 300,000.000 K. Stávky v mnohých případech
skončily ve prospěch dělnictva a měly v zápětí zlep
šení hmotného stavu dělnictva, poněvadž toto bylo
velmi dobře organisováno.

Vzrůst odborových organisací dělnických a jejich
solidarita ve stávkách přiměly však také zaměstna
vatele k utvoření společné organisace na obranuproti
stávkujícím dělníkům. Zaměstnavatelé zřizovali zpro
středkovatelny práce za účelem najímání „stávkokazů“,
závedli stávkové klausule do smluv pracovních a sta
novili pokuty pro své příslušníky, když by smluvené
dohody nedodržovali. Když to však nestačilo, přikro
čili k výlukám dělnictva z práce, aby docílili rychle
finančního vyčerpání dělnického fondu. — Tím čeleno
úspěšně taktice dělnických organisací, které obracely
se na jeden závod po druhém, aby dělnictvo ve vět
šině ostatních závodů nestávkující snadno vydrželo
podporovati stávkující soudruhy v jednotlivém závodě.
Ucpáním těchto pramenů podpor stávkových výlukou
dělnictva i v ostatních závodech nestávkujících na
základě solidárního postupu zaměstnavatelů dodán
boji proti dělnictvu vítězný ráz. Zaměstnavatelé brá
nili se proti stávkám výlukami z práce. Tak v Ra
kousku r. 1900 bylo výluk 35, které dostoupily r. 1905
počtu 254. R. 1906 bylo výlukou sliženo 67.872 děl
níci, kdežto za dobu 1897—1905 bylo celkem 37.000
dělníků vyloučeno. Patrně organisace továrníků nabyla
pevných základů. V Americe za poslední čtvrtstoletí
provedli zaměstnavatelé 1546 výluk, čímž 716.000 děl

1) Úřední výkaz o stávkách u Herdera ve Vidni.'
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níků bylo zbaveno práce. Postup zaměstnavatelů při
výlukách stával se systematický. Stanoven dle pevných

pravidel.
Vzájemný tento boj mezi dělnictvem a zaměstna

vateli mívá zá následek obrovské otřesy ve výrobě a
tak na obou stranách pocifuje se bolestně dvojseč
nost stávek i výluk. Obě strany nabývají přesvědčení,
že tento válečný stav musí skončiti přijetím kollektiv
ních a tarifních smluv a řádným upravením mzdového
cenníku. Tarifní smlouvy (kolletivní jinak zvané) sta
noví se na celý rok aneb na jistou dobu časovou ve
vzájemné dohodě mezi zaměstnavateli a zástupci děl
nické organisace pro celé odvětví průmyslové jak
o podmínkách pracovních, tak i o výšce mzdy ') V tom
ohledu měl by stát poskytnouti dobrý příklad a dáti
iniciativu k zavedení kollektivních smluv ve všech
průmyslových odborech, neboť je to úkolem státu, aby
svým příkladem pomáhal mírniti a odstraniti spole
čenské protivy. Když se odstraní stávky, ztratí mnoho
sociální demokracie na své přítažlivosti, neboť Bebel
prohlásil: „I prohraná stávka jest mravním úspěchem
sociální demokracie“. Vzájemná dohoda mezi zamě
stnavateli a dělnictvem na základě zákonitém vrátila
by dělnictvu opět důvěru v klidný rozvoj dělnické
otázky, jejíž luštění nemůže však ani býti ponecháno
pouze těmto dvěma zmíněným činitelům, protože krise
dělnická dotýká se povšechného společenského míru.

86. Rozmanité jsou příčiny,které dělnickou otázku
vyvolaly a proto ovšem mnohé jsou prostředky a cesty,
které k odstranění všech vad směřují. Hlavním však
úkolem v dělnické otázce jest:

A. Ochrana tělesných a duševních statků půso
bivým ochranným zákonodárstvím.

B. Zabezpečení trvalého příjmu zavedením děl
nického pojištění nemocenského, invalidního, úrazo
vého a starobního.

C. Povznesení blahobytu třídy dělnické.

% Dr. Hitze: „Die Arbeiterfrage“ 1905, str. TT.
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Ochranné zákonodárství a sociální pojištění spadá.
do úkolu státní a komunální politiky, kdežto na po
vznesení blahobytu mohou činně pracovati: dělnictvo
samo ve svých spolcích, zaměstnavatelé a lidumilové:
za ochrany státní a obecní.)

A. Úkoly ochranného dělnického zákonodárství.

87. Dělnické zákonodárství má poskytovatí ochranw
životu a zdraví, mravnosti, osobní svobodě a pracovní
smlouvě, poněvadž všecky tyto zmíněné statky jsou
předmětem práva přirozeného, které stát v přední
řadě musí svým příslušníkům hájiti. A poněvadž dělník
vůči zaměstnavateli jest vždycky slabším, jest úkolem.
státu, aby se ho ujímal a k tomu přihlížel, by vzá
jemně uzavřený poměr pracovní neohrožoval práva.
přirozeného. Tento svůj úkol uznaly všecky kulturní
státy a proto také shledáváme v nich zvláštní zákono
dárství na ochranu dělnictva.

Nejstarší ochranné zákony dělnické jsou v Anglii
od r. 1842 pro horníky, z r. 1867 pro textilní prů
mysl, od r. 1864 pro ostatní obory. Ve Švýcarsku

z r. 1848, v Rakousku živnostenská novella z r. 1885.
88. Proti ochranným zákonům dělnickým, na př.

proti úpravě pracovní doby, nedělního klidu, práce
dětí atd., namítá se často, že tím vzejde škoda národ
nímu průmyslu, pokud nebudou zmíněné zákony za
vedeny v celém světě mezinárodními smlouvami. Uka—
zuje se také na zmenšení příjmů dělnických rodin a
na nebezpečí, které hrozí tím, že v ochranu vzaté
osobnosti uchýlí se z továrny k domácí výrobě. Mezi
národní úprava ochranného zákonodárství není sice
nevyhnutelně potřebnou, ale jest jistě velmi důležitou,
poněvadž odpovídá celému kulturnímu vývoji přítomné“
doby.

Význačná známka naší doby spočívá v tom,
že kultura jednotlivých zemí ztrácí na svém vlastním

1) Dr. Hitze 1. c. str. 15.
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národním zabarvení a že hospodářský i duševní život
národů stává se vždy podobnějším. Strojní výroba
zavedla ve všech zemích kulturních stejné poměry děl
nické se stejnými sociálními rozdíly a sociálními ne
dostatky. Dnes čilá výměna výrobků mezi národy při
spívá k tomu, že i moderní práci vtisknuta jest značka
mezinárodnosti. Když stala se práce již zbožím mezi
národním, není žádné příčiny, proč by život a zdraví
dělníkovo, jenž práci produkuje, neměly by nalézti ta
kové též mezinárodní ochrany, jako výrobek sám.
Pozorujeme, že mezinárodně upraveno jest poštov
nictví a doprava, mezinárodní ochrany těší se směnka,
akciové společnosti, duševní majetek autorů a vyná
lezců. Není tedy příčiny, proč by také nemohla se
těšiti práce dělníkova mezinárodní ochraně. Jednotli
vým státům jest dosti obtížno sociálně zlepšiti stav
dělnictva, když sousední státy dělnictvo bezohledně
vykořisťují. Strach před konkurrencí ciziny jest dosud
tou největší překážkou, která se staví v cestu vývoji
práva dělnického. Požadavek mezinárodní ochrany
práce čím dále tím úsilovněji doléhá na dvéře přítom
nosti. „Všude shodují se v tom, že budoucnost naší
kultury tím problémem ovládána bude, jakým způso
bem bude lze zajistiti dělnictvu jeho podíl na vymo
ženostech této kultury. Evropě připadá úkol tento
problém rozluštiti, jestliže kulturní význam svůj nadále
bude si chtíti uchovati.“ 1)

Tato myšlenka mezinárodní úpravy dělnického
zákonodárství ujala se poslední dobou a proto konají
se nyní každoročně ve Švýcarsku konference, kde zá
stupcové jednotlivých vlád usnášejí se na návrzích
ochranných zákonů dělnických.

89. Ochranné zákonodárství musí míti na zřeteli
v přední řadě živof a zdraví dělníkovo. V Rakousku
vydány byly nové zákonné předpisy na ochranu tě
lesné bezpečnosti a zdraví dělníků ministerským na
řízením ze dne 23, listopadu 1905 ř. z. č. 176, jímž
byl doplněn zákon z r. 1885. Nařízením tím byl uči

1) Monatschrift £. D, chr. Soc. Ref, 1904, str. 72,
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něn z valné části konec dnešní kolísavosti, bezradnosti
a rozháranosti prakse, zejména při schvalování živno
stenských podniků a bude dosud postrádaným vodít
kem zejména živnostenským inspektorům při jejich

. činnosti inspekční.
Nové předpisy týkají se zejména:
a) Místností pracovních (jejich prostornosti, ko

munikací, osvětlení, vytápění, ventilace); b) parních
kotlů a parních vedení; c) motorů; d) transmissí;
e) pracovních strojů; f) výtahů a padáků; £) trans
portních zařízení; h) skladišť;. j) ochranných pomů
cek; k) umýváren, koupelen, šaten; I) záchodů.

Současně vydány předpisy ohledně řádu v živ
nostenských závodech a obrácena pozornost dělnictva
k vydaným předpisům, aby jich samo v přední řadě
šetřilo, poněvadž i nejlepší zařízení závodů jest marné,
když dělnictvo je ignoruje, nebo s nimi účelně neza
chází.!)

Dalším článkem v ochraně zdraví dělníkova
v Rakousku jsou předpisy ministerské ze 7. února
1908 k zabránění úrazů zaměstnaných při pracích sta
vebních. Předpisy ty blíže určují opatření ochranná
při kopání základů, pracích ve studnách, kanálech a
žumpách, na lešeních, žebřících, schodech, můstcích,
při užívání provazů a řetězů, výtahů, zdviží a při veš
kerém dopravování stavebního materiálu. Dále vy
tčena tu bezpečnostní opatření o pracích uvnitř sta
veb, na střechách a výších a při bourání, Připojena
bezpečnostní nařízení všeobecná k zamezení úrazů a
ochraně zdraví, zejména co se tkne osvětlení staveb,
ochranných skel a oděvu dělníků, chránidel rukou,
opatrnosti při podávání stavebního materiálu, donášení
potravin, zásoby čerstvé pitné vody, zřízení záchodů
a první pomoci při neštěstí. V každé stavbě musí
trvale umístěna býti vyhláška obsahující nejdůležitěj
ších 22 opatření a příkazů bezpečnostních a pořádko
vých, nařízením určitě vytčených, jichž neuposlechnutí

1) Fr. Novotný: „Nové zákonné předpisy na ochranu
tělesné bezpečnosti“, II, vydání.
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zaměstnavatelem neb dělníky trestati mají politické
úřady pokutou 2 až 200 kor. neb vězením Ghodinným
až 14denním.

90. O zdraví dělníkovo projevuje péči hygiena
průmyslová, jsouc výslednicí společného úsilí vědy
lékařské, technické a sociologické. V přední řadě smě
řuje sice hygiena průmyslová k ochraně pracujících
tříd, ač nikterak nepoškozuje poměry podnikatele. Po
žadavky hygienické kryjí se namnoze požadavky raci
onelní techniky, takže závody technicky dokonalé a
správně zařízené bývají též zdravotnicky bezvadné.

Jestliže podnikatelé se starají o náležité opatření ve
prospěch zdraví a svěžesti svého dělnictva, získají za
poměrně malou výlohu na výkonnosti pracovních sil,
které přece konec konců jsou duší jeho závodu. Chu
ravící dělník vykonává svou práci s nechutí a nedo
konale, což jeví se na jakosti výrobku. Nedokonalý
výrobek není prodejný a tím bývá zmařen veškeren
náklad na surovinu a na mzdu pro odpíranou malou
výlohu ke zlepšení pracovních sil. Vždyť i v továr
nách máplatnost stará zkušenost, že jen ve zdravém
těle může sídliti zdravý a jarý duch.

To pochopila zejména státní správa říše Ně
mecké, kdež vláda považuje za svou přední povinnost
pečovati o blaho dělných tříd. Pro ochranu zdraví
dělnictva vykonána mnohá opatření. Sem spadá také
stálá výstava pro blaho dělnictva v Berlíně, která —
jediná svého druhu — jest výsledkem dlouhé a po
drobné úrady. Zřízení stálé výstavy v Berlíně bylo
provedeno nákladem 1,000.000marek a náklad správní
páčí se na 70.000 marek.

Výstava sama rozdělena jest ve dvě hlavní od
dělení. V oddělení pro živnostenskou a sociální hy
gienu a v oddělení ochrany proti úrazům. Prvé od
dělení pro živnostenskou a sociální hygienu obsahuje
veliký počet předmětů, které se vztahují k potlačení
největšího nepřítele dělnictva — Zuberkulosy. -- Jsou
zde přístroje ke zkoumání vzduchu a různé preparáty
znázorňující, kterak prachem v dílnách vyvozovaným
poškozují se dýchací orgány. V řadě lahví vystaveny
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jsou části plic dělníků různého zaměstnání. Vidíme
zde černé plíce horníkovy v dolech na uhlí, červený
prach v plicích dělníka z továrny na akkumulátory,
bílé plíce dělníka zaměstnaného ve mlýně, v továrně
na sádru atd. Zříme dále různé přístroje, které mají
nebezpečí prachu mírniti nebo odstraňovati: respirá
tory, ovlažovače, odsávací zařízení atd.

Hygiena záhy poznala, že ochranné zařízení
sama nestačí, nýbrž že nutno, aby tělo dělníkovo
bylo posilňováno a tak resistence jeho vůči škodli
vým vlivům byla zvýšena. A proto jsou zde vysta
veny také modely dělnických koupelen, jídelen, kuchyň,
dělnických domků, hříště pro dětí atd.

Výživě dělníka věnována jest také zvláštní sku
pina výstavní. Jest známo, že vyživování dělnických
rodin jest většinou nedostatečné, ne tak z nouze,
jako spíše pro nesprávnou volbu potravin. Proto
výstava poskytuje návod, kterak potrava má býti při
měřeně volena, a zároveň udána jest výživnost nej
obyčejnějších potravin.

Druhé hlavní oddělení výstavy jest vyplněno
zařízením pro zamezení úrazů. Jsou zde vystaveny
stroje, modely vztahující se ke všem oborům živno
stenským, počínajíc řemeslem, až k velikému prů
myslu.

. 91. Stát a obce mají zákonitými předpisy zdraví
I dělníkovo chrániti, od dělnictva pak právem požaduje,

aby šetřilo ochranných zákonů a neobcházelo jich
buď z lehkomyslnosti aneb z pohodlí. Nad zachová
váním předpisů dlužno pilně bdíti, protože zákony
vydané a neprováděné nemají žádného užitku. Dozor
v průmyslových závodech vykonávají v Rakousku
zvláštní úředníci, živnostenští inspektoři, zřízení záko
nem z r. 1883. Rakouské země podřízeny 24 inspekto
ratům s vrchním inspektoratem ve Vídni. V Uhrách
je 17 inspektoratů. Ve Švýcarsku působí též ženy při
inspekci živnostenské. Povinností jejich jest, aby
častým přehlížením živnostenských podniků zjednali
si zevrubnou znalost poměrů. Úřad ten jest velmi
důležitým, ale bohužel nedostatečně jest dosud u nás
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opatřen, poněvadž jest nedostatek úřednictva při
živnostenských inspektorátech. Za rok 1907 přibylo
celkem 8.000 závodů, podléhajících povinné Živno
stenské inspekci,. ale počet úředníků zůstal stejný.
Následkem toho poměr inspekcí se změnil proti letům
předcházejícím. R. 1906 bylo 108.324 závodů podlé
hajících živnostenské inspekci a z těch mohlo býti
prohlédnuto pouze 159%, R. 1907 vystoupil počet na
116.383 a z těch bylo prohlédnuto pouze 15'89/,.
Z toho vysvítá, že se poměry nelepší a že jsou opráv-.
něné tužby dělnictva, které se domáhá, aby živno
stenským inspektoratům byli přiděleni ještě pomocní
úředníci z řad dělnictva, případně též ženya lékaři. ')

92. Síly prací ztrávené nahražují se opět potra
vou, odpočinkem, šatem a jinými životními potřebami;
jest tudíž žádoucno, aby dělník dostával takovou
mzdu, která by k uhražení životních potřeb stačila;
mzda dělníkovi musí vystačovati i pro den prázdný,
kdy se nepracuje, a má poskytovati dělníku zálohu i
pro dny nezaměstnanosti i dobu stáří. Taková jenom
mzda může se nazývati spravedlivou. Nikterak však
nedostačuje mzda „minimální“, která jest jenom ná
hradou za výkon lidské práce. Mzda minimální olu
puje dělníka o nárok na duševní vzdělání, budí v něm
trudné starosti pro nejistou budoucnost, ona brání
mu založiti si vlastní domácí krb a pečovati o řádnou
výchovu svých dítek. .

. Otázka spravedlivé mzdy vyskytá se nejča
stěji na pořadu denních událostí a jest vlastním
jádrem sociálních tužeb celé řady lidí, protože
dle nynějšího rozvrstvení lidstva celá společnost
lidská skládá se vlastně ze dvou tříd, zaměstnavatelů
a zaměstnaných. Právě proto, že pracovní smlouva a
z ní plynoucí mzda jest ve význačné míře osou
dnešního společenského zápasu mezi zaměstnavateli a
zaměstnanými, jest pochopitelno, že i v Rakousku
byla vláda nucena opraviti zastaralé předpisy zákon
níka, který vyhovoval v tomto ohledu nevyvinutým

r) Srovnej Dr. Hitze uvedený spis, str. 108.
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ještě poměrům zemědělského stavu, ale nepřispívá
dnes již v nynějším pokročilém hospodářském životě
k uspokojivému souladu zájmů protichůdných, jaké
shledáváme právě při smlouvě pracovní. Samo sebou
se rozumí, že tím odsouzen byl názor starého libera
lismu, jenž prohlašoval smlouvu pracovní za záleži
tost soukromoprávní. Dnes nabyl vrchu správný ná
zor křesťanského socialismu, že v pracovní smlouvě
neběží jen o zájem jednotlivého dělníka a zaměstna
vatele, nýbrž o životní podmínky ohromné většiny
každého národa.

Vedle státní moci mohou i dělníci sami přispěti
k tomu, aby byli považování za povolaného a nezbyt
ného činitele při určování spravedlivé mzdy. Tento
vliv na určování mzdy může dělnictvo prováděti jen
tehdá, když bude zorganisováno v odborová spole
čenstva, zbudovaná na zásadách křesťanských. V tom
ohledu docílilo dělnictvo anglické značných úspěchů
svou výtečně zbudovanou organisací odborovou, která,
jak výslovně podotýkáme, nemá se sociální demo
kracií nic společného. Přes to, že mzdy anglického
dělnictva jsou značné, přece zaměstnavatelé ochotně
vyhovují požadavkům dělnictva, protože jest zjištěno,
že zvýšením mzdy stoupla také výkonnost dělnictva.
Doklad k tomuto tvrzení poskytuje rozvoj průmyslu
textilního. R. 1820 vyrobil 1 dělník 968 lib. příze za
průměrnou mzdu 26 lib. sterl., r. 1880 vyrobil 1 děl
ník 5520 lib. příze za průměrnou mzdu 44 lib. sterl.
Náklad práce po 60 letech se zjednodušil o celé dvě
třetiny bývalého nákladu.:) Zatím co se výroba bavlny
ztřináctinásobnila, počet dělnictva v Anglii se jen
ztrojnásobnil. Patrno z toho, že anglické dělnictvo při
zvýšených mzdách pracuje přece ještě vydatněji, než.
při bývalých mzdách malých. Mimo to náklady práce:
stále se menší a proto anglický dělník, ač má nejvyšší
mzdu, jest přece nejlacinější pracovník světa. Při svém:
vzdělání odborném je anglický dělník také dobrým.
obchodníkem, který si jest vědom, že v dobách se

') Fin. listy 1905 č. 45.
14
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stupu musí se spokojiti s výdělkem menším, kdežto
naopak dovede uvědoměle získati ze vzestupu pro
sebe náležité výhody. Poněkud jenom překvapila r.
1908 v Lancashiru obrovská výluka v bavlnářském
průmyslu, kterouž zastaveno bylo 40,000.000 vřeten a
práce bylo zbaveno 150.000 dělníků. V Rusku jsou
mzdy dosud tak nízké jako v Anglii před 80 lety, ale
výkonnost ruského dělníka jest také tak malá, jaká
byla v Anglii v těchže dobách. Také v Německu po
chopili zaměstnatelé, že dobře placený dělník jest lep
ším pracovníkem, nežli špatně placený. V Německu
od r. 1895 se hmotné poměry dělnictva značně zlep
šily. Téhož roku připadla na jednoho dělníka průměrná
roční mzda 7468 marek. V r. 1906 však činí již prů
měrný roční výdělek 10275 marek. Průměrná mzda
průmyslového dělníka stoupla během 12 let o 287
marek, čili o 389/,. Ovšem tou dobou klesla cena
peněz čili stouply ceny životních potřeb o 259/,, z če
hož plyne; že mzdový průměr dělnictva stoupl vlastně
o 129.

93. Otázka spravedlivé mzdy jest jednou z nej

k jejímu rozluštění. Poslední dobou také hájen byl
návrh na podíl dělníka z čistého zisku. Našlo se ně
kolik vynikajících průmyslníků, kteří zavedli podíl na
zisku pro své dělnictvo ve svých továrnách, a v Ame
rice družstvo trustového krále Morgana odhodlalo se
přenechati za 2,000.000 dolarů akcií pro své zřízence,
aby také oni mohli bráti podíl na čistém zisku zá
vodu. Proti této myšlence vystupují však mnozí socio
logové a zavrhují ji jako nepraktickou, tvrdíce, že
když dělník nemá žádného risika z pochybené speku
lace svého zaměstnavatele, nemá také míti nároků na
zisk ze zdařené spekulace. Mimo to podíl na zisku
rozdělený na tisíce dělníků továrny jest poměrně malý
a působí značné kolise, kdežto jednotlivému podnika
teli jest dostatečnou pobídkou k podnikavosti. Tito
sociologové tvrdí, že místo podílu na zisku lze po
skytnouti dělnictvu jiných výhod ve způsobu odměny
za dochvilnost a pilnost, zřízením starobní a nemo
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censké renty, jakož i zavedením jiných blahodárných
podniků ve prospěch dělnictva.) Požadavkům spra
vedlnosti učiní se jistě zadost, když dělníkovi nahradí
se náležitě trvalou mzdou pracovní výkon a vrátí se
mu to, co vlastně zaměstnavateli úbytkem svých sil
poskytl. Rozumný dělník dá jistě přednost stálé mzdě,
v ujednaném období vyplácené, před nejistým podílem
v budoucnosti splatným.

94. K zachování pracovních sil v průmyslu jest
nezbytným též odpočinek, proto snaha směřující ke
zkrácení pracovní doby pokračuje nezastavitelně ry
chlým krokem a přenáší se z velikého průmyslu i na
střední a malé závody. Před 60 lety v Anglii byl r.
1848 zaveden maximální 1Ohodinový pracovní den pro
mladé dělníky a dělnice; ve Švýcarsku stanoven byl
r. 1878 1Ihodinový maximální den pracovní pro všecky
tovární dělníky, což přijato bylo r. 1885 v stejném
rozsahu v Rakousku. Německo v r. 1891 spokojilo se
pouze Ilhodinovou dobou pracovní pro dospělé to
vární dělnice, kdežto omezení pro muže bylo pone
cháno dobrozdání státního úřadu. R. 1897 zavedlo
Rusko 11;hodinový den pracovní pro všecky továrny
a dílny, ve Francii r. 1900 zavedena 1Ohodinová doba
pracovní pro všecky smíšené závody. Na mezinárodní
konferenci v Lucernu r. 1908 navržen pro ženy ve
všech pracovních oborech nejdelší 1Ohodinový pra
covní den, což má býti zavedeno i pro muže v tex
tilním průmyslu. Pro horníky stanovena pouze 8hod.
práce a pro mladistvé dělníky vyměřen minimální
Ilhod. noční odpočinek.

Sociální demokracie po dlouhá již léta demon
struje na prvního května ve prospěch 8hod. práce.
Myšlenka tato zdála se býti delší dobou pouze agi
tačním heslem, následkem však rozšířeného sociálního
cítění počíná se požadavek tento ujímati a v někte
rých zemích má býti uzákoněn. V Norvéžsku konala
sociálně-politická komise šetření o tomto předmětě
a docílila příznivých výsledků. Ředitelství státních drah

1) Dr. Hitze v uved. spise 209.
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podalo výkaz, že dělníci za 53 hodin týdenní práce
vykonají nyní zrovna tolik, jako dříve za 60 hodin,
proto odporučila sociální komise, aby v celé zemi
byla 8hod. pracovní doba uzákoněna. Avšak ani tato
8hod. doba pracovní není posledním cílem dělnictva;
r. 1908 vymohlo si v kamenickém průmyslu dělnictvo.
saské 7hod. dobu pracovní a po vítězné stávce do
sáhli sochaři při stavbě radnice v Drážďanech docela
Ghod. doby pracovní na pracech vnitřních a sklepních.

Dělnictvo váží si sice snížené doby pracovní,
ale ještě více dovede oceniti toho, když se mu po
skytne, zejména v době letní, 8—14denní dovolená
při celé nebo poloviční mzdě. Mnohé solidní závody
zavádějí tuto dovolenou, a jak svědčí zprávy živno
stenských inspektorů, dochází tento zvyk lepšího ještě
ocenění než snížení pracovní doby denní.

Se stanoviska hygienického jest zkrácená pra
covní doba velikým ziskem pro dělnictvo, ale ani se
stanoviska technického a obchodního nelze ničeho na
mítati, protože konaná šetření shledala, že sníženou pra
covní dobou vzrůstá opět výkonnost dělnictva. Nedá
se upříti, že dělník, jenž není nucen již celý den trá
viti v továrnách, může více věnovati se povinné péči
o rodinu a. může bráti větší účast na vymoženostech
kultury. —. Snížením pracovní doby lze regulovati
výrobu a mzdní poměry. Pokud se přihlíží k indu
strii tuzemské, nelze vůbec proti zkracování pracovní
doby nic podstatného uváděti. Jinak ovšem, když běží
o výrobky, které jsou předmětem výroby aneb vysta
veny jsou tuhé soutěži výrobků cizozemských, mohlo
by náhlé snížení pracovní doby míti v zápětí pováž
livé následky buď ve snížení mzdy aneb v malém
odbytu výrobků. To by znamenalo poškození tuzem
ského průmyslu a proto ovšem i v tomto ohledu jest
zapotřebí mezinárodní úmluvy a mezinárodní úpravy
pracovní doby, aby bezohledná zahraniční konkurrence
nepoškozovala zájmy dělnictva.

Ochranné zákonodárství dělnické musí věnovati
bedlivý zřetel mladistvým dělníkům a ženám. Ježto
hodláme o předmětě tomto zvláště pojednati na jiném
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místě, nebudeme se zde šířiti o úkolech ochranné
péče dětské a ženské práce v průmyslu.

95. Do oboru ochranného zákonodárství spadá
také šetření nedělního a svátečního klidu. Ve Švýcar
sku již od r. 1878, v Rakousku teprv od r. 1885 byla
zakázána nedělní práce v továrnách. Zákonem ze dne
16. ledna 1895 rozšířen u nás zákaz práce nedělní
i na jiné Živnostenské obory. Nedělní klid má nastati
nejpozději o 6. hod. ranní každé neděle a trvati nej
méně 24 hodin. Vyňaty jsou z klidu nedělního pouze
ty práce, které k čištění a.k udržování v dobrém stavu
jsou nutné, jakož i neodkladné práce přechodné. Mi
nistr obchodu jest však zmocněn povoliti živnostenské
práce také v neděli u jednotlivých živností, u kterých
výrobu přerušiti nelze, aneb kde pro zvláštní poměry
práce jest nutna. Ve svátky má se živnostenským po
mocníkům poskytnouti aspoň tolik potřebného času,
aby mohli službám Božím dopoledne obcovati, ale
práce zakázána není. U živností obchodních jest ne
dělní práce jenom v určitých hodinách povolena. Jest
ovšem žádoucno, aby dělnictvo odpočinku nedělního
dovedlo skutečně užiti k tělesnému i duševnímu zota
vení, čehož nelze však dosíci v zábavných místnostech
a v hostincích, kde nemírným požitkem alkoholu po
škozuje si namnoze daleko horším způsobem zdraví,
nežli v průmyslových závodech, jak o tom svědčí
statistika úrazů v sobotu, v neděli a v pondělí ohlá
šených. Stať naše o alkoholu (str. 173.) vykládá ob
šírněji trudné následky špatně strávených hodin od
počinku.

B. Zajištění stálého důchodu dělníkovi.

Mzda musí nejméně nahraditi dělníkovi to, co
sám ve prospěch zaměstnavatele vydá, proto musí za
bezpečiti opatření životních prostředků dělníkovi ne
jenom v době pracovní, nýbrž má poskytovati ná
hradu za dobu přípravy, má vystačiti pro dobu ne
moci, stáří, nezavinčné nezaměstnanosti a neschop
nosti ku práci. Za tou příčinou jednak ochranné zá
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kony, jednak svépomocmusí .působiti na zajištění
stálého důchodu dělníkovi pro všecky svrchu uvedené
případy.

96. Za doby pracovňího. poměru dlužno zabez
pečiti dělníkovi ve skutečnosti onu právní svobodu
vzhledem k zaměstnavateli, kterou mu zákon přiznává.
Jak jsme již se zmínili, požívá sice dělnictvo právní
rovnosti se zaměstnavatelem, ale ne rovnosti skutečné,
protože dělník jest vždycky poměry svými nucen, aby
uzavíral pracovní smlouvu, byť pro něho nebyla do
statek výhodnou. Zákonodárství dělnické má tedy pe
čovati nejprv o tom, aby mzda ujednaná byla aspoň
přiměřeným způsobem vyplácena. Dlužno zavrhnouti
naprosto způsob „truckový“, jenž mzdu vyplácel zbo
žím. Dělník, který na místě mzdy v hotových penězích
dostává jisté množství zboží, musí nejprve pečovati o
to, aby zboží to proměnil v peníze anebo v jiné po
třebné věci. Když se mu však nepodaří zboží smě
niti za cenu, za kterou mu byto přenecháno, utrpí
ještě škodu při své práci, kterou koná zbytečně pro
dáváním zboží. Výplata poukázkami na zboží (na po
traviny, oděv atd.) může míti u slabých povah jistě
dobrý vliv, aby hotové peníze ihned. neprobíjeli
v krčmách, ale ani tento způsob nemůže uspokojiti
dělnictvo, jestliže jest odkázáno odebírati zboží za
poskytnuté poukázky u obchodníků nesvědomitých
anebo docela u konsumů, které jsou zřízeny zaměst
navatelem. Takovým způsobem by bylo dělnictvo na
svém zaměstnavateli daleko více závislo, než když
obdrží výplatu v hotových penězích. Výplata hotovými
penězi jest zajisté nejlepší, neboť ponechává dělnictvu
volnost, aby s vydělanou mzdou svobodně naložilo.
Když pak neumí dělník řádně s penězi nakládati,
nesmí na nikoho naříkati, leč sám na sebe. (Ovšem
jest povinností státu a obcí, aby přísně dbaly nad
včasným uzavíráním obchodů s lihovinami v době
výplaty. Co se pak týče mladých dělníků, pod mocí
rodičů ještě stojících, lze zabrániti předčasné jejich
samostatnosti a zbytečnému mrhání penězi tím, že se
v závodech vede kontrola, zdaž mzdu vydělanou ro
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dičům anebo poručníkům také odvádějí. Lhůta výplatní
bývá různá; v některých státech, jako ve Svýcarsku,
Rakousku a Belgii, jsou zákonná ustanovení, aby mzda
byla v předepsaných lhůtách (8 až 14 dnech) vyplácena.

97. Náležitý výměr mzdy mohou usnadňovati fo
vární výbory. Jsou to sbory v továrně zavedené, v nichž
zasedají důvěrníci ze středu továrního dělnictva zvo
lení. Tovární výbory umožňují, že žaloby a přání jed
notlivých dělníků mohou býti zaměstnavatelům mnohem
snáze předneseny, než celým rozvášněným množstvím.
Tovární výbor jest přirozeně smírčím soudem při rov
nání sporů mezi dělníky samými a jest nejpovolaněj
ším dozorčím orgánem, který může pečovati o zacho
vání klidných pracovních poměrů a dobrých mravů
mezi dělníky závodu.')

98. K uhájení právní svobody dělnictva ak za
jištění řádného důchodu životního přispívají platně
komory dělnické, které mají takový úkol pro dělnické
zájmy, jako obchodní a živnostenské komory pro ob
chodníky a živnostníky. Komory dělnické mají posky
tovati radu a informaci při všech počinech, které vláda
hodlá v dělnickém zákonodárství zavésti. Poradní sbor
tento, složený z mužů zkušených a z dělnictva vole
ných, může z vlastní iniciativy vládě poskytnouti na
základě odborné zkušenosti návrhy, kterak novými
zákony bylo by lze stávající vady odstraňovati. Ko
mory dělnické ovšem mohly by býti zorganisovány
podle organisací politických a samosprávných úřadů.
Tak již v každé obci při městské správě měla by býti
zřízena komora dělnická, jejíž úkol by celkem byl to
tožný, jaký si dnes předsevzaly sociální městské ko
mise, o nichž jsme příslušnou zmínku již učinili. Při
okresních zastupitelstvích mohly by býti zřízeny ko
mise sociální okresní se Širší působností. V každé
pak zemi zřízeny by byly komory zemské, hájící zájmy
průmyslového dělnictva té které země. Ustřední říšská
komora mohla by zastávati při ministerstvu veřejných
prací obhájce zájmů všedělnických na základě infor
mací z podružných sborů čerpaných.

1) Dr. Hitze v uved. spise str. 59.
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Netřeba ani zdůrazňovati, že dělnictvu samému
nutno odporučiti cestu svépomocí, cestu odborové or
ganisace, která jistě ve vývoji dělnického stavu má
takový význam, jako státní zákonodárství samo, jak
již na svém místě (str. 132.) bylo vzpomenuto.

99. Nejjistěji lze zabezpečiti dělnictvu stálý dů
chod pro všecky životní stavy sociálním pojišťěním,
které zabírá pojištění nemocenské, úrazové, starobní
a invalidní.

Nejprvnější počátky dělnického pojištění spadají
teprv do let osmdesátých minulého století a proto
ve většině států evropských nalézá se toto pojištění
v prvém svém vývoji, ačkoliv dlužno přiznati, že my
šlenka tato razí si stále víc a více vítěznou dráhu.
Sociální pojištění podporují zejména mezinárodní kon
gressy, z nichž osmý zasedal v polovině října 1908.
Kongressy tyto staly se důležitými činiteli v oboru
sociální péče, poněvadž z nich vyšla valná část pod
nětů pro nové zákonodárství sociální. Na každém kon
gressu jsou podávány zprávy o vývoji sociálního po
jištění jednotlivých zemí a statistické přehledy, které
jsou zejména cenným materiálem pro sociology a pro
státníky. Dle těchto úředních zpráv“) osmého kon
gressu uvádíme na str. 218. v přehledné tabulce stav
dělnického pojištění ve 14 státech evropských za
dobu 1904 až 1907. Čísla tato značí průměr za zmí
něné tříletí, proto jeví odchylky od zvláštních výkazů
za jednotlivá leta.

Veškero pojištění dělnické,v Evropě obsahuje tři
větve: pojištění nemocí, úrazu a invalidity (starobní),
ačkoliv od návrhu hraběte Posadovského vyskytují se
snahy na sjednocení všech tří druhů pojištění v jedno
těleso, protože nemoc, úraz i nezpůsobilost ku práci
jsou fysiologickými stavy těsně spolu souvisícími.
Snahy tyto však potkávají se s odporem přivrženců
rozdílného vývoje pojištění, protože hlavní překážka
k navrhovanému sjednocení spočívá v rozdílném mě
řítku ku posouzení právní a mravní závaznosti podni

") Uveřejněně ve Fin. listech 1988, č. 44.
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katele, dle toho, jestliže nemoc, či úraz nebo stáří
jest příčinou nezpůsobilosti k výdělku.

100. V popředí všech států evropských stojí Ně
mecko, Rakousko-Uhersko a Lucemburg. Pokud se
týče pojištění nemocenského, jest jenom v těchto 3
zemích zavedeno obligatorně. V ostatních státech jest
pojištění proti nemoci pouze dobrovolné, ve Francii
pojištění hornictva jest obligatorní. V Norvéžsku jedná
se od r. 1890 o zavedení povinného pojištění. Jasný
přehled poskytuje přehledná tabulka na str. 218., se
stavená dle výkazu osmého mezinárodního kongressu
dělnického pojištění.

Z uvedených čísel plyne význam sociálního
pojištění pro život hospodářský. Náklady pojišťování

rozmachu, nýbrž jeví se býti i produktivním nákla
dem, vždyť přispívají k zachování i obnovení pra
covní síly. Čísla v tabulce uvedená také dokazují, že
účelu sociální péče vyhovují nejlépe pojištění obli
gatorní. Při obligatorním pojištění jsou z celkového
počtu dělnictva pojištěny až *,, při dobrovolném po
jištění klesá účast v pojištění až na '/,,„ všeho děl
nictva. ,

101. Urazové pojišťění jest ve státech organiso
váno jako povinné a náklady jeho téměř vesměs jsou
rozvrženy zcela na podnikatele, jemuž náleží nésti ri
siko podnikové práce a jejž stíhá též i civilní zodpo
vědnost za úraz. Proto i při dobrovolném pojištění
úrazovém nesou podnikatelé jeho náklady. Obliga
torně jest úrazové pojištění zavedeno v Rakousko
Uhersku, Německu, Italii, Norvéžsku, Finsku, Nizo
zemí a Lucembursku, ve Francii jen pro námořníky,
v Dánsku jen pro námořníky a zemědělské dělníky.
Rozsah pojištění vykazuje uvedená tabulka b) na str. 219.

102. Nejmladším odvětvím pojišťovací techniky
jest pojištění invalidní a starobní. V Rakousku vše
obecného pojištění invalidního a starobního dosud
není, ale jedná se o jeho uskutečnění, jak o tom níže
se zmíníme. Žádného pojištění starobního dosud nemá
též Norvéžsko, Švédsko, Dánsko, Nizozemí a Lucem
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c) Invalidní pojištění.

z Ke každé

Země U ústavů Osob P Pr oneené rentě
dává říše

a) obligatorně:
mil. M mil. M M

| Měmecko 40 14:1 mil. 10 160 30

Rakousko |

Ia obligatorně:

|Francie pro námořniky a horníky oblig.
Belgie. pro horníky oblig.

Anglie | pro všecky "%0let staré občany poskytuje od
16 1. ledna 1909 státní pensi.

burk, ači v těchto zemích se připravuje od let 90tých.
Dobrovolné pojištění invalidní jest zavedeno v Italii,
Francii, Belgii, Anglii, Finsku a Španělsku; povinným
pojištěním jest ve Francii pro námořníky a horníky,
v Belgii pouze pro horníky.

Všeobecné povinné pojištění invalidní jest dopo
sud jen v Německu, kdež u 40 ústavů jest pojištěno
14:1 mill. osob. Příspěvky roční činí 170,000.000 M.,
vyplácené renty 160,000.000 M. Ke každé rentě při
spívá říše 50 M. Dle zprávy vydané o stavu dělnic
kého pojištění v Německu v letech 1885—1905 obná
šel příjem všech 3 odvětví 7345 mil. M. K tomu
přispěli zaměstnavatelé svými příspěvky kolem 3000
mill., dělníci stejnou částkou astát 386 mill. Zbývající
-obnos 670 mill. vynesly úroky z uložených kapitálů.
Vydáno bylo za 20 let celkem 5267 mill. M., z čehož
109/, připadlo na správní výlohy. Čistého jmění zbylo

as 1722 mill. M., z čehož dvě třetiny náleží pojištění
invalidnímu a starobnímu, které vyplácí starobní rentu
teprv dokonaným 70. rokem. Výsledky sociálního po
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jištění v Německu budí náležitý obdiv a září jasným
vzorem pro ostatní země.

Zvláštní druh starobního opatření byl zaveden
od 1. ledna 1909 v Anglii, kde poskytuje se starobní
renta bez předchozího placení premií z prostředků
státních osobám 70 let dosáhnuvším, které v posled
ních 20 letech byly anglickými občany, v království
žily a které nemají přes 720 K ročních příjmů. Renty
vyplácejí se týdně. Opatření toto není vlastně sociál
ním pojištěním, nýbrž jest státní odměnou za práci
občanů ve prospěch státního celku vykonávanou.

103. V říši Rakouské podala vláda na podzim
r. 1908 osnovu zákona!) o sociálním pojišťění, které
znamená rozhodný pokrok a velkolepý čin na Soci
álně-politickém. našem úhoru. Osnova zahrnuje v sobě
novou úpravu dosavadního dělnického pojišťování
(nemocenského a úrazového), dále zavádí nové inva
lidní pojišťování dělníků a posléze nové starobní po
jištění dělníků a osob samostatných (malorolníků, malo
živnostníků, maloobchodníků). Pro všecky tyto tři
větve sociálního pojištění vybudován souvislý orga
nismus, jaký nebyl vytvořen ve stejné jednotnosti do
posud v žádném státě.

Starobní a invalidní pojišťování opírá se o sou
činnost svépomoci a státní pomoci. U pojišťování děl
nického budou mimo to přispívati zaměstnavatelé stej
ným dílem jako dělníci. V zákoně jest veškero sociální
pojišťování jednotně shrnuto, jak to odpovídá jeho rázu,
jakožto sociálně-ochranného zařízení.

a) Nemocenské pojišťění.

104. Dosud bylo nemocenské pojištění dělnictva
upraveno zákonem ze dne 30. března 1883 a 4. dubna
1889. Pojišťování toto vztahovalo se na všecky dělníky
a úředníky závodu, podléhající zákonu o úrazovém.
pojištění. Též zahrnovalo dělníky i úředníky v dolech,

r) Separatbeilage zu No. II. der „Sozialen Rundschau“
1908
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při dopravě železniční i pomocníky i učně.při malých
živnostech. Pojištěnec obdržel v době nemoci bez
platné pomoci lékařské i lékův a 60/, denní mzdy,
ze které příspěvek platil. Podpora nemocenská posky
tovala se dosud nejdéle 20 neděl. Při úmrtí obdrželi
pozůstalí dvacateronásobný obnos pojištěné mzdy na
útraty pohřební. Příspěvky do nemocenské pokladny
"činily 39/, mzdy dělníkovy, z čehož dvě třetiny platil
dělník sám, jednu třetinu zaměstnavatel. R. 1890 bylo
2740 pokladen, které hradilo 797.683 onemocnění. R.
1900 bylo pokladen 2942, které podporovaly 1,313.148
nemocných.

Dle osnovy nového zákona povinnost pojištění
nemocenského 1) byla rozšířena téměř na všecky ná
mezdní dělníky, pak na dělníky domácké a na čeleď,
tudíž i na dělníky zemědělské a lesnické. Nemocenská
podpora bude se nyní poskytovati po celý rok a ne
bude se vyměřovati na základě obvyklé mzdy, nýbrž
podle příslušnosti k určité třídě mezdní, do které
bude dělnictvo zařaděno na základě svých ročních
příjmů. Dosavadní podpora žen těhotných byla roz
šířena na vydatnou ochranu matek. Samospráva ne
mocenské pokladny zůstane nezměněna, takže děl
nictvo bude míti dosud rozhodující vliv na správu
dvěma třetinami svých hlasů ku 1/; zaměstnavatelů.
Také dosavadní organisace pokladen (okresní, zá
vodní, spolkové a bratrské) zůstane nezměněna.

b) Pojišťění úrazové.

105. Úrazové pojištění zavedeno bylo u nás zá
konem ze dne 28. prosince 1887 a 20. července 1894.
Členy tohoto ústavu byli podnikatelé všech pojiště
ním proti úrazům povinných závodů a zaměstnaní
v nich dělníci a úředníci závodní. Povinny byly k po
jištění proti úrazům všecky továrny, hutě, doly, lodě
nice, všecky živnosti stavební a živnostenské, nebo
hospodářské, při nichž používáno parních kotlů anebo
strojů poháněných silou živelní, nebo zvířaty.

v II. oddíl osnovy od 8 39—8 102.
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Předmětem pojištění byla náhrada škody, vzni
kající úrazem na těle anebo smrtí pojištěných dělníků
a úředníků při provozování práce v závodě zaměst
naných. Náhrada poraněným poskytovala se v pří
padě úplné nezpůsobilosti k výdělku až do 60"/, to
hoto výdělku, při dočasné nezpůsobilosti k výdělku
509/,. Při úrazu, který končil smrtí, poskytována byla
náhrada na pohřební útraty do 50 K a pozůstalým
usmrceného vyplacen důchod a sice vdově 20,
každému dítěti pozůstalému 10%,—209/,. Urazové po
jištění provádělo sedm zvláštních ústavů, pro děl
nictvo a ústav rakouských železnic ve Vídni. Po
jišťovny úrazové byly ústavy samosprávné pod do
zorem státním. Příspěvky na premii platilo dělnictvo
109/, a podnikatelé 900/,. Ustavy tyto však málo pro
spívaly a vykazují za dobu 25letého působení celkem
68 mill. K deficitu, z čehož na Prahu samu připadá
deficit 34:1 mill. K.) Roku 1906 na příspěvcích všecky
úrazovny přijaly 377 mill. K a vyplatily odškodného
244 mill. K (646, přijatých příspěvků). Pojištěno bylo
425.146 závodů s 2,918.679 osobami.

Nový zákon ?) musí tedy směřovati především
ke zlepšení špatného finančního stavu úrazového po
jištění. Soustava úhrady kapitálové bude i nadále za
chována. Příspěvky dosavadní nehodlá zákon pod
statně zvýšiti pro nynější dobu. Změna nastane pouze
v tom, že se nebudou určovati příspěvky dle celko
vého obnosu mzdy v závodě vyplácené, nýbrž dle
mzdy jednotlivého každého dělníka, který u okresního
ústavu jest pojištěn a v „seznamu veden. Náklad na
pojištění úrazové ponese příště zaměstnavatel zůplna,
čímž odpadá dosavadní 100, příspěvek dělníkův.

c) Invalidní a starobní pojišťění. *)

106. Tento způsob pojištění jest v Rakousku
úplně novým. Týká se nejen dělnictva, nýbrž i všech

') Osnova soc. pojištění str. 250.
2) IV. oddíl osnovy 8 172.—243.
3) III. oddíl osnovy 8 103.—171.
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hospodářsky slabých lidí. Byl ovšem vzat zřetel na
různost poměrů, v jakých žijí lidé samostatní a dělníci.
A proto nebylo lze upraviti pojištění toto pro všecky
bez rozdílu stejně. Pouze stejný příspěvek státní jest
přiznán všem osobám samostatným i dělnictvu Rov
něž v tom zavedena rovnost, že všichni podléhají po
jištění, protože zkušenost dokazuje, že pouze obliga
torní pojištění setkává se s účinkem. Dělnictvu v přední
řadě zajisté běží o to, aby zabezpečeno mu bylo po
jištění invalidní. Dělník, který jest odkázán pouze na
svou práci, opotřebuje pozvolna svou pracovní sílu a
musí často uprostřed své činnosti pro neschopnost
vzdáti se práce, jediného pramene své výživy. U osob
samostatných jest opět starobní pojištění hlavní věcí.

ivnostník aneb zemědělec, který v létě svého života
věnuje se svému závodu aneb své živnosti, opatří si
dostatečně potřeby životní, ale touží po jistotě, že ke
sklonku svého života bude moci odebrati se na od
počinek, aniž by připadl za obtíž svému příbuzenstvu
nebo veřejnému chudinství. Proto byl u samostatných
položen hlavní důraz na pojištění pro stáří.

Pojišťování starobní a invalidní zabezpečuje ná
sledující renty a výkony: Dělník obdrží po dokonaném
65. roce rentu starobní. Stane-li se neschopným ku
práci před tímto rokem, obdrží rentu invalidní. Osoby
samostatné obdrží ve stejném věku 65 let rentu sta
robní. Veškeré renty invalidní a starobní závisí na
délce nebo výšce příspěvků. Pozůstalým poskytuje se
kapitálové odbytné jednou pro vždy. Pojištěné ženy
dostanou zpět polovinu z nově zaplacených příspěvků,
když se provdají.

Příspěvky vypočítávají se u dělníka podle mezd
ních tříd. Platí je z polovice dělníci a z poloviny za
městnavatel. U osob samostatných jest stanoven po
vinný minimální příspěvek, a to měsíčně 50 h, pří
ročním důchodu do 480 K a měsíční příspěvek nej
méně | K při důchodu vyšším, až do 2400 K. Nesa
mostatných jest pojištěno okrouhle 6,500.000 duší, sa
mostatných okrouhle 4,000.000. Samostatné osoby
mohou příspěvky své platiti v dobrovolné výši až do
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100 K v roce. Starobní renta, která vyplývá z těchto
dobrovolných. vyšších příspěvků, může býti splatna
též před 65. rokem, a to po dokonaném 55. roce,
čímž osobám samostatným částečně nahražena renta
invalidní. Toto pojištění pomocí dobrovolných vyšších
příspěvků přísluší všem pojištěncům pro případ stáří,
tedy také i dělníkům.

Organisace nového jednotného pojištění dělí se
na dolní, střední a vrchní stupeň. Dolním stupněm
pro všechna tři odvětví pojišťovací jest okresní ústav.
Středním stupněm jest zemský ústav, při němž úřa
dují tři orgány. Ustředním ústavem jest pokladna pro
invalidní a starobní renty ve Vídni. Představenstvo
pokladny jest samosprávné. Skládá se ze zvolených
členů: dělníků i zaměstnavatelů, samostatných osob a
posléze i zvláště jmenovaných odborníků. Na místo
dosavadních rozhodčích soudů nastoupí nové zřízení.
O sporech rozhodovati budou c. k pojišťovací soudy,
o nemocenském pojištění rozhodovati budou komise
u okresních ústavů. Vrchní odvolací soud bude ve
Vídni.

Úhrnný náklad invalidního a starobního pojišťo
vání dělníků a osob samostatných bude v prvém roce
činiti 13:8 mill. K, ve 40. roce vzroste na 277 mill. K
a ustálí se as na obnosu 305 mill. K. Příspěvek státu
obnáší každoročně 2 mill. K na správní výlohy; dále
bude poskytovati stát ke každé rentě příspěvek 90 K,
(v Německu jen 50 M); okrouhle bude stát po desíti
letech přispívati ročně na pojišťování 40 mill. K, po
20 letech 80 mill. K a po ustálení poměrů po 40 letech
okrouhle as 100 mill. K.

Veškeré výpočty předložené státní osnovy 0 so
ciálním pojištění v Rakousku spočívají na základech
pojišťovací techniky, které ovšem pro jistou dobu
pouze mohou činiti nárok na spolehlivost. Lze před
pokládati, že během doby bude nutno pojišťovací
plán podrobiti revisi a po případě znovu jej upravili.
Pro dnešek znamená však osnova pojišťování sociál
ního veliký krok v sociální politice, kterým Rakousko
předstihlo všecky státy evropské.

15



—226—

Srovnávací tabulka.

Přehled mezdní stupnice, týdenní příspěvky pro po
jištění starobní a invalidní, podpora nemocenská

dělnictva i samostatných.

a) Dělníci

Pojištění
invalidnía starobní| "Z, = E

Výdělek Týdenní| Nárok na rentu| ŽS
— 'příspěvek' | (při placení o

E pracovní © (platí | 50týdenníchpří EN -z polo- | spěvků ročně
E týdně viny po letech za
« zaměst
A navatel)| 20 | 30 | 40
E koran haléřů korun haléřů

I až do 480 12 144, 156, 168, 40

IL. ř 80 až 7
B | PIS 320 960| 24. | 198) 221) 246| 85

La), 960, 1200 110

IV.a) „ 1440, 1920 170

V) „2400 , 3000 270

VI. 36:00 72 414 486| 558| 400|

b) Samostatní, (Renta jako u dělníků II. třídy mezdní.)

ročně 12 premií měsíčních po 1 K 198 222 240) —
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107.Osnovu sociálního pojištění nemocenského, úra
zového a starobního dlužno doplniti ještě důležitým
odvětvím pojišťění proti nezaměstnanosti. Příšera ne
zaměstnanosti dostavuje se s neúprosnou pravidelností
při poklesu průmyslové konjunktury a každoročně
v době zimní. Sotvaže první mráz se dostaví, shle
dáváme na ulicích velikých měst celé zástupy dělníků,
kteří pozbyli práce v době, kdy dolehla na ně zvýšená
starost o teplý příbytek a teplý oděv daleko důtklivěji
nežli v době letní. V některých zemích nezaměstna
nost stává se zjevem velice povážlivým a chová
vždycky v sobě veliké nebezpečí sociální, budíc roz
trpčenost lidu hladového. Nelze upříti, že nespokoje
nost vzrůstá až k zoufalství v člověku, jenž by pra
covati rád chtěl a příležitosti k tomu nenalézá.

Nezaměstnanost dělnictva v říši Německé ') za
poslední čtvrtletí 1908 byla mnohem větší nežli za to
též období 1907. Úhrnný počet dnů nezaměstnanosti
obnášel 2,280.000, podporováno bylo ve 47 odboro
vých svazích dělnických přes 100.000 nezaměstnaných
dělníků obnosem 2,2 mill. marek. Průměrná doba ne
zaměstnanosti čítala 18 dní, kdežto r. 1907 pouze 16 dní,

Společnost musí rozluštiti otázku nezaměstnanosti,
aby vyhnula se sociálním otřesům. Dvě jsou cesty,
které poskytly by nápravu: cesta svépomoci a druhá
státní pomoci. Prvou cestou svépomoci nastoupila od
borná sdružení dělnická, zejména v Anglii, kde odbo
rová organisace jest ze všech nejdokonalejší. Než po
dlouhé kamenité cestě musila odborová sdružení doznat,
že svépomocná akce nestačí nahraditi výdělku těm,
kteří následkem průmyslové krise přišli vůbec o za
městnání.

Když nestačila akce svépomoci, nastoupena cesta
státní sociální reformy. V různých zemích uvažovaly
zákonodárné sbory o vhodném prostředku, kterým by
se velice obtížná otázka rozluštila. V Dánsku po delším
uvažování doznala souhlasu osnova zákona z r. 1902,
kterou státní pokladna má přispívati stálým ročním

') Reichsarbeitsblatt 1909 č. 1



— 228 —

příspěvkem zvláštním pokladnám k podpoře neza
městnaných. V Norsku koncem r. 1905 podala vláda
osnovu zákona, dle které pokladnám nezaměstna
nostním stát nahradí !/; podpor vyplacených pojištěn
cům a ?%/;se rozvrhnou na obce, v nichž pojištěnci
aspoň rok bydlili. Ve Švýcarsku uvedena nejprve ze
všech zemí evropských v život pojišťovna proti ne
zaměstnanosti. Kantony Basilejský a Svatohavelský za
vedly obligatorní pojištění proti nezaměstnanosti.

Nedá se však upříti, že ani zákonitá cesta ne
vyhovuje úplnému a spravedlivému rozluštění této
sociální příšery a proto vyhledávány jsou nové a nové
cesty. — | Zaznamenáváme některé novější návrhy
v tomto směru. Namnoze uznává se za nejsnadnější
způsob proti občasné nezaměstnanosti, aby stát, země,
města a veřejné korporace poskytovaly příležitosti ku
práci v době, kdy jest toho zapotřebí. Jest přece
uznanou skutečností, že vzestup i sestup konjunktury
střídají se s jakousi pravidelností. Proto v době se
stupu konjunktury měly by stát, země i města pod
nikati veřejné práce, kdežto v době. rozkvětu
konjunktury měly by své objednávky poodložiti na
dobu, kdy závody průmyslové nemohou dostatek děl
nictva zaměstnávati. Anglický. ministr-dělník Burns
správně poukázal nadosavadní bezhlavostv zadávání
veřejných dodávek. Často zmíněné korporace v době
skvělé konjunktury podnikají práce veřejné, které by
mohly býti zcela dobře prováděny v době poklesu,
kdy jsou suroviny, pracovní síly, ano i potřebné pe
níze daleko levnějšími. Stát i obec mohly by plánovi
tým prováděním práce jednak vyrovnávati náhlé pře
chody mezi vzestupem a poklesem konjunktury, jednak
by mohly čeliti tím vylidňování venkova. Shledáno
totiž, že v době konjunktury nastává čilá poptávka
pro pracovních silách, které se z venkova stahují do
průmyslových středisek, kde pak rozmnožují zbytečně
armádu nezaměstnaných v době poklesu a stěžují tak
postavení průmyslových dělníků z povolání.!)

1) Fin. listy 1908 č. 53.
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C. Fodšení Dlamobytu ©dělnictva.wejwovwr

zmíníme se na tomto místě pouze krátce, poněvadž
byla jim pozornost na jiném místě již věnována. Bla
hodárné opatření ku zvýšení blahobytu dělnictva
vztahují se buď ku blahu celé rodiny dělnické, buď
ku blahu pouze hmotnému, aneb dotýkají se zároveň
náboženského i mravního stavu jednotlivcova. Dle
toho lze blahodárná opatření rozděliti na tři hlavní
skupiny, které ovšem navzájem se dotýkají, poněvadž
opatření směřující ku blahu rodiny prospívá jistěi
blahu jednotlivce. A naopak zase, když se zvyšuje
mravní a hospodářská úroveň jednotlivců, jde to
k duhu celé rodině. Upozornili jsme na různé soci
ální činitele, kteří jsou povolání k tomu, aby poskytli
pomocné ruky ku prospěchu slabších tříd dělnických,
a ocenili jsme také v tomto ohledu dobrou vůli za
městnavatelů i vydatnou činnost organisované svépo
moci. Vyslovujeme zde přesvědčení, že zejména ta
opatření neminou se se žádoucím výsledkem, která
diktována jsou láskou k bližnímu a vykonávána jsou
z příkazu zákona evangelického.

Měli bychom zde opakovati hlavní myšlenky
o bytové reformě, měli bychom pojednávati o levných
stravovnách, kde dělnictvo za náhradu režijních vý
loh dostává výživné stravy, mohli bychom vzpome
noutí kuchyňských a hospodářských škol pro mla
distvé dělnice atd. Sem spadají různé spolky zábavné,
vzdělavací, pěvecké atd.

109. Dotkneme se však velmi důležitého předmětu,
jestliže klademe důraz na povznesení rodinného života
dělnických vrstev. A to z toho důvodu, poněvadž
v nynějším úpadku rodinného života spočívá také
pramen všech ostatních běd, jak muže a ženy, tak i
dětí dělnických. Rozvrácený život rodinný otravuje
muže a vydává ženu různým nebezpečím na pospas.
Nejtíže však doléhá úpadek rodinného života na děti,
které si musí vzíti na starost ulice. Děti mateřského
vedení zbavené odcizují se svým rodičům, odcizují se
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clnosti, pořádku společenskému a rostou pro káznice.
V mládí zanedbaného člověka nenapraví ni škola, ni
kostel, protože v duši takové zanedbané existence
není matkou položeného základu, na němž by další
vzdělavací činitelé mohli stavěti.

Těžkou obžalobou hrabivé nynější doby jest
rozvrat rodinného života pracujících tříd. Nekázněná
a neřestná mladší generace vyvstane jednou jako
mstitel šlapaných lidských práv a pomstí hříchy, které
byly páchány na jejich rodičích. Jestliže chceme pro
váděti sociální reformy, jest třeba, aby prováděny byly
na mravném základě. Mravní obrod jednotlivce jest
nevyhnutelnou podmínkou každého zdárného kroku
v reformách společenských. Mravní obrod jednotlivcův
však nelze provésti, jestliže nebude život rodinný po
vznesen na stupeň, který zaujímati má. Rodina jest
zajisténejstaršíspolečnostía prvkemceléhospolečen
ského organismu. Jestliže jest prvek společenský stižen
povážlivou chorobou, nemůže býti celý organismus
zdráv. Dějiny učí, že s rozkvětem rodinného života
stoupala také kultura národa a naopak úpadkem ro
diny zavládla zdivočelost mravů, která vedla ke zní
čení kvetoucího kulturního života. Stačí jen ukázatí
na osud národa římského a pravdivost našeho názoru
jasně vysvítne.

Nutnou jest reforma života rodinného. K reformě
této musí ruku přičiniti církev, stát, zaměstnavatel a
dělník sám. Životu rodinnému musí býti opět zabez
pečen základ jeho, jenž spočívá v posvátnosti a ne
rozlučitelnosti manželství. Rodině musí býti vrácena
opět její duše, kterou jest nepopíratelně matka. Matku
nutno z továrny vrátiti k rodinnému krbu do kruhu
její dítek. Mládeži dlužno vštěpovati úsilovně úctu
k autoritě rodičů na základě čtvrtého Božího přikázaní.
Hlavě rodiny, otci, nutno zvýšenou mzdou umožniti,
aby sám rodinu svou uživil; snížením pracovní doby
se mu umožní, aby mohl výchově svých dítek se vě
novat, a úpravou bytové otázky dlužno dělníka z ovzduší
hospodského přivésti zpět do kruhu rodinného.
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Na vytknutém tomto cíli musí pracovati všichni
svrchu uvedení již sociální činitelé, k nimž připome
neme ještě Školu obecnou, která má příští generaci
vychovávati pro pochopení pravého blaha lidstva. Aby
škola mohla úkolu svému plně dostáti, jest nutno, aby
dítě nebylo výdělečnou prací škole odcizováno, a proto
ovšem i zákaz dětské práce v tomto ohledu jest
nezbytný.

Klademe důraz na povznesení rodinného života
dělnických tříd, neboť jestliže se nepodaří povznésti
život rodinný, pak marně budou plýtvati slovy kněz
i učitel a namáhati se o povznesení mravnosti děl
nictva, pak všecky ušlechtilé snahy zaměstnavatelů
rozbijí se o nepochopení lidu mravně zpustlého a
všecky krásné ochranné předpisy státní moci zůstanou
jenom dobře míněnými pokusy.

V závěru stati o dělnictvu vyslovujeme názor,
že by se blahobyt tříd pracujících rázem zlepšil, kdyby
činnost hospodářská byla založena na principu kře
sťanské lásky k bližnímu a na principu mravní zod
povědnosti před věčným Soudcem. Když však značná
část podnikatelů odcizila se již zákonu křesťanskému
a nedbá na osud života posmrtného, měla by tato
většina podnikatelů býti prodchnuta aspoň zásadami
moderní vědy politické, která učí, že hospodářská
činnost nemá vyvěrati z hladového shonu za grošem,
aniž z touhy po hromadách mamonu, nýbrž z po
hnutek ušlechtilejších k získání životních prostředků
všemu lidstvu. Kdyby moderní podnikatel aspoň to Si
uvědomil, že nemá hromaditi zlato, nýbrž že má býti
vykonavatelem myšlenky hospodářského pokroku, pak
by každému zůčastněnému pracovníku dostalo se
slušného podílu na ovoci hospodářského rozmachu.

Ochrana ženu.

110. Hospodářské a sociální poměry doby ny
nější vyvolaly ženskou otázku, pod kterýmž jménem
rozumíme souhrn snah, jimiž ženy usilují o změnu
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nynějšího hospodářského i sociálního postavení, vy
tvořeného právními názory i společenskými zvyky.
Veřejný život spěje k demokratisaci společnosti lidské
a vyzývá všecky vrstvy společenské k účasti na vy
moženostech kultury. Stále většího uznání dochází
novodobý požadavek, že každý jednotlivec je opráv
něn a povinen vytvořiti silnou a svéráznou osobitost,
která pracuje sice s ohledem na pospolitý celek, ale
při tom přece celkem nebývá pohlcována. Tímto du
chem svérázné samostatnosti prodchnuta je dnes žena,
protože postupující industrialisace a sociální nynější
poměry uvádějí ženu k samostatné Činnosti. Touha
ženy po zachování svérázné osobitosti vyvolala hnutí,

důležitý předmět sociální politiky.
Až do poloviny minulého století platilo pravidlo,

že žena má náležeti k rodině a v kruhu rodinném že
má také nalézati obor svého působení i pramen své
obživy, ať v postavení manželky, af dospělé dcery,
anebo v podřízeném postavení služky.

Žena měla býti členem rodiny. V této úloze na
cházela také:

a) Nejpřirozenější své působiště, neboť byla věr
nou družkou a pomocnicí svého manžela, opatrovnicí
jeho práce a získaných úspor, vychovatelkou svých
dětí a tím celého pokolení lidského, tvůrkyní a stráž
kyní mravů rodinných. V klidném rodinném. zátiší
beze všeho Šumného víru vykonávala žena přece
velkolepou a záslužnou práci prostřednictvím své
vlastní rodiny ve prospěch civilisace veškerého lidstva.
Jestliže mužové tvořili zákon, vytvořily ženy dobrý
mrav společnosti a hájily nábožensko-mravní ideály
člověčenstva.

b) Žena v klidném kruhu rodinném nalézala též
výživu a své štěstí. Hnedle ve starověku shledáváme
ženu pří krbu rodinném, kterak obstarává všechno,
čeho bylo k výživě rodiny zapotřebí. Žena vzdělávala
pole, z obilí připravovala mouku, chléb, předla, tkala
a z vyrobeného plátna šila oděv. Péče o potravu a
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oděv byla původním úkolem ženy, kdežto muž za
býval se lovem a zbraní chránil rodinný krb.

V pozdějších dobách, když nastala dělba práce,
vznikala řemesla a vyvíjel se průmysl, shledáváme,
že ženě ulehčeno bylo ve mnohé práci řemeslem,
které provozoval již muž, jako na př. pekařství, tkal
covství, krejčovinu atd. Rovněž těžká práce zeměděl
ská přesunuje se ponenáhlu na silná bedra mužská,
když národové kočovní usadili se v pevných místech
a přivykali zaměstnání kulturnímu. Ženy mohly se více
věnovati úkolům vlastní domácnosti, ale naprosto od
práce řemeslné vyloučeny nebyly.

Pro ženy řemeslně pracující Křesťanský středo
věk zakládal zvláštní organisace. Ženy vdané praco
valy doma v dílnách mužových, neprovdané tvořily
zvláštní spolky „bekyně“ zvané. Zřízení jejich jest
upraveno podle pravidel řeholních; zejména řehole
třetího řádu svatého Františka bývala pravidlem jejich
života. Mimo práci řemeslnou konaly „bekyně“ také
hojné skutky křesťanského milosrdenství, pečujíce
zvláště o nemocné a nuzné. Tato výborná organisace
žen byla církví podporována, proto uhájily si spolky
tyto samostatnost a vynutily si na mnohých místech
i přijetí do cechů. Právo žen na práci bylo tedy ve
středověku církví účinně hájeno a podporováno.")

Středověk zavedením dělby práce zbavil sice
ženu těžké práce, jakou jí starověk ukládal, ale proto
přece nevyloučil ženu naprosto z výdělečné činnosti,
nýbrž ženám, které vlastní domácnost založiti si ne
mohly, poskytoval ochranu v její výrobní činnosti.
V nové době však zavedením strojů a vývojem továr
ního průmyslu nastala veliká změna ve společenských
poměrech, které zejména pro ženu neutvářely se příz
nivě. Stroje, které vynalezeny byly k ulehčení lidské
práce, vnikly také do domácnosti a ulehčily ženě na
př. šití, praní, žehlení, ba i vaření. Ulehčily tedy vý
kon denních a nutných povinností, které žena v do
mácnosti musí obstarávati. Tím poskytly stroje ženě

) Rosler, die Frauenfrage str. 186.
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více času, aby mohla se věnovati též jinému zaměst
nání, nežli jen vykonávání domácích prací. Zejména
popřály ženě dosti času k duševnímu, uměleckému,
rozumovému vzdělání a umožnily ženě, aby větší péčí
mohla se věnovati bedlivé výchově svých dítek. Ale
nesmíme zapomenouti, že stroj poskytuje tuto výhodu
jenom ženám bohatým, které stroj si mohly zakoupit,
kdežto ženám chudým, které jsou nuceny ve službách
cizích stroj jenom obsluhovati, takové výhody se ne
dostalo, ba naopak strojová výroba ženu přivedla
v horší ještě nevolnictví, než jaké znal starověk, kdy
žena všecku starost měla o veškerou domácnost a ne
byla ničím jiným, nežli pouhou domácí služkou. Zena,
která musí pracovati po celý den v továrně, nemůže
se věnovati ani duševnímu svému vzdělání, ani výchově
svých dítek, ba ani vedení domácnosti. To jest temný
a trudný stín moderního života hospodářského a nej
horším při tom, že není v dohledné době ani naděje,
aby se poměry změnily tak, aby žena mohla z továrny
vrátiti se zpět ku výhradní službě své vlastní do
mácnosti.

111. Neběží ovšem jenom o ženu jíž vdanou,
vždyť jest celá řada žen, které ani vůbec nemohou ve
svazek manželský vstoupiti, nýbrž musí si samostatně
mimo život rodinný chléb vydělávati a stejným nevol
nictvím továrním jsou stiženy. „Nyní jest v evropských
zemích 20 millionů žen samostatnými dělnicemi. Ze
sňatku schopných žen v Německu jest 409, nevdaných,
rozvedených a ovdovělých. Z těch 5 mill. žen jest od
kázáno na vlastní výdělek, k tomu přistupují sta tisíce
vdaných žen, které musí vydělávati s mužem. Ze
všech osob v továrnách německých zaměstnaných jest
dobrá třetina, v Sasku namnoze více než polovina žen.“ ')

Dnes ani nelze s důrazem hájiti zásadu, „žena
patří do domácnosti“, protože nelze všechny ženy v
domácnosti zaměstnávati. Hospodářské nynější poměry

-způsobily, že žena jest nucena mimo rodinu hledati si
obživy a podniknouti konkurrenční zápas s mužem
pro skývu chleba.

1) Gižycki, O sociální ethice str. 76.



— 235 —

Ještě jiná příčina jest, proč nelze ženám pouze
v rodině obživu vyhledávati. Rozkvětem technické vel
kovýroby vzrostly též životní potřeby každého jednot
livce, aniž ve stejné míře přibylo také jeho příjmů.
Moderní lidstvo navyklo si na mnohé potřeby, k nimž
nedostává se dostatek potřebných prostředků. Neustálé
zdražování životních potřeb, dlouhá doba, které jest
zapotřebí, nežli muž zejména ve vrstvách městských a
studovaných pomýšleti může na založení krbu rodin
ného, vedou k tomu, že žena přirozeně musí se ohlí
žeti po zaměstnání na jiném poli. Mužové jednak
dlouho nemohou, jednak ani vůbec nemají dostatečné
chuti, aby založili si rodinný krb, ale i namnoze ženy
samy zaviňují, že mužové se přímo obávají ve svazek
manželský vstoupiti Zaviňuje to pochybená výchova

k tomu vedena, aby zvykla zahálčivosti a přepycho
vým, marným potřebám. Nynější výchova zvyká ženu,
aby se spokojovala titěrnou dvorností mužské přetvářky,
aby nevyžadovala projev náležité úcty, která jim jako
bytosti muži rovnocenné přísluší. Rozmařilým vycho
váním je tak zkažena žena, zejména v lepších kruzích,
že jen ohromné příjmy mužovy mohly by uspokojiti ná
roky takové povrchní a marnivé bytosti.

Přesto, že žena nepříznivými poměry. jest
přímo vyháněna z odvěkého'a nejpřirozenějšíhosvého
působiště, to jest z kruhu rodinného, přece nelze ne
pozorovati, že žena, kdykoliv zmizí rušivé překážky,
vrací se vždycky ráda a ochotně k přirozenému svému
povolání maleřskému, neboť i ženy, které vyšším vzdě
láním zjednaly si slušnou existenci, často zaměňují toto
své povolání samostatné s úlohou manželky a matky.
Statistika z Ameriky, kde ženy dosud ze všech zemí
největším počtem jsou zúčastněny na samostatném vý
dělku, nás poučuje, že téměř 60%/, žen s akademickým.
vzděláním vstoupilo ve sňatek a zanechalo samostatného
působení ve- veřejném úřadě.

Avšak nejenom ve hmotném ohledu žena nynější
trpí, nýbrž i v mravním ohledu pocituje neblahé ná
sledky nynější mravní krise, která v celé společnosti



— 236 —

lidské panuje následkem zvrácených náboženských a
filosofických názorů o hodnotě a určení člověka. Lito
vati jenom jest, že celé veliké hnutí sociálně demo
kratické postavení ženy ještě zhoršuje svými bludnými
názory © roztučitelnosti manželského: svazku a nut
nosti konkurrenčního boje mezi mužem a ženou na poli
hospodářském.

Není pochyby, že hospodářské a mravní útisky
ženy vyvolávají v nynější době volání po nápravě a
upozorňují veřejnost na otázku ženskou. Volání to
muto musí býti věnována pozornost, protože otázka
ženská netýče se pouze snad jenom několika žen,
nýbrž týče se vlastně veškerého lidstva.

112. Důležitost a dosah otázky ženské si uvě
"domíme,když si vzpomeneme, že celá polovicea — mů
žeme řícidle sčítání provedeného —větší polovice lidstva
trpí neurovnaností nynějších poměrů. Poněvadž spo
lečnost lidská tvoří jednotný organismus čili jedno
tělo, jest patrno, že utrpení žen musí se dotýkati též
celého organismu a týče se tedy také i mužů. Proto
praví výborný znalec otázky ženské Rosler, že otázka
ženská mohla by se nazývati spíše otázkou člověčen
stva. Při úpadku ženy vzniká nebezpečí pro celou ci
vilisaci a vývoj člověčenstva. Dějiny civilisace zapo
čínají teprv rodinou a rodina jest také nejlepší bašta
a opora kulturního vývoje. Rodina ale jest štěpnicí
náboženských ctností a proto také i zdar a rozvoj
království Božího na rodině záleží. Rodina jest kořenem
a základem jak církve, tak i státu a proto jenom ten
stát jest silný, v němž rodinný život příslušníků jest
'spořádaný. Duší rodiny je nepopíratelně žena.

Jest to zcela přirozeno, že klesá-li žena, klesá
i život rodinný a tím celá vzdělanost jest ohrožena.
Kdyby se mělo státi, že by život rodinný byl nadobro
zotročením ženy rozvrácen, pak musí se v trosky zří
titi celá nádherná stavba moderní kultury. 

eny jsou si dobře vědomy tohoto stavu, ve kte
rém se nalézají a proto vzniká mezi nimi hnutí tak
zvané emancipační, jehož snahou a cílem jest odstra
nění tísnivých nynějších poměrů. Ženy stýskají zejména



—237—

na trojí druh okovů, jimiž jsou spoutány. Okovy tyto
jsou:

a) Nevědomost a nedostatečné vzdělání. Bez do
statečného vzdělání nemohou ženy působiti zdárně
jako manželky a matky. Nerozumí snahám duševně po
kročilejšího svého manžela a nedovedou s prospěchem
vychovávati své dítky pro život. Poměry hospodář
skými nuceny byly ohlížeti se po zaměstnání na růz
ných polích výdělečné práce a přece pro tuto činnost
výdělečnou nemají náležitého průpravného a odbor
ného vzdělání.

b) Ale i společenské a hospodářské okovy poutají
ženu. Ve společnosti dosud jest patrná nerovnost obou
pohlaví, panuje dosud dvojí morálka, kterou namnoze
se blahovolně dovoluje leccos muži, což by rozhodně
považovalo se za mravní úhonu pro ženu, kdyby si
totéž dovolovala. Následkem této dvojí morálky dovo
lují si mužové i ve svazku manželském nevěru a sni
Žují ethický svazek duší na pouhou fysiologickou funkci,
čímž ženu snižují. Dosud jak v životě rodinném, tak
i v životě veřejném bývá žena považována za předmět
a loutku rozmarů mužových. Názory tyto snižují ženu
na bytost nižšího řádu,nežli jest muž, a způsobují ženě
uvědomělé trpký pocit zotročení. Na poli výrobním
také žena bývá hůře odměňována nežli muž, ačkoliv
práci vykonává mnohdy zrovna tak přesně jako muž.

l v závodech sociálně demokratických zapomíná
se hlásaná rovnost pro obě pohlaví. Berlínský „Reichs
arbeitsblatt“ přináší za r 1907 výkaz o 774 sociali
stických konsumních spolcích, v nichž jsou také
zaměstnány ženy. Na ženách v kanceláři zaměstna
ných žádá se táž práce jako na mužích, ale odbý
vají se platem o 50%, menším. Pouze 100 marek
měsíčně má 86"/,9, žen, kdežto 86',“/, mužů má plat
přes 200 marek. Rovněž ve skladech mají ženy pouze
75—100 M, prodavačky méně než 75 M. Ve 189 spol
cích neměly prodavačky nedělního klidu. Když ve
„vzorných“ závodech socialistických tak se znehodno
cuje ženská práce, nelze se diviti, že v neupravených

«
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pracovních poměrech na př. ve Francii šíčky při 14
hodinové práci vydělávají 1'/„—2 fr. denně.

c) Okovy pociťuje žena též v právních poměrech.
Ženy nepovažují se za rovnoprávné mužům ani v man
želství, ani ve veřejném životě, ani v politice. Zákonník
občanský ustanovuje muže správcem jmění, na jehož
vzrůstu žena, jakožto manželka, také spolupůsobila.
-Ovdovělá žena musí ke správě rodinného jmění a k vý
chově svých dítek míti ochranu mužského poručníka,

-ačkoliv nedbalý poručník svědomité a přičinlivé ženě
v tomto směru namnoze překáží. V politice bývá žena
zbavena veškerých práv, ačkoliv práva politická bývají
přiznávána i těm mužům, kteří duševně vyspělým a
vzdělaným ženám nemohou se rovnati. Na př. v Ra
kousku jest přiznáno volební právo muži, jen když

"vyhovuje svým věkem a pobytem v některé obci před
pisu zákona bez ohledu na to, zdaž muž tento do
vede ve svém vzdělání chápati dosah své politické
výsady, kdežto ženám vzdělaným právo volební jest
naprosto odepřeno. Od ženy se vyžaduje, aby podro
bila se předpisům zákona, ale nedovolí se jí, aby
mohla také spolupůsobiti při vydávání zákonů, jimž
musí se podříditi.

113. Zjištěnou tuto bídu žen hledí vyhojiti různí
-činitelé, kteří odporučují celou řadu vhodných re
formních prostředků, ovšem různých dle hlediska,
s něhož ženská otázka je chápána. Nejvážnější názor
na ženu chová křesťanství a nejníže snižuje ženu ná
zor sociální demokracie. Oba tyto odporné sobě ná
zory objasníme.

Sociální demokraté v důsledcích svého principu
o naprosté rovnosti všech lidí hlásají pro nepřiměřené
hospodářské postavení žen jediný lék. Zeně budiž po
„přána úplná volnost ve výrobní činnosti a naprostá
rovnost v odměňování vykonané práce. Pro tuto rov
nost hospodářskou žádají ovšem také úplnou rovnost

„politických práv. Přehlížejí však sociální demokraté, že
každá práce a každý obor lidské činnosti nehodí se
pro ženu tělesně daleko slabší, nežli jest muž. Přehlí

zžejí naprosto, že právě žena pocifuje proto tak trpce
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tíseň nynějších poměrů, že byla nucena opustiti své
odvěké a povaze své zcela přiměřené zaměstnání
rodinné a že byla z nouze přinucena vstoupiti na kol
biště průmyslové práce. Zapomíná se úplně, že právě
ženská práce to jest, která výdělek mužův v továrně
značně snížila, ba z mnohých odvětví průmyslových
muže naprosto vytiskla. V Americe na př. ve mnohých
státech jsou do továrny přijímány výhradně ženy, kdežto
mužům nezbývá nic jiného, než aby zatím obstarávali
doma domácí práce a vedení domácnosti. Průmyslová
práce podryla značně zdraví dělníc, matek, způsobila
ohromnou úmrtnost dělníckých dětí a vyhladila celé
dělnické generace, z čehož patrno, že ženě nikterak
by se neposloužilo, kdyby ještě větší měrou byla vy
puzována do boje o vezdejší skývu chleba, ale že
zlepší se postavení ženy, když práce výdělečná bude
pokud možno omezována, zato však lépe placena.

Pro mravní povznesení předpisují socialisté vol
nost rozluky manželské a volnou lásku. Nedá se
upříti, že ve mnohém svazku manželském ženy v mrav
ním ohledu velice trpí a že pociťují bolestně zásady
pověstné dvojí morálky.

Nejenom v kruzích měšťanských, jak sociální de
mokraté rádi vytýkají, ale i v kruzích dělnických shle
dáváme veliký úpadek rodinného života a manželského
štěstí. Jestliže však v mnohých rodinách manželský
svazek jest značně uvolněn, neplyne z toho žádným
způsobem zlepšení, když volnou rozlučitelností umožní
se, aby nešfastní manželé mohli libovolně zase nové
sňatky uzavírati a jiným dvěma bytostem život otravo
vati. Takové libovolné šíření mravní bídy zdemoraliso
valo by veškerou společnost lidskou a následky toho
nesly by v přední řadě dítky postižených manželů. Ne
blahému osudu opuštěných dětí nedá se odpomoci založe
ním zvláštních státních vychovávacích stravoven a ú
stavů. Jen z největší bídy a proti hlasu vnitřní přiro
zenosti odhodlá se matka odevzdatí dítky své kasár
nické výchově socialisty navrhovavých ústavů. Bystřejší
hlavy ze sociálně demokratického tábora nepokrytě
přiznávají, že tyto návrhy na úplný rozvrat rodinného
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života nikdy se v lidstvu neujmou, a pročež že
patří do říše bajek a utopii. Tak na př sociálně-de
mokratický poslanec za Žitavu v Sasku Ed. Fischer
v „Soc. Monatshefte“ píše: „Tou měrou, jakou se muži
podaří dosáhnouti vyššího hospodářského stupně, u
pouští žena od obvyklé produktivní činnosti, aby se
věnovala svému přirozenému povolání: výchově svých
dítek, upevnění rodinného života. Kdežto péče a vý
chova dítek více času a vědění vyžaduje, odpadávají
zlepšením hospodářského postavení mnohé domácí
práce a žena může se vedle výchovy věnovati po způ
sobu muže vědeckým, uměleckýma politickým otázkám
a tím i svému zdokonalování. Nepíši to z nějakých
reakcionářských choutek, nýbrž proto, že tak a nejinak
vidím věci se rozvíjeti. Tak se jeví skutečnost. Vše
obecná práce žen a Ss ní spojená úplná emancipace
od muže a v důsledcích toho převzetí veškeré vý
chovy dítek společností, upuštění od vedení jednotli
vých domácností a rozplynutí rodiny jest snem — a
ani ne krásným snem! — z dětských let sociální de
mokracie. Kdo to popírá, ten ať jde a káže massám
rozplynutí rodiny, aby se tím vývoj urychlil, ale nej
dříve ať rozváže svazky vlastní rodiny a žije dle těch
zásad, což jest dnes možno všem, jichž příjem tři tisíce
marek přesahuje. Pokud to neuvidím, budu se pou
hým slovům smáti.“

114. Sociální demokraté a pokrokáři tvrdí, že
křesťanství mnoho přispělo ke snížení ženy, a odporu
čují k úplnému osvobození ženám, aby vzdaly se ná
boženských názorů a vyprostily se z vlivu církevního.
Názor tento jest naprosto nepravdivý, neboť veškeré
učení církevní a historické bádání dokazují, že nábo
ženství katolické ženu povzneslo z poroby pohanské
k takové výši vážnosti, které nikdy neměla a také
v přítomné době u pohanských národů ani nemá.

Jestliže se namítá, že sv. Pavel snížil ženu, když
po příkladu Spasitelově nedovoloval ženám v kostele
mluviti a církevní obřady vykonávati (Tim. 2., 12.a I.
Kor. 14., 34.), lze proti této námitce uvésti paměti
hodný záznam vznešeného názoru sv. Pavla na rov
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nost muže se ženou -v listě ke Galatským (3, 27.),
kde čteme -tato slova: „Nebo kteříkoli v Kristu jste
pokřtěni, Krista jste oblékli. Tu již není žid ani pohan,
není služebník ani svobodný, není muž aní žena; ne
boťfvšichni jedno jste v Ježíši Kristu.“ Těmito slovy
rovnost muže a ženy před Bohem prohlášena slovy
památnými a z těchto slov již také vysvítá rovnocen
nost muže se ženou. Jestliže sv. apoštol některé po
volání ženám nepřiznává, nevysvítá z toho, že by tím
ženu snižoval, poněvadž ani každému muži není úřad
kněžský přístupným, nýbrž jenom těm, kteří mají po
třebné k němu kanonické vlastnosti.

Jestliže sv. Otcové kladli panictví výše nad man
želství, nevysvítá z toho, že by tím chtěli ženu snižo
vati, nýbrž řídili se příkladem Kristovým, jenž panictví
kladl na vyšší stupeň dokonalosti, ale právě proto
nezavazoval všecky křesťany k panictví, nýbrž posky
toval pouze radu těm, kteří ji pochopiti dovedli.

Nespravedlivé obviňování církve, jakoby manžel
stvím opovrhovala, odmítá sv. Cyrill Jerusalemský:
„An všeobecné zdrženlivosti si hledíš, proto nevypínej
se naproti těm, kteří v manželství živi jsou, neboť
i oni čisti jsou. Proto tedy, že zlata máš, stříbra
nehaň.“ !) Veliký učitel církve katolické, sv. Augustin,
píše o manželství: „My dle víry písem božských a
dle sv. učení sňatek manželský hříchem býti nepra
víme; přece však jeho dobro netoliko pod panickou,
nýbrž pod vdovskou zdrženlivost stavíme.“ *) A týž
veliký filosof křesťanský důrazně poukázal na to, že
panictví samo bez jiných křesťanských ctností žádné
zvláštní vážnosti nezasluhuje, neboť píše: „Jakož jsou
obědy lidí spravedlivých lepší než posty rouhačů,
rovněž má přednost sňatek manželský lidí nábožných
před panictvím bezbožných.“ *) Uvedení tito sv. Otcové
tlumočí názory svých vrstevníků na důstojenství ženy
a jsou nám také dokladem, že věřící řídíce se příkla

1) Catech. 4. illum.
2) Dle sanct. Virg. c. 12.
5) Dle bono conj. c. 8.
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dem sv. Pavla a sv. Otců, ženu vždycky ve vážnosti
měli.

115. Teprve v době protestantské reformace shle
dáváme, že vážnost ženy klesá přičiněním samých ši
řitelů nového evangelia. Vždyť sám Bebel libuje si ve
svém spise o ženě, kterak „zdravá smyslnost středo
věku nalezla v Lutherovi klassického hlasatele.“ Luther
šel tak daleko, že zdravé té smyslnosti obětoval i dů
stojnost ženy jako manželky. Ve svém spisku „O man
želském životě“ (II, 146. z r. 1522) praví, že je po
vinností manžela, aby dovolil ženě své pěstovati pod
jeho jménem pohlavní styky s vlastním bratrem aneb
přítelem, když by sám nebyl schopen zastávati man
želské povinnosti. Podobně je prý manželi dovoleno
vyhledati si jinou souložnici, kdyby manželka mu ne
vyhověla. Má to však dříve manželce své ohlásiti.

Luther za souhlasu Melanchthona a jiných hla
satelů čistého evangelia odvážil se dovoliti lantkraběti
hessenskému Filipovi I., aby si vzal za života zákonité
své manželky za druhou ještě ženu oblíbenou dvorní
dámu. Když lantkrabě r. 1546 skutečně ještě s touto
druhou ženou se oženil, psal mu Luther 10. dubna
dopis, ve kterém žádá, aby jeho radu zachoval v taj
nosti, neboť „by naposledy i sprostí sedláci mohli
příkladu lantkraběte následovati.“ Staré tedy pohan
ství, kde mnohoženstvím žena byla na pouhou věc
snížena, povolil hlasatel čistého evangelia urozenému
knížeti a jen hloupým sedlákům nechtěl to povoliti.
Melanchthon docela vážně tvrdí, že každý kníže má
právo, aby ve svém území polygamii zavedl. Když
zakladatel protestantismu tak barbarské názory šířil,
nelze se diviti, že i pozdější žáci Lutherovi stejně ne
přátelsky na ženu pohlíželi. Na př. ve Wittenberku
r. 1595 rozšířena byla „nová disputace“ (o 51 čl.),
v níž bylo dokazováno, že ženy lidmi ani nejsou.
Proti těmto článkům vydal tehdá pastor Schobius ve
likou knihu, kde snažil se svým souvěrcům člověčen
ství ženy dokázati!

Jansen, historik německý, uvádí celou řadu do
kladů, z nichž jest patrno, že ještě ve století 16. a 17.
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panovaly o hodnotě ženy hrozné názory, kteréž
velmi se lišily od učení sv. Pavla ve zmíněném
spise ke Galatským. Přes historické důkazy bude
se přece opakovati fráse, že teprv reformace dodala
ženě pravé ceny.

116. Ale nejenom učení církevní svědčí o vzne
šeném názoru katolickém na ženu, nýbrž i sama sku
tečnost pravdu tuto jasně dokazuje. Všimněme si, jak
se vedlo ženám pohanským ve starověku, dříve než
křesťanství obrodilo pohanské mravy, a posuďme po
stavení ženy u současných pohanů, kam ještě víra
Kristova nevnikla. Starověcí dva národové Řekové a
a Římané vynikli jistě ve vědách a v umění, ale ženu
necenili nikterak výše než první služku v domě. U Řeků
žena nesměla opustiti dům, nesměla do společnosti
mužů, neměla žádného vzdělání. Vzdělání poskytovalo se
jenom heterám. V Římě žena byla úplně pod mocí svého
muže a když ovdověla, pod mocí svého bratra aneb
vlastního syna. Protože vzdělání žen bylo zanedbá
váno, ztrácely ženy římské smysl pro ctnost a čest.
Následkem toho stávaly se postrachem nejenom svých
mužů, ale i celého okolí. Hleděly napodobiti muže
v prostopášnosti, proto zúčastnily se také pitek, Šermů,
šermířských her, ale všecky tyto sporty přispívaly
jenom k většímu úpadku jejich, takže zkáza mravů
z rodiny šířila se po celém národě, a právem lze říci,
že zkažené ženy zkazily Řím. Všimneme-li si posta
vení ženy u současných pohanských národů, vidíme,
že osud ženy u nynějších pohanů není o nic lepší,
než byl v době starověké. V Číně zrození dcery po
važuje otec dosud za hanbu. Muž může ženu prodati,
pronajmouti, hlady umořiti. Žena jest pouze služka
v domácnosti a dostává odměřenou sprostou stravu.
V Indii panuje názor, že žena jest na světě jen k vůli
muži a že když manžel umře, manželka má také s ním
na hranici zahynouti. Poněvadž to vláda anglická již
nedovoluje, zaveden byl předpis, dle něhož nesmí
ovdovělá žena vícekrát se provdati, nýbrž pozvolna
světu a sobě odumírati. Ani nejvzdělanější pohanský
národ, Japonci, neposkytují ženě takovou důstoj
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nost a taková práva, jakých požívají ženy v kře
sfanství.

-V mezinárodní revui „Anthropos“ píše dr. Gras
selt o postavení ženy v Japonsku: Přese všecek nátěr
kulturní je základ japonského života orientální: žena
je nesvobodnou služebnicí mužovou. Jediná kultura
křesťanská povýšila ženu na roveň muži, čímž vysvět
lena převaha těchto národů nad pohanskými.

Jako dcera není žena japonská ničím, může býti
prodána jakkoliv a komukoliv. O svém provdání ne
rozhoduje.

Jako manželka je pokornou služebnicí mužovou,
jíž přikázán věčný úsměv pro všecka přání mužova.
Nevěra je trestnou jen pro ni. Muži je nevěra záko
nem dovolena. Nemá-li žena syna, je dovoleno muži
pojmouti konkubinu. Ani jako matka nemá náležité váž
nosti. Jen od svých dětí smí vyžadovati poslušnost,
když však muž zemře, stává se ženatý syn pánem
jejím. !)

117. Křesťanství ženu porobenou a zneuctěnou
povzneslo k vysoké důstojnosti. To byla pravá eman
cipace, neboť bytosti, která dosud byla považována
za věc, vrácena byla patřičná práva.

a) Křesťanství vychovalo ženu a ozdobilo vzác
nými ctnostmi, kterými se stala milou, drahou a váže
nou svému manželi, svým dětem, trpícím a nuzným
lidem. Když pohanský mudřec Libanius srovnával
mravy křesťanských žen s mravem žen pohanských,
volal pln obdivu: „Jaké ženy mají křesťané!“ Památku
vznešené a vzácné ženy křesťanské zachoval sv. Augu
stin ve svých „Vyznáních“, když psal životopis své
matky, sv. Moniky.

b) Křesťanství po- příkladu Ježíše Krista prohlá
silo o ženě, že v řádě nadpřirozeném jest muži úplně
rovna; oba mají před Bohem stejnou rovnost, oba
jsou za stejnou cenu Ježíšem Kristem vykoupeni, oba
jsou ke stejné spáse určeni. Církev vysoce cenila
hodnost manželky a proto oželela raději ztrátu celého

1) Hlídka 1908, č. 6. str. 466.
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národa anglického, než by byla dopustila, aby záko
nitá manželka Jindřicha VIII. po 20letém manželství
byla zapuzena k vůli souložnici. Zde nejlépe patrný
jest rozdíl mezi názory církve katolické a názory Lu
therovými na důstojenství ženy! Ve středověku byla
žena ideálem, jehož půvab zajímal básníky, rytíře,
umělce, a byl podnětem rytířských zápasů a bitev.
A k této vážnosti dopomohla ženám úcta, kterou cho
valo křesťanství k matce Páně, Panně Marii.

c) Ani v manželském svazku křesťanství vážnost
ženy nesnižuje, ačkoliv ve stavu manželském církev
jistou podřaděnost ženy uznává. Sv. Pavel praví v listě
ke Kor. (II 3, 7.): „Hlava ženy jest muž, nebo není
muž ze ženy, ale žena z muže.“ V listě k Effeským
(5, 22.) praví: „Ženy buďte poddány mužům jako
Pánu.“ Ale dodává při tom též: „Muži milujte man
želky, jako Kristus miloval církev.“

Ukládá tedy sv. apoštol ženám poslušnost, mu
žům však ukládá lásku a něžnost k manželkám. Vzá
jemný poměr manželů má se podobati poměru, jaký
jest mezi Kristem a církví. Poměr tento jest zajisté
láskyplný a milostipiný, proto podobně svazek man
želský dle tohoto vzoru má býti láskyplný. Svazek
manželský jest společnost jednoduchá sice, ale přece
společnost pravá; proto ve společnosti této musí býti
nějaká autorita a tou jest muž. Dle řádu přirozeného
společnost lidská zajisté trvá z muže a ženy; proto
i křesťanství musilo tohoto rozdílu šetřiti a nemohlo
prohlásiti ženu za rovnou. muži v řádu přirozeném.
Za rovnocennou muži ji však vždycky považovalo a
považuje. V řádně zřízeném svazku manželském ne
pociťuje nikdy žena nadvládu mužovu, jestliže tento
řídí se příkazem náboženským a proto ne učení cír
kevní, ale vášeň lidská to způsobuje, že tak mnoho
manželství místo svazku lásky, proměňuje se v tyran
ství muže.

ď) Křesťanství vrátilo matce právo na dítě, na
jeho výchovu a jeho vděčnost. Přikázání Boží velí
dětem: „Čti otce svého i matku svou!“
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e) Jestliže církev vylučuje ženu z úřadu kněž
ského, proto přece ji nezbavuje možnosti, aby mohla
působiti na rozšíření evangelia Kristova. Dějiny cír

žena měla vynikající roli a získala si velkých zásluh.
Kdyby nebylo sv. Moniky, neměli bychom sv. Augu
stina.

Dějiny a skutečnost dokazují, že církev katolická
veliké zásluhy o povznešení ženy má a jestliže dnes
i v křesťanských státech postavení ženy se zhoršilo,
pak jest tím vinen jenom úpadek náboženského cítění
a propagace nevěreckých zásad. Klesá víra v srdci
lidském a klesá také křesťanský mrav; vrací se staré
barbarství a tím také klesá vážnost a důstojnost ženy.
Smutným dokladem tohoto pozorování jest Francie,
kde úpadek náboženského cítění jest tak znatelný.
Roku 1908 přinesly denní listy zprávu, že již ani ne
dospělé dívky nejsou jisty před zneuctěním, proto
vláda nařídila, aby před každou dívčí školou konali
policisté hlídku a dívky doprovázeli ze školy až do
jejich příbytku. S úpadkem náboženské víry v Ně
mecku jde ruku v ruce též opovržení k ženám, jak
dokazují trestní řízení zavedená se zvrhlou společno
stí vysokých kruhů protestantských. Jak patrno, ani
nevěra, ani pokrokovost nepovznáší ženu k žádou
címu stupni važnosti, nýbrž přesné zachovávání řádu
křesťanského. Nelze tedy dosti důrazně ženám raditi,
aby setrvaly na půdě náboženské a hájily si svou dů
stojnost, kterou jim křesťanství vydobylo. Mravně po
kleslé a požitkářské nynější době jde o snížení a zne
užití ženy, proto se usiluje předem o zlehčení nauky
Kristovy, která lidskou důstojnost ženy důrazně hlásá.

Ochrana dělnice.

118. Pohlížíme na ženskou otázku jako na otázku
společnou mužům i ženám, všelidskou, sociální, ho
spodářskou, mravní, kulturní, národní i. politickou a
uznáváme, že na všech těchto polích lze nalézti mnoho
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nepříznivého pro vývoj ženy a že nutny jsou přimě
řené reformy.

Ze všech žen nejtrudnější osud stihl ženy-dělnice
a proto soudíme, že všechny tužby žen po politických
právech, po vyšším akademickém vzdělání a po soci
ální rovnosti lze tou dobou poodložiti, dokud nebu
dou výdělečné, společenské a mravní poměry dělnic
postaveny na úroveň práva, spravedlnosti a lidskosti.
Pod tím pojmem dělnice nerozumíme snad jenom děl
nice tovární, nýbrž každou ženu výdělečně činnou,
která jest nucena na poli hospodářském prací svou
chléb si vydělávati. Otázka dělnic jest zajisté nejpal

proto jest žádoucno, aby pozornost, zejména žen bo
jujících za rovnoprávnost, obrácena byla na toto pole.
Než často shledáváme, že o právech žen konají se

žen, kdežto na ty nejnuznější se často zapomíná, ač
koliv jest zcela jisto, že, pokud nezlepší se postavení
této třetiny žen, že všecko „hnutí ženské bude postrá
dati praktického smyslu. Na tuto okolnost poukazuje
šlechetná paní Mína Wettsteinová-Adeltová, choťadvo
káta v Berlíně, která se stala na čas dělnicí a z vlast
ního názoru vylíčila ve zvláštním spise existenční bo
jiště, které jest plné strádání, utrpení a hnusu pro
celou řadu žen. V předmluvě svého spisu (Wettstein
Adelt M.: Dreieinhalb Monate Fabriksarbeiterin. Berlin
1894) praví: „Jako horlivá bojovnice za naše dobré
právo (žen) měla jsem mnohonásobně příležitost po
zorovati, že skoro všecky německé paní mezi bojov
nicemi stavěly kostel počínajíce věží, to jest měly na
zřeteli při své snaze vždy jen studium žen a rovné
právo S mužem, ale nesestoupily do spodních kruhů,
aby tam poznaly ženy. Také já chci rovné právo
s mužem, ale dříve musí býti pomoženo těm tisícům
a tisícům žen, v bídě v porobě a Surovosti žijícím,
nežli poměrně dobře postaveným ženám hořejší vrstvy.“

Jestliže dospělý muž na poli průmyslovém potře
buje ochrany zákona a přispění lidumilů, jeví se po
třeba ochranné péče. tím více u dělnic. Rok od roku
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postupuje industrialisační proces, jenž stále rostoucí
měrou pudí ženu na pole výdělečné.

V Německu bylo výdělečně činno:
r. 1882 1895 1907

mužů: 13,372.905 15,506.482 18,503.864
žen: 4,259.103 5,264.393 8,243.498

Přibylo tedy žen výdělečně činných v posledním
období za 12 let téměř o 3,000.000, proti jenom asi
1,000.000 v období předcházejícím od r. 1882 do
1895. Podíl žen na výdělečné činnosti německého ná
roda stoupl tedy z 2419/, v roce 1882 již na 30'739/,
v r. 1907.!) Z výdělečně činných žen pracovaly v to
várních podnicích r. 1893 616.545, r. 1898 764.548, r.
1907 1,145.533. Povážlivým zjevem při ženské práci to
vární je vzrůstající počet vdaných dělnic, jichž 1875 na
počteno 81.233, r. 1890 již 130.079 a r. 1895 134.917.)
V Rakousku výdělečně činných žen bylo r. 1890 úhrnem
5,820.686 r. 1900 již 5,850.503. Z výdělečně činných
žen bylo r. 1900 samostatných 1,171.713, ve službě
67.905, dělnic 4,610.885 (48'49/,).") V Čechách dle sčí
tání živností z dne 3. června 1902 napočteno žen živ
nostensky činných 401.488 vedle 1,370.806. mužů. Na
Moravě napočteno 115.362 žen vedle 436.274 mužů.
V Cechách v domácké práci zaměstnáno jest více než
1/, výdělečně činných žen: 104.152 a na Moravě jen
1/5: 26.834.£): Ve Francii pracuje (dle sčítání roku
1901) v dílnách a továrnách vedle 2,350.829. mužů
927.705 žen, při domácí práci však jest 906.512 žen
a jen 679.568 mužů. V některých odvětvích práce ženy
velmi převládají: v oděvnictví jest pětkrát tolik žen
co mužů. — V Anglii jest 5,500.000 žen výdělkovou
prací zaměstnáno. Vedle 2 millionů služek jsou to:
867.000 textilních dělnic, 903.000 oděvnických dělnic,
200.000 učitelek, 80.500 v obchodě, 79.000 kojných a
chův, 44.000 hudebnic, zpěvaček a hereček, 293 lé

1) Fin. listy, R. VI., čís. 8.
:) Herder: Staatslexikon 1901 I. str. 278.
s) Monatschrift f. Ch, Soz: Ref. 1905, str. 621.
+) Weyr: Sborník věd právních.
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kařek atd. R. 1901 byly 3 milliony žen nevdaných nad
20 let, million nevdaných 30letých, vdov bylo 1,246.407.

Srovnáme-li poměr dělnic k dělníkům v jednot
livých zemích, shledáme, že nejméně příznivé poměry
jsou ve Francii, kde na 100 dělníků připadá 45"/, děl
nic, v Belgii 33"4, v Německu 30%,. Poměrně veliké
číslo dělnic ve Francii vysvětluje se tím, že velmi čet
ný oděvní a modní průmysl zaměstnává mnoho žen,
kdežto v Německu dělníci v oboru tomto jsou téměř
409% zaměstnáni. Ve Francii na jednoho krejčího při
padá 8 šiček, kdežto v Německu na tři krejčí jenom
čtyři šičky. Belgie zaměstnává poměrně mnoho žen ve
stavebním průmyslu a v hornictví, zato málo v po
travním a chemickém průmyslu. Textilní a oděvní prů
mysl má téměř ve všech státech více dělnic nežli
dělníků, zvláště v Belgii. téměř dvakráte tolik a ve
Francii více než dvakrát tolik.

Ženy nezaměstnávají se snad pouze hmotnou
a hrubou prací, nýbrž vnikly též do odvětví,
kde dosud výhradně vládli mužové s akademickým
vzděláním. V Paříži působilo roku 1906 léka
řek 65 a všecky měly skvělé příjmy. Ve Spojených
Státech Severoamerických úřaduje již 7399 lékařek.
Na universitě londýnské zastávají ženy též stolicepro
fessorské a není vědeckého odboru, který by ženy
nepěstily. Zejména výchovou dívčí mládeže zabývá se
značné množství učitelek, které z rukou mužů pře
vzaly zcela odůvodněně výchovu svého dorostu.

V Německu je na obecných školách ustanoveno
124.027 učitelů a 22.513 učitelek. Na 85 učitelů přijde
v Německu 15 učitelek. V Rakousku přijde na 72 uči
telů 28 učitelek. Ve Franci čítá se na 53 učitelů 47
učitelek. Ve Francii mají učitelky právo vdávati se. V
Anglii jest počet učitelek největší. Na 72 učitelek přijde
28 učitelů. V Italii připadá 63 učitelek na 37 učitelů.

119. Uvedená čísla o silném vzrůstu ženské práce
na poli výdělečném dokazují, že jest zapotřebí poskyt
nouti naležitou ochranu pracující ženě před nebezpe
čenstvím, které vyplývá z nynějšího kapitalistického
výrobního systému.
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a) Žena mimo rodinný kruh postavená v exi
stenčním zápase podlehá mnohým útrapám a vysta
vena je mnohým nebezpečím mravním, takže jest to
jistě povinností svědomí křesťanského, aby poskytnuta
byla pomocná ruka ohroženým. Práce těžká má ne
blahý vliv na povahu a cit ženy. Zmíněná spisovatelka
Wettsteinová zkušenost tuto vyjadřuje slovy: „Poznala
jsem, že, čím hrubší a těžší práce, tím drsnější jsou
také lidé. Všecka děvčata, s kterými jsem pracovala
v rukavičkářských a punčochářských závodech, byla
zásadně jiného chování i zevnějšku proti oněm, která
strojovou práci obstarávají. Největší mravní skleslost,
ano surovost nalezla při dělnicích v přádelnách a tkal
covnách, kde pracovaly při velikých a těžkých strojích.
Lepší chování a ušlechtilejší mravní pojmy měly děl
nice venkovské a nejmenší vliv na povahu ženy měla
práce domácká, kterou konaly dělnice mimo továrnu,
vedouce při tom svou vlastní domácnost“. Jestliže žena
pustne a divočí následkem nepřiměřené práce výdě
lečné, plyne z toho nebezpečí také pro celou společ
nost, neboť žena mravně pokleslá v krátké době musí
připraviti zkázu společenského řádu. Ženy zpustlé
zkazily starý Řím

by Dělnice jsou mnohem větší měrou nežli děl
níci vydány na pospas vykořisťovacímu kapitalistickému
systému a práce jejich bývá mnohem špatněji hono
rována necitelnými a nesvědomitými zaměstnavateli,
nežli práce mužů. Dělníci mnohem snáze naleznou
prostředky i cesty, odvahu i energii k organisované své
pomoci, kdežto dělnice ponejvíce v jednotlivých od
větvích pracovních (na př. v konfekcích a ve službě) jsou
rozptýleny, takže není jim lze tak snadno organisova
nou. svépomocí ke zlepšení postavení svého pra
covati. A tak pozorujeme, že po léta bývají dělnice
hladovou mzdou vykořisťovány na ujmu svého zdraví
a svého potomstva. Dle zpráv sociologa V. Clarke byly
životní poměry divochů na tichomořských ostrovech
daleko příznivější nežli většiny dělníků v průmyslo
vých krajinách Anglie ve stol, XIX. Nejhroznější poměry
byly v dolech, kde děti obého pohlaví pracovaly po
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spolu, polonahé, často 16 hodin denně. Ženy byly
zaměstnány pod zemí, mnohé i za doby těhotenství a
za několik dní po porodu byly opět při práci v ovzduší
prosyceném kyselinou sirkovou. Na několika místech
stály ženy po kolena ve vodě celý den, vystaveny ve
likému horku. Jedna žena vyznala, že je celý den ve
vodě a že tahala uhelné vozíky tak dlouho, až se jí
kůže úplně odřela. Továrníci braly do práce nejraději
matky četné rodiny, vědouce, že tyto k vůli hladovým
dětem pracují do úpadu za každou mzdu. Nebylo še
třeno ani citu mateřského, ani mateřství samého v době
rozkvětu liberální výroby. Avšak i za zcela normálních
a lidumilných poměrů škodlivou je matce práce tovární.
Na prvém mezinárodním sjezdu pro nemoci dělníků
v Miláně r. 1906 uváděl prof. Merletti, že mateřství
dělnice jest vydáno škodlivému vlivtr z práce tovární
plynoucímu. U dělnic vyskytuje se mnohem více po
rodů předčasných a nepříznivých, nežli v kruzích zá
možných. Jest zjištěno, že potomci matky dělnice jsou
slabší nežli potomci tříd zámožnějších. Největší část
dělnických dětí umírá již v prvém roku věku svého
a to proto, že jim matky povinného ošetření poskyt
nouti nemohou. Ještě horší zlo pro děti i pro samu
společnost způsobuje tovární práce matek tím, že děti
postrádajíce dozoru matčina odkázány jsou na ulici,
kdež ve společnosti dětí již zkažených berou zkázu na
své mravnosti.

c) Péče o dělnice jest potřebnou již z ohledu na
mužské dělníky, jejichž organisace a požadavky hospo
dářské mohou jenom tenkráte dojíti platnosti, jestliže
jim četné procento zaměstnaných žen nepůsobí kon
kurrenci na poli výdělečnéma jestliže jim nesnižují bez
tak malou mzdu. Jest třeba solidárního postupu děl
níků i dělnic, aby pracovní i mravní stav dělnictvase
zlepšil; solidární poslup však jest jenom tehda mož
ným, když žena dělnice bude tvořiti intelligentní, vyško
lenou a cíle vědomou družku mužovu.

Shledáváme na poli hospodářském, že žena jest
vykořisťována k levnější práci, čímž se stává nebezpeč
nou konkurrentkou práce mužské; v ohledu pak 'mrav-
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ním vidíme, že žena zanedbává původní své povolání
v rodině na úkor výchovy mladé generace lidské a
štěstí rodinného. Následkem pokleslého cítění nábo
ženského i mravního ve společnosti lidské ztrácí žena
také na své hodnotě a vážnosti. Jestliže hmotné a
mravní poměry dělnice jscu neutěšené, patrno z toho,
že opravné snahy musí směřovati k tomu, aby spole

-čenský, mravní i hospodářský stav dělnic byl povzne
sen do té míry, aby žena i na výdělečném poli za
městnaná zaujímala takové postavení ve společnosti,
které jí jakožto členu spořádaného svazku rodinného
náleží a které jí umožňuje, aby jako matka v domě
vládla a jako družka mužova ku prospěchu všech
příslušníků rodiny přispívala.

120. Ochranné dělnické zákonodárství hájí ovšem
zájmy nejenom dělníků, nýbrž i dělnic, ale specificky
zvláštní potřeby dělnic vyžadují přece zvláštních ohledů.
Nejbližší cíle této zvláštní ochrany dělnic uvádíme
stručně:

a) V ohledu mravním jest dlužno, aby sesíleno
bylo a prohloubeno náboženské cítění dělnic a vzbuzen
byl zájem pro křesťanský život. Ochrana mravnosti
"dělnic budiž zabezpečena, neboť tyto mnohostranným
nebezpečím vystaveny jsou v nynějším hospodářském
životě. Za tím účelem jest pracovati všemi prostředky
-o odstranění a zakázání prostituce, jakož i takového
zaměstnání, které k tomu dává příležitost. Domy hanby
nesmí býti chráněny státními úřady a přísnými tresty
buďtež stíháni obchodníci s děvčaty. Nutno zamezit
literární prostituci, která se šíří beztrestně nemravný-:
mi romány, pamflety, obrazy, pohlednicemi, sochami,
čímž vážnost ženy bývá snižovánaa stud její ničen. Pro
dívky padlé buďtež zřizovány ochranovny a polepšovny,
v nichž by na dobrou cestu k životu poctivému byly
opět přiváděny.

b) Vzdělání všeobecné i odborné mladých dělnic
budiž prohloubeno, zejména nutno přihlížeti k tomu,
aby obeznámily se s těmi vědomostmi, které potřebny
jsou ku vedení domácnosti a ku výdělečnému zaměst
nání. Výchova školní i další vzdělání spočívejž na zá
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kladech zásad náboženských, protože pouze na těchto:
zásadách lze vybudovati čisté, mravně silné a ušlechtilé
povahy ženské.

c) Sociální vědomí budiž u dělnic buzeno, aby
znaly zájmy i potřeby svého stavu a dovedly také
užívati právní ochrany, kteréž jim ochranné zákono
dárství zabezpečuje.

ď) Dívky dělnické buďtež vedeny k hospodár
nosti, šetrnosti, rozumné péči o zdraví, budiž jim po
skytnut návod, by dovedly šetřiti své pracovní síly
před nesvědomitým vykořisťováním a nemírným pře
pínáním.

e) Hmotné postavení dělnic zlepšiti můžé zejména
rozumné zákonodárství na poli výdělečné ženské práce.
Na sjezděstrany. katolického lidu v Čechách 6. ledna
1908 přijaty byly pro hospodářské povznesení ženy
následující zásady:

Ježto hlavní úkol ženy matky jest povinnost v ro
dině, žádáme ponenáhlým omezováním odstranění práce
žen matek v továrnách a vyloučení žen ze závodů
lidskému zdraví škodlivých. — Noční práce žen budiž
naprosto zakázána. — Dívky buďtež přijímány teprv
od 16 let do továren, dříve ať se vyučí potřebným
vědomostem ve vedení domácnosti. — Při tovární
práci i v závodech buďtež důsledně oddělovány ženy
od mužů. — Rovnost mezdní buď všude tam, kde
práce žen vyrovná se práci mužů. — Pracovní
podmínky žen provdaných nebuďtež na závadu
plnění povinností domácích. — Žádáme pojištění
dělnictva jak pro ženy, tak i pro muže, a to
nejenom v továrnách a při práci zemědělské, ale
i pro služky a všecky výdělečně zaměstnané ženy. —

ádáme ve všech oborech pracovních, ve kterých ženy
zdatnost osvědčí spravedlivý postup jejich, aby mohly
zastávati úřady továrních inspektorek, důvěrnic, assi-.
stentek, lékařek atd. — Uznáváme nutnost a důležitost
odborové organisace žen a doporučujeme organisace
jejich, na základě křesťanskémvybudované a ku spra
vedlivému upravení poměrů hmotných směřující.



— 254 —

121. K těmto požadavkům vyslovujeme ještě další
cíle, jichž nutno se domáhati: Práce žen budiž také zaká
zána ve všech dolech, při stavebních pracích a při
každém podniku, jenž má neblahý vliv na zdravotní
a mravní stav ženy.

Ochrana zákona budiž rozšířena také i na do
mácký průmysl, kamž by žena měla se z továrny
uchýliti, když by ochranným zákonodárstvím práce
její domácí byla chráněna.

Práce žen z továrny donesená poskytuje ženě
možnost, aby domácí hospodářství vedla a děti nále
žitě vychovávala. Jest zajisté veliký rozdíl mezi obyd
lím domácké a tovární dělnice. Žena doma pracující
může udržeti pořádek v bytě, připraviti pokrm pro
celou rodinu, takže muž přicházející v poledne domů
nalezne prostý, ale přiměřený oběd na stole, může po
obědě na chvilku ještě si odpočinouti a nyní jsa po
silněn a v dobré náladě, odejíti opět do továrny. Večer
nalezne zotavení v čisté domácnosti a proto zůstává
doma v kruhu svých dětí, nevidí v nich břímě, man
želstvím mu povstalé, jako se to děje v rodinách děl
nických, kde otec i matka pracují celý den v továrně
a vracejí se po vysilující práci do nevlídného příbytku,
kdež očekává je nová starost o děti po celý den za
nedbávané. Práci domácké chráněné náležitým zákono
dárstvím dlužno dáti přednost před ženskou prací to
vární již v zájmu rodinného krbu dělnického a v zájmu
výchovy dělnické generace.

Dále jest žádoucno, aby dělnice-matka byla chrá
něna zákonodárstvím v době mateřství. V ohledu tomto

výcarsko první ujalo se matky-dělnice zákonemz r.
1877, jímž bylo nařízeno, že ženy po celých 8 neděl
při slehnutí nesmí býti připuštěny ku pracem v továr
nách. Na berlínské konferenci, svolané císařem Vilé
mem I., vyslovili se delegáti 15 národností, že jest žá
doucno, aby ženy slehnuvší byly přijaty do práce
teprv 4 neděle po porodu. Většina evropských států
požadavek mezinárodní konference vyplnila.

výcarské zákonodárství má ohled také na ženu
w době těhotenství a zakazuje nošení těžkých břemen
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v této době, jakož i práci s otravnými látkami. — Zá
konodárství portugalské, španělské i italské stará se
o to, aby umožnilo ženám kojiti děti i dále při práci.
V Kalii v každé továrně, kde pracuje aspoň 50 žen,
má býli zřízena pro kojence zvláštní místnost, vyho
vující potřebám zdravotním.

Zákonité opatření směřuje sice k tomu, aby ženě
matce poskytnut byl 4—8nedělní odpočinek, avšak ne
stará se nikterak o mzdu ženinu v této době. A ná
sledkem toho snaží se žena, aby se co nejdříve vrátila
do práce a vydělala chléb sobě i dítěti Německo
první hledělo odpomoci tomuto nedostatku zákona a
zařídilo povinné pojištění proti nemoci, do něhož za
hrnuta jest také i žena těhotná. V době odpočinku
má právo vyžadovati matka-dělnice podporu denní,
která nesmí klesnouti pod polovinu její mzdy. V Ra
kousku dostávají ženy-matky denní podpory 60—70“,,
mzdy. Pouze tři státy Francie, Rusko a Švédsko ne
poskytují ochrany matkám-dělnicím, takže ve Francií
'soukromou svépomocí bývá tento nedostatek zákona
nahražen.

V německém říšském sněmu v jarním zasedání
1909 schváleny byly některé změny živnostenského
řádu v příčině ochrany žen a mladistvých dělníků, tak
že napříště o jich práci platiti budou tato ustanovení:
Zaměstnání dělnic nesmí překročiti 10 hodin denně
a 8 hodin před nedělí a svátkem. Po ukončení denní
práce musí jim býti poskytnut odpočinek, trvající nej
méně 11 nepřetržitých hodin. Denní doba pracovní
nesmí započíti před 6 hodinou ranní a nesmí trváti
přes 8. hodinu večerní, před svátky pak musí skon
čiti o 5. hodině odpolední. Ochrana šestinedělek roz
šířena na 8 týdnů, z toho nejméně šest týdnů po sleh
nutí. Dělníc nesmí se používati k nošení hmot při
stavbách; tento předpis započne působiti I. dubna
1915. Dělnicím a mladistvým dělníkům v ty dny, kdy
pracovali po celou dobu, zákonem připuštěnou, nesmí
se dávati práce domů ani pro ně samy, ani na účet
jiných; v jiné dny je to přípustno jen v té míře,po
kud by dělníci prostřední dovednosti mohli příslušnou
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práci ve zbytku zákonem dovolené pracovní doby.
Lze doufati, že tento dobrý příklad zákonodárství ně
meckého zavdá podnět rakouské sociální politice ku
podobnému opatření.

122. K uskutečnění svrchu naznačených cílů ochra
ny dělnic dlužno použiti vhodných prostředků:

a) Křesťanská výchova dělnické mládeže divčí.
Tato má býti poskytnuta dívkám již v domě otcov
ském a ve škole obecné v tom směru, aby děvče
osvojilo si základní pravdy věroučné a nejdůležitější
zásady křesťanského mravního života. Dívka má vedena
býti ke ctnostem, na nichž veřejný život jest založen.
Svědomitost, pracovitost, skromnost, poslušnost a cud
nost mají býti náležitě vštěpovány. Dívky mají být
varovány před špatnými příklady a Špatnou společ
ností. Rovněž v domě otcovském má se buditi v dív
kách smysl pro domácnost. Zmíněná spisovatelka
Wettsteinová líčí nerozumný přepych a marnotratnost
továrních dělnic, které skromně se živí potravou
mnohdy nedostatečnou, ale číní tak z toho důvodu, že
větší část svých výdělků obrátí na šaty. Raději se
zřeknou posilující potravy, než by si odřekly modní
klobouček, pěkné šaty, modní slunečník a rukavičky.
V týdnu jsou zcela prostě oblečeny; v neděli však ne
liší se vystupováním ani od měšťanských dcerek. Od
hlavyk patě dle modních žurnálu, ovšem hlavně to,
co zrak postřehne; zato však spodní prádlo jest v zu
boženém stavu. Nerozumný tento přepych a zálibu ve
fintění může odstraniti náležitý návod z mládí k
šetrnosti. ,

b) Útulky dělnic. Domy tyto mají poskytovati mla
distvým a svobodným dělnicím hřejivé teplo otcovského
domu s dobrým zaopatřením a zdravým bytem za levné
ceny. Takové útulky působí blahodárně, jestliže jsou
dle rozumných zásad spravovány. Jest třeba, aby v nich
vládl náboženský duch, ovšem beze všeho donucování
k náboženským výkonům. Nesmí ovšem používati
útulku zaměstnavatel k tomu, by vydělanou mzdu do
stával zpět za poskytovanou stravu a příbytek, čímž
by vlastně útulek sloužil ku prospěchu zaměstnavatele
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a ne dělnic. V útulnách musí vládnouti mateřská ká
zeň bez kasárnické přísnosti a dělnicím musí se po
skytovati také příležitost, aby získaly si potřebné vě
domosti ku vedení domácnosti, k šetrnosti a zotavily
se při ušlechtilé a povznášející zábavě.

c) Spolky dělnic mají za úkol chrániti mladistvou
dělnici před nebezpečím ulice za doby odpočinku ve
čer a ve dnech svátečních, poskytovati vzdělání i zá
bavu, právní ochranu, návod k šetrností a pomoc
hmotnou v době nemoci. Spolky dělnic bývají na
mnoze jediným forem společenským, kde mohou soci
álně cítící ženy z vyšších kruhů lidumilné zásady své
uplatňovati. Paní Wettsteinová zmiňuje se, jakou váž
nost chovají tovární děvčata před milosrdnými sestrami,
kdykoliv se s nimi setkaly u lože svých nemocných.
Od onoho okamžiku, kdy milosrdné sestry v jejich
domácnosti byly činny, děvčata ona jednoduše se če
sala a každou ozdobu odkládala, by proti vážnosti
ctihodné sestry se neprohřešily. „V tom leží kus žen
ské otázky, neboť podán šťastný důkaz, že ženy na
ženy působiti mohou, kde mužové bez úspěchu pra
cují.“ K působnosti ve spolcích volá ženské Kruhy
paní Wettsteinová slovy: „Na ochranu Ččernochův a
otroků vzplanuly boje a církevní reformy rozbouřily
celou Evropu. Má-li se uskutečniti osvobození bílých
ženských otroků, musí uchopiti se boje ženy všech
dílů světa. Působte tedy s nimi, zanášejte zdravotní
pravidla do dělnických kruhů, zřizujte spolky, lidové
lázně, kuchařské kursy a ústavy pro poučení a tak
zajisté lépe učiníte, než když pletete punčochy pro
děti Negrů.“

Plamenná slova obětavé bojovnice za práva žen
upozorňují na blízké pole záslužné působnosti lépe
situovaných žen, které často vyhledávají jen zvláštní
a neobyčejné cíle ke své dobročinnosti. Ve spolku děl
nic je mnoho vděčných příležitostí k zásluhám!

d) Výcvik ve vědomostech o pracích domácích.
Jestliže dobrá domácnost povznáší rodinný život, stává
se muži vábnou, tvoříc protiváhu práce v povolání,
jest podkladem pro rozumnou výchovu kojenců idětí

17
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a nejlepším příkladem pro služebné; je to velmi smut
ným zjevem u továrních dělnic, že jeví úplný nedo
statek domácího vzdělání a neznalost pojmů o vedení
domácnosti. A přece v kruzích dělnických závisí blaho
rodinné jen od ženy a spokojenost dělnické rodiny
souvisí s otázkou žaludkovou. Dáme-li dělnickému stavu
způsobilé ženy a matky, zlepší se mravní stav muže,
jenž po boku ženy ušlechtilé zůstane vždy užitečným
údem společnosti lidské. Značná čast dělnic továrních
se vdává a zakládá si rodiny. Poněvadž však tovární
dělnice nemívá kromě nepatrných úspor pražádného
věna, záleží zdar rodiny skoro výhradně na smyslu
ženy pro domácí hospodářství. Když žena pro úplnou
neznalost ve vaření připravuje muži po Ilhodinové
těžké práci napolo vařenou a neslanou kaši, nelze se
diviti, že nedostatek kuchyně bývá doplňován požit
kem alkoholu ke snadnějšímu strávení nezáživných
pokrmů. ©

Jest nutno v továrních místech zaváděti večerní
a nedělní školy, v nichž by se mladé dělnice naučily
vedení domácnosti a kde by se jim poskytoval návod,
kterak lze řádně a spořivěvařiti, prádlo čistiti, šaty
šíti a spravovati. V Německu existuje sice značný počet
škol pokračovacích a hospodářských, dělnických útulků
a assylů, ale působnostjejich není dosud dostatečnou,
protože návštěva jejich není pro dělnice závaznou. Proto
pomýšlí se na zavedení pokračovacích škol dívčích
k obligatornímu výcviku v domáckých vědomostech.

V květnu 1908 konala se v Berlíně vládní kon
ference za přítomnosti úředních kruhů i četných paní
z celé říše za příčinou úrady o zavedení odborných
škol ku výcviku ve vědomostech domácích. Na kon
ferenci školní rada dr. Kerschensteiner žádal pro veš
kerou ženskou mládež škole odrostlou školy pokra
čovací, v nichž by se učilo nauce o domácnosti, žen
ským pracím ručním a nauce o vychování. V místech
továrních, kde jsou zaměstnány mladé dělnice, dopo
ručovalo by se zavésti plný devátý rok celodenního
školního vyučování aneb dvě léta s polodenním škol
ním vyučováním a současně s polodenní tovární prací.
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V obchodních a živnostenských místech doporučovala
by se též tříletá povinná školní docházka nejméně se
6 hodinami týdně; ve venkovských místech zimní po
krač. školy po dvě zimy se 4—6 měsíč. denním vyu
čováním.!)

Netřeba podotýkati, že znalost domácnosti potřeb
nou jest každé ženě bez rozdílu povolání. Kdyby práce
domácí paní a matky rodiny byla upravena jako každá
jiná odborná práce, odpadlo by zbytečné přepínání
sil ženy v rodině, zbytečné mrhání Časem i penězi a
předešlo by se mnohým mrzutostem, které často kalí
vají štěstí rodinné. Kdyby matka v rodině byla odborně
vyškolena ve vedení domácnosti, získala by více času
pro mravní výchovu svých dětí a pro veřejné všeobecně
užitečné podniky. Odpomohlo by se také citelnému
nedostatku služebných děvčat, protože každá paní do
mácnosti v krátké době vyškolila by si ve služebné
dívce dovednou pomocnici, kdežto tam, kde se nevyzná
ani paní ani služka v domácnosti, vládnou v domě
křiky místo účelného výcviku. Na nutnost odborného
vzdělání ženy ve vedení domácnosti se namnoze za
pomíná, poněvadž panuje v ženských kruzích mylný
předpoklad, že vyšší vzdělání ženy znamená jenom
akademické vzdělání.

e) Spolky pro ochranu děvčat. Ukolem ochranných
spolků dívčích jest zaopatřování míst zaměstnání hle
dajícím děvčatům a zakládání útulen pro děvčata,
která práci nenalezla. Jestliže velikému nebezpečí vy
staveny jsou mladé nezkušené dívky v práci služebné
i tovární, tím větší nebezpečí mravní hrozí jim v době,
kdy jsou bez zaopatření a krutá nouze na ně doléhá.
Dr. Spaun v „Zeitschrift fiir Socialwissenschaft“ do
kazuje statistikou nemanželských porodů, že mravní
úroveň služek je téměř horší nežli továrních dělnic.

Dle statistiky z r. 1896 připadalo v Berlíně z ne
manželských porodů na služky a kuchařky 3589/,, na
dělnice 25-8%/,, na šičky a pradleny 238%, a zbytek
na prodavačky, sklepnice, domácí dcerky atd. Ve Vídni

1) „Čech“ 1908 čís. 179.
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připadá z nemanželských porodů na služky 341%,
ve Frankfurtě stoupá počet ten na 449/4. Také osud
dítek nemanželských služky jest horší než dělnice.
Kdežto v Rakousku bývá z dítek dělnic dodatečně
legitimními učiněno 28'5%/,, potkává toto štěstí jen
11:69/, nemanž. dítek služek.

Spisovatel uvádí příčiny tohoto rozdílu. Praví,
že služky a dělnice velice se liší od sebe vzděláním,
zkušeností, mravní mírou sociálního prostředí. Služky
skoro výhradně přicházejí z venkova, přinášejí s sebou
venkovské názory o styku pohlaví, které na venkově
daleko častěji končí sňatkem než ve městě; přijdou
do prostředí s jinou mírou mravní, o němž nemají
zkušenosti. Byly sice doma pod ochranou rodiny a
jsou členy rodiny i ve službě. Ale rodina neosvědčuje
se tu jako strážkyně mravnosti, jak se vždy hlásá.
Ochrana služebných děvčat jeví se nutnou a lze ji
prováděti organisovanou činností.

V tom ohledu velké služby prokazuje dívkám
mezinárodní katol. svaz pro ochranu děvčat, který byl
založen ve Freiburku ve Švýcarsku r. 1897. Spolek
tento ujímal se původně děvčat, která pracovala ve
Švýcarsku. Když však celá řada dívek, opouštějících
vlast, domáhala se i za hranicemi ochrany tohoto spolku,
bylo shledáno, že nebezpečí pro dívku jest mezinárodní
a proto nebylo možno omezovati se v díle záchranném
na hranice švýcarské, a usneseno bylo založiti také
mezinárodní ochranný spolek. R. 1898 spojil se se
švýcarským spolkem spolek bavorský a brzy přistoupil
k němu spolek v Rakousku, Elsasku a Belgii. Mezi
národní tento spolek od r. 1902 vnikl také do Italie,
Francie, ano i do Jižní Ameriky a získal si o blaho
cestujících děvčat veliké zásluhy. Rakousko chovalo
se poměrně dosti netečně ke snahám tohoto důleži
téko spolku, ale dnes zřízeny jsou v Praze, ve Vídni,
v Brně a Linci tak zvané nádražní missie, jichž úlohou
jest ujímati se z venkova do služby přijíždějících
děvčat a vyhledávati jim přiměřená místa. Za tím ú
čelem vysílají se na nádraží ochránkyně s bíložlutou
páskou na rameni, aby očekávaly příjezd nejdůleži
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tějších osobních vlaků a vystupující děvčata dovedly
do spolkových místností, kde se jim dostává zaopa
tření, pokud nenaleznou služby. Úkol nádražních missií
jest zajisté blahodárný, neboť nenalezne ve velkých
městech vždycky každá dívka jistého a dobrého zao
patření a proto mnohdy z nouze upadá do osidel
kuplířů. Jest povinností rodičů, poručníků a všech lidí
dobrého srdce, zejména duchovních správců, aby pou
čili dívky cestující do velkých měst na službu o ná
dražních missiích. (Sekretariát nádražní missie v Praze
je v Ječné ulici čís. 35-il a ve Vídni, Jacguingasse 6-IV.)

£f) Spolky služek. Ježto v nynějším světovém ho
spodářství není žena více odkázána výhradně na do
mácí zaměstnání, nýbrž nalézá obživu ve veřejném ži
votě mnohdy za příznivějších výdělkových podmínek
a za volnějších služebních vztahů, pociťuje se nedo
statek domácích a venkovských služek. Nedostatek
nabyl téměř povahy palčivé otázky na venkově za
nynějšího odlivu venkovské čeledi do průmyslových
středisk. Jakkoliv nelze doufati, že se rázem změní
vývoj světového hospodářství a tím zastaví se útěk
služebných děvčat z domácí vázanosti do svobodné
průmyslné práce, přece lze provedenou nápravou zji
štěných vad v postavení služebných docíliti, že ne
budou služky přímo vyháněny z nevhodných služeb
do práce tovární. Reformovati se musí v přední řadě
zaměstnavatelky, které musí jak své chování ke služce,
tak i ocenění služební práce zaříditi dle stávajícího
sociálního uvědomění. Služce musí se poskytnouti.
vhodný byt, přiměřená mzda, dostatečný odpočinek
zejména nočního času a vykázati přesně obor pra
covní. Služky zase musí uznati výhody domácího za
městnání před nezdravou prací tovární, musí si přiná
šeti do služby jistý soubor nutných vědomostí o ve
dení domácnosti a řádně vyvinutý smysl pro mravní
své povinnosti. Reformu služek by provedly přiměře
nou výchovou zvláštní spolky služek, které by též
hmotné výhody členkám poskytovaly podporou v ne
moci a nezaměstnanosti.) Blahodárný účel vytkl si

1) Dr. Pieper, „Dienstbotenfrage und Dienstbotenvereine“.
Gladbach 1908.



— 262 —

zvláštní odbor „Katolického jubil. spolku Praha“ ve
prospěch služebných děvčat založením „Domova slu
žebných“. Dobročinný tento ústav bude poskytovati:
«) zaopatření služeb; 3) přístřeší nezaměstnaným; +)
v době nezaměstnaností převezme v opatrování věci
služky; č) doživotní zaopatření v ústavě všem člen
kám odboru, když od 18. roku věku svého budou
měsíčně | K si spláceti; «) služební premie všem
delší dobu v jednom místě sloužícím dívkám. (Adressa:

Jubil. katol. spol. „Praha“ v Praze II., Myslíkova ul.č. [74.).

£g Tovární úřednice. Kdyby děvčata s dobrým
vychováním, s vycvičeným smyslem pro pořádek
a vyšším vzděláním věnovala se továrnímu odbor
nému povolání, které by je uschopňovalo, aby zaujaly
postavení jednak továrních ředitelek,jednak inspektorek,
bylo by pomoženo nejenom celé řadě nouzí stráda
jících vychovatelek a společnic, nýbrž též továrním
dělnicím,-na něž dohlížejí, jich práci odměňují a jež
namnoze též utiskují mužové. Ve mnohých továrnách
jsou ovšem zřízeny tovární dohlížitelky z řad bývalých
dělnic, ale ženy tyto, nemajíce náležitého vzdělání, stá
vají se pyšnými ve svém novém úřadě a snižují dří
vější své družky, chtějíce zapomenouti na své bývalé
podřízené postavení. Samo sebou se rozumí, že počí
nání toto budí nespokojenost v řadách dělnic a tím
nenastanou nikdy přátelské styky mezi dělnicemi a
tovární dohlížitelkou.

Vzdělaná žena v úřadě tovární inspektorky může
rozvinouti blahodárnou Činnost ve prospěch továrních
dělnic, protože rozumí zajisté potřebám žen daleko
lépe nežli muž. Dovede se ujmouti utiskovaných žen a
zastati se jich mnohem vydatněji, protože tovární děl
nice větší důvěru projeví ve mnohých choulostivých
případech ženě nežli muži. Tovární inspektorky jsou
zaváděny v Severní Americe, Anglii, Belgii a v Ně
mecku. V Rakousku první silou při živnostenském in
spektorátu ve Vídni ustanovena byla žena s titulem
„živnostenské dozorkyně“. Činnost její omezovala se
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v první době na dozor v závodech konfekčních a mo
distských. R. 1907 působilo v Německu 26 assistentek
živnostenských inspektorátů, jejichž Činnost zejména
v Sasku továrními dělnicemi byla vděčně uznávána.

Jest však žádoucno, aby ve všech okresích prů
myslových, kde jsou zaměstnány dělnice tovární, při
inspektorátech byla zřízena místa pro ženské dozor
kyně.

h) Tovární důvěrnice. Při chvatu nynější hospo
dářské výroby zajímá starost o rozkvět závodu úplně
zaměstnavatele, takže nemá ani kdy osobně stýkati se
s dělnictvem a proto nezná ani jejich tužeb ani způ
sobu života, čímž prácedárce a dělníci naprosto se
sobě odcizují. V Americe a v Anglii zřízeny byly
zvláštní úřady, jimiž by se překlenul most mezi práce
dárcem a dělníky a vzájemný styk stal se srdečnějším.
Ukol tento má prováděti důvěrník tovární, jenž má
na zřeteli v přední řadě osobní a vnitřní záležitosti
dělnictva. Důvěrníci zavedení byli v Americe, Anglii a
též v Německu. Tovární důvěrník přijímá přánía stíž
nosti dělnictva, navštěvuje je v nemocích, přispívá
dělníkům radou v různých osobních záležitostech, pro
hlíží byty dělnické a způsob jejich života. Pro tovární
dělnice zavedeny jsou tovární důvěrnice, které v to
várně mají zvláštní úřadovny, kamž docházejí dělnice
v přestávkách pracovních, žádajíce různé rady a po
kyny jak pro život tovární, tak i pro život v domác
nosti. Tovární důvěrnice učí také večer dělnice ve
vaření, ručním pracem a navádí je též ke slušné spo
lečenské zábavě, pořádajíc zábavné večírky. Vůbec.
úkol tovární důvěrnice směřuje k tomu, aby povzne
sena byla mravní úroveň dělnic. V době pracovní má
důvěrnice přístup do dílny, kde pozoruje, jak se za
chovává pracovní řád, přednesené stížnosti sděluje pak
řediteli továrny. Samo sebou se rozumí, že k úřadu
tomuto způsobilou jest žena, která má sama přimě
řené odborné i povšechné vzdělání, citlivé srdce a těší
se důvěře u dělnic. Ukol tento bývá svěřován také
namnoze milosrdným sestrám aneb diakoniskám, což
zejména ve Wůrtembersku se znamenitě osvědčilo.



— 264—

Pole ochrany dělnic jest veliké, mnohostranné a
vyžaduje také naležité součinnosti nejenom se strany
státní moci, ale též účastí svépomocné akce, kterou
by měly v přední řadě pěstovati ženy vyšších kruhů.
Dlužno appellovati na všecky šlechetné paní, které
šťastně ve mravnosti a blahobytu žíti mohou. Přede
vším obrátiti se jest na ty tisíce a tisíce paní, které
svůj život tráví na pohovkách, na hlavních třídách,
v divadelních ložích, společnostech, plesích a kon
certech, aby probudily se ze svého přepychového žití
a sestoupily z ovzduší voňavek do sfér chudoby a
ujaly se oněch tisíců žen, které mají také jako bohaté
dámy rovné právo na život, které však vedou často
život člověka nedůstojný.

Sociální a politická práva žen.

123.Jestliže ve všech třídách společenských, nejenom
zámožných ale i dělnických, ujímá se přesvědčení, že
člověk není jen členem společnosti, nýbrž že má též
nárok, aby i celek jeho osobitosti šetřil, pak jest zcela
přirozeno, že i žena se domáhá, aby odstraněny byly
překážky, které dosud bránily plnému rozvoji její
osobitosti. Zena přichází k uvědomění své vlastní ceny
a usiluje dosíci onoho stupně vážnosti, která jí jako
bytosti rozumové a mravní náleží. Žena nechce býti
považována za nesvobodnou hříčku nerozumné mody
aneb chvilkových rozmarů mužových, nechce býti po
važována za pouhou věc, nýbrž za bytost svéráznou
'a samostatného určení schopnou. V této osvobozovací
(emancipační) snaze nechce muži se vyrovnati, protože
má od přírody zcela jiné, ale proto přece neméně
cenné dary nežli muž. Žena nechce muže pouze na
podobiti, nýbrž chce náležitě rozvinouti své specificky
ženské dary a vlohy. Rozumná žena nechce vytisknouti
muže z jeho duševní a tělesné práce, nýbrž chce práci
mužovu doplniti v oborech, na které mužové nestačí.
Zejména chce žena na poli sociálním, sobě přístup
ném, Činiti propagandu pro své moderní sice, ale
zcela oprávněné požadavky. Jest to pochopitelné, že
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Ženy samy musí ve veřejnosti práva svá hájiti, sym
patie pro své požadavky získávati, protože jen vzá
jemnou dohodou s muži mohou tužby žen uspokojivě
býti splněny. Ženy musí vystupovati z dosavadní své
osamocenosti na veřejnost a ukázati, že na sociálním

oli dovedou konati zrovna tak všeobecně platné
služby lidstvu, jako to dosud konali mužové. Poskyt
nutým tímto důkazem provedou nejúčinnější propagandu
svým požadavkům, neboť nelze zbavovati ženu nadále
politických a občanských práv, jestliže přispívá stej
ným podílem jako muž k rozvoji Civilisace.

Namítá se ovšem, že žena patří do rodiny a muž
do veřejného života. To ovšem nikdo nepopírá, že
nejvznešenějším povoláním žen jest působnost v ro
dině a že úkol její jako matky jest muži přímo nedo
stižitelný. Nikdo také nemůže žádati od matky něko
lika dětí, aby rodinnými starostmi znavené síly své
věnovala ještě zápasům veřejného života. Ale jest přece
dosti žen, kterým poměry nepopřály, aby působily
v kruhu rodinném, neb kterým poměry při dospělých
již a svéprávných dětech dovolují, aby síly své a volný
Čas svůj mohly věnovati službě veřejné a společen
ským zájmům. Jestliže taková svobodná žena s vrozenou
něžnosti, mateřskou starostlivostí přichází do ruchu ve
řejného života, důvodně lze očekávati, že mnohá ostrá
hrana třídního boje se uhladí a že značná část drs
nosti životního zápasu nadobro bude odklizena vlivem
něžné bytosti ženské.

124. Panuje také nedůvěra v „úspěšnou činnost
žen ve veřejném životě. Vytýká se ženám, že nevy
nikly dosud ani na poli vědeckém, ani na politickém,
ani v literní tvorbě, ačkoliv již po mnoho let jest jim
umožněn přístup k nejvyšším studiím a otevřeny jim
byly skoro všechny obory lidské práce. Ačkoliv ná
mitka tato obsahuje mnoho pravdy, přece dlužno při
znati, že jsou mnohá odvětví společenské práce, kde
žena může se úplně muži vyrovnati, jestliže ho daleko
ještě nepředčí. Odvětví tato jsou: J. péče o chudé,

' nemocné a slabé; 2. péče o blaho žen; 3. péče o vý
chovu dítek. Malý rozhled po vykonané činnosti žen
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ve zmíněných pracovních oborech podá předcházejí
címu tvrzení dostatek důvodů. Povšimněme si ženské
práce na poli charity a na poli sociálním ve Švýcarsku
a Německu.

Ve Svýcarsku pracovalo na poli charity v r. 1896
žen 52.000 ve 1960 spolcích a obraly si následující
úkoly:

Podporu chudých a nemocných, zakládání opa
troven, zřízení spolků pro vánoční nadílku, zakládání
ženských klášterů katolických a ústavů pro vychování
diakonissek, zřízení sborů ošetřovatelek pro dobu vá
lečnou.

Na poli sociálního blaha pracovalo 34.500 žen
ve 2483 spolcích, které si obraly za úkol: Dozor nad
školami pro výcvik dívek v ručních pracech, založení
nedělních pokračovacích škol, zřízení kursů pro výcvik
ve vedení domácností a ve vaření.

Na polích sociálních reform bylo činno 9423 žen
v 549 spolcích, které poskytovaly ochranu mladým
děvčatům zaměstnaným buď v továrnách neb v sou
kromých službách anebo hledajícím práci mimo vlast.
Spolky ku povznesení mravnosti čítaly ve Švýcarsku
r. 1904 členek 90.000.')

Od té doby se zajisté během 10 let počet členek
ve všech zmíněných spolcích rozmnožil.

V Německu ovšem ve mnohém ohledu předsti
hují Ženy i činnost švýcarských žen a potěšitelno jest,
že i ve veřejnosti mizí pozvolna předsudky před soci
álním působením žen. Tak ještě r. 1896 prohlásili
všichni otcové chudých v Berlíně, že složí vesměs své
čestné úřady, jestliže městská rada dovolí ženám účast
niti se péče chudých. Za několik let však odpor
mužů proti těmto snahám žen zmizel a dnes shledá
váme, že v každém větším městě německém zúčast
ňují se ženy ve značném poměru veřejné péče o chudé.
Pořádají se také theoretické kursy, kde se ženám ku
veřejné službě chudých oddaným poskytují potřebné

1) Helene David, Die Teilnahme der Frau an der sozialen
Arbeit r. 1907 str. 15. a n.
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vědomosti o národním hospodářství, vychovatelství
a sociálních potřebách.

K těmto jmenovaným oborům ženské sociální
práce přibývají každoročně nové a časové úkoly. Tak
shledáváme již v továrnách ženu jako ředitelku, dů
věrnici a inspektorku tovární, ba i v policejní službě
nalézáme policejní assistentku. Tento poslední úřad
policejní assistentky jest zcela nového data. R. 1907
zřízen byl tento úřad v Mnichově. Cinnost policejní
úřednice dá se vyjádřiti krátce slovy: Péče o bez
branné paní, dívky a děti. Nová síla v policejní službě
velice dobře se osvědčuje a budí pozornost též v ji-
ných místech, takže lze doufati v zavedení tohoto úřadu
též v jiných velkých městech německých. V Rakousku
od r. 1908 zřízeny dozorkyně u zemských a krajských
soudů pro vězně ženského pohlaví.

Jest skutečně pravda, že žena svou činností ve
službě chudých a nemocných, ve službě opuštěných
a bezbranných vykonaly již mnoho. Zejména činnost
řeholnic na poli charity je imponující a soucitná obě
tavost je dosud význačným rysem ženy křesťanské
vůbec. Přece však nutno také vyznati, že práce tato.
nikterak ještě nevyčerpávávšecky pohotové sílya neod
povídá naléhavým požadavkům, které klade nynější doba:
sociálního uvědomění. Jest litovati, že mnoho žen ještě
vyhýbá se sociální práci. Mnoho ještě mladých děvčat nej
lepší sváléta promarní sportovními hrami aneb rozmařilou.
nečinností, místo aby seznamovala se s potřebami ve
řejného života a připravovala se pro záslužnou práci
ve prospěch trpících a potřebných. Jest toho litovati,
že jedna polovina žen úplně zahálí, kdežto opět druhá.
polovina jest nepoměrně prací přetížena. Schází ještě
mnoho a mnoho ženám uvědomění o těchto sociál
ních povinnostech a proto jest třeba poučení a vyš
šího vzdělání.

125. Požadavek vyššího vzdělání jest pro tuto
dobu nejlepším prostředkem k získání žen, aby
všechny síly své obětovaly ku prospěchu lidstva. Vyš-
šího vzdělání nepotřebují snad ženy jenom ty, které
chtějí působiti ve veřejném životě, nýbrž i ty, které:
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připravují se a cítí povolání i k životu jenom rodin
nému. Žena, má-li býti pravou družkou mužovou,
musí muži také rozuměti a k jeho duševní výši se
blížiti. Vyššího vzdělání potřebuje dívka proto, aby se
mohla i hospodářsky osamotniti, kdyby snad jí nebylo
umožněno dosíci úkolu manželky. Vyššího vzdělání
však potřebují i proto, aby mohly lépe dostáti svým
povinnostem jako matky a vychovatelky svých dítek.
Vyšším vzděláním povznese žena také i úroveň celého
národa, protože učí zkušenost, že školou národa jest
rodina a královnou rodiny jest matka.

Vyšším vzděláním nerozumíme jenom vzdělání
akademické a universitní. Jest ovšem spravedlivo, že
ženám umožňuje se cesta i ku vzdělání nejvyššímu.
"Tak v Rakousku r. 1907 studovalo na universitách
1579 žen, z nichž navštěvovalo universitu pražskou
239. Pojem vyššího vzdělání zahrnuje rozvinutí při
rozených darů, kterými žena od muže se liší a kte
rými práci mužovu vhodně doplňuje. Proto nejenom
literní vzdělání, ale také porozumění mateřské povin
nosti, dále výcvik v ručních pracech, ve vedení domác
nosti, ošetřování nemocných, vychovávání mládeže,
to všecko zahrnuje pojem vzdělání dívčího. Samy ženy,
které vyšší literní vzdělání mají, varují před chorobnou
snahou, by všecky dívky Šmahem daly se na studie.
Švédská spisovatelka, Elena Keyová píše: „Emancipace
toho druhu, která si vytkla za účel dosažení duševní
výše mužovy, přinesla většině žen místo vymanění
nové velké jařmo, neboť přinesla neslýchané přepínání
sil těm mnohým, které tvoří pravidlo, nikoliv výjimku.“)
Spisovatelka Irma Geislová v „Ženských listech“ (roč.
35. čís. [.) varuje před chorobnou snahou po studiích.
Píše: „Velikou práci duševní měl by vykonávat jenom
ten, kdo má k ní talent. Volati všechny ženy napořád
pouze ku práci duševní, jest zrovna tak nesmyslno,
jako dávat všechny hochy studovati. Nenastane-li ná
prava, dočkáme se v budoucnosti velikého sklamání,
které uškodí spravedlivé věci ženské tak jako bývalé

9 „MiBbrauchte Frauenkraft“ 1898.
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otroctví. Zaměstnání jest ženám volit podle osobních
vloh. Pakli ne, přibude k dosavadnímu proletariátu

pečnější, nespokojenější a nešťastnější. Snadnější jest,
že si pravý velký talent ženský proklestí cestu sám
ku svému uplatnění, než aby poloučený a polovzdě
laný ženský intelligent vrátil se zpět k tiché mra
venčí — tedy tělesné a všední práci.“

Vyšší vzdělání ženy jest sice nejsprávnější cesta
k tomu, aby žena uvědomila si povinnosti k sociálním
potřebám, ale nutno důrazně varovati před tím osud
ným bludem, jakoby jenom žena s universitním vzdě
láním mohla tento úkol platně luštiti. Ženy všech
vrstev, každého stavu a každého stáří mohou zúůčast
niti se práce na poli sociální politiky.

126. Zákonem i zvykem se ovšem dosud brání
ženám míti účast na vysoké politice, ačkoliv není
možno vyloučiti je z účasti na drobné politické práci
v nitru národa. Život národní ovšem tehdá se plně
rozvijí, jestliže na něm všecky složky národa žijí a
spolupůsobí. Žena jistě v národě jest složkou velice
důležitou, neboť má veliký vliv na své okolí, na které
může působiti blahodárně nebo zhoubně. Má přede
vším vliv na zdar rodiny jako matka a vychovatelka,
má vliv na utváření veřejného života, protože svým
změněným hospodářským postavením, svou samostat
ností vnáší nové útvary a potřeby do hospodářského
života. Žena však počíná zasahovati též do politického
života, protože celá řada starších zákonných ustano
vení nevyhovuje změněnému postavení žen v hospo
dářském životě.

Ustřední spolek českých žen, domáhaje se za
stoupení na sněmu českém, podal r. 1909 petici zem
skému sněmu, ve které požadavek politické rovno
právnosti žen v podstatě odůvodněn.

Zkracovaní žen v právech občanských jest dů
sledek nepochopení směru sociálního života vůbec.
Stále rostoucí socialisace společnosti, kterou přenášejí
se nesčetné úkoly na veřejnou správu a dává se tak
zároveň veřejné správě vždy větší moc nad poměry
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jednotlivcovými — povinnost školní návštěvy, zvýšo
vání dávek, zákonitá úprava poměrů mzdových a vůbec
pracovních, zavádění povinného sociálního pojišťování,
nemocnice, porodnice, nalezince, ústavy pro neplno
smyslné děti i dospělé, úprava stavebního řádu, otázky
bytové atd., — to vše žádá nutně, aby také přibrány byly
ke spolupráci všecky ty vrstvy, kterých se tato zřízení
dotýkají, a které tedy na nich nutně mají zájem. Všecka
vyjmenovaná zařízení dotýkají se rovnou měrou žen
jako mužů, a mnohá z nich spadají do oborů, v nichž
ženy ode vždy pracovaly, tedy pro ně zvláštní poroz
umění mají. Jest škodou pro všeobecnost, řeší-li se
tyto úkoly jednostranně bez součinnosti těchto žen.

Obhájkyně politických práv žen odvolávají se na
svědectví státu, kde ženy nejdéle (od r. 1869) právo
své uplatňují, Wyomingu. Zastupitelstvo státu toho
12. listopadu 1894 vydalo ke všem parlamentům světa
adressu, 'v níž se praví: „Zavedení a vykonávání vo
lebního práva žen nemělo ve Wyomingu žádných
špatných, nýbrž v mnohém směru jen dobrých ná
sledků; zvláště přispělo k odstranění zločinů a chu
doby, a to beze všech opatření násilných; pomohlo
dále k zavedení řádných, klidných voleb, dobré vlády
a pozoruhodného stupně vzdělání a veřejného po
řádku; s hrdostí můžeme říci, že za těch 25 let, co
ženy mají právo volební, žádný kraj Wyomingský ne
potřebuje chudobince, vězení naše jsou téměř prázdná
a zločin takřka něčím neznámým.“

Jestliže ženy české agitují ve prospěch volebního
práva, neznamená to ještě souhlasné přesvědčení všech
žen o potřebě politických práv. Vynikající ženy v ci
zině vyslovily se proti účasti ženy v politickém zápase.
Uvádíme názor vzdělané ženy, kterouž bez odporu
jest pí. Humphry Wardová, nejlépe známá a ctěná
v Americe spisovatelka románů a povídek. Zmíněná
spisovatelka vystoupila v Londýně v ženské lize proti
hlasovacímu právu žen.

Důvody, kterými dokazuje, že dle přirozených
okolností a příčin mají muži zcela jiné obory prací a
povinností ve státě nežli ženy, a proto shledává v tom
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nejvyšší překážku povolení ženám hlasovacího práva,
jsou následující:

„Novověký stát zakládá své bytí a zachování na
námořské a vojenské moci a dále na rozsáhlém dolo
vání, stavbách a dopravě železniční, V žádném z těchto
povolání nemohou ženy bráti podílu, aby se staly
státu užitečnými. Co by tedy bylo platno státu, aby se
žena dostala do parlamentu, kde se hlavně a nejvíce
jedná o těchto předmětech pro blaho státu, o nichž
žena nemůže nic ze zkušenosti své věděti, rozuměti
a radou býti. Tato pravda nedá se nijak potlačiti a
popříti, nýbrž zůstává stále platnou a rozhodující. Není
možno, aby ta nejhorlivější zastankyně ženských práv
a jejich rovnosti s muži ve státu jistě zamýŠlela a radila
k tomu, aby se ženy staly vojáky, námořníky, havíři,
železničními dopravčími, staviteli mostů, aby pracovaly
na těchto věcech a seznámily se s nimi tak, aby mohly
moudré zákony o tom sestavovati aneb o ních zod
povědně hlasovati. To jsou úkoly. výhradně mužů,
o něž tito musí se postarati a na nich pracovati; na
těch věcech právě státu nejvíce záleží a těmi musí
se zákonodárné sbory nejhlavněji zanášeti.“

Druhý důkladný důvod podává pí. Wardová,
kterým naznačuje velikou zpozdilost žen při domáhání
se hlasovacího práva, což jest přece u nich jen spu
štění se podstaty své moci, jakou mají, a chytání se
stínu domnělé moci, a praví: „Vliv žen ve věcech
společenských bude spíše seslaben nežli sesílen do
možením se hlasovacího práva. Přítomně stojí ženy
ve věcech společenských oprav úplně odděleně od
strannické politiky, jsouce povzneseny nad ni. Proto
když mluví, poslouchají je muži ochotně a uvažují
o jéjich návrzích nestranně. Avšak rozhodující moc
zákonodárného luštění nechť zůstane při mužích, jejichž
tělesná síla konečně jest zodpovědnou za řízení státu.“')

V Americe a v Anglii, v zemích s vyvinutým
smyslem pro svobody politické, jsou celé řady žen,

1) Vesna, r. IV., č. 24.
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které nesouhlasí s bojem za politická práva ženy, ač
koliv nelze upřiti, že důvody pro rozšíření politických
práv ženy mají také svou oprávněnost.

127. Jakkoliv dlužno uznati, že je zcela odůvod
úěným požadavkem sociálního cítění, aby ženě byla
poskytnuta volnost spolupůsobiti na rozvoji spole
čenském, ba i na poli politickém, přece tím není
nikterak vyvrácena stará, vývojová zkušenost, že i
v pravém, přirozeném povolání svém může žena, jako
manželka a matka pracovati nepřímo i přímo ve pro
spěch celého lidstva i ve prospěch svého pohlaví.

ena ve svém povolání manželky dovede jakožto
věrná družka zbaviti úplně muže starosti o vedení
domácnosti a poskytnouti mu tak dostatek vhodného
času ku práci ve veřejném životě. Žena šlechetná do
vede snahy mužovy buď pozvednouti nebo utlumiti;
i slabší mužové vykonali ve veřejném životě mnoho,
jestliže měli po boku svém ženy Ššlechetných povah.
Zato ženy obmezené, požívačné a rozmařilé dovedly
utlumiti v muži všechny šlechetnější snahy.

Ještě více vynikne význam ženy pro celou spo
lečnost, když si vzpomeneme, že v rukou matek spo
čívá první výclova dítek a tím výchova celých národů.

Domov jest jistě nejpevnější a nejdůležitější škola
karakteru, neboť zde se dostává člověku dobréhoi
zlého vychování. Jako lze v útlém věku položiti nej
pevnější základy k životu mravně dobrému, tak lze
také poškoditi povahu lidskou právě v základech ne
správným směrem tou měrou, že v pozdějším věku
jenom velikým přičiněním z mládí pochybenou výchovu
lze napraviti. Z tohoto zdroje výchovného, buď čistého
nebo poskvrněného, vyplývají zásady, kterými se spra
vuje celá společnost. — Národové vlastně rojí se ze
světských síní, a ti, kteří vedou a vychovávají dítky,
mají v rukou otěže celých národů.

Domovy pak, kde dítky vyrůstají, jsou buďto
dobré aneb špatné, dle toho, kdo v nich vládne, a
protože právě matka jest vládkyní domova, jest patrno,
že mravní hodnotu domova určuje vlastně mravní
hodnota matky.
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Z těchto důvodů jest též potřeba vzdělání vy
chovatelského ženě, protože výchova dítek, pro bu
doucnost národů tak důležitá, zůstane přece vždycky
hlavním úkolem moderní ženy. Žena provozuje tedy
úspěšnou sociální politiku již v úzkém kruhu rodinném,
jestliže plní svědomitě úkol jako věrná družka mužova
a uvědomělá vychovatelka svých dítek.

Když pak z rodiny vyrůstají národové, kteří mají
takové mravní názory, jaké jim rodinnou výchovou
byly vštípeny, je přirozeno, že žena bude míti takovou
vážnost, jakou v mládí svým synům dovedla k sobě
vštípiti.

Nedbalé matky, ktéré v ženských klubech dekla
mují o právech zotročené ženy a při tom zanedbávají
své rodinné a vychovatelské povinnosti, vzbudí ve
svých vlastních synech nesmiřitelné odpůrce pochybené
emancipace.

Moderní hnutí za osvobození ženy musí tedy
i nadále v rodině spatřovati jedno z nejvhodnějších
polí pro emancipační cile.

Ochrana dítěte.

„Největší radostí však pro mě bylo, že dle mého
přání v tak značné míře pamatovalo se na nejpotřeb
nějšího ze všech lidských tvorů, na chudé dítě. Bude-li
velkodušnými dary zmírněna bída a starost, budou-li
vysušeny slzy mnohých chudobných matek, pak uvidím
v tom nejskvělejší ovoce tohoto mého památného jubi
lejního roku.“ (Z manifestu Jj. V. císaře Františka Jo
sefa I. dne 4. prosince 1908, vydaného k národům
rakouským u příležitosti GOtiletéhovladařského jubilea.)

128. Století naše zove se stoletím dítěte, ačkoliv
péče o mládež není vlastně ničím novým. Za všech
dob a u všech národů byly dítky pokládány za jeden
z nejdražších statků nejen rodiny, nýbrž i společnosti.
[ srdce divochovo měkne vůči dítěti a stává se pří
stupno citům něžnosti. Lásku k dítěti a k matce vy
pěstilo však vynikajícím způsobem teprve náboženství
křesťanské; proto péče o mládež bývala předním

18
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úkolem církve, která po celých 18 věků jediná vedla
péči o intellektualní a mravní výchovu mládeže. Teprve
koncem století 18. počal stát obraceti pozornost svou
ku mládeži větší měrou, když ujal se správy a dozoru
na školu. Novodobý vývoj sociální a rozvoj studia
paedagogického zvýšily pozornost společnosti lidské
na cenu ditěte. Poznalo se, že mládež jest budoucnost
národa a že lepší budoucnost společnosti celé spočívá
M lepší výchově mládeže. Jestliže pak v nynější době
zvýšená péče věnuje se mládeží vůbec, tím „mocněji
domáhá se této péče dítko opuštěné, osiřelé, zmrzačené
a choré. Dítko zmrzačené není již na posměch jako
bývalo druhdy, nýbrž vzbuzuje soucit a soustrast.
Dnes při zdokonalené výchově školní a společenské
rozumí se již zcela jinak nežli dříve tomu, co to zna
mená pro celou společnost, nedostane-li se dítku
dobrého vychování rodinného a náležitého vzdělání
školního na základě zásad nábožensko-mravních aneb
bylo-li v mládí rozumově a citově zanedbáno.

Zejména v říši Rakouské shledán během jubi
lejního roku 1903 potěšitelný obrat ve prospěch opu
štěných a zanedbaných dítek. Láska k dítku nalezla
v těžce zkoušeném srdci stařičkého mocnáře tak vřelý
soucit, že proslovil veřejně přání, aby soukromá do
bročinnost v jubilejním roce jeho vlády pamatovala
především na dítko. Stařičký vladař jubilár poukázal
slovem svým na důležitý předmět sociální politiky,
který byl dosud u nás zanedbáván, ačkoliv jeho nalé
havost byla již po léta všeobecně užnávána.

Pod dojmem však císařského hesla: „Ve prospěch
dítěte“ počali závoditi jednotlivci i celé korporace
v. projevech dobročinnosti. Dobročinnost soukromá
připojila se tak ku působnosti veřejných korporací,
kterouž cestou v zájmu součinnosti lze jedině dosíci
žádoucího cíle. Usilovnější měrou počala se prováděti
vznešená myšlenka mocnářova ochrany mládeže, a tak
počíná utěšené hnutí na dlouho zanedbávaném poli,
kde jsme byli předstihnuti ostatními kulturními národy.')

v) Srovnej řeč dr. Fr. hr. Thuna-na ustavující valné schůzi
„České zemské komise pro ochranu dítek a péči o mládež
v Praze.“
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V jiných zemích bylo dávno již uznáno, že všecky
společenské křivdy pociťují nedospělé dítky dvojná
sobně a že všecky vředyspolečenské hlodají na útlém
organismu dětském nejzhoubněji. Společenské nesrov
nalosti doléhají sice na všecky tísnivě, ale na slabé
dítě nejtísnivěji.

129. Průmyslová práce, působící neblaze nazdraví
a mravnost dospělého dělníka, smrtonosně kosí útlé
tělo dětské a rve nelítostně pel nevinnosti v duši dítěte.
Všecky choroby a zlořádýy společenské dovedly za
chvátiti vírem svých nečistých vln duše mladé, jichž
andělé strážní dle výroku Spasitelova patří na tvář
Otce nebeského a proto budou vážnými žalobci při
posledním soudu všech spáchaných křivd na bez
branných dětech.

Nedostatečná mzda otcova vypudila matku z kruhu
rodinného a vytvořilai z nedospělých dětí obávané
konkurrenty práci otcově, neboť armáda nedospělých
dětí stlačuje beztak nízkou mzdu živitele rodiny. Ze
všech těch stínů moderního kapitalismu a světové
velkovýroby nejtmavější skvrnou je úmorná, znemrav
ňující a vražedná práce dětí na hospodářském poli.
Celé minulé století proměnilo síně tovární ve veliké
hřbitovy, kde na tisíce útlých duší zahynulo fysicky
Vmorálně pro skývu tvrdého chleba. Ale nejen sto
letí liberálního opojení, nýbrž ani století „dítěte“ ne
může se dosud vykázati důkazy, že aspoň děti jsou
chráněny před nenasytným molochem bezohledného
výdělkářství.

Roku 1907 vydán byl anglický spisek „Výkřiky
dětí“, v němž autor vypráví o bezměrné bídě, v jaké
tisice londýnských dětí žijí. Provádí čtenáře špinavými
ulicemi a tmavými světnicemi, v nichž bydlí rodiny
o 6 a 7 členech a v nichž pracují děti již ve věku
pěti let. Pracují od časného rána až do pozdního
večera za mzdu 2—8 h za hodinu. Nevědí, co jest
zdravý vzduch, nevědí nic o dětských hrách. Malá
mzda a velká chudoba nutí obyčejně rodiče, aby dětské
práce co nejvíce využitkovali. Proto život chudých
dítek nezná zlatého mládí,jejich život jest pouhým
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živořením a jest tak nevlídný, jako jsou nevlídné lon
dýnské mlhy.

Jako v Anglii, tak také i v bohaté Americe shle
dáváme dětskou prací dosud u velikém rozsahu a nikdo
by to aní neuvěřil, že ve svobodné Americe. bývají
děti nejvíce honěny do úmorné práce. Dle úředních
zpráv bývají často i šestileté děti zaměstnány v přá
delnách po celý den při I2tihodinové pracovní době.
Statistika napočetla celkem v průmyslu americkém
1,750.178 dětí, z nichž pak 1Oletých 142.105 dětí, které
místo do obecné školy musily do továrny na výdělek.)
President Roosevelt ustanovil komisi, aby vyšetřila
pracovní poměry v uhelných dolech a povšimla Si
zejména práce dítek. Komise shledala celé řady ukrut
ností, jichž zaměstnavatelé se dopouštějí beztrestně na
zaměstnaných dítkách. Bylo shledáno, že dítky mladší
14 let byly nuceny pracovati až do 12. hodiny noční.
Mzda při této práci obnášela 14—26 h za hodinu.
Jedno z dítek vydělalo si za 8'/, měsíce pouze 44 K.
Výsledek tohoto šetření odhalil bezohlednost moder
ního vykořisťujícího systému a vyburcoval veřejné
svědomí, aby takovému vydírání nevinných dětí byla
učiněna přítrž.

Ještě ohyzdnější zločiny, páchané hromadně na
bezbranných dítkách, odhaleny byly r. 1902 ve Francii,
která vychloubá se svou vzdělaností a svým pokrokem.
Od r. 1893 zakázána test ve Francii tovární práce dítek
pod 13. rokem věku. Zákonem tímto postižení byli
nejvíce majitelé skelných hutí, kde se děti zaměstnávaly
poměrně tehkou, ale proto přece nepřiměřenou prací.
Ve skelných hutích každý dospělý dělník potřebuje.na
pomoc jednoho či dva, z nichž jeden mu podává for
mičky, aby do. nich mohl ukládati skelné bubliny na
foukací rouře vyfouknuté, a druhý skelnou bublinu od
roury odstřihuje. Dělník sám musí býti silným člo
věkem se zdravými plicemi. Zato jeho pomocníci pro
lehkou práci mohou býti i nedospělé dítky. Poněvadž
zákon zakázal používati dítek domácích pod 13 let

1) Soz. Rundschau, 1907, č. 10.
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a starší děti vyžadovaly již větší mzdy, obrátili se ma
jitelé hutí skelných do ciziny, zejména do Italie, kde
zvláštními agenty kupovali nedospělé děti od 8 až do
IO let, jimž však stáří v knížkách pracovních a prů
vodních listech bylo zfalšováno na 13 až 14 let. Tyto
zakoupené dítky byly krutě vykořisťovány a v pravém
slova smyslu týrány. Poněvadž je měli úplně ve své
moci, nebyli nucení z nich nikomu účty skládati, živili
je stravou nejhorší, pouhými odpadky všeho druhu,
jichž nebylo možno již nikde jinde zužitkovati. Dohled
nad dětmi veden velice přísně, aby dítky bály se co
pověděti aneb utéci. Zato však nešetřeno ranami.
Většina dítek byla samá modřina, samá rána. Tělo
bylo nadobro vyhublé, sotvaže se na nohou držely.
Tím způsobem dítky italské byly k smrti přímo odsou
zeny a nemilosrdně utloukány. Nejen továrníci a dohlí
žitelé dítek, ale i sami: dělníci surově s dětmi za
cházeli. Zločiny tyto odhalil po dlouhém pátrání spolek
v Turině na ochranu vlašských dělníků za hranicemi.
Na základě zjištěných případů ujala se vláda italská
ubohých dětí a zakročila cestou diplomatickou ve
prospěch malých otroků.

Ve Francii dle zprávy inspektorů továrních bylo
r. 1899 zaměstnáno 302.846 dělníků ve stáří od 13
do 18 let a počet tento stále vzrůstá, kdežto počet
dělníků dospělých stále se zmenšuje. Zákon francouzský
z r. 1893 dovoluje zaměstnávati dítky mladší 13 let,
když mají lékařské vysvědčení, že na svůj věk jsou
dostatečně vyvinuty. A takových dítek bylo v továrnách
r. 1899 zaměstnáno 2027.:)

Zprávy tyto dokazují, že zejména ditě i v nynější
době je téměř stejným způsobem bezohledně a ne
lidsky vykořisťováno, jako tomu bývalo za dob neob
mezeného panství liberální výroby na počátcích uply
nulého století. Také tehdy anglická královská komise
odhalila věci, -nad nimiž celý svět trnul.z) Nalezeny
byly pětileté děti, které šily rukavičky 14 až 16 hodin

1) Časopis „Naše Listy“, 1902, čís. 43.
2) Dr. Herkner: Dělnická otázka, str. 143—150.
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denně do pozdní noci. V přádelnách shledání byli
hoši ve stáří 12—15 let, kteří byli nuceni pracovati
od 6 hodin ráno v pátek až do 4 hodin odpoledne
v sobotu bez ustání, mimo krátké doby k jídlu a jedné
hodiny spánku o půl noci. A tuto 36 hodin trvající
práci konali v nezdravé místnosti, kde se trhaly vlněné
hadry, takže vzduch přeplněn byl celým mořem prachu
a škodlivých odpadků.')

Vzpomeneme-li dále, že na počátku našeho sto
letí odkryto bylo v Kyjevě celé doupě poutních že
bráků a celý dodavatelský závod dítek kradených a
uměle k nepoznání zmrzačených, aby vzbuzovaly soucit
lidí a vyžebranými penězi živily své mučitele, musíme
přiznati, že naše moderní a pokrokem se vychloubající
doba neliší se nikterak od surových mravů pohan
ského Říma, kde také děti pohozené žebráci vyhledá
vali a mrzačili za stejně mrzkým cílem.

Rovněž v Rakousku shledáváme práci dětí ve
velikém rozsahu. Dle úřední statistiky *) z r. 1898,
která je dosti kusou, shledáno, že ze 3,207.674 dětí,
školy navštěvujících, zaměstnáno bylo v průmyslu a
při pracech hospodářských 154.791 (459/,). Statistika
tato neodpovídá však skutečnosti, poněvadž ústřední
spolek učitelstva vídeňského napočítal, že v Dolních
Rakousíchpracuje za mzdu 3669/, všech dětí. Po
dobně v Čechách v 172 školách z 29.666 dětí shle
dáno, že výdělečnou prací bylo jich zaměstnáno 217%,
a v Jablonci docela pracovalo 25:99/, dětí mladších
nežli osmiletých. Osob mladistvých (pod 16 let) bylo

6 eno r. 1908v závodechživnostenských82.4590
0).

V německém průmyslu zaměstnáno bylo r. 1890
27.485 dětí a 214252 nedospělých dělníků. Následkem
ochranného zákona z r. 1891 klesl r. 1893 počet dětí .
na 5911, avšak od té doby opět vzrůstá, takže r. 1902
napočteno bylo již 8077 dětí v továrnách a nedospě
lých dělníků 316.303.*)

1) Dr. Neuschl: Křesťanská sociologie II., 1900, str. 88.
*) Národohosp. Obzor 1903, str. 346.
5) Dr. Hitze: Die Arbeiterfrage, str. 22.



—279—

R. 1905 bylo v průmyslových podnicích továr
ních napočteno celkem 392.509 mladistvých dělníků
pod 16. rokem. věku, z nichž bylo 140.147 dívek.
V počtu tomto děti pod 14. rokem byly zastoupeny:
5771 chlapců a 4474 dívek. R. 1906 počet mladistvých
dělníků pod 16. rokem vzrostl na 424.501 (149.944
dívek) a počet dětí pod 14. rokem: 6228 chlapců a
4619 dívek. Ve Švýcarsku r. 1888 bylo napočteno
v továrnách mladých dělníků (zejména italské dívky)
ve stáří 14—18 let 22.790 (14'39/, všeho dělnictva), r.
1901 již 35.272 (1459/;).")

Z uvedených přehledů přicházíme ku přesvěd
čení, že práce dětí jest moderním zlem, které má v zá
pětí veliké škody v ohledu fysickém i mravním pro
celou lidskou společnost a že ku všem soucilným srd
cím musí proniknouti výstražný hlas věhlasného papeže
Lva XIII., jenž volá: „Práce dětí vyžaduje zvláštní lidu
milné ochrany. Nelze dopustiti, aby dílna a továrna
zmocnila se dětí, dříve než tělo a duch přiměřeným
věkem nabyly náležitého svého rozvoje. Předčasným
napětím ničí se v mladistvé bytosti rozvoj sil a když
jednou květ mládí jest zmařen, pak další všecek vývoj
politováníhodným způsobem jest znemožněn.*)

Nedá se upříti, že nejhorší výstřelky dětské práce
byly již ochranným dělnickým zákonodárstvím odstra
něny za posledního desítiletí, ale přece ještě není do
stižena ideální ochrana dítěte, jak doklady, z nejno
vější doby čerpané, jasně to potvrzují. — Ještě dnes
v řemeslné výrobě, v obchodě, v domácím průmyslu,
při polním hospodářství, při domácí práci zůstává dítě
namnoze bez ochrany, takže dosud jsme vzdálení od
uspokojivé úpravy dětské práce. Ještě dnes doléhá na

zájmy národů, přísná povinnost, aby pečovali o nut
nou ochranu mládeže k zajištění jejího zdravotního,
rozumového a mravního vývoje.

1) Monatschrift f. ch. S. R. 1908, str. 421.
, *) Encyklika „O otázce dělnické“ v českém překladě

„Čas. Uvah“ str. 31.
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130. Výdělečná práce však neničí sama jenom
mladou generaci, nýbrž všecky jiné příšerné stíny mo
derní kultury postihly mladistvé bytosti a zaplašily
z dětských oček jejich obvyklou bezstarostnost, stíra
jíce nemilosrdně úsměv a radost z předčasně sestár
lých lící.

Moderní děti trpí všemi časovými chorobami fy
sickými a mravními. Užas budí veliká úmrtnost útlých
dětí (kojenců), soustrast vzbuzuje nedostatečná výživa
dětí školou povinných, o pomoc volá opuštěná, zmrza
čená, osiřelá mládež a pomoci vyžaduje zpustlost ne
dospělé generace.

Trudné poměry životní (zejména bytové) nižších
tříd zaviňují velikou úmrtnost kojenců. Dle statistiky
připadá na 1000 obyvatelů dětských úmrtí: Ve Švéd
sku 16:3, Norvéžsku 166, Irsku 18:1, Dánsku 182,
Anglii 18:4, Belgii 19:6, Švýcarsku 198, Francii 21'6,.
Německu 23, Italii 25:4, Srbsku 273, Rakousku 277,
Uhrách 31, Rusku 31—33:4.1) Rakousko v úmrtnosti
dětí je předstiženo jedině Uhrami a Ruskem. Zjev
tento lze vysvětliti tím, že se v Rakousku rodí ročně
průměrně 120.000 dětí nemanželských, z nichž pouze
15.000 může býti přijato do nalezinců, kdežto přes
100.000 dětí je vysázeno smrti hladem.?) Z Rakouska
opět Čechy vykazují vysokou úmrtnost kojenců v po
měru k jiným zemím naší říše, takže zjev tento ukládá
zajisté malému národu našemu se stanoviska národo
hospodářského i národního vážné povinnosti.

Jestliže dítě chudé rodiny překoná tyto nepříznivé
životní poměry, jest mu podstoupiti boj s hladem za
doby návštěvy Školní. Velká část dělnických rodin
mívá k snídani, obědu i večeři trochu špatné kávy a
mnohdy několik brambor místo chleba. Mnohé dítě
přinese si do školy skývu suchého chleba, s kterou
musí vystačiti přes--—poledne.místo -obědu a při tak
nedostatečné výživě má býti ve škole klidně pozorno
a má ve vědeckém ohledu činiti pokroky.

1) Rozhledy „Čecha“ I. č. 33.
*) Protokol I. rak. kongressu na ochranu mládeže 1907,

str. 29.
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Rok od roku vzrůstá počet dětí zanedbaných a
opuštěných. Dle výpočtu zemské statistické kanceláře
z r. 1908 napočteno bylo v Čechách sirotků úplných
10.841, polosirotků 23.857, dětí rodiči opuštěných
9560, dětí mravně zpustlých 1538, dětí ochrany po
třebných 40.413. Dle dat zemského výboru bylo téhož
roku podporováno v 77 sirotčincích, vychovatelnách,
útulnách a 11 ústavech odborných pro děti choré, ze
zemského fondu sirotčího 847, v rodinách 4192, čili
dohromady 5039 sirotků ze 40.413 dětí, které ochrany
potřebovaly. V království Českém napočteno bylo r.
1905 hluchoněmých 5441, z nichž bylo opatřeno ve
4 ústavech (církevních) 417 či 7*/,. K dětem dlužno
přičísti osoby nevyspělého a pomateného rozumu, pro
tože potřebují též ochrany jako nedospělé děti. Choro
myslných napočteno 10.306, z nichž v ústavech opa
třeno 5028, čili 4959/,; idiotů bylo 2114.) Slepých
napočteno 4125, z nichž pouze 346 bylo opatřeno
(7/,), větší část slepých dítek (76/,) vyrůstá beze
všeho vzdělání a jest odkázána na almužnu.

131. Mládež trpí také zlým nakládáním se strany
necitelných lidí, ba i vlastních rodičů. Veliké vzrušení
způsobil protest křesťansko-sociální strany na sněmu
dolnorakouském na podzim r. 1903, kterým žalováno
bylo na necitelnost lékařů ve veřejných nemocnicích.
Poslanec Schneider předčítal z lékařského časopisu
„Medicinische Wochenschrift“ ze dne 17. dubna 1902
článek, v němž se doznává, že nemocným osobám
nedospělým, ponejvíce učedníkům, byl očkován po
hlavní jed, aby se mohl studovati celý vývoj a průběh
nemoci. Více než 40 dítkám, a sice kojencům, byl
vočkován jed tuberkulín za příčinou dalšího studia
o průběhu nemoci. Interpellanti ukázali na zlořády,
které se páchaly před tváří veřejnosti na bezbranných
dětech ve -jménu vědy vzdělanými lidmi. -Ve Stock
holmu dr. Janson konal pokusy s černými neštovicemi
na nalezencích, jak r. 1891 ve veřejné přednášce do
znal. O případech podobných mohli bychom přinésti
na sta dokladů z evropských dětských nemocnic.*)

r) Dvořák, uvedený spis str. 88..
+) „Katolické Listy“ z 12. listop. 1898.
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Vzrůstající mravní zdivočilost nešetříani nevinných
dítek, proti nimž dopouštějí se ohavných ukrutností.
Ve velkých městech velmi zhusta nalézají se mrtvoly
útlých dítek, jichž bylo dříve pohlavně zneužito. Na
podzim 1906 byl odsouzen v Beyreuthu ženatý učitel
Můller, který illetou školačku nejprv znásilnil a pak
sekerou utloukl, když ji nemohl zardousiti. Téhož roku
mnichovská „Allg. Rundschau“ v červnu přinesla článek
dra. Versena, který i u nás zaslouží si pozornosti. Dr.
Versen píše: „Otcové a matky! Srdce vaše zajisté
svírá smrtelná úzkost, když čtete v novinách zprávy
o zvířecích surovostech a zločinech proti mravnosti,
páchaných na dětech! Případy takové množí se měrou
úžasnou. V Basileji nalezena hrozně zohavená mrtvola
osmileté dívky v nádražním záchodě. Dítě bylo muče
no, znásilněno a pak nožem rozřezáno. V Kodani na
lezena těchto dnů, čtvrt hodiny od lesního restaurantu,
mrtvola devítileté dívky, která byla do krve zbičována
a pak znásilněna. Představte si muka této politování
hodné oběti zvířecí vilnosti! Nelze si je vlastně před
staviti. Čím je hyena nebo tygr po krvi žíznící proti
takové bestialitě člověka! Není mnoho shnilého v naší
společnosti, co musí býti odstraněno ? Především dlužno
ucpati kalné zdroje, jimiž v široké vrstvy lidu vnáší
se jed masochismu a sadismu, které po zničení všech
ušlechtilých pocitů vrcholí ve vilné vraždě. Jinak pro
padneme všeobecnému sezvířečení. Jistá knihkupectví
stále rozesílají prospekty knih, které vzdor svému vě
deckému přestrojení či spíše právě jím jsou s to zrůd
nost a Surovost vnésti do všech vrstev.“

Dr. Berger v habilitační práci na universitě
v Bordeaux r. 1894 uveřejnil studii o lidské ukrutnosti

„následkem nezkrocených vášní a vrozené zdivočilosti.
Nutno zde počítati se zjevem trvalým, který stále ohro
žuje bezbranné dítě. V Dánsku zavedla liberální vláda
tělesný trest 27 ran holí pro zločiny nemravnosti na
dětech páchané, protože případy tyto za posledních let
se ztrojnásobily.

Touha po lehčím živobytí dusí často i všeckyVY.. vv
nejněžnější city v srdci vlastních rodičů ke vlastní krvi.
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Bývá to zcela obyčejným zjevem, že matky odkládají
zejména nemanželské děti, ponechávajíce starost o je
jich výživu veřejné dobročinnosti.

132. Shledáno bylo též, že rodiče nutí dítky své
nejenom k řádné výdělečné činnosti, nýbrž že zneuží
vají jich k zaměstnání nepočestnému. Hnusem otřáslo
se srdce každého citlivého člověka, když pročítal
zprávy o trestním processu ve Vídni r. 1908. proti hr..
Veithovi, který nutil nedospělou dceru po léta k ne
kalému řemeslu, by sám mohl rozkošnicky žíti, až
zneuctěná dívka sama sebevraždou vyprostila se z tenat
otce-dareby. Podiv vzbudilo provolání, které vydalo
presidium c. k. krajského soudu v Hradci Králdvé:
dne 15. října 1908, v němž stýskáno na to, že dosud.
udržel se v četných obcích soudního okresu nechanic
kého mezi chudými vrstvami obyvatelstva neblahý
zvyk, posílati děti po 14. roce věku jejich do ciziny
s harfou. Podle šetření okresního soudu v Nechani-
cích živilo se potulným tímto životem v cizozemsku.
ještě 108 dětí a to:

Ve stáří od 14 do 16 let 7 děvčat a 6 chlapců.
» » » 16 » 20 „ 33 " „ 29 »

»„ »„ »„ 20 » 24 » 17 »„ » 16 „
V provolání úředním nalézáme posudek tohoto potul-
ného řemesla. „Jest všeobecně známo, jakých těles
ných trampot jest snášeti dětem v dálných, často ne-
hostinných krajinách, jak tyto trpí hlad, jak mnohé
ditě předčasně hyne, a jak valná část nezletilých při
náší si z cesty zárodek nemoci nezhojitelné. Netřeba
též uváděti v pamět, jakým nástrahám a příkořím vy
dány jsou nezletilí při provozování hudby od lidí
krčmy navštěvujících a lihovinami rozjařených a jak
mnohé, ještě nezkažené děvče, ochrany rodičů a pě
stounů postrádající, na cestách takových propadá
i mravní zkáze, jen následkem útoků ve stavu bez
branném na ně učiněných.“ Státní úřad stěžuje si dále
v provolání na bezvýslednost námahy učitelstva, du
chovenstva, veřejného tisku, státních a samosprávných
úřadů, aby nešváru tomu, tělesnéi duševní blaho ne
zletilých podrývajícímu, učiněna byla přítrž. Všecky
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tyto snahy dovedou podnikatelé hudby, mezi sebou
dobře zorganisovaní, mařiti úskokem, kterým dovedli
si opatřiti průvodní listy k cestování do ciziny. Zlu
tomuto po letech v okresu nechanickém páchanému
A mezi obyvatelstvem hluboce zakořeněnému nelze
ovšem učiniti přítrž najednou, ale nutno proti němu
bojovati opět organisací všech lidí dobré vůle.

133. Nedbalost vlastních rodičů, osiřelost a ne
dostatečné vzdělání i zlý příklad společnosti způsobil
v mládeži ohromný mravní úpadek, kterému kulturní
státy hledí čeliti výchovou zanedbané mládeže v po
lepšovnách. V Anglii bylo koncem r. 1933 v nuceném
vychování 23.873 chovanců, na něž bylo věnováno
117 mill. K. V Prusku stála r. 1904 výchova 20.000
mladistvých zanedbanců téměř 6 mill. M. Ve Francii
r. 1991 bylo nuceně vychováváno 21.658 zanedbaných
dětí. V Rakousku bylo r. 1903 jenom 1521 chlapců a
288 děvčat v polepšovnách, ačkoliv jest známo, že
mravní poměry zanedbané mládeže vyžadovaly by
stejné péče jako v jiných státech.

Rok od roku vzrůstá počet mladistvých zločinců.
Ve Francii r. 1905 připadla celá čtvrtina zločinů proti
životu a zdraví lidskému nedospělým ve stáří od 16
do 21 let, ačkoliv nedospělí tito tvoří pouze osminu
veškerého obyvatelstva. Čísla nejlépe dokazují úžasný
vzrůst zdivočilosti mládeže. V roce 1830 bylo odsou
zeno 6979 mladých provinilců ve věku od 16 do 21
let. R. 1850 bylo jich odsouzeno 13.910, roku 1870
19.684, 1880 23.319, 1890 27.309, 1900 30.485 a po

sléze r. 1905 31.441. Většina těchto mladých zločinců
byla již v letech dětských postrachem ulice a náležela
k pověstné tlupě mladých zločinců, které ovládají
ulice Paříže noční dobou. Nedávno stíhala bezvýsledně
policie 3 mladé zločince, kteří krátili si dlouhou chvíli

ctím, že vybírali si -zaterč svého revolverového cvičení
chodce po ulici. Zatčen byl l3letý hoch, který učinil
sázku, že za jednoho večera odpraví šest lidí. Byl by
skoro sázku vyhrál, neboť byl zatčen, když již čtyři
lidi zavraždil.:)

1) Časopis „Nový Věk“ 1903 čís. 44.
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Stejně trudné poměry panují v Německu. Roku
1885 bylo v Německu odsouzeno nezletilých 30704,
r. 1890 41.003, r. 1894 45.504, r. 1898 47.975. Za 10
let zvýšila se zločinnost mládeže v Prusku o 1989,
kdežto u dospělých stoupla pouze o 38/,. Nejinak
jest tomu v Italii, kde r. 1890 napočteno mladistvých
zločinců 30.000, r. 1894 35.600, r. 1898 44.047.')

O zdivočilosti ruské mládeže přinesly „Národní
Listy“ ze dne 19. ledna 1907 z péra ruské spisova
telky S. Smirnové trudné zprávy. Smirnová píše, že
prvý rok revoluce stáli v popředí studenti vysokých
škol, v druhém roce postoupili své místo gymnasi
stům, kteří považovali se za svéprávné občany a zor
ganisovali se podle způsobu dospělých lidí. Na své:
schůze obesílali si professory a představené, jimž na
řizovali, jak se mají k nim chovati. Celou řadu zlo
činných skutků ruské mládeže uvádí spisovatelka a
končí svou úvahu: „Naše škola byla vždycky špatná,
ale revoluce ji dobila.“

134. V Rakousku počet nezletilých zločinců každo
ročně stoupá. Od r. 1874 do r. 1880 odsouzeno bylo:
mladistvých zločinců ve stáří do 18 let celkem 1768.
Za 20 let později od r. 1899 do r. 1903 bylo odsou
zeno nezletilých 5482. Po 20 letech se přestupky mla
distvých zločinců již ztrojnásobnily. Ve stáří od 16 do
20 let vzrostl poměr odsouzených o 313%/,, kdežto
u dospělých přibylo kriminality pouze o 199/,. Zjev
tento nazván jest z povolaného místa „strašlivým zlo
řádem“. Z 5099 mladých trestanců, r. 1903 uvězněných,
pouze 18%/; nemělo žádného vzdělání, kdežto druzí
měli obecné vzdělání. Z 895 chovanců polepšoven r.
1903 bylo ve stáří: do 10 let 10:39/,, od 10 do 14
38:19/, od 14 do 16 279%, od 16 do 18 2019, od
18 do 24 049/,. Z těchto 895 chovanců pouze 5959,
nebylo ještě soudně trestáno, kdežto druzí již potre
stáni byli. Co se tkne vychování v předchozích letech,
bylo 72*/, vychováno v domě otcovském u rodičů,

1) Monatschrift f. ch. S. R. 1908, str. 423.
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kdežto 28%/,bylo vychováno mimo rodinu.) Z toho
zjevu patrno, že ve mnohých rodinách tříd nižších
mravrií výchova jest naprosto nedostatečná. V lednu
1909 I3letý školák Skála v české obci Radešovicích
u Říčan zavraždil a děsně zohavil /leté děvčátko řez
nickým nožem, zneuživ ho dříve pohlavně. Současně,
když v obci 7 četníků pátralo po vrahu, zavraždil po
znovu týž zpustiík děvčátko 5Sletéa jedno Jleté nožem
poranil. Při zatčení se přiznal teprv tehdá, když mu
byly poskytnuty cigaretty a opojné nápoje. Ze 6600
v r. 1905 pro zločin odsouzených ve věku od 10—20
det bylo 2507 úplně nuzných, 3910 žilo v chudobných
"poměrech a 183 bylo v dobrých poměrech. Je z toho
zřejmo, že chudoba a opuštěnost zaviňují spustlost
mládeže.

Zpustlost a zanedbanost mládeže rakouské do
„sáhla takového stupně, že i sama státní správa uznala
„za vhodné zvláštním oběžníkem ministerstva na pod
zim r. 1908 všem povolaným činitelům vložiti na srdce
důtklivou péči o zanedbanou mládež.
: Ve výnosu tomto obrací ministr zřetel školních
úřadů na věci následující: Aby se předešlo zpustlosti
mládeže, jest třeba, aby dítky již v době před školní
povinností, v níž především matka povolána jest k vý

„chově a v případech, v nichž pro výrobní činnost jí
dítě vychovávati nelze, bylo před nebezpečím chrá

:něno. K tomu povolány jsou především zahrádky dět
ské. Počet těchto jest sice značný, ale i přesto nelze
popírati, že na poli tom zvláště mezi četným obyva
telstvem dělnickým lze ještě mnoho doháněti. Aby vy
učovací správa osvědčila svůj zájem pro tato opatření,

jest ministerstvo ochotno ke zřizování nových opatro
ven pro dítky, pokud prostředky k tomu vyměřené
postačují, přiměřeně na ně přispívati.

S druhé strany však třeba uvažovati o prostřed
„cích k záchraně mládeže školou povinné mimo dobu
vyučování. Zde bude zapotřebí dětských útulen a
„ústavů zaměstnávajících, do nichž by mládež mimo

1) Gutachten zu den Verhandlungsgegenstánden des |
„ústerr. Kinderschutzkongresses in Wien 1907.
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školní hodiny byla uváděna a zaměstnávána k účinné
mu zamezení nebezpečenství ulice.

Má-li však škola svému vychovatelskému úkolu
dostáti, musí se především obraceti zřetel ku pravi
delné návštěvě školy, k čemuž jest třeba používati
všech dovolených kázeňských prostředků. A pokud se
těch dětí týče, při nichž obyčejnými kárnými prostředky
nic se nesvede, byly zemské školní rady upozorněny
na zřizování kárných tříd. V důsledku vychovatelské
povinnosti učitelstva leží, aby pilně všímali si učitelé
též chování mládeže mimo školu, za kterýmž cílem jest
oprávněno k odstranění různých nepřístojností nejen
užívati paedagogicky osvědčených a přípustných pro
středků, ale i dovolávati se spolupůsobení školních
úřadů, místní policie a poručenstva soudu.

Výnos ministerstva vyučování neuvádí sice pří
činu zpustlosti mládeže, ale jest přece pozoruhodným
projevem, doznávajícím úředně zpustlost školní mlá
deže, což dosud zastánci moderní školy houževnatě
popírali. Netvrdíme, že škola zaviňuje snad zpustlost
mládeže, protože víme, že mládež pustne vlivy škol
skými i mimoškolskými, ale opakujeme s důrazem své
přesvědčení, že nutno ve škole chápati se všech pro
středků, kterými srdce mládeže se zušlechťuje. Nesmí
se tedy v nynější době mravní pokleslosti mládeže
vylučovati ze školy výchova náboženská, která přece
nejpůsobivěji zušlechťuje mysl dětskou. Ministerský
výnos dále naznačil, že nynější stav mládeže zaslouží
pronikavé nápravy a že k nápravě této povolána jest
správa státní, Škola, rodina a celá společnost.

Odranné prostředky.

Pomocnou ruku k vyhojení neblahých poměrů,
které tak těžce dopadají na slabé dítě, musí poskyt
nouti všichni povolaní činitelé. Předmětem starostlivé
péče musí býti dítko od svého narození až do doby,
kdy nabývá dospělosti a může samostatně již o sebe
pečovati.
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135. V. přední řadě povolán jest sťáťk tomu, aby
ujal se péče o ditě, protože dle získané zkušenosti
nestačí nikterak soukromá dobročinnost, aby napravila
všecky křivdy spáchané na dětech vlastními rodiči a
společenskými poměry. V Rakousku ovšem dlouhou
dobu leželo pole sociální ladem a proto zákonodár
ství státní neudrželo stejného postupu se skutečným
vývojem poměrů společenských. Nebylo pozorováno,
že v opuštěné mládeži hrozí veliké sociální nebezpečí.
Teprv tehdá, když vzrostlo pokolení zanedbané a 0
hrožovalo svou zdivočilostí veřejný řád, poznala státní
správa nutnost repressivních opatření a jala se uklá
dáním trestů klásti meze zpustlosti mládeže. Když však
všecky repressivní prostředky nedovedly zameziti
vzrůst zločinné mládeže, seznáno, že nutno voliti jinou
cestua sice cestuzáchrany(preventivy—prozíravé
výchovy), která má za účel zameziti rozumnou a bed
livou výchovnou péčí zpustlost zanedbané a opuš
těné mládeže. V jiných státech, na př. ve Francii,
v Anglii, ano iv Uhrách, ujal se stát již před lety ener
gicky opuštěné mládeže.

136. Poněvadž nutno ochrannou péči věnovati
dítěti hnedle po narození, jest prvním hlavním člán
kem této péče nejprv ochrana malomocného chudého
novorozence, jenž jest odkázán celou Svou existencí
na své okolí. Jest třeba účinnou ochranu poskytnouti
útlému společenskému dorostu a odvraceti od něho
v mezích možnosti všecko hrozivé nebezpečí, jakož
i pečovati o to, aby dítě bylo nejenom na živu drženo,
nýbrž i k životu schopné vychováno. Jest tedy prvou
povinností státu, aby vhodnými prostředky čelil veliké
úmrtnosti dětí vůbec a kojenců zvláště. Hlavní vinu
na úmrtnosti dětí nesou buď nepřiměřenévýživné zvyky
neb zaměstnání matčino, špatné bytové poměry, jindy
nedostatečný přístup vzduchu, jindy nakažlivé nemoci,
jež vznikají následkem špatné pitné vody a následkem
nedostatečné kanalisace. Hlavní pozornost jest věno
vati dětem nemanželským, od rodičů zanedbaným a
pak chudým matkám, jimž nedostává se vlastního pří
střeší, ani rodiny, v níž by za těhotenství a při porodu
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našly nutného útulku a potřebné výživy.') Dále jest
třeba věnovati pozornost úpravě přirozené a přímě
řené výživy kojenců manželských i nemanželských
prsem mateřským. Tam, kde přirozená výživa není
možnou a nastati musí umělá výživa dítěte, nastává
povinnost povolaným činitelům, aby chránili dítě před
škodlivými vlivy umělé výživy nepřiměřenými potra
vinami. Statistika dokazuje, že děti uměle živené de
setkrát vyšší úmrtností předstihují děti, živené mlékem
mateřským. Je to zejména úkolem městské správy, aby
umožnila zásobování chudiny bezvadným dětským
mlékem a usnadnila vůbec výživu obyvatelstva měst
ského nefalšovanými potravinami za přiměřené ceny.
Tržní policie jest ponějvíce v rukou obecní správy,
které také jest možno, aby zřizovala tržnice a lidové
obecné kuchyně, kde chudina za levný peníz může
získati přiměřenou potravu.z) V tom ohledu je Hradec
Králové prvým městem českým, které zřídilo r. 1909
hygienický ústav pro výrobu zdravého mléka pro vý
živu kojenců.

Skvělého výsledku dodělal se v záchraně kojenců
uherský stát, jenž zákonem již od roku 1901 zavedl
přímo vzorná opatření ve prospěch dítek až do 15.
roku věku jejich. Dle téhož zákona vede stát ná
klad na děti opuštěné až do roku 7., kdežto obce
nesou náklad až do r. 15., po kterém roce péče o děti
opuštěné připadá již veřejnému chudinství. Každoročně
přispívá stát uherský 4,000.000 K na opatření ve pro
spěch dítek a již r. 190! bylo ve 13 sirotčincích a
v 760 dětských koloniích ošetřeno 15.467 opuštěných
dětí. Za děti opuštěné považují se ty, jimž vlastní ro
diče aneb příbuzní nemohou poskytnouti hmotné vý
živy a mravní výchovy. Při této péči o dítě řídí se
stát uherský moderními zásadami: Kojencům zabezpe
čuje se výživa prsem mateřským, dítě svěřuje se vý
chově rodinné, pěstounům, a jen děti slabé a nemocné
vychovávány bývají ve zvláštních sirotčincích.*)

1) Protokol I. rak. kongressu pro ochranu dětí 1907, str. 24.
2) Dr. Herkner: Dělnická otázka, str. 42.
s) Monatschrift f. ch. S. R. 1905, str. 486.

19
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V Čechách pojal zemský výbor do rozpočtu na
r. 1908 novou položku 40.000 K, která sloužiti bude
v přední řadě k tomu, aby svědomitým pěstounkám,
které vyživují nalezence dle předpisů aspoň 6 měsíců
výhradně prsem, dostalo se při dosavadní příliš nízké
náhradě ošetřovné přiměřené odměny za péči svěře
nému dítěti věnovanou. Mimo to řiditelství nalezince
pražského bylo zmocněno, aby byly z opětovné, dó
rozpočtu pojaté položky ročních 2000 K vypláceny ob
vyklé odměny zasloužilým pěstounkám. Ordinariatní
list královéhradecké diecése 1908 č. 4. upozorňuje
duchovní správy na tyto zvýšené odměny za ošetřo
vání nalezenců, by při vhodných příležitostech spořá
dané rodiny byly získávány pre výchovu nalezenců.

137. Dětem chudým dlužno věnovati péči též
v pozdějším věku a zejména školní mládeži nutno za
opatřovati potravu, kde rodiče pro chudobu nemohou
povinnosti své dostáti. Dítě školní nedostatečně živené
nemůže činiti žádného duševního pokroku a proto se
duševně zanedbává a propadá zkáze.

Tomuto nebezpečí věnuje nynější doba náležitou
pozornost a proto státy, obce i dobročinné spolky
zřizují při školách tak zvané polévkové ústavy, které
pečují o to, aby dítku. chudému v poledne podá
vány byly teplé pokrmy. V Paříži školní stravovny
jsou zřízeny ve všech 20 částech města, na jejichž
vydání připlatila obec r. 1900 1,000.000 franků. Z úhrn
ného počtu 172.705 žáků bylo chudých 142.693 a
mezi ně bylo rozdáno bezplatně aspoň 6,000.000 porcí.
V Anglii v 118 školních okresích zřízeny byly školní
jídelny. Na jejich výlohy vydáno bylo r. 1905 přes
700.000 K. V Londýně jest živeno 16“/, veškerého
žactva, protože bylo policejně zjištěno, že 122.000 dětí
chodí bez snídaně do školy. V Německu 1905 rozdaly
berlínské dětské kuchyně v zímě 457.000 porcí. Také
v Čechách z popudu c. k. místodržitelství zahájena
byla akce polévkových ústavů v zimě r. 1902—3. V 93
politických okresech zřízeno bylo 864 polévkových
ústavů, které podělily 128.887 školních. dětí 3,322.000
porcemi za úhrnný náklad 178.330 K. Průměrná cena
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1 udělu obnáší 5—10 h. Nízka cena tato vysvětluje
se tím, že díla tohoto ujali se mnozí dobrodinci, po
skytujíce zdarma místnosti, palivo aneb potraviny.
Nutno. též vděčně uznati zásluhy učitelstva o lidumil
nou tuto akci.

meziti jen na blaho hmotné, na zdraví a život, nýbrž
dlužno zvýšenou měrou jí rozšířiti též na blaho duševní.
Upadek rodiny a zhoubné vlivy společenské na povahu
mládeže nutí školské kruhy, aby při výchově mládeže
volily nejlepší a nejúčinnější prostředky. V posledních
20 letech převládal ve školství názor, že třeba rozum
dítěte obohatiti největšími poznatky, aby ze školy bylo
řádně vypraveno do těžkého zápasu životního. Za
nedbávána při tom byla výchova vůle. Vzrůstající zlo
činnost mládeže následkem chabé vůle vede však ku
přesvědčení, že nutno systém vyučovací pozměniti a
větší pozornost věnovati ztužení vůle. Znamenitý fran
couzský statistik professor Alfréd Fuillée vyznává:
„Základní chybou našeho vyučovacího systému jest,
že převládá názor intellektualistický a rozumářský,
dědictví to posledního století, který připisuje poznání
vědeckému přehnanou roli vésti člověka mravně.“ Vě
dění bez svědomí jest zkáza duše.)

Týž názor o pochybeném systému vyučovacím
sdílí proslulý paedagog Dr. Foerster, docent university
v Curychu. Zmíněný učenec na kursu záchranné a
hygienické paedagogiky v Mnichově r 1907 odsuzoval
moderní směry v paedagogice, které povolují člověku
úplnou svobodu, aby dopřál si všech požitků dle své
chutí k naprosté své zkáze a k svému úpadku. Ná
sledkem toho vůle lidská stále slábne a nedovede vze
příti se požadavkům rozpoutaných vášní tělesných. Dr.
Foerster jest toho názoru, že jest nutno č'ověka vésti
výchovou sebepřemáhání a že vůle chovancova musí
býti podporována v náklonnosti k dobrému dobrým
příkladem jednak vychovatelů samotných, jednak pří
kladem vznešených světlých povah z dějin světových,

') P. Krose: Jak náboženské vyznání působí na mravnost,
str. 76. :
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zejména pak světlým příkladem nejsvětějšího zaklada
tele křesťanství, Ježíše Krista. Dr. Foerster klade veliký
důraz na blahodárný vliv křesťansko-náboženské nauky.
Psychotherapie uznává, že největší suggestivní půso
bivost na utišení slabých a chorých duchů má zase
inspirace duševní a náboženství.

Moderní děti potřebují vedle vědomostí také dob
rého vedení ve škole a zejména dobrých vzorů ve
svých učitelích, aby vycházely ze školy náležitě obr
něny proti celé legii nástrah a pokušení, jimiž moderní
společnost útočí na nevinné duše.

139. Výchovu školní vystřídá po letech školní po
vinnosti vychova spoiečenská, která je zrovna tak dů
ležitou pro rozvoj nezletilého člověka jako výchova
školní. Veliká čast nezletilé mládeže vstupuje ihned
po letech školních do života praktického a uniká tak
kontrole svých rodičů, kteří namnoze pro starosti
o vezdejší chléb nemohou vůbec dětí svých náležitě si
všímati. A tak nezletilá mládež v této době přechodu
z dětství do jinošství, kdy potřebuje vlastně nejvíce
pomocné ruky, bývá ponechána zcela vlivům spole
čenským, které často zničí úplně símě dobré, zaseté
do srdce mladistvého rodinou a školou.

Dnešní poměry sociální v posledních letech valně
se změnily v neprospěch mravní výchovy, a proto čím
dále tím větší zástupy mladých jinochů a dívek pro
padají zkáze. Jest to zajisté v zájmu každého národa,
aby neztrácel v mládeži škole odrostlé řádné přísluš
níky, a proto nesmí v této kritické době ani jediná duše
ujíti náležité sociální výchově.

Prostředků sociální výchovy je hojný výběr. Sem
spadají pokračovací a odborné školy všeho druhu pro
jinochy i dívky. Sem příslušejí všecky podniky směřu
jící k pěstění intellektuálního a uměleckého vzdělání
lidového. Sem dále dlužno zařaditi všecky vzdělavací
spolky a ústavy, vedoucí k povznesení rozvoje těles
ného i mravního, jako spolky tělocvičné, protialkoholní,
ethické, náboženské atd. Posléze připomínáme zde různá
sociální dobročinná zařízení výchovného směru, jako
besídky učňů, patronáty služebných děvčat, lidové
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knihovny, lidová musea a divadla. V cizině shledána
skvělá zařízení ve prospěch nezletilé mládeže. Tak
v Londýně zařízeno jest 12 vyšších vzdělavacích ú
stavů, zvaných polytechniky pro mládež, kdež v útul
nách a společenských místnostech poskytuje se mlá
deži příležitost k rozumovému vzdělání, k tělesnému
utužení a ku příjemné i slušné zábavě. Také u nás
tělocvičné jednoty sokolské mnoho přispívaly k vytvo
ření vlasteneckého a mravního charakteru dospívající
mužské mládeži, pokud nebyly zachváceny v kalný
vír ničivých živlů protináboženských. Že dnes sokolská
myšlenka namnoze živoří a nesetkává se s bývalými
úspěchy, dlužno přičísti z valné části nezdravým filo
sofickým ideám, otravujícím mysl a kazícím charakter
členstva. Ve Francii shledány též celé řady zařízení,
které směřují k tomu, aby mládež nezletilou uvedly
na cestu dobrou a napravily to, co pokazila beznábo
ženská škola. Zejména cíl tento sledují poučné večery
pro mládež, kde konají se přednášky za doprovodu
světelných obrazů.

140. Státní správa měla by bedlivě pečovati o to,
aby mládež nebyla vydána v šanc nebezpečí, které
plyne ze zvrhlého popisného a výtvarného umění ve
službách pornografie. Bedlivý zřetel měla by censura
věnovati krvavé a oplzlé literatuře, která šmahem kazí
fantasii, soudnost a povahu nezletilé mládeže. Nedávno
četli jsme projev barona Hocka, zastánce volné školy,
kterým líčí přesvědčivě mravní zhoubu následkem
špatné četby. Policie měla by v zájmu prospěchu ce
lého národa pečovatí o to, aby nesvědomití obchod
níci pro Špinavý zisk nekazili nezletilou mládež
reklamními necudnými pohlednicemi ve svých výklad
ních skříních. Nesoudné davy měly by se dáti poučiti
odborníky, že potlačením necudných tiskovin neutrpí
nijak umění, protože uměleckými výtvory nejsou.

Zaznamenáváme projev povolaného odborníka.
Slavný malíř německý Dr. Hans Thoma odsoudil ve
veřejných listech mnichovských duševní kuplířství ná
sledujícími slovy: „Zničení veřejné cudnosti jest těž
kým proviněním. My umělci nechtějme státní správě
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a policii stěžovati, vidí-li se nucena, Šíření necudných
spisů a fotografií prohlašovati za veřejnou nemravnost,
jež provádí se řemeslněji a zištněji, nežli se to kdy
díti může od ubohých tvorů, jež ve své bídě jsou
známy jako „padlé“. Vyrabitelé obscenních fotografií
jsou a zůstanou svůdci mládeže a lidu, oni s uměním
nemají nic co činiti, a umělci mohou je směle setřásti
se svých šosů. O umění vyrabitelů necudných fotografií
nelze. ani mluviti, a žádný solidní umělec výrobků ta
kových neužije. Nelze vůbec říci, že by policie k vý
stavám toho druhu počínala si příliš přísně, já bych
v ohledě tom zakročoval jinak. Tvrdí se, že umění
malířské bez plastické nahoty obejíti se nemůže, ale
mně se zdá, jakoby mnohý umělec nahotinami chtěl
chudobu svého umění, své invence zakrývati. Nastal
malířský zlořád, všude, na domy, na hrnce a nádoby,
na hodiny a studny ženské hlavy a těla pleskati; to
přece nemohu nazývati rozvojem malířského umění.
Utvoří-li se spolek z vážných mužů ze všech stran a
stavů proti veřejné nemravnosti, a uváží-li se příčiny
založení spolku, pak nemusí proto umění míti obavu,
že by jím přišlo ke škodě. Takový spolek má za účel
ochranu zdárného vývoje mládeže.“')

Projev tento by mohl stačiti, aby státní moc po
skytla ochotně pomocnou ruku na potlačení hlavního
zdroje zpustlosti mládeže. Daleko snazším je ochrana
před zkázou, nežli náprava zkažené již povahy. Ze
mládež má býti chráněna účinnými státními počiny
před předčasným kouřením, před zhoubným morem
alkoholismu a prostituce, vyplývá jasně z děsné po
hromy, jakou působí zmíněné neřesti v mladé duši.

141. Dalším úkolem státu je, poskytovati dětem
opuštěným a zpustlým zvláštní právní ochranu na
poli občanského i trestního práva.

Právní ochrany domáhá se nejprv nalezenec,
který dosud, ačkoliv je ze všech lidských tvorů nej
opuštěnějším, požívá nejmenší míry právní ochrany.
Hnedle od té doby, kdy takové opuštěné dítě vydáno

1) „Čech“ z 28. července 1906.
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je z ústavu na venek pěstounkám, začíná utrpení ma
lého robátka, které odnáší vinu svých rodičů. Jako
nemluvně znamená nalezenec pěstounce předmět vý
dělku a v dospívajícím věku nedoznává lepšího osudu.
Když po 6 letech odevzdán je ubohý nalezenec vlastní
matce aneb příslušné obci, vzrůstají jeho útrapy tím
větší měrou, čím více dovede v dospívajícím věku
chápati všecko to nezasloužené odstrkování a poní
žení. Vlastní matka, která po 6 let dovedla v sobě
potlačiti mateřský cit k odloženému dítěti, pokládá je
nyní za břímě, prozrazující její poklesek a obmezující
další její svobodu. Když obec je nucena za nezvěst
nou aneb zemřelou matku ujmouti se nalezence, zřídka
kdy najdou se v ní lidé, kteří by v konání dobra na
lezencům spatřovali náboženskou a mravní povinnost.
Obyčejně ubohý tvor považuje se za nutné břímě,
které obec umísťuje provedenou „licitací“ buď do nej
zanedbanějších rodin, aneb vyživuje bídnou stravou,
„po pořádku“ v jednotlivých staveních nerudně udě
lovanou. Nikdo si nevzpomene, aby odstrkovanému
sirotku věnoval vlídné slovo poučení a vedl-ho k po
čestnému životu. Možno se pak diviti, že v zane
dbané, zatrpklé duši vyvine se nenávist k těm, kteří
nikdy se nepokusili buditi v ní city ušlechtilejší? Není
to zcela přirozený postup, že zanedbaný nalezenec
rozmnožuje časem řadu zpustlé mládeže, která tím
více se zatvrzuje ve své zlobě a záští vůči nepřátel
ské lidské společnosti, čím více vzrůstajícím poznáním
pociťuje tíhu nezaviněného osudu? Jak často nucen
byl státní zástupce při trestním přelíčení vyznati, že
na lavici obžalovaných měli by vlastně zasednouti ti,
kteří udusili v mladém zpustlíku všecek mravní lidský
cit svou bezohlednosti! Metlu strašlivou pletou si na
sebe obce samy, které nekonají sociální a mravní po
vinnosti k opuštěným nalezencům.

Stát měl by tedy zavésti zákonný bedlivý dozor:
a) aby děti do 6. roku věku svého byly pokud možno
buď u vlastní matky aneb ve spořádaných rodinách
ošetřovány a b) by obce, případněokresy zřídily ve
řejné sirotčince, kam by se po 6. roce nalezenci k vý
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chově svěřovali, kdyby: buď vlastní matka a příslušná
obec účelnou výchovu zanedbávaly aneb kdyby pří
slušnost nalezenců nebyla ještě rozhodnuta.

Rovněž otázka poručenství není tou dobou na
potřebné výši, jednak pro nedostatek způsobilých
osob v poručenství, jednak i pro neuvědomělost do
movské obce. Pokrok v tomto směru učiněn tím, že
v projektované osnově všeobecného občanského zá
koníka přiznává se ženám právo ku převzetí poru
čenství nad sirotky a tím zajisté vyhledány byly v řa
dách žen nejzpůsobilejší orgány k výkonům poručen
ským. K ochraně přirozených a zákonitých práv dítek
zřízena byla organisace poručenská, která se jeví
v právním ochranném oddělení v nalezinci a při
okresních sirotčích radách.!*

142.Také trestní právo bylo nutno v poslední době
přizpůsobiti společenskému rozvoji. Dosud bylo s mla
distvými vinníky zacházeno stejným způsobem jako
s dospělými. Postup tento odpovídal sice trestající
spravedlnosti, ale opomíjel mravní a výchovný úkol,
kterým trestní právo má býti vždycky prodchnuto.
Z toho důvodu uznána dosavadní trestní praxe za ne
přiměřenou i zhoubnou a zaveden jiný trestní postup
při nezletilých provinilcích. Zanedbané děti postrádají
pečlivého vedení a laskavého upozornění na poklesky
mládí. Z nedostatku potřebné péče pustnou a dopou
štějí se často z nerozumu a nevědomosti četných po
klesků. Proto na přestupky zločinné zanedbané mlá
deže dlužno stanoviti jiné měřítko nežli na promyšlené
zločiny dospělých zločinců. Zvláštní soudce a zvláštní
postup jednání jest nutným při zločinech mladistvých
provinilců. Před několika lety soudce americký John
Lindesey z Denveru podnikl šetření v 60 policejních
okresech velkých měst, aby vypátral příčiny, ze kte
rých pramení zločinnost mládeže. Výsledkem tohoto
šetření bylo zjištěno, že větší část zločinů dětských
pramenila ze zanedbané výchovy, a že tedy rodiče

1) O sirotčích radách jedná časop. Právník 1905 a 1909
seš. 1. a 2.
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měly na nich spoluvinu. Z toho vysvítá, že vlastními
vinníky jsou rodiče a že tito v přední řadě mají býti
potrestáni. Následkem toho zavedlo 11 států severo
amerických trest na rodiče, jichž nedbalostí děti přišly
na dráhu zločinnou. Zákon v Kolorádu ustanovuje, že
nedbalí rodičové při prvním přestupku svých dítek
mají býti podmínečně odsouzení, kterýž trest se vy
koná tehdy, jestliže dítě dopustí se zločinu druhého.
Zařízení toto mělo dobrý výsledek, neboť počet opě
tovaných zločinů dětských klesl na minimum. Ve
všech amerických státech byla v poslední době zave
dena reforma v soudnictví mladistvých provinilců.
Všude jest jenom jediný soudce, který zločiny dětí
soudí. Trestní řízení s dětmi děje se s vyloučením ve
řejnosti a pouze soudci a zvlášť ustanovenému do
zorci mládeže jest přístup dovolen. Dítě samo prohla
Šuje aneb popírá svou vinu a svědkové bývají voláni
jenom tehdá, když dítě zapírá V mnohých státech
není ani od tohoto soudního dvoru vyšší odvolání
možné. Dětský soudce projednává také všecko zlé
nakládání, vykořisťování a svůdnictví dětí, takže není
jenom soudcem, ale také jejich ochráncem.

Včíšina států vyloučila trest vězení pro mladi
stvé provinilce, kteří bývají dopravování do zvláštních
polepšoven, kdež setrvají tak dlouho, dokud se cho
vání jejich nezlepší. Obyčejně však dítě potrestané
bývá s podmínkou na svobodu propuštěno, že se
zločinu bude varovati. Nad podmíněně odsouzenými
provinilci provozuje dětský dozorce dobrý dozor, ne
boť týž jest povinen dítě často navštěvovati, na
pomínati před nebezpečím a v dobrých předse
vzetích posilovati, o čemž každých 15 dní musí
podati dětskému soudci podrobnou zprávu. Uřad do
zorce dětí jest velmi obtížný, zodpovědný a jest také

„velmi slušně placen, na př. v Milvaku plat dětského
dozorce obnáší 9000 fr.

Dětský soud byl zařízen po prvé v Chicagu r.
1889 a dnes shledáváme je v 24 státech. Osvědčily
se velmi dobře, neboť statistika dokazuje, že z 5000
dětí, které v Chicagu za posledních 5 let byly pod
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mínečně odsouzeny, pouze 8—109/, upadlo do předeš
lého přestupku. Zajímavo jest, že i v New Yorku,
kde téměř 80.000 dětí nemůže navštěvovati škol, bylo
v letech 1903—1905 podmínečně odsouzeno 3377,
z nichž pouze 17"/, stalo se zpětivými.

V Německu zřídili zákonem z r. 1900 tak zvané
opatrovní výbory, které se ujímají mladých lidí, v ne
bezpečných poměrech žijících. Poskytují pak trestním
úřadům cenný materiál k seznání povahy a osobních
vlastností, na něž nutno při výměru trestu zřetel vzíti.

V Mohuči zřídili zvláštní soudní dvůr pro mlá
dež. Všichni mladí provinilci jsou přikázání zvláštnímu
soudci, na něhož jsou přenesena také poručnická
práva pro mladé lidi. Tím způsobem docíleno spojení
mezi trestem a vychováním, ovšem teprv od-toho oka
mžiku, kdy mladý člověk následkem přestupku „přišel
ve styk se soudcem. Poručenská péče musí však člo
věka dříve si všímati a poklesek jeho hleděti zameziti.
Za tím cílem se nese zřízení v Kolíně nad Rýnem,
kde poručenský soudce jest zároveň trestním soud
cem pro nezletilé lidi svého poručenského soudního
okresu, kteří se dopustili trestných skutků. Zde poru
čenský soudce předchází trestnímu a proto má již
dokonalou znalost všech osobních poměrů provinilců,
kteří přicházejí před trestní tribunal. V Rakousku vy
dalo ministerstvo spravedlnosti 21. října 1908 nařízení,
aby mladí provinilci, kteří se dopustili trestného čínu
před dokonaným 18. rokem věku svého, byli souzeni
soudci, poručenský úřad zastávajícími, a zvláštním se
nátem. Přelíčení má se konati zvláště a odděleně od
dospělých provinilců.t) Osnovou zákona z II. listop.
1908 se nařizuje nucená výchovná péče zanedbané a
opuštěné mládeže, když rodiče nemohou aneb nechtějí
plniti své povinnosti k dětem. Osnova značí krok ku
předu v rakouském trestnictví, kde dříve mladistvý
provinilec byl odsuzován podmíněně a trestán byl jen
při opakovaném -přestupku. Nebyly to ni trest ani vý
chova. V Anglii zákony z r. 1854, 1893 a 1899 byla

r) Soziale Rundschau 1908 seš. 12.
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nařízena rozsudkem nucená výchova mladých provi
nilců ve zvláštních školách místo trestu v káznici.

143. Stát má poskytovati ochranu přirozených dět
ských práv před vykořisťováním na poli výdělečném..
Výdělečná práce dětí byla v továrnách omezena
ochranným zákonodárstvím v jednotlivých státech:
Ve Švýcarsku r. 1887, Anglii 1878, Rakousku 1884,
Německu 1891, Francii 1892. Ve Francii nesmí býti
v továrnách zaměstnány děti pod 13. rok věku svého,
v Německu, Rusku a Belgii pod 12. rok, v Anglii pod.
11., ve Švýcarsku pod 14. Pracovní doba ve Francii
pro nezletilé pod 16 lety obnáší 10 hodin, v letech
od 16—18 nejdéle 11 hodin; v Německu a Rusku děti
od 12—14 roků smějí nejvíce 6 hodiň v továrnách býti
zaměstnány; mezinárodní kongres v Lucernu r. 1908
zakazuje každou noční práci v průmyslových podni
cích do 18. roku. Zákaz tento jest bezvýminečný pro
děti školou povinné a nedosáhnuvší ještě 14. roku
věku svého. V některých podnicích může noční práce
býti nezletilým po 14. roce svěřena, ale pří tom noční
klid musí čítati nejméně 11 hodin: a to od 10. hod.
večer do 5. z rána.

V Rakousku nesmějí býti děti před dokonaným
12. rokem používány ku pravidelnému zaměstnání živ
nostenskému. Mladistvých pracovníků pomocných mezi
12. a 14. rokem smí se používati jenom ku práci 8
hodin trvající. Na sjezdě vídeňském r) r. 1907 bylo
stěžováno, že se používá dětí v hostincích při noční
práci. V továrnách nesmí se dětí před dokonaným 14.
rokem užívati, mezi 14. a 16. rokem může se jim svě
řovati jenom lehčí práce, která není na újmu jejich
zdraví a tělesnému vývoji. Sociálně-politický výbor
říšské rady r. 1908 vypracoval osnovu zákona o práci
dětí dle těchto zásad: Děti smějí býti zaměstnávány
jenom potud, pokud ve svém zdraví, v tělesném a
duševním vývoji nejsou ohrožovány a pokud jim
práce nebrání ve vykonávání školní povinnosti. Před
12. rokem nesmějí býti děti vůbec k žádné výrobní

1) Protokol! str. 51.
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práci používány, leč když běží o lehčí práci polní,
ale ani k polnímu hospodářství nesmí se užívati dětí
pod 10. rokem, a to ještě dětí vlastních. Ku práci
smí se užívati jedině dětí vlastních a když se má
práce svěřovati cizím dětem, které nepatří k rodině,
nutno to ohlásiti politickému úřadu. Noční klid v mě
sících zimních od října do března platí pro děti od
8. hodiny večerní do 8. hodiny ranní. V letních mě
sících do 7. hod. ranní. Práce na poli nesmí trvat
déle než 6 hodin, ostatní práce jen 4 hodiny. Ve svá
teční a nedělní dny práce dětí se zakazuje vůbec.

Zákonodárství všímalo si dosud dětí zaměstna
ných v továrnách, ale také děti a nezletilí při řemesle,
dopravnictví, obchodu, zejména pak v domácké vý
robě a při polním hospodářství potřebují stejně účinné
zákonité ochrany. Práce namáhavá nezletilých dětí od
14. do 18. roku má škodlivé následky na tělesný a
duševní rozvoj mládeže, neboť vyčerpává neobyčejnou
měrou všecky tělesnésíly. mladistvých pracovníků,
takže nejsou schopní duševního rozvoje. Dětí hynou
fysicky, hynou duševně, propadají zkáze a stávají se
metlou společnosti.

144. Jako stát, tak i zermě a obce mají povinnost
všímati si ochranné péče mládeže, protože činnost
tato souvisí těsně s veřejným chudinstvím, které ne
popíratelně spadá do kompetence země i obce. V krá
lovství Českém shledáváme již po celá desítiletí veliký
úhor na poli sociálně-politickém .a proto přes'26 let
zůstává nevyřízena osnova zákona o úpravu veřejného
chudinství ve sněmu zemském. Následkem toho není
dosud rozřešen spor mezi kompetencí zemské a státní
správy ve přispívání a rozdělování břemen na insti
tuce lidumilné pro mládež; nejsou dosud náležitě vy
týčeny hranice působností a povinností území, okresů
-a jednotlivých obcí v otázce řešení úkolů, vyplývají
cích z péče o chudinské opatření mládeže.

Obce jsou přetíženy břemeny školními, správ
ními i chudinskými a proto snaží se svaliti se sebe
všelijak břemena, vyplývající z úkolu péče o mládež,
aniž by při tom uvážily, zdaž zanedbáním péče o malo
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mocné dítě nepřipravují si v budoucnosti daleko větší
povinnost sociální při nápravě vyspělého zpustlíka,
jehož výchova v mládí byla lehkomyslně zanedbána.

Péče o opuštěnou a osiřelou mládež měla by
se organisovat i na jednotném základě, jako instituce:
zemská za pomoci zdrojů, plynoucích ze zemského
fondu sirotčího, a za součinnosti obecních podpor,
které by se poměrně s ohledem na poplatnost obcí
spravedlivě rozvrhly. Tato pak společná akce země a
obcí organisovanou soukromou dobročinnosti byla by
podporována. Péče o dospělé chudé, jichž opatření
nevyžaduje žádného zvláštního odborného vedení,
mohla by se ponechati chudinství obecnému.

Následkem vídeňského kongresu pro ochranu
dětí z r. 1907 a na vyzvání jubilujícího mocnáře pro
budil se u nás v Čechách čilejší zájem o prospěch
mládeže. Zřízeny byly v Praze zemské poradní sbory,
komise pro ochranu dětí, které zahájily již činnost za
účasti kruhů úředních i soukromé dobročinnosti. Zem
ské komise pro národnost německou zřídily r. 1908.
ochranovny v Oseku pro 50 hochů, ve Švádově pro
50 mrzáčků a v Oberleitensdorfu ochranovnu pro 50
opuštěných dívek. Dlužno uznati, že německé kruhy
v zemi české již dříve vystihly veliký dosah organi
sace a centralisace veškeré soukromé dobročinnosti,
což má nejenom význam sociální, ale v přední řadě
národnostní. Německé kruhy zřídily již r. 1906 ústřední
ústav pro ochranu mládeže, zvaný „Zentralstelle fůir
Kinderschutz und Jugendfiirsorge“. Tím předstihli zá
stupcové němečtí kruhy české v otázce velikého do
sahu, nebof organisací a centralisací veškeré dobro
činnosti provedli přesnýkatastr dětí chudých, zejména
v okresích smíšených, a. soupis lidumilů, ve kterém
ocitl se nemalý počet také našich zámožných lidu
milů, čehož se stanoviska národnostního je svrcho
vaně želeti.!)

Ve výboru české zemské komise pro ochranu
dětí zasedají sice mužové v každém směru vážnost

1) Dvořák: Ochrana mládeže, str. 79.
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budící, ale postrádáme zde přece zástupce katolického
organisovaného lidumilství, kterému v Čechách náleží

"nepopíratelně přední místo v záslužné péči o zmrza
čenou, osiřelou a zanedbanou mládež. Prostý kaplan
Hofmann se svým „Utulkem sv. Josefa“ dovedl by

"nadchnouti k větší obětavosti kruhy české nežli osví
cený theoretik ve školství. Není potřeba tolik filoso
fických úvah jako činorodých podnětů!

145. Soukromá dobročinnost. Státní a obecní
"péče o chudou a zanedbanou mládež nikterak nevy
lučuje součinnost péče soukromé, protože nadšená
soukromá lidumilnost vlévá oheň a teplo do státních

-a obecních předpisů chudinských. Soukromá péče
ujímala se také mládeže chudé, opuštěné a zanedbané

„dříve, než stát a obec uznaly za nutno věnovati po
zornost mládeži. Jako všude jinde, tak i v Čechách
shledáno, že z organisovaného spolkového lidumil
ství vycházely ušlechtilé podněty, které stát a obce
účinnou podporou uvádějí v život. Šetřením zemské
statistické kanceláře napočteno bylo r. 1996 v Čechách
536 spolků pro podporu a ochranu mládeže, z nichž
r. 1905 podporovalo 376 spolků úhrnem 54.415 dětí;

-423 spolky vykazovaly jmění 45 mill. K. Směry pů
sobnosti těchto spolků jsou velice pestré. Spolků na
podporu chudé mládeže bylo 360, pro stravování

„mládeže 80, na ochranu mládeže 26, pro udržování
- opatroven a útulků 21, pro udržování sirotčinců 16,

pro péči o sirotky a dětí zpustlých 14, pro feriální
-osady 17, pro vydržování asylů a opatroven 5. Škol
-ních ústavů polévkových r. 1905 napočteno 1990 a
krejcarových spolků školních přes 100. Český feriální

-spolek r. 1905 vyslal na venek 589 dítek, a vedle
"toho bylo dobrodinci v lázních na léto umístěno 41
ditě. Německáferiální kolonie vyslala na venek r. 1905

-400 dětí. Sem ovšem patří zmíněné již obě zemské
"komise pro ochranu dětí.

Součinnosti veřejné a soukromé dobročinnosti
"jest v Čechách nutně zapotřebí, protože veliké ještě
pole bídy lidské volá po lidumilné pomoci. Na do

„tazník, zaslaný .r. 1908 správám škol ohledně mládeže
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potřebné ochrany ve věku školou povinném, došly
jen ze 68 školních okresů odpovědi, z nichž vychází
na jevo, že z 3642 školou povinných dětí bylo stiženo
neduhem tělesným 2000, slabomyslností 1566, epilepsií
207, choromyslností 19, a' mravně ohrožených bylo
718. Výkaz tento jest ovšem kusý, poněvadž statistika
dětí zmrzačelých dosud vzdělána nebyla. Mladistvých
mrzáků do 14 let odhaduje tou dobou přední pra
covník na poli dětské otázky, MUDr. Dvořák, as na
8000—10 000. Nalezenců v Čechách mimo ústavy vy
kazuje statistika c. k. místodržitelství r. 1905 celkem
11.560, z čehož připadá na pražský nalezinec 6483 a
na vídeňský 5077.!)

Nejen příkaz náboženský a příkaz lidskosti, ný
brž i povinnost vlastenecká káže, abychom k hospo
dářskému uplatnění přiváděli každou národní jednotku
naší mládeže, která jest budoucností národa. Nepo
hrdejme chudou a zanedbanou mládeží a nepovažujme
ji za méně cennou mládeže ostatní. Buďme si toho
vědomi, že mládeži opuštěné a zanedbané nutno vě
novati větší ještě pozornost, nežli dítěti požívajícímu
lásky mateřské. Zanedbáním dětské výchovy a úpad
kem mládeže ve zpustlost pozbyli bychom jednak
celé řady lidí, z nichž náležitou výchovou mohli by
se státi platní národní pracovníci, jinak vypěstili
bychom si vlastní vinou metlu v nebezpečném prole
tariátu, který by se jednou pomstil na společnosti za
nedbalost v povinné péči projevenou. Spatřujme do
konalost křesťanské mravnosti v péči o nejnižší a
nejopovrženější v očích světa, neboť nespočívá doko
nalost mravní ani ve velkolepých činech, ani v by
strosti ducha, ani v obrazotvornosti skvělé, nýbrž
v denním plnění povinností obyčejného života a pro
kazováním lásky těm, v nichž jeví se obraz Boží dle
slov Spasitele: „Kdokoliv přijal pachole ve jménu
mém, mě přijal“ (Mat. 18, 5.)

Cenu mládeže postihla sociálně-demokratická
strana a proto postarala se o organisaci mládeže na

') MUDr. Dvořák v uved. spise str. 90
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základě svých zásad. Na sjezdě ve Stuttgartě v srpnu
1907 uvedeny byly organisace v 16 zemích evropských
s 60.000 členy. Nejvíce sociální mládeže vykazuje
Dánsko. V Rakousku napočteno 4200, v samých Ce
chách 3500 členů. Na sjezdě mládeže sociálně-demo
kratické v Berlíně r. 1908 založen byl svaz dělnické
mládeže v Německu, do něhož vstoupilo ihned 76
spolků se 6000 členy, a zároveň bylo sděleno, že
i mládež jižního Německa počtem as 4000 do svazu
říšského vstoupí. Sociální demokraté pochopili, že
každá strana musí se doplňovati dorostem a proto si
dorost vychovává již ve školní mládeži, pro niž od r.
1907 vydáván zvláštní časopis. Zjev tento musí býti
vážnou pobídkou pro stranu křesťansko-sociální, aby
nezanedbávala výchovu dorůstající mládeže, protože
by ztratila všecky ty mladé duše, které po vystoupení
ze školy zachváceny byly zvrácenou výchovou sociální.
O výchovu dorostu řemeslnického pečují „Besidky
učednické“, které při účelném vedení mají narok na
státní subvenci dle výnosu ministerstva veřejných prací
z 10. listopadu 1908 č. 18.365. Záleží tedy jen na
dobré vůli, aby mládež řemeslnická byla dobře vedena.

146. Společná akce ve prospěch nuzné, osiřelé
a zanedbané mládeže nalezne také porozumění u du
chovenstva. Příkaz Kristův, jenž důtklivě varoval před
pohoršením maličkých, a příklad církve, která po sta
letí v dítkách spatřovala vzácný předmět své pastýř
ské péče, musí nadchnouti i klerus v nynějších do
bách, aby přiložil ruku k dílu tak záslužnému a po
třebnému.

V minulém století, kdy vytvářely se nové poměry
se všemi svými stíny, církevní kruhy v Čechách vě-.
novaly dětské otázce přiměřenou pozornost. V konsi
storní kurrendě z diecése královéhradecké uvedeno je
nařízení z 28. ledna 1858, kterým se duchovní správ
cové vybízejí, aby věnovali pozornost nalezencům,
svěřeným péči pěstounů. Duchovní správcové mají
přihlížeti k tomu, aby pěstounové poskytovali ditkám
nejen potřeby životní, ale i náležitou výchovu. Zejména
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ve škole má duchovní správa mravní rozvoj nalezenců
kontrolovati.

Dětem v hospodářských podnicích zaměstnaným
věnují péči provinciální synoda pražská a diecésní
synoda královéhradecká. Patrně již před 50 lety vy
kořisťovala liberální soustava hospodářská bezohledně
nedospělých pracovníků na ujmu jejich nábožensko
mravního rozvoje. Otcovskými slovy ukládá se du
chovním správcům péče o děti tovární.) Dnešní do
bou nelze ani nalézti dosti působivých slov o potřebě
výchovné péče mládeže. Děsivá pokleslost mladé ge
nerace volá sama po nápravě.

Jestliže kdy jindy býval zájem o řádnou výchovu
mládeže úctyhodným a důležitým podnikem, stává se
dnes, kdy již školní děti páchají vraždy z vilnosti,
svrchovanou nutností časovou, jak učí osvícený papež
Lev XIII.slovy: „Za dnů naších a za přítomného stavu
světového, kdy mládež od nejútlejšího věku tolika a tak
těžkými nebezpečenstvími je obklopena, nelze nic ča
sovějšího si pomysliti nad výchovu, jež spočívá na
zásadách víry a mravů.“ *) 

iv.

Myšlenkový základ spravedlivé
sociální politiky.

Jako v každé politice, tak i v politice sociální
dlužno oceniti hlediska, kterých bývá šetřeno při volbě
vhodných prostředků k dosažení vytčeného cíle. Soci
ální politika jest opravnou činností, směřující k od
stranění nepříznivých poměrů hospodářských a spo
lečenských, ve kterých při dnešním světovém hospo
dářství všecky vrstvy společenské, zejména však vý
robní stavy žijí. Předním úkolem sociální politiky jest,

1) Acta conc. prov. Prag. 1860 Tit. II. c. 8. p. 63 Statuta
synod. diec. Reg. hrad. 1863 Č.VIII. p. 14. :

2) Encyklika „Humanum genus“. 
20
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vhodným zákonodárným opatřením zajistiti smír mezi
materielní kulturou a osobním blahobytem jednotliv
covým, poskytovati účinnou ochranu nejen kapitálu,
ale i práci, podporovati socialisaci hodnot mravních,
které by posilovaly lidstvo ve snažení po potřebách
jen skutečně rozumných a dovolených.

147. Tomuto úkolu sociální politika dostojí jen
tehdá, když spočívá na základě nábožensko-mravních
zásad a když snaží se vytvořiti společenský a hospo
dářský řád, jenž by odpovídal požadavkům mravního
zákona. Dnes nesrovnalost mezi obrovským vzrůstem
záloh hmotných a mezi osobním blahem jednotlivco
vým vzniká hlavně z dlouholetého řádění bezohledné
soustavy soukromohospodářské, jež spočívá na úplné
volnosti zištného pudu a na zůmyslném opovržení
zákonem Božím ve veřejném životě. Ohromné škody,
z hospodářství nekontrolovaného egoismu vzniklé,
napraviti a samotný rozpoutaný zištný pud do nále
žitých mezí a k nutnému respektu na veřejné blaho
lze přivésti nebezpečněji velikou mravní mocí, která
vyplývá z náboženské mravnosti. Jen ohled na věč
ného a vševědoucího soudce, nejvyššího pána člo
věka i přírody dovede člověku diktovati mravní po
vinnosti ku veřejnému blahu a stanoviti hráz hospo
dářské činnosti, kde přichází zištný pud do sporu
s požadavky spravedlnosti a lásky ku bližnímu.

Mravnost náboženská, až do vnitra lidského pro
nikající, dovede vytvořiti prospěšnému sociálnímu zá
konodárství závaznou sankci i tehdá, kdy selhávají
všecky pohnutky občanské a humanitní morálky. So
ciální neduhy moderní doby mají zřídlo své ve zvrá
cených názorech na životní úkol člověka, tedy ve
vlastním nitru lidském. Proto dlužno srdce lidské lé-.
čiti správným názorem životním současně, když od
Straňují se neblahé výsledky zvráceného principu ži
votního. Vždyť náboženství není jen souhrnem zbož
ných úkonů a liturgických obřadů, jak o něm po
vrchní a běžný názor soudí, nýbrž jest prvkem emi
nentně sociálním, neboť poučujíc člověka o jeho pra
vém posmrtném určení k věčné odplatě a poskytujíc
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nejmocnější pohnutky mravního cítění, tvoří pravidlo
vnitřního i veřejného života lidského. Sociální význam
náboženské nauky musí býti respektován v sociální
politice, chce-li býti skutečně lidovou a národní.

148. Z úvahy naší jasně plyne, že i sociální po
litika rakouská a česká přivodí jen tehdy nejen bla
hobyt, nýbrž i želaný sociální smír, jestliže činnost
svou založí na základě nábožensko-mravním. Z úvahy
naší plyne dále, že dosavadní neúspěch, zejména naší
české politiky lze zredukovati na pochybené stano
visko náboženské. Národ český, zrovna jako žádný
jiný národ na světě, netvoří úplně jednolitý celek;
neboť vedle znaků společenských a sespolečňovacích,
z nichž hlavním jest jazyk, shledáváme též v českém
národě i znaky rozrůzňující, na základě jichž tvoří se
různé třídy a vrstvy v lůně národa. K rozrůzňujícím
znakům národním patří zejména zájmy hospodářské
různých výrobních stavů, názory náboženské, vědecké
a sociální. Tyto odstředivé znaky nabyly v národě
českém poslední dobou takového vrchu, že kladou se
výše nad společný znak národní příslušnosti. Dospěli
jsme ke zkušenosti, že idea národnostní již neposta
čuje k udržení jednoty národní, proto hlavní předsta
vitelka české politiky, strana mladočeská ztratila všecky
bývalé své přivržence, kterým nedovedla mimo jazy
kovou politiku nic jiného poskytnouti svým úzkým
programem. V lůně národa českého počaly se tvořiti
na základě třídních zájmů a světového názoru jednotlivé
frakce, u nichž myšlenka národnostní ocítá se již na
druhém místě za zájmy třídními, jak dokazuje spo
lečný postup liberálů, sociálních demokratů a agrární
strany na říšské radě bez ohledu na národnost, bě
ží-li o ideu třídním zájmům aneb světovému názoru
společnou.

Některé frakce české pro svou lhostejnostk otázce
národnostní nepěstují již ani politiky české, ba ne
pěstují ani spravedlivé politiky sociální, protože, ne
stojíce na stanovisku křesťanské spravedlnosti, sledují
výhradně prospěchové zájmy třídní. Jednotlivé frakce
české buď křesťanské zásady v sociální politice igno
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rují (většina staročechů, všichni mladočeši a agrár
níci), buď je přímo potírají (sociální demokraté, ná
rodní socialisté, radikální pokrokáři), aneb je posléze
zaměňují ideami humanitnímí (realisté). Dle tohoto
stanoviska k náboženským zásadám lze také posuzo
vati prospěšnost té které politické frakce české, neboť
čím dále od základu křesťanského jsou vzdáleny, tím
jejich sociální politika jest nespravedlnější a nená
rodnější.

149. Spravedlivou a národní sociální politiku
českou může pěstovati jen strana Katolického lidu,
která prospěchové zájmy jednotlivých společenských
tříd hledí na základě sociální nauky Kristovy uvésti
v soulad se zájmy národního celku při náležitém
ohledu k osobnímu blahu jednotlivcově. Katolická
strana svůj politický, kulturní a hospodářský program
vybudovala na zakladě správného pojmu o podstatě
člověka a společnosti celé, na základě pojmu o úkolu
jednotlivých společenských vrstev, o ceně práce, o
povaze a povinnostech majetku, proto program kato
lické sociální politiky jest jediným prostředkem, který
dovede zájmově roztříděné vrstvy národní sjednotiti ve
svorný šik pod korouhví sv. Václavskou.

Myšlenkové základy křesťanské sociální politiky
nalézáme ve zjevené nauce náboženské, zejména
v pravdách, které se přímo dotýkají společenského a
hospodářského života, jako na př. sedm posledních
přikázání desatera.

Fundamentální články křesťanské sociální poli
tiky jsou hlavně následující tři pravdy zjevené:

a) Nad světem vládne osobní a věčný Bůh, jenž
jest původcem a též posledním cílem každého člověka.

b) Člověk jest bytost složená z těla a duše ne
smrtelné. Život pozemský jest jen přípravou a zkouškou
pro život věčný. Zkouška tato záleží v dokonalém
plnění zákona Božího a který člověk ve zkoušce této
neobstojí, na věky bude zavržen.

c) První lidé, ve svatosti a blaženosti stvoření
jsouce, hřešili a následky jejich prvého hříchu dědičně
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přecházejí na všecky jejich potomky ve způsobu
různých běd a utrpení. Člověku jest nezbytně potřebí
milosti Boží, aby zachovával zákon Boží při stávají
cích následcích hříchu dědičného. Dobré reformy zákona
společenského dovedou sice lidem ulehčiti trudy ži
votního zápasu, neodstraní však nikdy se světa zlo a
utrpení, zejména nikdy nedovedou člověku připraviti
nebe na zemi.

Podrobněji nastínil ideový základ katolické soci
ální politiky nejnověji papež Pius X. zvláštním listem
(Motu proprio), v němž na základě okružních listů
svého věhlasného předchůdce Lva XIII. a dle zvlášt
ních instrukcí kongregace pro církevní záležitosti vy
dal základní pravidla pro sociální činnost katolíků
vůbec:

a) Lidská společnost, jak od Boha utvořena
byla, složena jest ze živlů nerovných, zrovna tak
jako i údy tělesné nestejné jsou; učiniti je všecky
rovnými jest věcí nemožnou a vedlo by ke zničení
společnosti lidské. (Enc. „Ouod Apostolici muneris“
z 28. pros. 1878.)

b) Rovnost různých občanských živlů spočívá
jenom v tom, že všichni lidé svůj původ od Boha
odvozují, že od Boha byli vykoupení a budou dle
míry svých zásluh Bohem souzeni. (Táž encykl.)

c) Z toho plynz, že v lidské společnosti dle zří
zení Božího stává nadřízených a poddaných, pánů i
sluhů, bohatých i chudých, učených i neučených,
vznešených i nízkých, jež všecky svazek lásky pojí,
takže si všickni navzájem pomáhati mají, aby ko
nečného cíle v nebi a zde na zemi hmotného i mrav
ního blaha dosáhli. (Táž enc.)

d) Člověku nepřísluší jen dočasný požitek ze
statků pozemských jako nerozumnému zvířeti, nýbrž
přináleží mu též právo trvalého vlastnictví nad ními
nabývati. Jeho majetkem mají býti nejenom věci spo
třebou vyčerpávané, nýbrž i trvale zůstávající. (Enc.
„Rerum novarum“ z 15. května 1891.)

e) Nedotknutelným právem přirozeným jest sou
kromé vlastnictví, vzniklé buď prací a pílí, nebo
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právním jednáním anebo darováním získané. Každý
může majetkem svým dle libosti rozumně nakládati.
(Táž enc.)

f) Aby propast mezi bohatými a chudými se vy
rovnala, jest potřebno povinnosti lásky a spravedli
vosti rozlišovati. Právní nárokyvznikají jen při porušení
spravedlnosti. (Táž enc.)

£) Právní povinnosti dělníků jsou následující:
Úplně a cele svých sil při práci užívati, jak při smlouvě
mezdní bylo ujednáno; nepůsobiti žádné škody ma
jetku ni osobě zaměstnavatele; při hájení vlastního
práva násilí se zdržovati a nikdy přitom do vzpoury
neupadati. (Táž enc.)

h) Závazné povinnosti pro kapitalisty.a zaměst
navatele jsou následující: Dáti dělníkům spravedlivou
mzdu. Nepoškozovati násilím, úskokem aneb zakrytou
lichvou jejich úspory; poskytovati jim volný čas ku
plnění náboženských povinností; nevystavovatí je v šanc
zlým pokušením a mravním nebezpečím; neodvracovati
je od smyslu pro rodinu a náklonnosti k šetrnosti;
neukládati jim pracovních břemen, na něž síla jejich
nestačí, aneb které s jejich stářím a pohlavím nejsou
v souladu. (Táž enc.)

i) Povinností lásky u boháčů a majetných jest
chudé a neduživé podporovati, jak to evangelium
předpisuje. Přikázání to jest tak přísné, že v den
soudu z jeho plnění zvláště účty skládány budou.
(Táž enc.)

j) Chudí nemají se však hanbiti za svůj nedo
statek, ani odmítati darů boháčů, majíce především na
zřeteli Ježíše Krista, jenž se mohl v bohatství naroditi,
ale stal se chudým, aby chudobu povznesl a ji ne
vyrovnatelnými zásluhami pro život věčný opatřil.
(Táž enc.)

150. Katolické sociální politiky české myšlenkový
základ vyjádřen jest pracovním programem, příjatým
na zemském sjezdě v Praze 17. června 1906:
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Program strany katolického lidu v Čectách.

A) Stanovisko kulturní:
Náboženství:

Přesvědčení jsouce, že hlavním základem zdra
vého vývoje rodiny, společnosti i státu, práva a mrav
nosti soukromé i veřejné jsou zásady náboženství
křesťanského: zasazovati se chceme o praktické pro
vedení zásad křesťansko-katolických —v zákonodárství
i ve všech poměrech veřejných. Zavrhujíce materiali
stický názor světový, stavíme se zásadně proti nevě
reckému liberalismu, jejž v době naší pokládáme za
příčinu rozkladu a sociálního, hospodářského i politi
ckého úpadku národů kulturních. Hájíme křesťanský
ráz rodiny jakožto první a podstatný základ spořádané
společnosti lidské a proto hájíme i svátostnost a ne
rozlučitelnost manželského sňatku.

Škola a osvěta:
Chováme přízeň k veškerému školství národa na

šeho a přejeme sobě, aby pravé vzdělání všem vrstvám
jeho co nejvíce a v mateřském jazyku přístupným se
stalo zřizováním a vydržováním přiměřeného počtu ná
rodních, odborných, středních i vysokých škol z pro
středků veřejných.

Zvláště žádáme a), aby školství obecné a měš
fanské zorganisováno bylo dle náboženského vyznání
dítek tak, aby se dostávalo dětem katolickým veške
rého vyučování dle zásad církve katolické a to od
učitelů přesvědčeníkatolického;

b) aby ani učivo ani způsob vyučování ve ško
lách středních nepříčily se zásadám křesťanským;

c) aby vysokým školám vrácen byl jich ráz křes
ťanský a aby pode jménem vědy nešířily se hypothesy
učení křesťanskému nepřátelské, které lid zdivočují a
znemravňují;

d) aby na školách odborných, hospodářských,
průmyslových, obchodních, pokračovacích a opakova
cích, jichž důležitost v našich poměrech plně uznáváme,
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pěstována byla výchova v duchu křesťansko-katolickém
vyučováním náboženským a účastněním se úkonů ná
boženských. Nedělní vyučování na pokračovacích prů
myslových školách budiž zrušeno.

e) Aby v uzavřeném území v království Českém,
kde jsou silné české menšiny, jakož i ve Vídni z pro
středků veřejných zřízeny byly české veřejné školy,
pro které by byly konány také české bohoslužby.

Přejeme svobodě tiskové s náležitou ochranou
proti útokům na náboženství, mravnost, autoritu, ná
rodnost a osobní čest.

B) Stanovisko národně politické:
Národnost a politika:

Chrániti chceme státoprávní celistvost, svépráv
nost a svézákonnost království Českého v historicky
vytvořeném spojení s Moravou a Slezskem a domáhati
se budeme, aby vzemích koruny České rovné, nezkrá
cené, národu českému náležející právo bylo uznáváno
a prováděno a aby jazyku českému oprávněného uži
vání ve všech oborech státního a veřejného života
vůbec, v úřadování zevním i vnitřním až do nejvyšších
instancí se dostalo.

Pokládajíce nynější volební řády za nespravedlivé
— domáhati se budeme řádů spravedlivějších, které by
se srovnávaly se státoprávními poměry království

eského a které by každému dospělému a svépráv
nému občanu zaručovaly volební právo do sborů
zákonodárných.

Samospráva:
Snažiti se chceme o zdravý vývoj samosprávy v obci,

v okresu, v zemi, po případě v zamýšlených krajských
obvodech, odpovídající přirozenému organickému a his
torickému složení národa a vyhovující hospodářským i
kulturním úkolům samosprávných organisací. Spolu
žádáme upravení volebního řádu do obecních zastu
pitelstev tak, aby zřízením čtvrtého sboru dostalo se
práva volebního i těm dospělým a svéprávným obča
nům, kteří v prvých třech sborech ho nepožívají a.
nejméně jeden rok v obci trvale a nepřetržitě bydlí.
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C) Požadavky sociální:
Se stanoviska všeobecného chceme prováděti křes

fanské zásady ve společenském řádě, ve vnitřníchi
-vzájemných poměrech skupin, tříd a stavů, z nichž se
národ skládá, bez jednostranného podceňování aneb
nadržování zvláštním zajmům jedněch proti druhým:
Odsuzujeme třídní boj a třídní štvaní.

Ke zmírnění anebo odstranění hospodářské tísně
žádáme provádění společenstevní organisace stavů vý
robních a živnostních, vyhovující novodobým poměrům
hospodářským, oživované duchem křesťanským a opa
třené dostatečnou mírou samosprávy, jakož i účasti
v zákonodárství.

Jsme pro odstranění skupin kapitalistických, trustů
a kartelů, směřujících k využitkování pracovního lidu;
vykořisťování nouze a nezkušenosti zvláště v třídách
pracujících buďtež vydatnými zákonnými prostředky za
mezeny; žádáme odstranění her, jakož i obchodů dif
ferenčních na bursách a rozhodné vystupování proti
kapitálu, zvanému spekulativnímu; dozor na peněžní a
úvěrní ústavy, sloužící potřebám úvěrním a úsporám
středních a méně majetných tříd budiž zostřen a pod
vodné úpadky buďtež přísně stíhány. Jsme pro odstra
nění loterie.

Domáhati se budeme spravedlivého zdanění mo
vitého kapitálu, úlev v daních přímých při hospodář
ství polním a malé živnosti, v daních nepřímých chu
dým vrstvám lidu a zvětšení vzestupné daně z příjmu
a z výdělku u velkokapitálů a velkozávodů průmyslo
vých; žádáme zejména, aby šetřeno bylo při výdajích
vojenských poplatné síly obyvatelstva. Všeobecnému
blahu sloužící zařízení jako: pojišťování, telegraf, pošta,
dráhy, doly, hutě atd. buďtež postátněna, respektive
pozemštěna.

Zvláště pak chceme:
a) pro stav řemeslný: Všeobecné zavedení prů

kazu způsobilosti praktickou zkoušku pomocnickou a
mistrovskou s rozšířením na továrníky vyrábějící ře
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meslné výrobky; zákaz fingovaných a nepoctivých
výprodejů, zamezení Špinavé soutěže, rozšíření samo
správné působnosti společenstev, opravu řádu živno
stenského na prospěch ochrany poctivé práce ře
meslné, posílení závazného sdružování ve společen
stvech zájmových, zakládání, jakož i všemožnou
podporu svépomocných| společenstev | výrobních i
tržebních, řádné odborné technické i obchodní vzdě
lání k zvýšení způsobilosti soutěžní a k povzbuzení
podnikavosti, levný úvěr živnostenský, pojištění malého
živnostnictva pro případ nemoci, invalidity a stáří, zří
zení podpůr. pokladen pro vdovy a sirotky; obchod
s řemeslnými výrobky budiž náležitě roztříděn a vy
mezen; zákaz práce mimo dílnu, opatřování potřeb
řemeslných prostřednictvím společenstev a zákaz po
domního obchodu. Řemeslná práce v trestnicích, pokud
je nutno ji tam konati, budiž tak upravena, aby ře
meslný stav nepoškozovala a konána býti směla jen po
dorozumění s řemeslnými společenstvy.

b) pro stav rolnický:Závazné, samosprávné sdru
žení, vhodnou úpravu práva dědického a rodinného,
omezení dělitelnosti pozemků, zabránění všeliké lichvy a
škodlivé bursovní spekulace s výrobky zemědělskými,
snadný úvěr, umořování přílišného zadlužení, zrušení
daně pozemkové, provádění veřejných podniků k zdo
konalení výrobních poměrů obcemi, okresy, zemí,
státem; vhodnou úpravu dopravní sestátněním drah
a zlevněním dopravních tarifů, přiměřenou celní
ochranu, zadávání potřeb pro stát, zemi atd. přímo
rolnictvu, zemské nucené pojišťování proti živelním
pohromám, účelné odborné vzdělání, prohlášení ma
jetku nemovitého do jisté míry za nezadlužitelný. Po
jišťování zemědělského dělnictva pro případ nemoci
a stáří.

c) pro stav dělnický: Rozvoj zákonných opatření
ochraně a pojištění dělnictva sloužících s přiměřeným
příspěvkem zaměstnavatelů, veřejná zařízení zvýšující
mravní hodnotu práce, chránící hospodářsky slabší
dělné třídy proti vykořisťování a zabezpečující jim
spravedlivou mzdu, z níž by nejen dělník, ale i ro
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dina jeho řádně, po lidsku živa býti mohla, úpravu
doby pracovní dle poměrů jednotlivých odvětví výroby,
pracovní doby při velkovýrobě a v závodech zdraví
lidskému škodlivých, přiměřené upravení pracovní
doby při malovýrobě, omezení práce žen, odstranění
práce vdaných žen a dětí při mechanických strojích
v továrnách, zamezení práce noční u žen a omezení
její u mužů, svobodu spolčovací a shromažďovací,
plné právo koaliční, zřízení zprostředkovacích, smír
čích a rozhodčích výborů k zabránění neb uklidnění
sporů mezi zaměstnavateli a dělníky, nucené výbory
tovární, živnostenské inspektory volené z dělnictva
dělnictvem s mocí výkonnou, jimž nechť k ruce přidáni
jsou znalci zákonů a lékař, organisaci zprostředkování
práce, dohled na zachování pracovních řádů v továr
nách a dilnách. Jsme proti monopolisování práce a
proti vykořisťování dělnictva s tím spojeného. Dále
žádáme zavedení invalidního a starobního pojištění
dělnictva, jakož i pojištění vdov a sirotků po dělní
cích, zřizování rodinných dělnických domků a zákonné
zavedení odborových společenstev a komory práce.
A konečně žádáme za přísnou zákonitou ochranu
práce dělníků proti terrorismu, vycházejícímu od děl
níků smýšlení jim nepřátelského.

* *
*

Ohledně práv ženy vyslovil své požadavky
zemský sjezd katolické strany v Praze, dne 6. ledna
1908 konaný, a podstatné myšlenky jsme již přinesli
ve stati o ochraně ženy na str. 253.

Katolická sociální politika česká má solidní základ
ve zjevených pravdách moudrosti božské, projektuje
vhodnými zákonitými prostředky cestu k získání soci
álního smíru i blahobytu národního, pročež v nynější
záplavě neplodného radikalismu, prospěchářského op
portunismu, třídního separatismu a protináboženského
běsnění jest jedině správným základem pro poctivou
politiku českou, neboť hájí českému člověku chléb i
posvátné ideály víry a národnosti.
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