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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zaměřuje na v dnešní době poněkud opomíjenou část 

díla významného filosofa a matematika Bernarda Bolzana, kterou je jeho 

utopický spis O nejlepším státě. Cílem práce je zjistit, prostřednictvím analýzy 

vybraných nejvýznamnějších představitelů utopického žánru od šestnáctého do 

poloviny devatenáctého století a jejich následného srovnání s Bolzanovou 

utopií, kam je možné knihu O nejlepším státě zařadit v kontextu evropského 

utopického myšlení. Domácí odborná literatura zahrnuje Bolzanovo pojednání 

mezi utopie osvícenského racionalismu, ovšem nedokládá toto tvrzení hlubší 

komparativní analýzou. Proto se moje diplomová práce pokusí tuto tezi 

důkladněji přezkoumat a buď ji potvrdit, nebo naopak vyvrátit a nově vymezit 

postavení Bolzanova díla v dějinách politického utopismu. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola seznamuje čtenáře se 

základními profesními i osobními mezníky Bolzanova života, které jsou 

nezbytné pro úplnější pochopení jeho politického myšlení. Druhá část práce 

přináší rozbor významných evropských utopií období renesance, osvícenství a 

první poloviny devatenáctého století. Hlavní částí práce je třetí kapitola, v níž 

jsou analyzovány vybrané politické, ekonomické a sociální aspekty spisu O 

nejlepším státě. Závěrečná kapitola je věnována vztahu mezi myšlením 

Bernarda Bolzana a Karla Havlíčka Borovského. 

V práci jsem dospěl k závěru, že Bolzanova utopie nevykazuje plně rysy 

utopické osvícenské literatury, ale že již tematizuje problémy charakteristické 

pro myšlení a společnost první poloviny devatenáctého století, a je tak možné 

ji zařadit po bok sociálních utopií Owena, Fouriera a především Cabeta.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Bernard Bolzano, politické myšlení, utopismus, česká filosofie, dějiny 

devatenáctého století. 
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ABSTRACT 

This diploma thesis is focused on the part of the work of important 

philosopher and mathematician Bernard Bolzano, which is currently rather 

neglected. It is his utopian writing On the best state. The aim of my thesis is to 

find out (through the analysis of the selected representatives of the utopian 

genre from the 16th to half of the 19th century and their consequent comparison 

with Bolzano’s utopia), where to put the book On the best state in context of 

European utopian thought. In Czech literature Bolzano’s writing is considered 

to be an example of rationalistic utopia of Enlightenment; however this 

statement hasn’t been proven by deeper comparative analysis. That’s why this 

diploma thesis tries to review this statement in order to either confirm it or 

define newly the position of Bolzano’s book in the history of political 

utopianism. 

The thesis is divided into four chapters. The first one gives basic introduction 

to Bolzano’s professional and personal life, which is necessary for better 

understanding of his political thought. The second part analyzes important 

European utopias of Renaissance, Enlightenment as well as the utopias of the 

first half of the 19th century. The main part of this thesis is the chapter three, 

where are discussed selected political, economical and social aspects of the 

work On the best state. Final chapter is devoted to the relationship between 

political thought of Bernard Bolzano and Karel Havlíček Borovský. 

In the thesis I came to the conclusion, that Bolzano’s utopia can not be 

included in the utopian literature of Enlightenment because it is already 

responding to characteristic problems of thoughts and society in the first half 

of the 19th century. Thus can be Bolzano ranked among such authors as Owen, 

Fourier and especially Cabet.            

 

KEYWORDS 

Bernard Bolzano, political thought, utopianism, Czech philosophy, history of 

19th century. 
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Do záchvatu kašle se těžce nemocný souchotinář zeptal: 

Otázka? Laskavou ironií si po chvíli odpověděl: 

Otázka, co leží mi na srdci, na kterou se nikdo z vás neptal 

a já ji odpovím. 
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Úvod 

 

Tato diplomová práce v mnohém navazuje na moji práci bakalářskou, 

zároveň ale otevírá pro mě zcela nové téma. Po Karlu Havlíčkovi se zaměřím 

na další osobnost spjatou s počátky českého politického myšlení 

v devatenáctém století, která byla navíc jedním z Havlíčkových silných 

inspiračních zdrojů. Přes nepochybnou spřízněnost, kterou  český novinář 

k této osobnosti cítil, se však oba autoři ve svých politických textech vydali 

dosti odlišnými cestami. Zatímco Havlíček o politice psal ve svých článcích 

z pohledu každodenní žité zkušenosti, jíž byl schopen umně dodávat obecný 

přesah, postava, které je věnována tato práce, se v politickém myšlení ubírala 

opačným směrem - k líčení ideálního uspořádání společnosti prostřednictvím 

vlastního utopického projektu. 

Onou postavou je Bernard Bolzano, myslitel renesančního záběru, jehož 

dílo v oblasti matematiky a logiky po dlouhém období nezájmu v posledních 

desetiletích samo prožívá jakousi „malou renesanci“ a začíná být plně 

doceňováno i v zahraničí. Poněkud jinak je tomu se „zbytkem“ jeho díla, které 

zahrnuje poměrně pestrou paletu textů bohosloveckých, estetických, etických i 

společensko-politických. Z nejrůznějších důvodů stojí tyto práce spíše na 

okraji zájmu badatelů a jejich překlady do cizích jazyků vychází spíše 

ojediněle. Platí to rovněž o Bolzanově utopickém spisu O nejlepším státě (v 

německém originále Von dem besten Staate), který je hlavním předmětem mé 

diplomové práce. Tomuto dílu byla věnována pozornost výhradně u nás za 

minulého režimu z důvodů, které přibližuji v první části třetí kapitoly této 

práce, po roce 1989 zájem o něj prakticky zcela opadl. 

Autoři, kteří o Bolzanově utopii psali, se vesměs zaměřovali na 

zhodnocení samotného obsahu této útlé knížky a výrazněji se nesnažili zařadit 

ji do kontextu evropského utopického myšlení. Většinou se spokojili 

s tvrzením, že spis O nejlepším státě je příkladem racionalistické osvícenské 

utopie, která nijak výrazněji nepřesahuje rámec myšlení osmnáctého století.1 

                                                 
1 Např: LOUŽIL, Jaromír. Bernard Bolzano, s. 124., dále: PEŠKOVÁ, Jaroslava. Utopický 

socialismus v Čechách v XIX. Století, s. 85. nebo méně explicitně zde:  PALOUŚ, Radim. Česká 

zkušenost, s. 79. 
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Na tomto tvrzení zarazí již jen ten prostý fakt, že utopii Bolzano psal až ve 

dvacátých letech devatenáctého století. To ale samo o sobě samozřejmě ještě 

nemusí nic znamenat, daleko podstatnější je přihlédnutí k celkovému vyznění 

Bolzanova díla. Bolzano sice intelektuálně vyrůstal z prostředí doznívajícího 

josefínského osvícenství a mnoho osvícenských ideálů plně přejal a dále 

rozvíjel, zároveň ale celé jeho myšlení je do značné míry jednou velkou 

polemikou s velikánem osvícenské filosofie Immanuelem Kantem. Bolzano 

tuto polemiku vedl především na poli logiky, ovšem dopad musela mít na 

celou jeho filosofii, která měla právě v logice svůj základ. Proto by bylo 

vlastně s podivem, kdyby se tento Bolzanův vnitřní zápas se základními 

osvícenskými východisky kantovského myšlení nepromítl také do jeho 

utopického spisu a kdyby jeho koncepce zůstala skutečně plně poplatná 

racionalistickým utopiím osmnáctého století. Cílem mé diplomové práce proto 

bude zjistit, zda je Bolzanova kniha O nejlepším státě skutečně osvícenskou 

utopií, popřípadě kam jinam bychom jí mohli v kontextu evropského utopismu 

zařadit. 

Abych se mohl pokusit tuto otázku plnohodnotně zodpovědět, budu se 

v této práci opírat v oblasti primární literatury nejen o samotnou Bolzanovu 

utopii, ale také o další vybrané sociálně-politické utopie, které vznikly 

v Evropě mezi šestnáctým a polovinou devatenáctého století. Utopická 

literatura je pochopitelně nesmírně široká a přesahuje mnou vytyčenou hranici 

jak z hlediska časového, tak také s hlediska geografického. Utopie byly psány 

i v pozdější době, píší se dodnes a jistě se budou psát také v budoucnosti a 

zároveň se tento literární žánr rozšířil mimo Starý kontinent. Pro určení místa 

Bolzanova díla v dějinách utopismu nám ovšem tyto mladší nebo 

mimoevropské utopie, myslím, příliš nepomohou, protože reagují na mnohdy 

odlišné podněty a rozdílnou společenskou situaci. Proto se jimi zabývat 

nebudu. Ve zvoleném úseku dějin utopického myšlení jsem pak vybral pouze 

ta díla, která jsou považována v sekundární literatuře z hlediska celého žánru 

za stěžejní a formativní. 

Ze sekundární literatury o utopismu, kterou jsem v této diplomové práci 

využíval, bych vyzdvihl především knihu dvojice badatelů ze Západočeské 

univerzity v Plzni Vladimíra Naxery a Ondřeje Stulíka Komparace sociálních 

utopií, protože je v tuzemské odborné literatuře ojedinělým pokusem o 
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rozsáhlejší srovnávací analýzu utopického myšlení. Z česky psaných zdrojů 

jsem také hojněji využíval kompendium Alexandry Krskové k dějinám 

politického myšlení, z cizojazyčné literatury jsem čerpal z práce amerického 

politologa Howarda P. Segala. V oblasti sekundární literatury věnované přímo 

Bolzanově osobnosti nesmím opominout zmínit knihu Jaromíra Loužila 

Bernard Bolzano, protože přes svoji ideologickou zatíženost, která pramení 

více z doby vzniku než z autora samotného, představuje dle mého soudu 

nejkvalitnější Bolzanovu českou životopisnou studii. Moje úvahy o Bolzanově 

utopii také výrazně podnítily práce dvou významných pedagogů z historie naší 

katedry. Jedná se o knihy Česká zkušenost od Radima Palouše a Utopický 

socialismus v Čechách v XIX. století od Jaroslavy Peškové. 

Práci jsem rozdělil do čtyř kapitol. První kapitola se pokusí zasadit 

Bolzanovo politické myšlení do kontextu jeho ostatní tvorby i do souvislostí 

s autorovým osobním životem. Druhá kapitola bude věnována rozboru 

významných utopií, které poslouží jako zdroj pro srovnání s Bolzanovým 

spisem. Ve třetí kapitole se budu již zabývat analýzou samotné knihy O 

nejlepším státě. Tuto nejvýznamnější část jsem rozdělil do několika 

tématických oddílů, které nerespektují původní autorovo rozvržení textu, ale 

mají co nejlépe posloužit k jeho závěrečnému zhodnocení a k zodpovězení 

ústřední výzkumné otázky této práce. Protože mě prvotně přivedl k Bolzanovi 

zájem o Havlíčka, cítím jako svou povinnost věnovat také krátkou úvahu 

vztahu Bolzanova a Havlíčkova myšlení. To učiním v závěrečné kapitole.  
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1. Patero životních rolí Bernarda Bolzana 

 

1.1 Bolzano student 

Člověk ani nemusí být zvlášť velký znalec lidských povah, aby si při 

letmém pohledu na jakoukoli Bolzanovu dobovou podobiznu jasně uvědomil, 

že má co dočinění s mimořádně jemným a laskavým člověkem. Přesto si tento 

muž dokázal udělat celou řadu nepřátel a mnohdy za to ani nemohly jeho 

myšlenky nebo činy. Animozitu vůči jeho osobě přiživovalo v prostředí 

biedermeierovské morálky předbřeznového Rakouska, v němž prožil v 

podstatě celý svůj tvůrčí život, třeba už jen jeho cizokrajně znějící příjmení. 

Jak k němu pražský rodák přišel? 

Bolzanův otec, také Bernard, se narodil v malém městečku Nesso na 

břehu Comského jezera, které v současnosti patří mezi nejvyhledávanější 

turistická lákadla Lombardie. Už v dětství ale severní Itálii opustil, odešel do 

Prahy a, jak Bolzano ve své autobiografii podotýká, byly to vždy Čechy, které 

pokládal za svou pravou vlast.2 V Praze si zřídil obchod s uměleckými 

předměty, který mu ovšem nějak obzvlášť nevynášel. Bylo to zapříčiněno jak 

pro podnikání s luxusním zbožím nepříznivou dobou  napoleonských válek, 

tak i jeho pro obchod ne úplně vhodnými, nezištnými povahovými 

vlastnostmi, které syn popisoval takto: „Opravdová bohabojnost, zbavená 

všech pověr, statečnost, kterou nebyly s to pokořit nejtvrdší rány osudu, živý 

soucit, patriotismus nikoli předstíraný, ale pramenící z dobře řízené lásky 

k lidstvu, činnost, která mu nedovolila strávit ani hodinu bez užitečného 

zaměstnání.“3 Není pochyb o tom, že pro Bolzana byl jeho otec velkým 

morálním vzorem, protože všechny výše vytyčené vlastnosti bylo možno 

vysledovat také u něj samotného, jak dokládají četná svědectví jeho 

současníků. Po otci nepodědil ovšem jen charakterové vlastnosti, ale bohužel 

také chatrné zdraví, které jej provázelo po celý život.  

                                                 
2 BOLZANO, Bernard. Vlastní životopis, s. 10. 

3 Tamt., s. 11-12. 
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V osmatřiceti letech se Bolzano senior oženil s o šestnáct let mladší 

Cecilií Mauerorovou, dcerou pražského obchodníka se železem.4 Byla to 

nesmírně zbožná žena, která toužila po řeholním životě. Nakonec se nechala 

přesvědčit ke sňatku, ale přesto pro ni víra zůstala natolik podstatná, že: 

„...všechno jen s Bohem začínala a končila“.5 Jejím silným náboženským 

přesvědčením neotřásl ani jeden z nejtragičtějších životní údělů, jaký si 

dokážeme vůbec představit, kdy pochovala deset z dvanácti dětí, které 

přivedla na svět. Naopak tyto bolestné zkušenosti její religiozitu ještě posílily. 

Jedním ze dvou synů, kteří matku nakonec přežili, byl právě Bernard. 

Narodil se jako v pořadí čtvrté dítě 5. října roku 1781 v domě v Platnéřské 

ulici na Starém Městě,6 rodina se však nedlouho poté přestěhovala do Celetné 

ulice, kde Bernard o šedesát sedm let později také zemřel.7 Jeho raná výchova 

probíhala v prostředí poměrně ambivalentních povah obou rodičů. Starostlivá 

a „barokně“ láskyplná péče matky se střetávala s kupecky střídmými postoji 

otce, hlásícího se k okruhu pražských katolických osvícenců, kteří se v té době 

seskupili kolem osoby rektora pražské univerzity Karla Jindřicha Seibta. Na 

jeho odkaz pak mladý Bolzano sám během svého vysokoškolského působení 

navazoval, byť měl později zejména vůči Seibtovým představám o logice 

značné výhrady.8 

Poněkud zaráží, že Bolzano jako dítě býval podle vlastních slov dost 

často prchlivý: „V takovém hněvu jsem asi někdy někoho i uhodil. Avšak jak 

rychle hněv vzplanul, tak rychle se zase utišil, zvláště když jsem si uvědomil, že 

jsem druhému příliš ublížil.“9 Je z toho vidět, že ona pověstná bolzanovská 

laskavost, s níž si téměř každý později Bernarda spojoval, byla spíše plodem 

jeho značného dlouholetého vnitřního úsilí, než že by byla přirozenou součástí 

jeho povahy. O to je ale podle mého soudu cennější. 

                                                 
4 ČERVINKOVÁ-RIEGROVÁ, Marie. Bernard Bolzano, s. 8. 

5 BOLZANO, Bernard. Vlastní životopis, s. 12. 

6 Bolzanův rodný dům již neexistuje, byl zbořen na přelomu 19. a 20. století během tzv. pražské 

asanace. Dnes je na jeho místě část hlavní budovy městské knihovny. 

7 Jedná se o dům č.p. 590/25, který stojí přímo proti slavnému domu U Černé Matky Boží. 

8 WINTER, Eduard. Bernard Bolzano a jeho kruh, s. 23. 

9 BOLZANO, Bernard. Vlastní životopis, s. 21. 



 12 

Poté, co získal základy vzdělání v německé hlavní škole u Týnského 

chrámu, nastoupil na piaristické gymnázium Na Příkopech.10 Zde se také na 

každém kroku setkával s myšlenkami katolického osvícenství, které mu 

vštěpoval doma otec.  Dle svých slov jako student příliš nevyčníval a nedařilo 

se mu naplňovat vysoká očekávání ze strany rodičů. Zvlášť deprimující pro něj 

byla i po letech vzpomínka na své hudební snahy: „K hudbě však, zvláště 

k houslím, s nimiž byl  naneštěstí učiněn pokus nejdříve, byl jsem docela 

neschopný, neboť mi naprosto chyběl hudební sluch. Když jsem se tedy po tři 

léta marně lopotil, abych se naučil důstojně zahrát alespoň jedinou 

skladbičku, poprosil jsem, aby se zrušilo také toto vyučování.“11 Podobně do 

ztracena vyznívaly jeho pokusy v kreslení. Zajímal se také o poezii, dokonce 

napsal v duchu zemského vlastenectví, ke kterému byl na gymnáziu profesory 

také veden, oslavnou báseň o kněžně Libuši v latině. Ostatně latina byla 

jedním z předmětů, ve kterých výrazně vynikal, ačkoli to sám v autobiografii 

skromně zamlčel.12   

Skutečný zlom v Bolzanově životě, který určil jeho další profesní 

směřování, přišel až po nástupu na tříletá studia na pražské filosofické fakultě. 

Až do roku 1848 sloužila filosofická fakulta stále po středověkém vzoru jako 

povinná přípravka pro další studia na ostatních fakultách Karlo-Ferdinandovy 

univerzity.13 Zde v sobě Bolzano začal objevovat touhu po abstraktních 

vědách. Stejně jako v podstatě se vším v jeho životě k tomu docházelo 

postupně a s obtížemi. Nejprve se zajímal o přírodní vědy, ale stále více ho 

oslovovala matematika, přestože si matematické poučky osvojoval s většími 

potížemi než řada jeho spolužáků. Co tedy na matematice viděl? Vysvětlil to 

takto: „Moje obzvláštní záliba v matematice byla založena jen na její čistě 

spekulativní části, neboli cenil jsem na ní jen to, co je současně filosofií.“14  

Matematika pro něj tedy nebyla konečným účelem, ale spíše prostředkem, o 

který by mohl opřít vlastní filosofické názory. Této zásady se držel po zbytek 

života a s nedůvěrou pohlížel na filosofy, kteří z matematiky nevycházeli. Platí 

                                                 
10 LOUŽIL, Jaromír. Bernard Bolzano, s. 13. 

11 BOLZANO, Bernard. Vlastní životopis, s. 28. 

12 ČERVINKOVÁ-RIEGROVÁ, Marie. Bernard Bolzano, s. 8. 

13 PAVLÍKOVÁ, Marie. Bolzanovo působení na pražské univerzitě, s. 13. 

14 BOLZANO, Bernard. Vlastní životopis, s. 29. 
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to zejména o představitelích „dobově módní“ německé idealistické filosofie15, 

vůči jejichž dílu se později vymezoval především prostřednictvím své logické 

nauky. 

Matematika měla vedle toho pro Bolzana také velký význam 

terapeutický, protože mu pomáhala překlenovat dlouhá období nemocí.16 

Právě během univerzitních studií se u něj objevily první příznaky tuberkulózy, 

se kterou se potýkal po zbytek života. Je až neuvěřitelné, že s nemocí, která 

dokázala během pár měsíců udolat i nesmírně zdatné jedince (klasickým 

příkladem je Karel Havlíček), dokázal subtilní Bolzano bojovat více jak 

čtyřicet let. I to svědčí o jeho velké duchovní síle, kterou dokázal čerpat i 

z takových věcí, jakými byly jeho matematické úvahy. 

Po skončení filosofických studií se chtěl zapsat na teologickou fakultu. 

Otec měl k synovu plánu značné výhrady. Jednak počítal s tím, že Bernard po 

něm převezme jeho živnost, vedle toho na teologii jako člověk odchovaný 

osvícenskými myšlenkami pohlížel s určitým despektem17 a konečně se obával 

toho, že syn bude v kněžském stavu nešťastný.18 Od dalších studií ale 

Bernarda odradit nedokázal, pouze jej přesvědčil, aby svoji volbu odložil. 

Bolzano tak nenastoupil přímo na teologickou fakultu, ale na rok se ještě 

hlouběji ponořil na filosofické fakultě do studia matematiky a filosofie. Během 

tohoto roku dokázal úspěšně absolvovat naráz dva ročníky vyšší matematiky a 

doslova tak ohromil své učitele, kteří mu poskytli poměrně štědré 

stipendium.19 Tento fakt vyniká o to víc, přihlédneme-li k tomu, s jakými 

obtížemi v počátcích svého studia do matematiky pronikal.  

Přes studijní úspěch, který ho předurčoval k další vědecké dráze, od 

svého úmyslu studovat teologii neustoupil a v roce 1800 se na bohosloveckou 

fakultu zapsal. Nevstoupil ale do kněžského semináře, takže o dráze kněze 

stále nebyl plně přesvědčen a nebyla to jeho jediná nejistota, která ho trápila: 

„Nebyl jsem dokonce ani úplně přesvědčen o pravdivosti a božském původu 

náboženství, jehož hlasatelem jsem se měl stát.....Studium církevních dějin, 

                                                 
15 PALOUŚ, Radim. Česká zkušenost, s. 71. 

16 BOLZANO, Bernard. Vlastní životopis, s. 30. 

17 LOUŽIL, Jaromír. Bernard Bolzano, s. 14-15. 

18 BOLZANO, Bernard. Vlastní životopis, s. 32. 

19 ČERVINKOVÁ-RIEGROVÁ, Marie. Bernard Bolzano, s. 9. 
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starých jazyků a exegeze (tj. kritické zkoumání Písma) nebylo příliš způsobilé, 

aby mě přesvědčilo o božském původu katolického, ano i jen některého 

křesťanského učení. Bylo mi naopak stále nepochybnější, že objevení se 

křesťanství na zemi nemůžeme vůbec pokládat za dílo zcela bezprostředního, 

nadpřirozeného působení božího.“20  

Duchovní tápání Bolzana provázelo až do posledního ročníku fakulty, 

kdy jej dle vzpomínek oslovila následující slova profesora pastorální teologie 

Miky: „Nějaká nauka je již oprávněna, jakmile jen je možno ukázat, že nám 

víra v ní poskytuje určité výhody.“21 Toto nepříliš vzletné prohlášení bylo pro 

Bernarda silným impulsem. Nakonec Bolzana dovedlo ke zformulování vlastní 

verze eticko-náboženskému utilitarismu, která je základním nosným prvkem 

de facto všech jeho prací a jeho utopického myšlení obzvlášť. Všechny 

pochyby o svém dalším směřování zavrhl: „Nyní se mi totiž najednou stalo 

nepochybným, že v náboženství, zejména v božím zjevení, nejde vůbec o to, 

jaká je věc sama o sobě, ale naopak jen o to, jaká představa o ní nás nejvíce 

povznáší. Trvalo nyní sotva několik týdnů a byl jsem k svému naprostému 

uklidnění přesvědčen, že máme v křesťanství, a to právě v katolickém 

křesťanství, pravé boží zjevení a nejdokonalejší ze všech náboženství.“22  

V roce 1804 tak Bernard Bolzano zakončil svá vysokoškolská studia rigorózní 

zkouškou a nechal se vysvětit na kněze. Přijal však pouze nižší stupeň svěcení, 

protože se nechtěl dostat do složitého soukolí církevní správy.23 Měl totiž 

úplně jiné plány. Hodlal zasvětit svůj život práci pedagoga. 

 

1.2 Bolzano učitel 

V Bolzanovi již od mládí, přes všechny jeho vědecké a filosofické 

zájmy, pozvolna klíčila především touha po životě společenského reformátora. 

Po skončení teologických studií nakonec shledal s definitivní platností za 

nejlepší způsob, jak tuto osobní vizi naplnit, v tom, že se stane učitelem a bude 

vlastní představy o nápravě společnosti předávat dál svým studentům. Na tuto 

                                                 
20 BOLZANO, Bernard. Vlastní životopis, s. 38. 

21 Tamt. s. 39. 

22 Tamt. s. 39. 

23 Tamt., s. 42. 
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roli se do jisté míry připravoval již od gymnaziálních let, kdy vyučoval své 

sourozence a zároveň už v té době studoval dostupnou pedagogickou 

literaturu.24    

Jako čerstvý absolvent teologické fakulty si Bolzano nedělal velké iluze 

o svém pedagogickém uplatnění. Počítal s tím, že jeho maximem může být 

místo profesora náboženství na staroměstském gymnáziu. Na radu svého 

vysokoškolského mentora profesora Miky se ovšem také účastnil konkurzu na 

zcela nově zřízenou stolici náboženství na filosofické fakultě. Oproti všem 

předpokladům v konkurzu uspěl a v únoru 1805 byl jmenován profesorem 

náboženství a univerzitním katechetou.25  

Výnos o zřízení kateder náboženství při filosofických ústavech všech 

univerzit v mocnářství vydal císař František I. v roce 1804. Jednalo se o jedno 

z řady opatření, která reagovala na revoluční dění ve Francii. Císař a jeho 

blízké okolí si velmi dobře uvědomovali, že univerzitní prostředí je velmi 

vhodné k šíření revolučních myšlenek a že proti nim nelze bojovat pouze 

cenzurními zásahy a zákazy. K upevnění náboženského vědomí tak všichni 

studenti filosofických přípravek museli povinně absolvovat kurzy náboženství. 

Ty probíhaly v celém průběhu jejich studia dvě hodiny každý týden. Vedle 

toho se také museli každou neděli účastnit nedělních kázání (tzv. exhort). Celá 

věc byla pro studenty o to nepříjemnější, že kdo neprokázal dobrý prospěch 

z těchto kurzů, nemohl být následně přijat k vyššímu studiu na ostatních 

fakultách.26   

Bolzano se tedy neocitl v příliš záviděníhodné situaci. Musel začít 

vyučovat něco, k čemu měli studenti odpor už jen z principu, a navíc je ještě 

každou neděli měl „oblažovat“ kázáním. V autobiografii to Bolzano popisuje 

takto: „Studenti byli z velmi pochopitelného důvodu předem zaujati proti 

novému učebnímu předmětu, neboť ten nejen zmnožoval počet toho, čemu se 

měli učit, ale již i pojmenování katecheta, pod nímž jim nového profesora 

ohlásili, bylo jim vysoce protivné. Kolovaly mezi nimi spisy Voltairovy a jiných 

volnomyšlenkářů, a tak jim bylo dílem směšné, dílem podezřelé všechno, co se 

                                                 
24 WINTER, Eduard. Bernard Bolzano a jeho kruh, s. 36. 

25 ČERVINKOVÁ-RIEGROVÁ, Marie. Bernard Bolzano, s. 10. 

26 PAVLÍKOVÁ, Marie. Bolzanovo působení na pražské univerzitě, s. 27-30. 
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vztahovalo k náboženství. Před nástupní přednáškou se dohodli, že začnou 

dupat při prvním výroku, který je pohorší, a nehodlali ustat dokud bych 

neopustil katedru.“27    

K ničemu takovému ovšem nakonec nedošlo a Bolzano si velmi brzy 

začal získávat studenty na svou stranu. Dařilo se mu to jednak díky síle a 

vznešenosti vlastní osobnosti a také díky velmi neortodoxnímu přístupu 

k výuce náboženství. Jak podotýká historička Marie Pavlíková, jeho přednášky 

se staly praktickou školou vědeckého myšlení. Dokázal do nich vnášet 

poznatky z psychologie, metafyziky, logiky, etiky či pedagogiky.28 Jeden 

z jeho žáků například později vzpomínal: „My od něho více filosofie jsme se 

naučili nežli od profesora toho předmětu.“29 Základem Bolzanovy koncepce 

výuky náboženství se tak stalo přísně rozumové hledisko. Šlo mu hlavně o to, 

aby se studenti dobrali náboženského přesvědčení vlastním přemýšlením, 

nikoli slepým přijímáním nějakých dogmat. Dokládá to i skutečnost, že kurz 

vždy zakončoval citátem svatého Pavla: „Zkoušejte vše a to nejlepší 

podržte!“30  

Výchova ke kritickému myšlení v osvícenském duchu ovšem rozhodně 

nebyla tím důvodem, pro který byla na univerzitách výuka náboženství 

zavedena. Proto se velmi záhy začaly vůči Bolzanovi rojit nejrůznější výtky, 

provázené mnohdy zlostnými pomluvami. Šířily se například zvěsti o tom, že 

během přednášek dostává záchvaty šílenství, propíral se jeho podezřelý původ 

a podobně. Již po třech měsících navíc přišel z Vídně dvorský dekret, který 

nabádal vedení fakulty, aby na konci školního roku Bolzano složil svůj úřad, 

na který měl být vypsán nový konkurz.31 Mladý pedagog měl ovšem v té době 

ještě také mocné přímluvce. Jedním z nich byl dokonce tehdejší pražský 

arcibiskup kníže Salm, který zasáhl přímo ve Vídni a vymohl Bolzanovi 

setrvání na katedře.32  

                                                 
27 BOLZANO, Bernard. Vlastní životopis, s. 43-44. 

28 PAVLÍKOVÁ, Marie. Bolzanovo působení na pražské univerzitě, s. 65. 

29 ČERVINKOVÁ-RIEGROVÁ, Marie. Bernard Bolzano, s. 14. 

30 Tamt., s. 11 

31 BOLZANO, Bernard. Vlastní životopis, s. 45-46. 

32 LOUŽIL, Jaromír. Bernard Bolzano, s. 19. 
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Z Vídně také doputovala nová učebnice náboženství z pera císařova 

dvorního kaplana Frinta, podle které měl Bolzano začít učit. Bolzano, který 

měl k Frintovu opusu značné výhrady, uposlechl zadání a podle učebnice 

skutečně učil, ovšem takovým způsobem, že se studenty rozebíral nedostatky 

v její filosofické a logické argumentaci.33 S tímto přístupem bylo v podstatě 

jen otázkou času, kdy se dostane do skutečného konfliktu s nejvyššími 

mocenskými kruhy, a je až s podivem, že se tento konflikt dařilo zhruba 

patnáct let jeho přívržencům na vysokých pozicích univerzity i církevní správy 

oddalovat.  

Bolzano si na počátku své učitelské dráhy zapsal do zápisníku tato 

slova: „Moje působení jako učitele může se projeviti po pravdě jen láskou. 

Musí být proto mou nejpřednější starostí, abych si získal lásku svých žáků.“ 34 

Dle mnoha svědectví studentů se tímto imperativem skutečně vždy řídil. Při 

zkouškách byl sice přísný a vyžadoval od studentů poctivou přípravu, ovšem 

za každé okolnosti jim byl ochoten podat pomocnou ruku. Věnoval jim 

prakticky veškerý volný čas, vedl doučovací kurzy, rád s nimi debatoval při 

procházkách Prahou, ty méně majetné finančně podporoval, přestože sám na 

rozhazování rozhodně neměl. Pořádal také rétorská cvičení, při nichž se 

dokonce deklamovalo také v češtině. Byl také iniciátorem založení studentské 

fakultní knihovny. Je třeba si uvědomit, že tehdejší univerzitní knihovna byla 

určena jen pro profesorský sbor a studenti si museli veškerou literaturu sami 

opatřovat, což byla pro mnoho z nich velmi nákladná záležitost. Bolzano sám 

do fondu pro studenty věnoval šest desítek knih ze své soukromé knihovny a 

pečlivě sám fond spravoval a rozšiřoval, takže na konci jeho univerzitního 

působení měla studentská knihovna již jedenáct set svazků.35  

Zcela zvláštní kategorií Bolzanova pedagogického působení je jeho 

činnost univerzitního exhortátora – kazatele. Pro potřeby této práce je třeba se 

o Bolzanových exhortách zmínit podrobněji, protože právě v nich již začal 

koncipovat své sociálně-politické názory. Jaromír Loužil v této souvislosti 

dokonce podotýká, že v podstatě všechny myšlenky, které jsou obsaženy 

                                                 
33 LOUŽIL, Jaromír. Bernard Bolzano, s. 155. 

34 WINTER, Eduard. Bernard Bolzano a jeho kruh, s. 55. 

35 PAVLÍKOVÁ, Marie. Bolzanovo působení na pražské univerzitě, s. 74-80. 
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v jeho utopickém spise O nejlepším státě, již předtím zazněly na některé z jeho 

exhort.36 Nakonec také právě exhorty byly hlavním důvodem, proč musel 

Bolzano univerzitu nedobrovolně opustit.37  

Bolzano během svého působení na univerzitě přednesl celkem 557 

exhort, které se konaly každou neděli a v dalších svátečních dnech.38 Řada 

studentů si je zaznamenávala a opisovala, díky čemuž se více jak dvě stovky 

exhort dochovaly a byly v různých vydáních otištěny.39 Přestože nebyl, 

především kvůli svému slabému hlasu způsobenému chatrným zdravím, dobrý 

řečník, dovedl Bolzano zaujmout tehdejší posluchače logicky pečlivě 

vybudovanou strukturou každého kázání a především neotřelým obsahem. Ve 

volbě témat kázání měl volnost, protože jediným zadáním bylo působit na 

srdce posluchačů, což se mu evidentně dařilo. Velmi brzy pro velký zájem 

musela být jeho kázání z přednáškového sálu univerzity přesunuta do prostor 

klementinského kostela sv. Salvátora, kam se vešlo až 700 posluchačů. 

Exhorty začali navštěvovat nejen posluchači z řad studentstva, ale také četní  

pražští měšťané nebo vojáci.40  

V kázáních převažovala etická a výchovná témata,41 která se vždy 

opírala o nějaký citát či delší úryvek z bible, ovšem prakticky pokaždé byla 

podávána v implicitně osvícenském duchu. Svědčí o tom hned první 

Bolzanovo kázání z května 1805, které nazval O nutnosti víry řídicí se důvody 

rozumu.42 Bolzano dovedně propojoval obecná témata s aktuálním děním a 

nebál se přicházet i s  náměty, které silně „zaváněly“ politickými myšlenkami 

francouzské revoluce. Dotýkal se otázek lidských práv, rovnosti lidí, nutnosti 

občanské společnosti a především při každé příležitosti zdůrazňoval důležitost 

osvěty. Lidé na jeho kázání rádi chodili také bezpochyby proto, že v některých 

                                                 
36 LOUŽIL, Jaromír. Bernard Bolzano, s. 87. 

37 PAVLÍKOVÁ, Marie. Bolzanovo působení na pražské univerzitě, s. 71. 

38 BOLZANO, Bernard. Exhorty, s. 358. 

39 Bolzanovi byly originální koncepty většiny jeho exhort zabaveny a nikdy se s nimi již 

neshledal, takže nebýt nadšení jeho žáků, nevíme dnes v podstatě vůbec, jak většina kázání 

vypadala. 

40 WINTER, Eduard. Bernard Bolzano a jeho kruh, s. 48-49. 

41 PAVLÍKOVÁ, Marie. Bolzanovo působení na pražské univerzitě, s. 73. 

42 BOLZANO, Bernard. Exhorty, s. 359. 
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exhortách dokázal být až překvapivě otevřeně kritický ke stávajícím 

společenským pořádkům. Například v nevinně znějícím kázání O lásce k vlasti 

se takto rozohnil: „Jsou-li jeho spoluobčané (vlastenecky smýšlejícího 

člověka) uráženi, zachází-li se s lidmi jako s dobytkem, vzplane hněvem při 

takovém pohledu. To nestrpím, zvolá, proklatý zlosyne! Chci být tvým 

žalobcem a týraná nevinnost musí být pomstěna! Tak zvolá a stovky se k němu 

připojí, zburcovány jeho voláním, a porušená spravedlnost bude v zemi opět 

obnovena.“43 Na této ukázce je dobře vidět, jak jinak střídmý a umírněný 

Bolzano dovedl projevit v určitých životních chvílích velké, v podstatě 

revoluční, zanícení. Tento určitý rozpor je jedním z nejpříznačnějších rysů 

jeho osobnosti. Dle mého názoru pramení především z rozdílných povah obou 

rodičů (matčin náboženský zápal a kupecká střídmost otce), které podědil a 

které v něm po celý život sváděly urputný boj.   

Bolzano se v některých exhortách dotýkal také národnostní 

problematiky. Z kázání vykrystalizovala osobitá koncepce národa, která sice 

ve své době nepronikla do širšího povědomí, ovšem, jak upozorňuje Jan 

Patočka, byla úzce spjata s jeho utopistickým konceptem,44 proto je třeba ji 

zde nastínit. Bolzanovo pojetí se výrazně odlišuje od dobových náhledů na 

národ, které by se daly v zjednodušené podobě rozdělit do dvou větví – na 

koncepce mechanistické a organické.  

Mechanistické pojetí, opírající se ideově o osvícenský racionalismus, 

nalezlo svou podobu v českém zemském patriotismu. Zemský patriotismus je 

typický pro církevní a šlechtické kruhy od druhé poloviny osmnáctého století a 

národ identifikuje výhradně na základě příslušnosti k danému historicky-

geografickému celku. Někteří autoři pod zemský patriotismus podřazují i 

Bolzanovu koncepci,45 společně s Radimem Paloušem se ovšem kloním 

k názoru, že je to značné zjednodušení, které zcela mění její základní 

vyznění.46  

                                                 
43 BOLZANO, Bernard. Exhorty, s. 190. 

44 PATOČKA, Jan. O smysl dneška, s. 97. 

45 Např: HANZAL, Josef. Bolzanovo pojetí národa. In Zdeňkovi Kalistovi k osmdesátinám 

přátelé, s. 201.   

46 PALOUŚ, Radim. Česká zkušenost, s. 84. 
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Organická koncepce, spojená s nástupem romantismu, oproti tomu staví 

národ a stát de facto proti sobě. Národ je zcela přirozená entita, o níž se vůbec 

nesmí pochybovat, stát je naopak odsouzen k zániku. Národ tak nesmí být 

odvozován ze státního území, ale především z jazyka, který definuje celkový 

charakter národa.47 Hlavním představitelem této jazykové teorie národa je 

v Čechách Josef Jungmann, na jehož koncepci navazuje celé národní obrození.  

Na čem tedy stojí skutečně Bolzanovo pojetí, pokud nemá 

mechanistická nebo organická východiska? Palouš je vysvětluje takto: „Není 

to tedy ani samočinnost mechanismu, ani samorost organismu, ani fakticita 

daná zeměpisně, prostě principem stmeleného společenství nemůže být podle 

Bolzana vůbec žádná fakticita, ale je jím základní mravní zákon veřejného 

blaha.“48 Otázka národa je tedy pro Bolzana otázkou veskrze etickou, být 

součástí národa není žádnou daností, ale především velkým úkolem, před který 

je každý člověk postaven, úkolem na sobě neustále pracovat a emancipovat se. 

Lidé se skutečně stávají součástí národa v nějakém čase a prostoru, ale pouze 

pokud naplňují zákon obecného blaha. Předesílám, že tento mravní zákon je 

alfou a omegou veškeré Bolzanovy filosofie, celé jeho snažení v logice, 

matematice a dalších oborech směřuje k jeho doložení, zdůvodnění a 

rozvinutí. Stává se také základním cílem jeho utopického projektu, proto o 

něm bude podrobněji pojednáno až ve třetí kapitole.  

Bolzanova koncepce národa byla někdy chápána jako jakási nepřátelská 

antiteze k Jungmannovu jazykovému programu a obrozeneckým snahám 

vůbec. Nahlédneme-li ovšem do jednotlivých Bolzanových exhort, získáme 

zcela opačný názor. Především v kázání O poměru obou národních kmenů 

v Čechách z roku 1818, kdy již vystupoval dokonce jako děkan celé fakulty, 49 

kritizuje superioritu němčiny nad češtinou a z ní vyplývající podřízené 

postavení těch, kdo mluví česky: „...Vzpomínky na ony události odporné 

paměti, jež způsobily, že kromě českého jazyka v naší zemi vládne ještě jazyk 

německý; a rovněž ony ještě dnes přetrvávající poměry utiskování a 

znevýhodňování, v nichž je jedna část národa vůči druhé...Nejsou snad stále 

                                                 
47 PATOČKA, Jan. O smysl dneška, s. 92-93. 

48 PALOUŚ, Radim. Česká zkušenost, s. 84. 

49 HAVRÁNEK, Jan (ed.). Dějiny Univerzity Karlovy III (1802-1918), s. 25. 
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ještě Němci rodilí v zemi a ti, kdo se k nim přidali, ve sto a jedné důležité věci 

upřednostňováni? Není to německý jazyk, v němž jsou přednášeny všechny 

vyšší vědy v zemi a který byl povýšen též na úřední jazyk ve všech veřejných 

záležitostech?“50 Bolzano tedy měl očividně hluboké pochopení pro trápení a 

zároveň i snažení českých obrozenců Jungmannovy generace, na nichž si cenil 

jejich zápalu, obětavosti i mravní vznešenosti,51 ovšem na rozdíl od nich 

zůstával přesvědčen o tom, že Češi a Němci mají tvořit jeden celistvý národ, 

jehož dva dílčí jazykové kmeny budou svorně pracovat pro blahu celku.52  

Patnáctileté pedagogické působení na univerzitě představuje pro 

Bernarda Bolzana rozhodující období jeho života, na něž i v dalších letech 

navazoval. V četných dialozích se studenty, v přednáškách i v nedělních 

kázáních měl možnost tříbit svoje myšlenky a životní postoje tak, že z nich 

mohl v následujících letech začít tvořit ucelenější systém. Nesmíme ovšem 

zapomínat, že to nebyla důležitá etapa zdaleka jen pro něj. Marie Pavlíková 

spočítala, že za oněch patnáct let mu prošlo rukama více jak pět tisíc mladých 

lidí a mezi nimi drtivá většina tehdejší české inteligence, ať už šlo o budoucí 

učitele, právníky, lékaře či kněží.53 Bylo mezi nimi jen málo těch, na něž by 

Bolzanova osobnost nezapůsobila. Naopak pro mnoho z nich mělo setkání 

s Bolzanem rozhodující význam v jejich dalším duchovním i profesním 

směřování. 

   

1.3 „Rebelant“ Bolzano 

V předchozí části bylo již zmíněno, že Bolzano svým zásadovým 

chováním vyvolával kontroverze již od té doby, co nastoupil na univerzitu. 

Měl ale to štěstí, že ve vysokých akademických pozicích dlouhou dobu 

zůstávali stoupenci josefínského osvícenství, kteří ostatně Bolzana na nově 

zřízenou katedru, patrně za přispění podobně smýšlejících státních úředníků, 

prosadili.54 Tím nejvýznamnějším Bolzanovým ochráncem byl fakultní 

                                                 
50 BOLZANO, Bernard. Exhorty, s. 221-222. 

51 PALOUŚ, Radim. Česká zkušenost, s. 89. 

52 BOLZANO, Bernard. Exhorty, s. 197. 

53 PAVLÍKOVÁ, Marie. Bolzanovo působení na pražské univerzitě, s. 104. 

54 LOUŽIL, Jaromír. Bernard Bolzano, s. 18. 
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direktor55 a opat strahovského kláštera Milo Grün, který trpělivě odrážel 

útoky, směřující na osobu mladého učitele, a navíc Bolzanovi poskytoval 

značnou volnost v jeho pedagogické činnosti. Grün ovšem počátkem roku 

1816 zemřel a do funkce direktora byl jmenován František Wilhelm, který 

daleko lépe vyhovoval představám katolických konzervativních kruhů 

z císařova okolí.56 Pro Bolzana tím skončily klidné časy a začalo několikaleté 

období, které podrobilo jeho přesvědčení náročné životní zkoušce.  

Nový direktor nedlouho po nástupu do funkce poslal k vídeňské dvorní 

komisi zprávu, která nepříznivě hodnotila Bolzanovy přednášky náboženství. 

Bolzano dostal důtku a byl vyzván, aby opis přednášek odeslal do Vídně. Tak 

také učinil a nad jeho texty posléze meditovala k tomuto účelu sestavená 

komise v čele s vídeňským arcibiskupem. Nic závadného ovšem 

v přednáškách prozatím nenalezla. To byl ovšem jen začátek. V roce 1817 

vyvolaly značný neklid zvěsti o studentech z Wartburgu, kteří začali zakládat 

tajné spolky a vystupovat proti tamnímu režimu. Tyto události posílily už tak 

značné obavy Vídně z možné revoluce a vedly k uspíšení zákroku vůči 

osvícensky smýšlejícím akademikům. Na mušce se mezi prvními ocitl 

samozřejmě Bolzano, na kterého se rojila, především kvůli jeho kázáním, 

nařčení, že je svůdcem mládeže a tajným spiklencem proti stávajícímu 

společenskému řádu. Na základě těchto zpráv byl také velmi brzy povolán „na 

kobereček“ k městskému hejtmanovi a řediteli policie. 57 

Zájem o jeho osobu se ještě zvýšil v následujícím roce, kdy byl zvolen 

děkanem fakulty. Také v Praze byl v té době zadržen jeden student pro tajné 

spolčování, což Bolzanovu pozici ještě komplikovalo. Stížnosti na jeho 

počínání se řešily dokonce až ve Vatikánu, kam na něj doputoval hanopis, 

který jej líčil jako typického českého kacíře.58 Na Bolzanovo odvolání tak 

začal ve Vídni naléhat i papežský nuncius. V reakci na to byla jeho kázání 

                                                 
55 Funkce direktora byla zavedena císařem Františkem I. jako prostředek k omezení univerzitní 

autonomie. Státem dosazovaný direktor se stal úřadem s většími rozhodovacími pravomocemi, 

než měl v té době děkan. 

56 LOUŽIL, Jaromír. Bernard Bolzano, s. 155. 

57 ČERVINKOVÁ-RIEGROVÁ, Marie. Bernard Bolzano, s. 20-21. 

58 LOUŽIL, Jaromír. Bernard Bolzano, s. 156. 



 23 

zase jednou podrobena zkoumání, tentokrát na vídeňské teologické fakultě. 59 

Přestože komise opět žádné závažné pochybení v exhortách nenalezla, lidé 

kolem dvorního kaplana Frinta, který nemohl přenést přes srdce, že Bolzano 

neučil přesně podle jeho učebnice náboženství, přiměli císaře, aby 24. prosince 

1819 Bolzana svým dekretem odvolal z funkce.60 

Bolzano podobný vánoční „dáreček“ očekával již delší dobu, jak 

naznačoval ve svých exhortách z konce roku 1819,61 takže zpráva zasáhla 

daleko více studenty a pražskou veřejnost než jeho samotného. Například 

František Ladislav Čelakovský, jeden z jeho žáků, napsal tenkrát v dopise 

příteli tato pohnutá slova: „Velehlavá hydra, ohromná politika plije kolem sebe 

nakažlivé dechy. Bolzano, můj božský učitel, pade – ach pade!“62 Mezi 

studenty se našly ještě poetičtější duše, které ve studovnách a posluchárnách 

Klementina šířily různé rozhořčené verše a říkánky jako například: 

„To, že vláda ve své hlouposti 

svrhla největšího patriota Čech, 

je jen ku prospěchu moudrosti, 

lepší poddané to vzbudí v jejich snech. 

Náš Bolzano už velkým zůstane, 

i když vystaven tak těžké pohaně!“63 

Bolzano sám na studenty naléhal, aby se neuchylovali k bouřlivým 

protestům, takže se situace na univerzitě uklidnila. Přispěla k tomu i 

skutečnost, že na uvolněné místo nastoupil bolzanovec Benedikt Pfeifer.64 

Z Bolzana se tak v osmatřiceti letech stal důchodce. Původní plán 

přemístit nepohodlného akademika na vídeňskou univerzitu do nějaké vědecké 

pozice (komise ho díky jeho obsáhlým znalostem chtěla využít coby 

matematika či astronoma), narazil jednak na Bolzanovu nechuť opustit těžce 

                                                 
59 Ve Vatikánu zůstal ale nadále neblaze zapsán. Později vydaný výbor z jeho exhort se dostal 

dokonce na index zakázaných knih. Viz např: Index librorum prohibitorum Leonis XII summi 

pontificis, s. 33.  
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nemocnou matku a také na fakt, že odmítl na své funkce na pražské univerzitě 

dobrovolně sám rezignovat, jak se ho k tomu snažili přimět, a nechal se 

sesadit.65 Sám k tomu napsal: „Okolnost, že jsem se stolice nevzdal 

dobrovolně, ale že jsem z ní byl sesazen, zdála se mi hned zpočátku  a zdá se 

mi dosud, velice důležitá. Kdybych byl odstoupil dobrovolně, byla by mě 

znepokojovala každá myšlenka na dobro, které bych tu snad mohl ještě 

vykonat.“66 Důsledek byl ten, že k dekretu o sesazení dostal navrch přípis od 

nejvyššího purkrabího, ve kterém mu bylo do budoucna zapovězeno jakékoli 

další pedagogické působení na školách a publikační činnost. Dále mu byla 

vyměřena drobná penze, která představovala asi třetinu dřívějšího už tak 

skromného platu.67 I to ostatně přijal se stoickým klidem: „Že však je tato 

penze jen tak malá, to má pro mne při mém způsobu myšlení spíše něco 

blahodárného než skličujícího, neboť odjakživa bylo mým přáním, abych 

neměl z pozemských statků příliš mnoho, nanejvýš jen tolik, kolik by při jejich 

rovném rozdělení připadlo na každého.“68 

Poklid, s jakým nesl svoje vyloučení z veřejného života, pramenil nejen 

z jeho pevného morálního přesvědčení, ale i z prosté skutečnosti, že ho 

pedagogická činnost velmi fyzicky vyčerpávala. Na člověka s jeho anamnézou 

mělo pravidelné přednášení a především kázání v chladných a vlhkých 

kostelních prostorách tak silně neblahý dopad, že některé roky trávil více na 

lůžku než za katedrou.69 Bolzano se tak v autobiografii sám přiznával, že se 

v podstatě těšil, jak poklidně dožije někde v ústraní při vlastní vědecké práci.70  

Příliš klidu mu ovšem ještě několik let po sesazení nebylo dopřáno, 

protože „proces“ s jeho osobou zdaleka nebyl ukončen sesazením. Jak 

podotýká Jaromír Loužil, snaha mocenských elit vypořádat se s Bolzanem 

měla jako konečný cíl především podrytí jeho mravní autority, která byla 

vyhazovem spíše naopak posílena.71  
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Příležitost k dalšímu výpadu proti Bolzanovi přišla již březnu roku 

1820, kdy byl zatčen jeho oddaný žák Josef Michael Fesl. Fesl byl od roku 

1816 profesorem církevních dějin v kněžském semináři v Litoměřicích. Velice 

horlivě se snažil vychovávat  alumny, jak se říkalo studentům semináře, 

v duchu Bolzanovy etiky, ovšem chyběla mu rozvaha a dle svého mentora se 

ani příliš nevyznal v lidech.72 V semináři mimo jiné založil ke zlepšení 

morálky a vzdělávání studentů Křesťanský spolek, ovšem kvůli obavám 

z vleklého byrokratického řízení se nesnažil získat úřední povolení. V roce 

1819 několik studentů spolek udalo, Fesl byl pro tajné spolčování sesazen, 

zadržen a posléze deportován do vídeňského kláštera servitů, kde byl čtyři 

roky držen v jakémsi domácím vězení.73  

V návaznosti na Feslovo zatčení byl Bolzano podroben dalším 

vyšetřováním před několika dalšími komisemi a vysokými církevními 

hodnostáři, která nebyla sice vedena příliš agresivně, ale příjemná rozhodně 

nebyla, zvlášť s přihlédnutím ke skutečnosti, že mu v tu dobu umírala matka. 

Navíc mu byly zabaveny veškeré rukopisy jeho exhort a už mu nikdy nebyly 

vráceny.74 

V roce 1824 Fesl, který jen těžko snášel odloučení v klášterním vězení, 

podepsal pod nátlakem již několikrát zmiňovaného císařova kaplana Frinta 

doznání, ve kterém odvrhl své bludy a především označil Bernarda Bolzana za 

svého „svůdce“. Fesl si toto své morální selhání nesl po celý zbytek života a 

snažil se jej odčinit v pozdějších letech především horečnatou snahou o 

vydávání Bolzanových děl.75 Bolzano byl v návaznosti na Feslovo vynucené 

doznání povolán před pražského arcibiskupa, jímž byl vyzván, aby  se konečně 

také on zřekl svého učení. Když tak neučinil, byl vyzván, aby sepsal svoji 

obhajobu. Bolzano příliš se sepisováním nespěchal, protože čekal, že po 
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odevzdání obhajoby jej potká podobný osud jako Fesla. Jeho tušení bylo 

správné, protože se už skutečně vybíral klášter, kam bude deportován.76  

Tyto plány však nakonec zmařila osobní odvaha Josefa Dobrovského. 

Dobrovský se seznámil s Bolzanovými spisy a napsal dva dopisy. K 

pražskému arcibiskupovi Chlumčanskému putoval smířlivější dopis, ve kterém 

jej žádal, aby nad Bolzanem držel ochranou ruku, jinak bude nucen předat text 

Bolzanovy obrany do ciziny k vytištění. Ostřejší dopis putoval do Vídně 

k Frintovi. V něm si vůbec nebral servítky a jednoho z nejvlivnějších 

duchovních v monarchii napadl, že svým vystupováním mnoho lidí od 

katolické víry odvrací namísto toho, aby je k ní přiváděl. Následovala opět 

stejná pohrůžka jako v dopise arcibiskupovi. Výhrůžky i osobní kredit 

Dobrovského, který patřil k nejuznávanějším intelektuálům své doby, skutečně 

zaúčinkovaly. Frint se raději přestal o Bolzana úplně zajímat a pražský 

arcibiskup si nechal na konci roku 1825 Bolzana naposledy předvolat 

k přátelské rozmluvě, kterou bylo veškeré další vyšetřování ukončeno. 

Bolzano se paradoxně nikdy nedozvěděl, komu vděčil za tak nečekaný 

pozitivní zvrat v celé kauze. Věřil, že zásluhu na ochabnutí zájmu o jeho 

osobu měla především velkomyslnost samotného císaře Františka.77 

 

1.4 Bolzano autor 

I v neveselé době, kdy byl Bolzano vystaven tlaku svých církevních i 

světských nadřízených, se na něj usmálo trochu štěstí v podobě začátku 

nevšedního přátelství s manželi Josefem a Annou Hoffmannovými. Právě díky 

starostlivé péči především Anny Hoffmannové mohl sepsat svá nejdůležitější 

díla včetně utopie O nejlepším státě.  

Hoffmannovi vlastnili v obci Těchobuz na Vysočině tamní barokní 

zámek a provozovali místní sklárny. V roce 1816 se usadili v Praze, aby zde 

mohli jejich synové vystudovat. Časem se seznámili s Bolzanem, ale hlubší 

kontakty s ním navázali až v roce 1823, kdy jim náhle zemřela jejich 

šestnáctiletá dcera Karolína. Bolzana si jako kněze povolávali mnozí pražští 

měšťané, kteří nechtěli přijít do styku s příliš konzervativním klérem, 
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k nejrůznějším úkonům poměrně často. K  Anně Hoffmannové, která byla na 

pokraji nervového zhroucení, byl Bolzano přivolán, aby jí poskytl 

bezprostřední duchovní útěchu. Péčí, s jakou se ujal nešťastné matky, si získal 

v rodině obdiv a přátelství. U Hoffmannových se stal pravidelným hostem a 

celé léto začal trávit společně s nimi na jejich sídle v Těchobuzi. Když synové 

dokončili studia, přesídlila se rodina roku 1830 z Prahy zpět na Vysočinu a 

Bolzano, v té době již de facto člen rodiny, odjel s nimi. V Těchobuzi pak 

s Hoffmannovými pobýval až do roku 1841.78 

Pro Bernarda Bolzana představuje pobyt v Těchobuzi patrně 

nejšťastnější  období jeho života. Bylo tomu tak především díky Anně 

Hoffmannové, která se stala nejen Bolzanovou oddanou opatrovnicí v jeho 

periodicky se opakujících návratech zákeřné nemoci, ale i velmi zvídavou 

žačkou, spolupracovnicí a díky nezvyklé inteligenci a střízlivému uvažování 

také zdatnou intelektuální oponentkou. Bolzano v sobě nedokázal zapřít 

pedagoga a Annu i její potomstvo vzdělával v nejrůznějších oborech od 

filosofie po biologii, Anna mu na oplátku pomáhala s opisováním prací, kvůli 

jeho slabému zraku mu předčítala nebo mu vyřizovala korespondenci s přáteli 

a žáky. Bolzano jí pak z úcty dedikoval svoji utopii, také spis Athanasia neboli 

důvody pro nesmrtelnost duše, který byl v podstatě hlubším filosofickým 

zpracováním Bolzanových útěšných promluv k Anně po úmrtí její dcery, a 

konečně na její podnět sepsal i vlastní životopis, který nám poskytuje 

především cenný pohled na Bolzanův vnitřní svět a způsob jeho myšlení.79 

Zdaleka největší dílo, které během pobytu u Hoffmannových koncipoval 

a psal, je jeho pětisvazkové pojednání o logice Vědosloví  

(Wissenschaftslehre). Jak poukazuje Radim Palouš, pro Bolzana představovala 

logika jakousi „metavědu“, která by měla napomoci zcela nově formulovat 

filosofické, morální, náboženské i politické pravdy.80 Proto je třeba alespoň 

v náznaku, v jakém to dovoluje moje chabé chápání této disciplíny, nastínit 

základní principy Bolzanova učení o logice. 
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Bolzanovo Vědosloví je možné vnímat jako přímý protiklad Kantovy 

Kritiky čistého rozumu, která pracuje s myšlenkou, že zákony logiky plně 

závisí na myšlenkových výkonech lidského subjektu, tedy že logika je vědou o 

zákonech lidského usuzování.81 Bolzano kantovský subjektivismus odmítá, 

protože je přesvědčen, že logika je objektivní vědou, která postuluje pravdy o 

sobě zcela nezávisle na procesech lidského myšlení.82 Proto se také nemá 

zabývat vztahy mezi soudy jako takovými, nýbrž vztahy mezi jejich obsahy, 

kterým říká věty o sobě. Věty o sobě nejsou prostým obsahem, který vkládáme 

do vět naší řečí, ale jsou spíše jakýmkoli možným obsahem. Jedná se o věty, 

které nemusely být dosud nikdy vysloveny nebo zachyceny lidskou 

myšlenkou, přesto objektivně existují. Tyto věty se pak skládají z představ o 

sobě, které jsou stejně objektivní jako věty o sobě. Logika se pak dle Bolzana 

má zabývat detailním rozborem, štěpením těchto objektivních entit na jejich 

nejodlehlejší součásti a sledováním jejich vazeb.83 Tento způsob přístupu 

k logice měl dle svého autora tu přednost, že každou pravdu lze nakonec 

nalézt, je-li k tomu zvolena správná cesta.84  

V době svého vzniku Vědosloví zůstalo fakticky zcela bez odezvy. Bylo 

to dáno jednak jeho obrovskou obsáhlostí, kdy Bolzano rozebíral až 

s pedantickou obšírností do největšího možného detailu i zcela zřejmé pojmy, 

což samozřejmě případného čtenáře odrazovalo, ale především skutečností, že 

naprosto neodpovídalo dobovému uvažování o logice a úkolech, které má 

plnit.85 Eduard Winter navíc upozorňuje na to, že Bolzano postrádal vlastnost 

ve vědeckých kruzích dost nezbytnou – neuměl svoji práci lidově řečeno 

„prodat“. Neudržoval pravidelné styky s významnými kolegy vědci ze 

zahraničních univerzit a neuměl ani navázat kontakty na známé nakladatele.86 

Navíc se mu nikdy nepodařilo, ačkoli o to velmi usiloval, vychovat si 

                                                 
81 VLASÁKOVÁ, Marta. Bolzanova logika. In TRLIFAJOVÁ, Kateřina. Osamělý myslitel 

Bernard Bolzano, s. 46. 

82 PALOUŚ, Radim. Česká zkušenost, s. 80. 

83 VLASÁKOVÁ, Marta. Bolzanova logika. In TRLIFAJOVÁ, Kateřina. Osamělý myslitel 

Bernard Bolzano, s. 46-47. 

84 WINTER, Eduard. Bernard Bolzano a jeho kruh, s. 104. 

85 LOUŽIL, Jaromír. Bernard Bolzano, s. 175. 

86 WINTER, Eduard. Bernard Bolzano a jeho kruh, s. 63. 



 29 

nástupce, který by jeho dílo rozvíjel a popularizoval. Přestože se nakonec 

podařilo práci vydat v zahraničí ještě za jeho života, nikdo o ní nejevil zájem. 

Vědosloví nakonec získalo částečnou pozornost až ve dvacátém století, 

kdy se začala rozvíjet formální a symbolická logika. Bolzano ve své práci 

mnoho poznatků z těchto disciplín anticipoval, ovšem k jeho smůle to bylo 

zjištěno až v době, kdy byly tyto koncepce již nově objeveny a rozvinuty 

jinými logiky, takže přímý vliv na vývoj oboru bohužel neměl.87 Přesto 

například jeden z nejvýznamnějších filosofů dvacátého století Edmund 

Husserl o Vědosloví napsal: „Je to dílo, které, pokud jde o základní nauky 

logické, předčí daleko všechny systematické nárysy, co jich světová literatura 

má.“ 88 

O Bolzanovi se někdy psalo jako o bytostném intelektuálovi, který pro 

praktické starosti druhých lidí neměl příliš pochopení. Jeho pobyt 

v Těchobuzi, podobně jako některé jeho aktivity ještě na univerzitě, však tato 

tvrzení spíše vyvrací. Už po smrti Karolíny Hoffmannové Bolzano rodiče 

přesvědčil, aby peníze z jejího věna investovali do stavby české školy pro 

zdejší děti. Škola skutečně byla už v roce 1825 postavena a její honosná 

budova v empírovém stylu přečkala až do současnosti, i když už neslouží ke 

svému původnímu účelu. Bolzano se vedle toho všemožně snažil pomáhat 

zdejším zemědělcům. V duchu svého utopického spisu se snažil nadchnout 

místní pro myšlenku družstevní práce, navrhoval zřídit družstevní sýpky a 

družstevní svépomocnou záložnu, která by v těžkých časech poskytovala 

podporu lidem v největší tísni. I takovýto projekt se však zdál úřadům natolik 

podezřelý a novotářský, že jeho realizaci nepovolily.89 

Vzpomínka na Bolzana, který se při každé příležitosti účastnil nadšeně 

veřejného života obce, zůstala v Těchobuzi a okolí zachována po dlouhé 

generace. Vyprávěly se o něm příběhy jako například tento: „Těchobuz je na 

okraji dost hlubokých lesů. Stalo se, že k večeru odešlo asi čtyřleté děvčátko 

do lesa. Než zpozorovali jeho ztrátu, uhodila noc a lidé hledali. Hledali 

marně, děvčátko nenašli. Doslechl se to Bolzano. Měl velmi ušlechtilého psa, 
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kterého nasadil  na stopu, kudy děvčátko šlo, jak je naposled viděli. Psa 

nasadil a děvčátko zachránil. Děvčátko by bylo noc nepřežilo, protože to 

nebylo v době, kdy byly teplé noci.“ 90 Rodiče pak z vděčnosti postavili u 

rybníka, kde holčičku nalezl, pomník. Je tak trochu příznačné pro celý 

Bolzanův život, že pomník byl věnovaný nikoli jemu, ale jeho psovi.     

 

1.5 Bolzano matematik a revoluční skeptik 

Dlouholetý a plodný pobyt v „údolí pokoje“, jak nazýval 

Bolzano Těchobuz, pro něj skončil v roce 1841.91 Anna Hoffmannová toho 

roku onemocněla rakovinou a  odebrala se kvůli možnosti stálé lékařské péče 

do Prahy. Bolzano se přestěhoval zpět k bratrovi Janovi, který provozoval 

v Celetné ulici kupeckou živnost po rodičích, a každý den pacientku chodil 

navštěvovat a pečovat o ni. Vědomí, že nejlepší přítelkyně podléhá zhoubné 

nemoci, přivedlo na pokraj smrti i jeho samotného. Jako už mnohokrát sice 

své zdravotní neduhy dokázal zahnat, ze smrti Anny, k níž došlo na jaře 1842, 

se však již nikdy zcela nevzpamatoval.92  

Zpříjemnit Bolzanovi život v Praze se všemožně snažili jeho přátelé. 

Aby mohl pokračovat ve vědecké práci, získal finanční podporu hraběte Lva 

Thuna, o pomoc v každodenních starostech se zase snažila jeho bývalá žačka 

Karolina Lieblienová, kterou Bolzano motivoval k přeložení Cabetovy sociální 

utopie Cesta do Ikarie.93 Důležitou roli v závěru jeho života sehrál také 

František Palacký, který Bolzana hojně zapojoval do činnosti Královské české 

společnosti nauk (předchůdkyně dnešní Akademie věd). Palacký z pozice 

předsedy prosadil, aby byl zvolen sekretářem jejího matematického a 

filosofického oddělení, z čehož rezultovalo pořádání řady přednášek a sezení, 

z nichž některé byly otištěny v časopise Společnosti, ačkoli měl jejich autor 

stále zákaz publikovat.94 Palacký si nesmírně cenil Bolzanova úsudku a často 

s ním diskutoval mimo jiné nad problémy estetickými nebo teologickými. 

Dával mu například k posouzení pasáže ze svých Dějin, věnované 
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teologickým otázkám husitství.95 Významné pouto k Bolzanovi si později 

uchovávali i Palackého potomci. Palackého dcera Marie (budoucí manželka 

Františka Ladislava Riegera)  byla vychovávána Bolzanovým žákem 

Františkem Schneiderem, její dcera Marie Červinková se pak stala autorkou 

první Bolzanovy biografie v českém jazyce, z níž hojně v této kapitole 

čerpám. 

Vedle činnosti pro Královskou českou společnost nauk se Bolzano 

snažil ve čtyřicátých letech vypracovat vlastní učebnici elementární a vyšší 

matematiky. Považoval ji za nutný základ pro svoji logickou nauku 

prezentovanou ve Vědosloví. Sil mu však ubývalo a takto náročný úkol již 

nebyl bohužel schopen dokončit. Jistým zlomkem této matematické práce se 

stal jeho poslední spis Paradoxy nekonečna, který se zabývá především teorií 

množin.96 

V samotném závěru jeho života ještě Bolzana zastihly události 

revolučního roku 1848.  Z pohledu této práce je jistě zajímavé sledovat, jak 

sociální utopista pohlížel na to, když se společenské změny daly samy do 

pohybu.  

Když se pražský lid shromáždil 11. března ve Svatováclavských lázních, 

aby se přihlásil k revolučním myšlenkám, Bolzano oceňoval především 

mírumilovné vyznění celého vystoupení a svornost, s jakou se na dění podíleli 

Češi, Němci i Židé. Na druhou stranou byl ale velmi zdrženlivý a někdy i  

skeptický k projevům okázalého radikalismu či bujarého optimismu, které 

byly v pražských ulicích na denním pořádku. Blízkému příteli napsal 

s nebývalou dávkou ironie: „Není to pravá odevzdanost do vůle boží? Ať nás 

potká cokoliv, musí to být dobré a jméno boží buď za to pochváleno! Stěží 

bych věřil, že naši Pražané jsou tak – zbožní! Bůh ochraňuj naši vlast!“97 Také 

proto se raději aktivně do politiky nezapojoval a věnoval se posledními zbytky 

sil matematickým úvahám. Ke změně postoje jej nepřiměla ani skutečnost, že 

byl zvolen do Národního výboru (hlavní orgán revolučního hnutí), aby zde 

hájil zájmy církve. Když mu to delegace duchovních v jeho bytě oznámila, 
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zeptal se, jaké že vlastně ty zájmy církve jsou. Jeden farář mu váhavě odvětil, 

že je třeba chránit duchovní majetek. Bolzano se rozesmál a řekl, že v takovém 

případě by měli mít všechny důvody si přát, aby do Národního výboru nešel.98  

Neznamenalo to ovšem, že by revoluční události vůbec neprožíval. 

Velmi jej zasáhla zpráva, že byl z Lužického semináře odvolán jeho žák a také 

člen Národního výboru František Náhlovský, když se snažil prosazovat 

demokratizační církevní reformy  v bolzanovském duchu. Nedlouho poté těžce 

nesl kruté počínání armády generála Windischgrätze během potlačování tzv. 

Svatodušních bouří. Jeho lékař později napsal, že od této chvíle ztratil zcela 

zájem o další vývoj událostí, protože očekával vypuknutí krvavých válek, 

které uvrhnou celou zemi do neštěstí.99 

Jak vidno, Bolzano měl k revoluci velmi střídmý postoj. Zcela ji 

nezavrhoval, protože potencionálně mohla vést k naplnění jeho vize lepší 

společnosti, ale odmítal se jí politicky účastnit. Jaromír Loužil upozorňuje, že 

sám Bolzano v tom příliš rozpor neviděl. Byl totiž přesvědčen, že dokáže 

navrhnout ideální společenské zřízení, protože to je pro něj otázka čistě 

rozumové spekulace, ale nemá schopnosti k tomu, aby je dokázal prosazovat 

v každodenní politice.100  

Jak se blížil konec roku 1848, Bolzano očividně ztrácel poslední zbytky 

svých sil. Vedle těch tělesných ztrácel očividně i síly duševní, což se u něj 

nikdy předtím nedělo. V té době napsal v dopise Josefu Feslovi, na něhož přes 

jeho morální klopýtnutí nikdy nezanevřel, že se postupně zprotivil všem lidem 

a je čas, aby šel. Skutečně se tak 18. prosince 1848 stalo, když zemřel na 

ochrnutí po celý život vyčerpávaných plic.101 Nicméně v přesvědčení, že se 

zprotivil všem lidem, se výrazně mýlil, jak uvidíme například i v závěrečné 

kapitole této práce.      
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2. Významné politické utopie od 16. do 19. století 

 

2.1 Základní charakteristika politického utopismu 

V průběhu posledních pěti staletí, kdy se tento svébytný literární žánr 

rozvíjel, bylo napsáno opravdu mnoho rozličných utopií102 a mnoho 

rozdílného toho také bylo napsáno o samotných utopiích. Vybrat proto hrstku 

definičních znaků, pod něž by se všechna utopická díla i dílka dala dobře 

vměstnat, není úkol právě snadný, spíše je možné říci, že takové zadání se 

díky pestrosti utopické literatury nedá nikdy zcela naplnit. Pro potřeby této 

práce se přesto za pomoci několika povolaných autorů pokusím vymezit 

alespoň základní rysy, které spojují nejvýznamnější utopické spisy, jimiž se 

budu zabývat v následujících částech této kapitoly. 

Začněme od toho jednoduššího. Bavíme-li se o utopiích, nejméně 

problémů vyvstává s otázkou, odkud se termín „utopie“ vlastně vzal. Jedná se 

o novotvar, kterým pojmenoval anglický politik a myslitel Thomas More svůj 

humanistický spis, v němž líčí ideální společnost na stejnojmenném 

smyšleném ostrově. Výraz je jednou z mnoha Morových intelektuálních 

hříček, protože kombinuje dvojici řeckých předpon „eu“ (dobrý, dobro) a „ou“ 

(ne). Utopie je tedy místo (řecky „topos“), které je dobré či dokonalé, zároveň 

však neexistuje.  

Postupem času se s popularitou Morovy knihy rozšířilo pojmenování 

„utopie“ na všechna díla zaměřená na líčení dokonalých společenských zřízení 

a zároveň získávalo mnohdy mírně pejorativní nádech jakožto 

neuskutečnitelná vize bláhových intelektuálů, kteří jsou odtrženi od reality.103 

Libertariánsky orientovaný autor Robert Nozick například v této souvislosti 

poukazuje na to, že utopisté vycházejí z naivní představy, že: „...existuje 

nějaká množina principů dostatečně zřejmých na to, aby je přijali všichni lidé 

dobré vůle, dostatečně přesných na to, aby byly jasnými vodítky v konkrétních 

situacích, dostatečně srozumitelných na to, aby je všichni pochopili, a 

dostatečně vyčerpávajících na to, aby pokryly všechny problémy, které mohou 
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skutečně nastat.“104 K tomu ještě jízlivě dodává, že všichni utopisté se shodují 

vždy výhradně v tom, že právě jejich vize je ta jediná správná,105 čímž ovšem 

některým autorům, včetně Bernarda Bolzana, který zdůrazňoval, že jeho spis 

O nejlepším státě je pouhým návrhem předloženým lidem k uvážení, poněkud 

křivdí.  

Přestože tyto Nozickovy a jim podobné výtky mají jistě alespoň 

částečně svoje opodstatnění, utopiím se rozhodně nedá upřít fakt, že dokáží 

ovlivňovat politickou i sociální skutečnost. Howard Segal v tomto ohledu 

používá zajímavou metaforu utopie jako jakéhosi mikroskopu, který nám 

umožňuje vidět v jasnějších konturách politické, ekonomické, kulturní či 

psychologické tendence v běžné neutopické společnosti.106 Vedle této čistě 

pozorovací funkce mají v podstatě všechny utopie funkci společensky 

kritickou, protože upozorňují na neduhy stávající společnosti. Ve snaze je 

nějakým způsobem řešit přicházejí utopisté také s novými návrhy na změnu, 

se kterými jdou ruku v ruce nové, někdy i dost neotřelé, ideály.107 Významný 

maďarský sociolog Karl Mannheim ve své slavné knize Ideologie a utopie 

dokonce hovoří o tom, že tento společensky kritický postoj, přecházející až ve 

snahu rozbít dosavadní společenskou strukturu, je základním kritériem pro 

určení pravé utopie. Utopická je pro něj pouze taková transcendující orientace 

(tedy přesahující obzor stávající společnosti) myšlení, která: „působí ve směru 

rozbíjejícím existující skladbu bytí.“108 To, co se zpočátku zdá jako pouhý 

vytoužený sen několika jednotlivců, pak tím pádem může být nakonec 

zahrnuto do reálného politického snažení širších vrstev.109 

Shrnuto slovy Barbary Goodwinové, která sepsala heslo o utopismu do 

Blackwellovy encyklopedie: „Utopismus je jedinečný způsob uvažování o 

politice a společnosti, který hledá nejdokonalejší, nejlepší či nejšťastnější 
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formu společnosti, která není vázána na existující instituce.“110 Tento způsob 

uvažování se pak autoři utopií vesměs snaží použít na veškeré stránky lidského 

života, tedy nejen na tu politickou a společenskou, ale i na hospodářskou či na 

otázky z čistě soukromé sféry, jakými jsou láska, manželské soužití, výchova 

dětí, trávení volného času a podobně.111 

Čeští autoři Vladimír Naxera a Ondřej Stulík přidávají ještě další 

typické rysy, které sice již neplatí bez výjimky pro všechny utopie, ovšem 

umožňují lépe charakterizovat a rozlišovat jednotlivá díla, se kterými v této 

práci budu pracovat, proto je zde uvedu také.  

Mnoho utopií se vyznačuje uzavřeností a to hned z dvojího pohledu. 

Jednak v  rovině psychologické, kdy se daná utopická společenství v plánech 

jejich tvůrců často úzkostlivě vyhýbají styku se společnostmi, které jejich 

ideální koncept nevyznávají a nesdílí. Uzavřenost se ale projevuje také v čistě 

fyzické podobě, protože utopická společnost bývá umístěna na nějakém 

odlehlém ostrově nebo jinak jasně od ostatního světa odděleném a 

ohraničeném místě. To platí především o renesančních utopiích, ale příklady 

můžeme nalézt také v utopismu devatenáctého století. Proč autoři mají 

tendenci vytvářet takto uzavřené světy? Hlavním důvodem je skutečnost, že 

společenský systém, který navrhují, považují za definitivní. Každý kontakt 

s okolím by tak znamenal ohrožení v podobě případné nevyžádané změny, 

kterou by mohl způsobit.112 

Dalším významným rysem velké většiny utopických konceptů je jejich 

kolektivismus. Kolektivní zájem vždy převažuje nad zájmem jednotlivce, který 

může artikulovat jen ty požadavky, které jsou zároveň ve jménu dobra 

společnosti. U některých utopistů vede tento princip až k naprosté unifikaci 

chování jedince, který je v podstatě zbaven možnosti vyjádřit vlastní vůli. 

Kolektivní vzájemnost je některými autory přioděna do ritualizovaných forem 

v podobě různých náboženských obřadů, slavností a podobně.113  

Řada ideálních společností je prodchnuta rovnostářstvím, které se někdy 

projevuje pouze v sociální, ale často také v ekonomické rovině. Každý člen 
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společnosti mívá zaručena stejná práva, nad nimiž však většinou převažují 

stejné povinnosti (často pracovní), sloužící k zajištění potřeb všech členů 

komunity.114 

Poslední charakteristikou, kterou Naxera se Stulíkem uvádějí, je 

prolnutí soukromé a politické sféry. V utopiích je jakýkoliv čin politický, 

protože je buď v souladu nebo v rozporu se společenským zájmem.115 Tento 

fakt lze ale vzít také z opačné stránky a říci, že politika a její instituce jsou 

z některých utopií vlastně vyloučeny, protože v těchto společnostech pak 

nedochází k politickému dialogu ani k prosazování mocenské autority.116 

Důležitým rysem, na který upozorňuje pro změnu Segal, je silný mravní 

ethos. Jen těžko nalezneme utopického myslitele, který by neusiloval o to 

učinit reálný svět lepším, ať už tím může mít na mysli cokoli.117  

Za sebe bych přidal ještě jeden podstatný prvek, se kterým jsem se 

setkal při četbě všech utopistických spisů, o nichž zde pojednávám. Je jím vše 

prostupující racionalismus. Každý utopista, ať už je skutečnou povahou 

rozevlátý mystik nebo exaktní vědec, se snaží přesvědčit svého čtenáře, že 

dokázal odhalit plně rozumem odvoditelné principy, na nichž lze vystavět 

dokonalou společnost. 

Vzhledem k velkému počtu utopických děl existuje přirozená snaha je 

nějakým způsobem utřídit. Typologií tak vzniká celá řada podle nejrůznějších 

kritérií. Můžeme se například zaměřit na to, jaký charakter výroby navrhují 

autoři pro své ideální společnosti. Takové kritérium nemá zdaleka jen 

ekonomický motiv, protože hodně vypovídá také o tom, jaký má daný utopista 

postoj obecně ke člověku a k jeho přirozenosti. Pokud prosazuje agrární typ 

výroby a brání se vymoženostem techniky a průmyslu, jeho víra v lidské 

schopnosti obvykle nepřevyšuje obavy z negativních účinků pokroku. Takový 

autor pak klade důraz především na snadnou kontrolovatelnost společnosti, 

přičemž nemusí být ani na škodu, když jsou obyvatelé utopie drženi 

v nevědomosti a nedostává se jim příliš kvalitního vzdělání. Naopak systémy 
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postavené na efektivní průmyslové produkci a tvorbě nových technologií 

prosazují většinou utopisté s optimističtějším pohledem na lidskou přirozenost, 

a tudíž kladou také větší důraz na výchovný a vzdělávací proces. 118 

Přestože utopie mívají rovnostářské rysy, i tak se v nich mnohdy počítá 

s nějakou vládnoucí skupinou obyvatel. Také podle toho, jak tato vládnoucí 

skupina jedná, je možné utopie rozdělit. Pokud je jejím cílem získat uznání a 

moc, jedná se o timokratické systémy, pokud usiluje vládnoucí skupina o co 

nejvíce výhod materiálního charakteru, jde o oligarchické utopie.119  

Utopie je možné rozlišovat také podle typu mentality, které si v sobě 

nesou. Naxera se Stulíkem hovoří v tomto ohledu o dvou hlavních typech, 

které se pak dále dělí. Prvním jsou utopie s totalitním ideologickým 

charakterem, kde jedinec nemá naprosto žádný prostor pro autonomní jednání. 

Ve druhém typu, v potenciální utopii se systémovou mentalitou, se člověk 

může chovat dle vlastní vůle, ale v jasně vymezených hranicích. Takové 

utopie mohou být v podstatě řazeny mezi autoritářské systémy.120  

Já jsem pro potřeby této práce zvolil pro základní roztřídění 

zkoumaných utopií kritérium časové. V následujících částech této kapitoly tak 

budu v chronologickém sledu zkoumat utopie renesanční, osvícenské utopie 

osmnáctého století a konečně utopický socialismus století devatenáctého. 

Mladší utopické spisy ponechám stranou, protože ty již Bolzanovo myšlení 

ovlivnit nemohly. 

 

2.2 Renesanční utopie 

Zakladatelskou osobností pro novověké utopické myšlení je bezesporu 

Thomas More (1478-1535). Jeho kniha Utopie nejenže stála u počátku 

nového svébytného literárního žánru, ale také u stejně tak svébytného způsobu 

uvažování o politice – utopického komunismu.121  

Přitom z čistě „třídního pohledu“ by More měl být tím posledním, kdo 

by jakékoli myšlenky související s komunismem měl šířit. Pocházel totiž ze 
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zámožné rodiny významného londýnského právníka, který měl blízko ke 

královskému dvoru. Sám Thomas ještě povznesl prestiž svého rodu, protože 

po studiích práv a několikaletém pobytu v klášteře vstoupil do politiky a v 

mocenské hierarchii tudorovské monarchie vystoupal až na ten pro měšťana 

nejvyšší možný stupeň, když se roku 1529 stal lordem kancléřem krále 

Jindřicha VIII. Tato prestižní funkce se mu ovšem nakonec stala osudnou. 

Jako králova práva ruka se totiž odmítl podílet na plánu anulovat přes odpor 

papeže sňatek s Jindřichovou první ženou Kateřinou Aragonskou. Morovo 

náboženské přesvědčení se tak ukázalo být silnějším než jeho loajalita 

k panovníkovi. Celá ošemetná situace vyústila v založení anglikánské církve a 

v Morovu rezignaci na post kancléře. Ani ta jej před pomstou krále 

neuchránila. Nakonec byl totiž zatčen, uvězněn v Toweru a v létě roku 1535 

popraven pro velezradu. Katolická církev jej za odvahu a pevný konfesijní 

postoj čtyři sta let po jeho smrti svatořečila. 122 

Kde se tedy u tohoto vysoce postaveného politického činovníka vzalo 

tak silné sociální cítění, které vyústilo až v sepsání Utopie? Morovu citlivou 

duši, pěstěnou styky s předními humanisty své doby v čele s Erasmem 

Rotterdamským, především velmi znepokojovaly důsledky hospodářské 

transformace, kterou jeho domovina právě prodělávala. Staré feudální vztahy 

ustupovaly tvrdým praktikám postupně se rodícího kapitalismu. 

Nejmarkantnějším projevem těchto změn se stalo tzv. „ohrazování“.123 

S rostoucími výnosy z prodeje ovčí vlny šlechta začala vyhánět pachtýře, kteří 

po generace hospodařili na pronajatých pozemcích, z jejich usedlostí a ty pak 

proměňovala na nové pastviny. Sám More to velmi explicitně popisuje v první 

kapitole svého nejslavnějšího spisu: „Věru všude tam, kde se v království rodí 

vlna jemnější a proto cennější, vznešení a urození páni – a dokonce také 

někteří svatí mužové, opati – nespokojují se s ročním výtěžkem a výnosem, jaký 

vyplýval jejich předkům. Nemajíc dost na tom, že zahálčivým a okázalým 

způsobem života nijak neprospívají obecnému zájmu, neponechávají ani kus 

půdy polím, kol dokola všechnu věnují pastvinám, strhávají domy a boří 

městečka, ponechávajíce stát nanejvýš kostel, aby z něho udělali stáj pro 
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ovce...Aby si tedy jediný břichopas, nenasytná a strašlivá morová rána vlasti, 

mohl scelit několik tisíc jiter půdy a ohradit je jediným plotem, musí být 

několik osadníků vyhozeno ze svých usedlostí.“124 Takto zrodivší se bezzemci 

v beznadějné situaci proudí do měst, kde neseženou obživu a nezbývá jim nic 

jiného než začít krást, za což je stíhají nesmyslně drakonické tresty. More se 

nad tím pozastavuje těmito slovy: „Vždyť ani prostá krádež není zločin tak 

ohromný, aby musil být smyt utracením života, ani žádný trest není dost veliký, 

aby zdržel od kradení ty, kteří nemají jiné obživy...špatní učitelé, kteří raději 

žáky bijí než učí.“125 Za těchto okolností tedy More dochází až k myšlence, 

kterou budou opakovat mnozí další utopisté, že základní příčinou všeho zla na 

světě je soukromé vlastnictví, které je třeba v ideálním světě odstranit, 

protože: „…kde není nic soukromého, opravdově se všichni zabývají veřejným 

zájmem,“126 jak píše v závěru knihy. 

Vedle sociální situace v Anglii byly dalším inspiračním zdrojem pro 

sepsání Utopie také zámořské objevy.127 Touha zkoumat dosud neprobádané 

končiny se projevila především ve formě, v jaké je kniha napsána. Je to vlastně 

fiktivní cestopis, ve kterém námořník Rafael líčí posluchači své zážitky 

z dokonalého ostrovního státu Utopie. Ostrovní idyla zdejších obyvatel se 

v mnohém nápadně podobá zprávám o amerických indiánech, které přinášeli 

první navrátivší se evropští návštěvníci Nového světa.128   

Knihu More dokončil v roce 1516. O rok později Martin Luther 

uveřejnil ve Wittenbergu svých 95 tezí proti odpustkům. More se později jasně 

vůči vznikajícímu luteránství vymezil, nicméně kritický osten vůči nešvarům 

v církvi s německým reformátorem sdílel a náboženský zápal se v jistém 

smyslu promítá i v jeho díle. Goodwinová se například domnívá, že celý 

Morem navrhovaný společenský systém je jakýmsi „umocněným 

klášterem“.129 Nesmí nás to ovšem svádět k přesvědčení, že Utopie je pouhým 

pokračováním středověkých náboženských vizí. Oproti chiliastickým a 
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podobným představám, které také nesou některé utopické rysy, je zde 

podstatný rozdíl v tom, že Morův vysněný stát zakládají ve svůj prospěch lidé, 

nikoli bůh.130  

Ve výčtu inspiračních podnětů anglického humanisty pochopitelně 

nesmíme zapomenout na antiku. More již v mládí miloval řečtinu a chtěl se 

jejímu studiu věnovat namísto práv, což mu sice otec zakázal,131 nicméně to 

mu nezabránilo v četbě předních děl řecké filosofie. V Utopii se odráží 

především znalost Platónových dialogů Ústava a Zákony, které se ve slavných 

pasážích o vládě filosofů také zaměřují na otázku ideálního způsobu 

vládnutí.132  

Morův popis Utopie je opravdu velmi detailní po všech stránkách. 

Podrobně líčí nejen společenské a politické poměry, ale přesně má 

naplánovánu dokonce i fyzickou podobu ostrova. Ten má z geografického 

hlediska poměrně nereálný tvar půlměsíce, který optimálně chrání jeho 

obyvatele před přírodními katastrofami i útoky nepřátel. Po ostrově je 

rovnoměrně rozmístěno 54 měst133, která mají všechna stejný vzhled, protože 

jsou vystavěna dle „mustru“, který navrhl bájný zakladatel tamější civilizace – 

král Utopus. Pečlivě opevněná města mají široké ulice, každý dům je 

kamenný, má tři patra a leží u něj prostorná zahrada, zkrátka mají vše, co 

v Morových dobách Londýn a další větší anglická města postrádala. Mezi 

městy se pak rozprostírají opět rovnoměrně rozčleněné polnosti a venkovská 

sídla, protože obyvatelstvo pravidelně střídá pobyt ve městě s životem na 

venkově. 134 

Právě to, jak More vyřešil uspořádání života, společenských, 

ekonomických a politických vztahů obyvatel ostrova, je ovšem z hlediska této 

práce podstatnější. Segal v této souvislosti hovoří o tom, že jeho přístup 
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v podstatě předznamenává systematické sociální plánování.135 Projevuje se to 

třeba už jenom v tom, jak More přistupuje k rodině. Pro něj je především 

základní hospodářskou jednotkou každé obce. Příbuzenské svazky zde nehrají 

až tak důležitou roli. Každá rodina se má skládat zhruba ze čtyřiceti členů, 

z toho děti mají převládat nad dospělými, kterých nesmí být více jak šestnáct. 

Pokud počet dospělých přesáhne stanovenou míru, jsou povětšinou ženy 

převedeny do jiné, méně početné rodiny nebo mohou být přebývající členové 

vysíláni kolonizovat nová území.136 Ani rodina, která má odpovídající početní 

stav, příliš společného času neužije. Musí se totiž pravidelně prostřídávat 

v pobytu mezi městem a venkovem, kdy dvacet členů pracuje na venkově a 

dvacet ve městě.137 Rodina si v Morově podání udržuje patriarchální ráz, kdy 

hlavou rodiny je hospodář a další hierarchie vztahů je upravena tímto 

základním pravidlem: „Službou jsou povinny manželky manželům, děti 

rodičům, mladší starším.“138  

Určitému vnějšímu dohledu se těší i samotná instituce manželství, 

ačkoliv vztahy mezi mužem a ženou nejsou ještě podrobeny takové kontrole, 

jako tomu později bude u Campanelly. U Mora obce do životů párů zasahují 

například tím, že budoucí manželé se před svatbou musejí navzájem předvádět 

nazí, aby u nich byly odhaleny případné nemoci a tělesné nedostatky.139 

Otázka rozvodu, která Mora v reálném životě v podstatě dovedla až na 

popraviště, je v Utopii také rozebírána. V knize překvapivě rozvod zcela 

nezavrhuje, připouští jej pouze jako krajní řešení při nesouladu povah obou 

manželů, ovšem musí k němu vydat povolení obecní senát.140 

Jindy detailista More se kupodivu příliš nezabývá dětmi a jejich 

výchovou. Po této stránce si vystačí s obecnými principy, že děti se mají 

vzdělávat všechny v mateřském jazyce a že by se ve výchově měla akcentovat 

nejen rozumová, ale i emocionální stránka člověka, kterou nesmí přebíjet 
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vyspekulovaná pravidla logiky.141 Je to především reakce na v jeho době stále 

převládající středověkou scholastickou výuku a planý náboženský 

puritanismus, jehož pravidla po vlastních zkušenostech života v klášteře vidí 

takto: „Jít za drsnou a chmurnou ctností a chtít nejenom odehnat od sebe 

všechnu půvabnost života, nýbrž i dobrovolně trpět bolest, od níž bys nemohl 

očekávat žádného užitku.“142 Utopijští obyvatelé raději žijí, jak to určil bůh, 

podle přírody, která přináší lidem i rozkoše: „Všechny naše činy a mezi nimi i 

ctnosti samy směřují nakonec k rozkoši a ke štěstí“,143 ovšem dávají přednost 

rozkoším počestným duchovním před tělesnými. Zde je, myslím, patrná 

Morova inspirace epikurejskou etikou.  

Rodina má také zásadní funkci v politické rovině, protože hospodáři volí 

základní úředníky – tzv. syfroganty. Jsou jich dvě stovky a nad nimi jako vyšší 

úředníci stojí dvacet tzv. traniborů. Dvě stě syfrogantů volí tajným hlasováním 

vladaře ze čtyř adeptů, které jim navrhnou občané. Na rozdíl od úředníků, kteří 

mají časově omezený mandát, je vladař doživotní, pouze v případě, že by se 

chtěl stát samovládcem, může být úřadu zbaven. Vladař má především roli 

jakéhosi nejvyššího arbitra, když na pravidelných rokováních s tranibory 

posuzuje spory a udílí rady či doporučení. Všechny závažnější problémy, 

týkající se společenství, se dále řeší na společné schůzi syfrogantů.144 Zákony 

jsou přijímány jen v omezené míře, protože obyvatelé: „Jsou toho mínění, že 

je vrchol nespravedlnosti, aby byli nějací lidé vázáni takovými zákony, kterých 

je více, než se dá přečíst, anebo které jsou temnější, něž aby jim kdokoli 

rozuměl.“145 Utopijský politický systém tedy nese jak prvky demokratického 

rozhodování, tak, v podobě téměř neodvolatelného vladaře, také autoritářské 

principy. 

Z ekonomického hlediska je Morův spis typickým příkladem agrární 

utopie, z čehož pramení také autorův nižší důraz na vzdělání. More se až na 

výjimky vyhýbá prosazování pokroku a nových technologií146 a všichni 
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obyvatelé kromě syfrogantů, hrstky schválených vědců a kněží se povinně 

věnují zemědělským činnostem. Vedle toho si každý obyvatel Utopie osvojí 

jedno řemeslo, ale hlavní důraz je vždy kladen na rolnickou práci. Syfroganti 

vedle své politické činnosti dohlížejí také na to, aby byla řádně dodržována 

pracovní povinnost.147 Sympatické ovšem alespoň částečně je, že nedohlížejí 

pouze na to, aby se někdo práci nevyhýbal, ale také aby se někdo náhodou 

nepřepracoval. More totiž počítá pouze s šestihodinovou pracovní dobou, 

protože je přesvědčen, že: „ona pracovní doba je pro opatření všeho, čeho si 

vyžaduje nutnost nebo příjemnost života, nejenom dostačující, nýbrž dokonce 

nadbytná.“ 148 Zbylý čas mohou obyvatelé Utopie trávit dle svého uvážení 

v další práci, sebevzděláváním nebo počestnou zábavou, která především 

vylučuje veškerý hazard a podobné zhýralé kratochvíle. Navíc má každý právo 

na osm hodin spánku denně.149 

Důležitou součástí ostrovní ekonomiky a zároveň morálky je také až 

demonstrativní opovrhování bohatstvím a jeho vnějšími projevy – drahými 

kovy a drahokamy, protože: „Teprve lidská pošetilost přisoudila cenu něčemu, 

co se vyskytuje tak zřídka, kdežto příroda zcela naopak, jako nejshovívavější 

matka, umístila na dosah ruky právě nejlepší dary, jako vzduch, vodu, ba i 

zemi, zato věci nicotné a nemající přinést žádného prospěchu uklidila do 

hloubky co největší.“150 Z toho důvodu se v  Utopii zhotovují ze zlata a stříbra 

jen nočníky, znamení hanby pro různé provinilce a také okovy pro otroky. 

V humanistově ideálním státě se tedy paradoxně počítá také s otroctvím. 

Otroky jsou povětšinou zločinci dovezení z ciziny, v menší míře pak domácí 

hrubí provinilci proti zákonům, nejčastěji cizoložníci, protože manželská 

nevěra je v tomto světě považována za jeden z nejtěžších zločinů.151 Otroci 

jsou využíváni k ustavičné tvrdé a nečisté práci, nicméně i tak je dle autora 

                                                 
147 Dle překladatele Bohumila Ryby je samotné slovo syfrogant přesmyčkou řeckého výrazu 

„špehovací úřad“ – viz: MORE, Thomas. Utopie, s. 146. 

148 MORE, Thomas. Utopie, s. 65. 

149 Tamt., s. 65. 

150 Tamt., s. 75. 

151 Za opakovanou nevěru se dokonce uděluje trest smrti. 
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postavení otroka natolik lidské, že i někteří chudí cizinci se dobrovolně 

nechávají do otroctví najímat.152 

Humanistickému pohledu na svět jsou daleko blíže Morovy náboženské 

názory. Lidé v Utopii mohou uctívat různé bohy, ale nejvíce z nich uznává: 

„…jakési jediné božstvo, nepoznané, věčné, nesmírné, nevysvětlitelné, které 

přesahuje chápavost lidské mysli a je po celém vesmíru rozlito spíše svou 

působností nežli hmotou.“153 Nikdo pak nesmí být pro své náboženské 

přesvědčení pronásledován.154 Tento apel na náboženskou toleranci bohužel 

v době po vydání spisu tedy opravdu vyslyšen nebyl.  

Je vidět, že Utopie je dílo plné rozporů. Evidentně je celé prodchnuto 

touhou překonat velké dobové sociální rozpory a zajistit každému lepší život. 

Jak ale poznamenává politoložka Alexandra Krsková, Morova snaha nastolit 

vševládnoucí harmonii silně zavání totalitarismem, protože tendence podrobit 

jedince všudypřítomné uniformitě je zcela zjevná.155 Dodnes zůstává 

nerozřešenou otázkou, s jakými úmysly More vlastně knihu sepsal. Někteří 

badatelé se domnívají, že Utopie není ani tak vyznáním autorových sociálně 

politických tužeb, jako spíše jakýmsi myšlenkovým experimentem, kterým se 

snaží More dohlédnout důsledky, k jakým by mohlo striktně racionální 

plánování společenského života vést.156 Tomuto pohledu nahrává i skutečnost, 

že se More bránil až do své smrti vydání spisu v jeho rodném jazyce a Utopie 

vyšla anglicky až v roce 1551.157 Patrně opravdu nechtěl, aby se jeho 

vyzývavé myšlenky rozšířily mezi méně vzdělané vrstvy, které by je mohly 

vzít doslova a začít podle nich jednat. Ať už tomu bylo s Morovými záměry 

jakkoli, nový žánr byl vytyčen a další autoři měli skutečně na co navazovat. 

 

Tommaso Campanella (1568-1639), druhý významný renesanční 

utopista, prožil do značné míry zcela opačný životní příběh oproti Morovi. Na 
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rozdíl od slavného Angličana se tento svérázný italský myslitel a mystik nikdy 

nehřál na politickém či literárním výsluní, spíše vždy budil pozornost 

mocných v negativním smyslu, ale zase na druhou stranu jeho život, přes 

mnohé útrapy a dlouhé roky strávené ve vězení, nakonec skončil přirozenou 

cestou.  

U Campanelly se od mládí snoubila touha po poznání s básnickými i 

vizionářskými sklony. Všechny tyto rysy jeho osobnosti ještě zesílily, když 

vstoupil v patnácti letech do dominikánského řádu. Postupem času odvrhl 

scholastické učení, které dominikáni jakožto následovníci Tomáše Akvinského 

hojně rozvíjeli, a vytvořil si jakousi vlastní manýristickou filosofii, v níž se 

prolínaly sensualistické teorie poznání s magií a astrologií. Připočteme-li 

k tomu ještě fakt, že Campanella během svých hojných cest po Itálii stále více 

podléhal mesianistickým a chiliastickým vizím, nepřekvapí, že začal budit 

pozornost inkvizice a, protože se zapojil do povstaleckých činností ve své 

rodné Kalábrii, také světské vrchnosti. Výsledkem toho všeho byla řada 

procesů a dlouhé roky pobytu ve vězení, během nichž sepsal mimo jiné také 

několik utopií včetně Slunečního státu z roku 1602, který se stal jeho 

nejznámějším dílem. Poté, co byl zproštěn doživotního trestu, nakonec prchl 

z Itálie a zbytek života strávil ve Francii, kde také v jedenašedesáti letech 

zemřel.158  

Campanella po Morově vzoru zasazuje líčení svojí utopie do rámce 

rozhovoru mezi mořeplavcem a jeho posluchačem, kterým je v tomto případě 

velmistr řádu hospitalitů. Námořník se opět vrátil z dalekých krajů, odkudsi od 

rovníku, kde navštívil ostrov, na jehož horském úbočí leží městský stát, jemuž 

vládne kněz zvaný Slunce – odtud Sluneční stát. Město je rozděleno do sedmi 

kruhových pásem, mezi nimiž jsou vztyčeny hradby, které tvoří nejen 

dokonalý obranný systém chránící město před výpady sousedních 

nepřátelských států, ale mají dokonce pedagogický rozměr, o němž se zmíním 

později. Na vrcholku hory pak stojí velký kruhový chrám, který je přirozeným 

centrem města a sídlem nejvyššího kněze.159 
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Slunce, jindy Campanellou nazývaný také Metafyzik, je: „…vrchním 

rozhodčím ve věcech světských i duchovních a ve všech otázkách a sporech 

vynáší konečná rozhodnutí.“160 Má tedy vlastně absolutní moc a na vše 

dohlíží. Na takové postavení má ale v Campanellově pojetí nárok, protože, 

podobně jako Platónův filosof - vládce, je tím nejmoudřejším ze všech 

obyvatel města. Sluncem se totiž může stát jen ten, kdo plně obsáhne znalosti 

z oblasti dějin, náboženství a práva, kdo zná všechna řemesla, ovládá 

astronomii, fyziku, matematiku, metafyziku, teologii a astrologii – zkrátka 

vpravdě renesanční génius. Campanella zdůrazňuje, že k vykonávání úřadu 

není zapotřebí politických zkušeností: „…náš Slunce, i když bude zcela 

nezkušený ve věcech spravování státu, přece jen nebude nikdy ukrutníkem, ani 

zločincem, ani tyranem, a to právě proto, že je tak moudrý.“161 Právo 

vykonávat svůj úřad má nejvyšší kněz vždy až do té doby, dokud se nenajde 

někdo ještě schopnější, kdo jej může vystřídat. Jakým způsobem ale může 

někdo dokázat, že je schopnější, již autor nevysvětluje. 

Metafyzik má k ruce tři pomocníky, kteří mu pomáhají prosazovat jeho 

vůli. Jsou jimi vojenský velitel, jehož úřad se jmenuje Moc, dále pak dohlížitel 

nad řemesly, uměním a vědami, nazývaný Moudrost, a konečně je zde dozorce 

Láska, který řídí plození a následnou výchovu dětí.162 Tato čtveřice „velkých 

bratrů“ má společně s podřízenými nižšími úředníky pod naprostou kontrolou 

veškeré aspekty života všech obyvatel Slunečního státu, kteří tak nemají 

vlastně žádnou možnost artikulovat své zájmy.163 Navíc pouze ona rozhoduje 

o tom, co komu přísluší, protože soukromé vlastnictví je zde zapovězeno ještě 

příkřeji, než tomu bylo u Mora. Campanella to vysvětluje ústy námořníka 

takto: „Vlastnictví vzniká a udržuje se tím, že každý z nás má vlastní dům a 

vlastní ženu a děti. To je pramenem sobectví. Abychom se totiž v zájmu svého 

syna domohli bohatství a důstojného postavení a učinili jej dědicem velkého 
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Metafyzikem a jeho pomocníky vyslyšeni. 



 47 

majetku, začínáme, a to každý z nás, buď okrádat stát, jestliže se ničeho 

nebojíme, protože jsme bohatí a urozeného původu, nebo se z nás, nemáme-li 

moci, postavení a vznešených předků, stávají skrblíci, zrádci, licoměrníci. 

Zbavíme-li se sobectví, zůstane v nás jen láska ke společenství.“164 Do 

společného vlastnictví jsou tedy zahrnuty i ženy165 a děti, takže v tomto 

utopickém systému rodina vůbec neexistuje. To je hlavní zárukou toho, že ve 

státě přátelství jen kvete a že jsou zcela vymýceny všechny zločiny. 

Společnost musí řešit pouze drobnější přečiny vůči ctnosti, jakými jsou 

malomyslnost, nedostatek šlechetnosti, hněvivost či lenivost. Ty se pokutují 

pouze drobnějšími tresty166 - například vylučováním ze společných hostin 

nebo zákazem pohlavního styku a podobně.167  

Otázka tělesných vztahů mezi muži a ženami patří vůbec mezi ty 

nejobskurnější, a proto také při debatách o Slunečním státě mezi ty nejčastěji 

probírané. Někteří autoři se nebojí v této souvislosti hovořit o tom, že 

Campanella, inspirován Platónem, zde buduje přímo principy eugeniky.168 

Toto tvrzení má bezesporu jisté opodstatnění, protože zákonitosti plození jsou 

ve Slunečním státě opravdu striktní, ale zároveň je třeba si uvědomit, že 

plození dětí je pro Campanellu stále více náboženský úkon169 nežli 

pseudovědecká disciplína tak, jak ji známe z pohnutých dějin dvacátého 

století. Jak konkrétně tedy má správný akt plození, protože zde se skutečně 

nedá eufemističtěji mluvit o aktu lásky, v představách italského mnicha 

probíhat? Předně ženy mohou plodit od devatenácti a muži až od 

jedenadvaceti let. Pokud se i v mladších jedincích probudí předčasně vášně: 

„Starší dohlížitelé a dohlížitelky se starají o ukojení pohlavní touhy 

smyslnějších a snadno vznětlivých, jak to poznávají podle jejich tajných proseb 
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a z toho, když je pozorují při hrách na cvičišti.“170 Pohlavní styk se může 

odehrávat každou třetí noc, přičemž úředníci určují, kdo, s kým a proč. 

Základním pravidlem je párovat hubené s tlustými, tlusté s hubenými a urostlé 

s urostlými, protože: „Je třeba soustředit veškerou pozornost na plození dětí a 

cenit přirozené přednosti rodičů.“171 Přesně stanovený je i čas, ve kterém má 

ke spojení dojít, to určují astrolog a lékař. Žena v tomto světě má cenu jen 

v případě, že je plodná, proto jsou nejhodnotnější ženy statné a mrštné, křehká 

ženskost je považována za nežádoucí, Campanella dokonce hrozí ženám, které 

se chtějí přikrašlovat, trestem smrti.172 Pokud dívka neotěhotní s mužem, se 

kterým je napoprvé spárována, dostane ještě jednu šanci s jiným, a jestliže i 

poté zůstává neplodná, stává se společným majetkem mužů a nedostává se jí 

žádné úcty.173  

Takto zplozené děti zůstávají do dvou let u matek, které je kojí, poté 

jsou předány do péče vychovatelek a začíná jejich vzdělávání. To spočívá 

nejprve v tom, že je učitelé vodí kolem hradeb, na nichž jsou vymalovány 

všechny věci, které si každý obyvatel má osvojit. Hradby jsou tak vlastně 

jednou velkou učebnicí, na nichž se děti učí základy abecedy, matematiky, 

přírodních věd, řemesel, historie a podobně. Důraz je kladen i na rozvíjení 

pohybových aktivit, protože vzdělání je zde předně přípravou na práci 

v dospělosti a také na pro všechny povinný společný vojenský výcvik, protože 

Sluneční stát vede neustálé války se svými sousedy.174 Od třinácti let jsou pak 

chlapci i dívky přiváděni do dílen, kde se postupně zapojují do výrobního 

procesu, protože každé dítě si nakonec musí vybrat nějaké řemeslo, kterému se 

v budoucnu může věnovat.175 Ti nadanější se mohou i v dospělosti věnovat 

studiu, přičemž se přihlíží k tomu, aby studium bylo co nejrozmanitější a 

nejkomplexnější, protože: „Ten, kdo se hodí jen k jednomu určitému vědnímu 
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oboru, čerpanému z knih, je nevzdělaný a úzkoprsý.“176 Problémem ovšem 

zůstává, že i o tom, které dítě je nadané, rozhoduje velekněz a jeho úředníci. 

Přestože Campanella klade na vzdělání a rozvíjení vědeckého poznání 

větší důraz než More, je i Sluneční stát stále ještě spíše agrární utopií, protože, 

jak sám autor uvádí, největší pozornost věnují obyvatelé zemědělství.177 

Pracovní doba je dokonce ještě vlídnější, než jaká byla v Utopii. Pracuje se jen 

čtyři hodiny denně, zbytek času mohou jednotlivci trávit studiem, četbou, a 

prohlubováním znalostí z vojenského výcviku. Campanella dokonce ani 

nepočítá s otroky, protože otroci: „…kazí mravy“,178 a navíc v jeho pojetí není 

žádná práce dost nečistá a nečestná na to, aby ji nemohl vykonávat každý 

běžný obyvatel. Vedle otroctví se ekonomika Slunečního státu neopírá ani o 

peněžní systém, který v podmínkách plánovaného hospodaření nemá smysl. 

Přesto zde peníze nejsou neznámým pojmem, jsou používány pro obchod se 

zahraničím a diplomatickou či dokonce výzvědnou činnost, protože obyvatelé 

Campanellovy utopie jsou mimo jiné také mistry v politických a vojenských 

úskocích a intrikách.179 

Zásadní součástí fungování státu je náboženství, které sice není 

křesťanské, ale, jak Campanella zdůrazňuje v závěru knihy, je jakousi 

přípravou na budoucí přechod k víře v Krista.180 Proto je také základním 

stavebním kamenem jejich víry, že: „…člověk má svobodnou vůli a že jestliže 

po dobu čtyřicetihodinového nejkrutějšího mučení, které vytrpěl jeden jimi 

vážený filozof (zde má autor na mysli sebe a své vězeňské zkušenosti), nebylo 

lze dostati z něho při výslechu ani jediné slůvko přiznání, tedy ani hvězdy, 

působící z velké dálky a mírně, nemohou nás donutit, abychom jednali proti 

svému rozhodnutí.“181 Náboženské obřady, stejně jako vše ostatní ve 

Slunečním státě, řídí nejvyšší kněz, který vyznává za celý národ hříchy, dává 

rozhřešení a obětuje bohu uctívanému pochopitelně v podobě Slunce. Oběti 

jsou sice lidské, ale spočívají pouze v tom, že vybraný dobrovolník se zhruba 
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měsíc o samotě modlí a postí v chrámu. Protože byl Campanella velkým 

milovníkem čtení z hvězd, k náboženským praktikám patří také různá 

astrologická a astronomická měření.182 

Jestliže jsme u Mora hovořili o některých totalitních rysech, pak 

Campanellův Sluneční stát je zcela zřejmá utopie s totalitním ideologickým 

charakterem. Teokratický systém, ve kterém je nejvyšší kněz v podstatě 

bohem s absolutní mocí zasahovat do všech stránek života lidí, zcela stírá 

rozdíl mezi soukromou a politickou sférou183 a přes deklarovanou úctu ke 

svobodné lidské vůli nedává člověku žádný prostor k tomu, aby se mohl řídit 

vlastním myšlením. Je však otázkou, zda za to můžeme italského myslitele, 

přihlédneme-li k tomu, že jeho utopie je produktem dlouhých let dnes asi jen 

těžko představitelného strádání po různých žalářích, vůbec hanit a odsuzovat. 

 

Renesanční utopisté stojí svým myšlením do značné míry na pomezí 

mezi středověkou mentalitou a moderním sekulárním pohledem na svět.184 

Možná nejvíce to platí o posledním autorovi, kterého chci v této podkapitole 

zmínit. Je jím slavný anglický státník, filosof a především vědec Francis 

Bacon (1561-1626). Jeho utopický spis Nová Atlantida sice zůstal nedokončen 

a nepodává nám tak úplný obraz o autorových sociálně-politických vizích, 

přesto svým důrazem na hodnotu a význam vědeckého poznání výrazně 

ovlivnil tvorbu utopistů v následujících obdobích. 

Bacon pocházel z podobných rodinných poměrů jako Thomas More a 

udělal také podobnou kariéru. Také on zažil strmý profesní vzestup až do 

funkce lorda kancléře a i jeho čekal na sklonku života politický pád, který 

ovšem v jeho případě naštěstí neznamenal „dostaveníčko s katem“, nýbrž 

pouhé dožití života v ústraní.185 

Přes všechno uznání v oblasti práva a politické praxe, které za svého 

života dosáhl, zůstávala pro Bacona věda, postavená již na základech 

empirického a induktivního poznání, hlavním posláním i vášní. Jeho velkou 

touhou bylo vytvořit komplexní vědeckou organizaci, ve které se budou 
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soustřeďovat přední badatelé, hledající praktické využití svých teorií ve 

prospěch společnosti186 a řídící se při tom principy, které vytyčoval jeho opus 

magnum – spis Nové Organon. Také jeho utopie Nová Atlantida směřuje 

výhradně  k tomuto cíli. Bacon se při jejím psaní zaměřil výhradně na líčení 

různých forem vědeckého výzkumu, k popisu dalších složek života ve 

svém ideálním státě se již nedostal, protože patrně odvrátil svou pozornost 

k jiným projektům. I pro tuto jednostrannost díla o něm někteří autoři hovoří, 

více než jako o utopii, jako o nejstarším vědeckofantastickém románu.187 Řadu 

utopických rysů ovšem zcela jednoznačně nese.  

Kniha je opět fiktivním cestopisem, ve kterém cestovatel líčí zážitky 

z ostrova Bensalem, ležícího kdesi v jižních mořích. Prosperuje zde vyspělá 

civilizace, která svůj původ odvozuje od bájné Atlantidy, jak ji vylíčil ve 

svých dialozích Timaios a Kritias filosof Platón.188 Obyvatelé ostrova se straní 

kontaktu s cizinci, což jim nakázal už zakladatel státu král Solamon z obavy 

před novotami a jinými mravy.189 

Místní společnost má silně patriarchální ráz, úcta k otcům je zde téměř 

všudypřítomná, a zakládá si na cudném manželském soužití beze všech 

prostopášností evropského života. Na ostrově se praktikuje výhradně 

křesťanská víra, ale zcela svobodně zde žijí i židé.190 

Ústředním místem celého ostrova je Šalamounův dům, který dal založit 

už Solamon. Jeho účelem je: „…poznávat příčiny a skryté pohyby věcí a 

rozšiřovat hranice lidského panství na všechny myslitelné věci.“191 Jedná se o 

obrovský výzkumný komplex, kde se nachází laboratoře všech v Baconově 

době myslitelných vědeckých disciplín. V obrovských třímílových věžích jsou 

stanice na meteorologická a astronomická pozorování, v podzemí jsou zase 

chemické laboratoře, nemocnice, lázně, jinde se zase nachází optické, 

akustické či mechanické laboratoře, šlechtitelské stanice a podobně.192 Zkrátka 

                                                 
186 NAXERA, Vladimír, STULÍK, Ondřej. Komparace sociálních utopií, s. 47. 

187 KRSKOVÁ, Alexandra. Dějiny evropského politického a právního myšlení, s. 404. 

188 BACON, Francis. Nová Atlantida a eseje, s. 101. 

189 Tamt., s. 23. 

190 Tamt., s. 26-30. 

191 Tamt., s. 33. 

192 Tamt., s. 34-38.  



 52 

výzkumu je podrobeno v podstatě vše a veškerý život obyvatel této utopie je 

patrně podřízen bádání.  

Hledat v těchto črtách autorovy představy o politickém fungování Nové 

Atlantidy lze pouze v jistých náznacích. Je možné, že podobně jako 

Campanella uvažoval Bacon o jistém druhu teokratické vlády193 zahaleném 

ještě více než u italského myslitele do racionalistického hávu. To jsou ale spíše 

ne zcela doložitelné spekulace, jisté je pouze to, že Baconova utopie silně 

ovlivnila většinu průmyslově laděných utopií zejména devatenáctého století a 

že měla také reálný dopad na rozvoj britské vědy. Zakladatelé Královské 

společnosti pro podporu výzkumu a bádání se totiž prokazatelně Baconovým 

spisem inspirovali.194  

 

2.3 Osvícenský utopismus 18. století 

Oproti předchozí epoše mají utopie vzniklé v osmnáctém století výrazně 

odlišný ráz. Těžiště evropského myšlení se přesunulo do Francie a z nově 

vznikajících děl utopického žánru se povětšinou vytratila touha po exotice, 

objevech vzdálených nepoznaných krajů a neobyčejných duchovních i 

světských zážitcích. V nastalém „Věku rozumu“ pro takové „pošetilosti“ 

zkrátka nezbývalo místo, o to více ale nastupující autoři nechávali zaznívat 

sociálně kritické hlasy a volání po lidské rovnosti, která je pro ně hlavním 

přírodou stanoveným zákonem. Z tohoto důvodu jsou někdy jejich díla 

označována jako legalistické utopie.195 

Prvním výrazným utopistickým hlasem, který ve své době zazníval 

natolik silně, že rezonoval ještě během Velké francouzské revoluce i 

revolučního roku 1848, byl abbé Gabriel Bonnot Mably (1709-1785). Tento 

dnes již víceméně pozapomenutý historik, diplomat a myslitel patřil za svého 

života k nejznámějším encyklopedistům, na kterého se s žádostí o radu či 

názor obraceli významní politici z obou stran Atlantiku.196 
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Mably pocházel z nejvyšších kruhů francouzské šlechty, jeho otec 

zastával čestnou funkci královského sekretáře. Svého syna přiměl k duchovní 

dráze, která pro Gabriela vyvrcholila tím, že se stal také sekretářem, ovšem ve 

službách vysokého církevního hodnostáře -  kardinála Tenzina. Tento muž byl 

svého času významnou postavou francouzské zahraniční politiky, takže Mably 

měl možnost prostřednictvím svého úřadu pronikat do nejvyšších pater 

evropské diplomacie. Patrně i pod vlivem zkušeností s praktikami velké 

politiky se postupně z nadšeného zastánce absolutismu začal posouvat do 

pozic stále více kritických vůči starému režimu. Ve svých čtyřiceti letech se 

nakonec rozešel s kardinálem a tím vlastně i s celým světem francouzské 

aristokracie, stáhl se do ústraní a po zbytek života se věnoval především 

literární činnosti.197 

Z Mablyho politických prací vyčnívají především dvě díla. Prvním je 

pojednání O právech a povinnostech občana, které vyšlo ve Francii až po 

autorově smrti v revolučním roce 1789. Abbé v něm rozvíjel úvahy o 

společenské smlouvě, suverenitě lidu a jeho právu na odpor. Především díky 

tomuto dílu je tak Mably zahrnován do Rousseauovy školy.198  

Druhý spis je z hlediska této práce podstatnější, poněvadž nese více 

utopických prvků a zároveň představuje ucelenější souhrn Mablyho názorů na 

společnost. Nese název O zákonodárství neboli zásady zákonů. Jedná se o 

dialog Angličana a Švéda, kteří spolu debatují o zřízení svých zemí a přou se o 

to, které z nich je lepší. Angličan hájí tvrdý ostrovní kapitalismus, založený na 

obchodu, průmyslu a neustále rostoucí spotřebě. Tvrdí, že: „Bohatství je 

nervem politiky jak v míru, tak i za války.“199 Mably však očividně stojí na 

straně švédského diskutujícího, který naopak tvrdí, že hromadění bohatství a 

z něj plynoucích rozkoší má zhoubné následky, vyvolává ničivé neřesti, které 

ponižují člověka, a tudíž jsou proti přírodě.200 Právě líčením švédské 

společnosti, která má vyloženě spartánský odpor k přepychu, marnivosti i 

k obchodu jako takovému, se Mably dostává více do roviny utopické, protože 

rozhodně plně neodpovídá dobové realitě severského království. 
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První část rozhovoru se věnuje otázce štěstí, protože: „Aby bylo možno 

posoudit, jaké zákony jsou pro společnost nejprospěšnější, je třeba poznat, 

k jakému štěstí příroda člověka povolala a za jakých podmínek mu dovoluje 

být šťastným.“201 Politické záležitosti se tedy musí řídit podle toho, jaké štěstí 

přináší jednotlivci. Člověk je i pro Mablyho ze své podstaty egoista a není na 

tom nic odsouzeníhodného, protože: „Sebeláska je článkem, který nás má 

spojit ve společnost, kdybych neměl rád sama sebe, jak bych mohl milovat 

sobě podobné?“202 Problém spatřuje především v tom, že lidé hledají většinou 

štěstí přesně tam, kde Angličan (tedy v bohatství hmotných statků), a 

neuvědomují si, že: „…štěstí spočívá spíše v nás samých, než ve věcech, které 

nás obklopují. Rodí se z našeho způsobu myšlení a naprosto není zbožím, které 

kupci prodávají národům.“203 Proto také: „Politika a zákony společnosti jsou 

dobré jen potud, pokud odpovídají záměrům Prozřetelnosti, která určitě 

nespojovala štěstí s nespravedlnostmi, které plodí hrabivost a lakota.“204 

Z toho Mablymu vyplývá, že téměř veškeré zákony jeho doby jsou pokřivené: 

„Takřka všechny národy se staly oběťmi nerozumných zákonů, které si samy 

ustanovily.“205 Cesta z této situace je jediná: „Stát může být šťasten pouze 

tehdy, když ukáže občanům správný způsob života, a že je zbytečné vydávat 

zákony, které jim přikazují, aby byli spravedliví, nezištní a dobročinní, jestliže 

se současně vydávají zákony, které probouzejí naši zištnost a nutně způsobují 

chyby.“206  

Onen správný způsob života, který má stát občanům ukázat, je 

především založen na rovnosti: „Rovnost musí přinést jen dobro, poněvadž 

spojuje všechny lidi, povznáší jejich duši a vychovává je v citech vzájemné 

náklonnosti a přátelství. Z toho vyplývá, že nerovnost přináší lidem jen zlo, 

poněvadž  je ponižuje, pohoršuje a zasévá mezi ně různice a nenávist.“207 

Dobré zákony jsou proto pouze takové, které co nejvíce: „přiblíží občany 
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k rovnosti“208, čímž se zároveň co nejvíce přiblíží přirozenému stavu: „Našim 

předkům učinila příroda rovnost zákonem a své záměry dala najevo tak 

zřetelně, že nebylo možno o nich nevědět. Nedala všem lidem stejné orgány, 

stejné potřeby, stejný rozum?“209 Veškeré rozdíly mezi lidmi jsou tak spíše 

podružného charakteru a mají svůj společenský účel, protože různým nadáním, 

rozdílnými silami či vkusem nás příroda činí navzájem užitečnějšími.210 Lidé 

se tím pádem nesdružují ve společnost proto, aby chránili soukromé 

vlastnictví, jehož důsledkem je majetková nerovnost, nýbrž proto: „…že byli 

nadáni společenskými vlastnostmi, a proto, že jejich potřeby je přiměly k 

vzájemné pomoci a ke vzájemným službám.“211  

Jestliže tedy společnost vznikla ještě před ustavením soukromého 

vlastnictví, není důvod se domnívat, že by nemohla existovat i bez něj. Potíž 

vězí v tom, že ani chudí lidé nejsou na zavedení nějaké formy majetkové a 

sociální rovnosti připraveni: „Téměř v celé Evropě dosáhli tito lidé takového 

stupně ponížení a bídy, že by zakoušeli určitý odpor nebo stud a upadli by do 

rozpaků, kdyby měli být rovni s urozenými a bohatými.“212 Stát by proto měl 

připravovat své obyvatelstvo na zavádění větší míry rovnosti postupnými 

kroky do situace, kdy: „…budou jeho mravy tak skromné a jeho potřeby tak 

omezené, že chudák bude spokojen se svou chudobou a boháč nebude vidět 

žádné výhody ve svém bohatství, až budou ctnosti uctívanější a užitečnější než 

tituly a bohatství a až se hodnosti budou udělovat podle poctivosti.“ 213  

Zákony k tomuto kýženému stavu mohou přispět tím, že budou 

omezovat příjmy i výdaje státu: „Umění zákonodárce spočívá v omezování 

potřeb státu a nikoli ve zvyšování důchodů, které usnadňují uspokojení jeho 

potřeb. Každý prostředek, vynalezený ke zvýšení státního přijmu nebo daní, je 

škodlivý.“214 Vedle této vlastní redukce má stát usilovat o to, aby to samé činili 

lidé. Za tímto účelem Mably prosazuje po smyšleném švédském vzoru  
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zavedení zákonů proti přepychu, které: „Mají být rozšířeny na všechno: na 

nábytek, obydlí, stravu, služebnictvo, oděv. Jestliže necháte něco bez 

povšimnutí, otevřete cestu zlořádům, které se rozšíří na všechno.“ 215 Dále by 

mělo dojít také k omezení obchodu, nadměrné držby zemědělské půdy, 

dědického práva, zkrátka dobrý zákonodárce musí neustále: „drobit a 

rozdělovat jmění nashromážděné zištností a ctižádostí.“216  

Je důležité zdůraznit, že přestože Mably vystupuje proti soukromému 

vlastnictví, neusiluje o jeho úplnou likvidaci, ale snaží se spíše osvětově 

působit tak, aby lidé sami dospěli k poznání, že kolektivní vlastnictví je pro ně 

lepší. Tento princip zůstane ve Francii zachován i po pádu Bastily a 

následných událostech, protože Francouzská revoluce nikdy zcela 

nezpochybní vlastnická práva jednotlivce.217  

Mablyho utopismus, přestože není tak literárně působivý a na rozebírání 

vděčný jako ten Morův či Campanellův, přináší ještě jedno novum oproti 

předchozímu období. Jak jsme totiž viděli v pasážích o činnosti zákonodárců, 

věnuje již pozornost samotnému přechodu od stávající k utopické 

společnosti.218 Mnozí autoři utopií v následujících obdobích se tohoto tématu 

budou nejen držet, ale sami se budou snažit uskutečnit své utopické vize 

v praxi.  

 

Patrně nejznámější a nejvlivnější francouzskou utopií osmnáctého 

století, která byla mimo jiné jedním z významných inspiračních zdrojů 

komunistického myšlení první poloviny devatenáctého století, jak uvádí 

Naxera se Stulíkem,219 je spis Zákoník přírody. Nic na tom nemění ani 

skutečnost, že  autorství této knihy zůstává dodnes v podstatě sporné. Ještě 

dlouhých sto let po svém anonymním vydání v roce 1755 bylo dílo 

připisováno Denisi Diderotovi, protože vyšlo v jeho londýnském 

vydavatelství. Teprve od druhé poloviny devatenáctého století je, díky 

jazykové podobnosti s dalším utopickým dílkem Basiliadou, spojováno se 

                                                 
215 MABLY, Gabriel Bonnot. Výbor z díla, s. 63. 

216 Tamt., s. 66. 

217 KRSKOVÁ, Alexandra. Dějiny evropského politického a právního myšlení, s. 411. 

218 NAXERA, Vladimír, STULÍK, Ondřej. Komparace sociálních utopií, s. 71. 

219 Tamt., s. 75. 



 57 

záhadnou postavou abbého Étienna Gabriela Morellyho (1717-1778), o 

jehož životě není vlastně téměř nic známo. 220 

Morelly, ať už to byl kdokoliv, je ukázkovým prototypem osvícenského 

racionalisty. Jeho víra v moc rozumného řádu je natolik neochvějná, že dodává 

celému spisu silně optimistický nádech, který působí v jinak poměrně strohém 

a přísně strukturovaném textu vítané ozvláštnění.  

Lidstvo dle Morellyho stojí vlastně před jedinou, ale o to větší výzvou. 

Tu vidí v návratu zpět k rozumným přírodním zákonům, které jsou lidmi 

uměle potlačovány, protože: „Nejjednodušší a nejkrásnější ponaučení přírody 

jsou neustále popírána běžnou morálkou a politikou.“221 Úkol to bude složitý, 

poněvadž: „Stav rozumu je tak žalostný, že je třeba vynaložit tisíceré úsilí a 

použít tisícerých úskoků, abychom strhli pásku, která jej činí nevidomým, a 

přiměli jej k tomu, aby odvrátil své zraky ke skutečným zájmům lidstva.“222 

Zaznívá zde tedy vlastně podobné volání po návratu k přírodě a podobná 

kritika uměle vytvořených společenských konvencí, jakou téhož roku uveřejnil 

Jean Jacques Rousseau ve slavném pojednání O původu nerovnosti mezi 

lidmi.223  

Společenská morálka, která je lidem vtloukána do hlav i srdcí od útlého 

dětství, je podle Morellyho plná předsudků, co vyvolávají dojem, že člověk se 

rodí od přírody hříšný a zlý.224 Autor spisu je naopak přesvědčen, že: „Člověk 

nemá ani vrozené představy, ani vrozené sklony. V prvých okamžicích svého 

života je ve stavu naprosté lhostejnosti ke všemu.“225 Lidská povaha se tedy 

formuje postupně tak, jak se v reakci na podněty z okolí probouzejí naše 

jednotlivé potřeby: „Příroda moudře přizpůsobila naše potřeby vzrůstu našich 

sil, potom stanovila počet těchto potřeb pro zbytek našeho života a zařídila to 

tak, že o něco přesahují meze našich schopností.“226 Tento moudrý přírodní 

zákon nám jednak zabraňuje upadnout do stavu lhostejnosti, kdy budou 
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veškeré naše potřeby ukojeny, a vedle toho nás také nutí vstupovat do 

společenství s ostatními lidmi, abychom dosáhli i toho, na co naše vlastní síly 

samostatně nestačí.227  

Morelly, stejně jako Mably, odvozuje společenskou podstatu člověka 

z jeho egoistických sklonů, které v přírodních podmínkách působí 

v pozitivním smyslu. Ovšem v nepřirozeném prostředí civilizace, zbudovaném 

na falešné morálce, se z touhy po osobním prospěchu stává: „mor, vleklá 

horečka a souchotiny každé společnosti,“228 protože se mění v lakotu. Jak 

Morelly podotýká: „Jediná neřest na světě, kterou znám je lakota. Všechny 

ostatní, ať je nazýváme jakkoliv, nejsou než odstíny a stupni této neřesti.“229 

Na lakotě je pochopitelně, jak jsme již viděli u řady předchozích utopistických 

autorů, založena instituce soukromého vlastnictví, která potlačuje všechny 

pohnutky vzájemné náklonnosti a vede k „poblouzení rozumu.“230 Člověk je 

prostřednictvím soukromého vlastnictví odtržen od přírody, která: „Má lidi 

k tomu, aby na základě totožnosti citů a potřeb uznali rovnost svého stavu a 

práv a nutnost společné práce.“231 Konvenční morálka posiluje oproti tomu 

vědomí nerovnosti pomocí vytváření pocitů strachu anebo naděje namísto 

toho, aby podporovala přirozené lidské sklony k družnosti a ke vzájemné úctě. 

Z pochybných morálních konstruktů vzešlé zákony, které se zabývají 

výhradně ochranou individuálního vlastnictví, pak lidskou vzájemnost zcela 

podkopávají.232 

Morelly si patrně velmi dobře uvědomoval, že jeho odsouzení 

konvenčních společenských norem by mohlo být bráno především jako útok 

na samotnou křesťanskou věrouku, což jako abbé jistě neměl v úmyslu. Proto 

upozorňuje, že samotný duch křesťanství se svým důrazem na prostý život, 

mírnost, štědrost a laskavost plně odpovídá základním zákonům Přírody. 

Bohužel se i křesťanství postupem času začalo odklánět od svých prvotních 

hodnot a stále více se zaobíralo zásadami, obřady a mystérii, které oslabily 
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jeho morálku. Tak došlo k tomu, že: „I toto zcela duchovní náboženství, činíc 

ústupky nevědomosti sprostého davu, posvětilo některé z jeho starých pověr a 

strpělo u barbarských národů obyčeje ještě nesmyslnější.“233 Nakonec tedy ani 

křesťanství, pokud se přestává opírat o přirozené zákony Přírody, není 

schopno zabránit všeobecnému morálnímu úpadku civilizace. 

Morální úpadek však nemůže trvat věčně, Morelly je plně přesvědčen o 

tom, že vše na tomto světě má tendenci se zdokonalovat: „V přírodě stejně 

jako v umění, v hmotném světě jako ve světě duchovním a mravním vše svědčí 

o tom, že existuje určitý stupeň dokonalosti, k němuž se veškeré jsoucno 

postupně povznáší.“234 Je tak jen otázkou času, kdy se civilizovaní lidé začnou 

opět řídit přírodními zákony a až se to stane: „...člověk nabude veškeré dobroty 

nebo mravní dokonalosti, jaké je vůbec schopen.“235 Není třeba čekat, až 

nazraje nějaká vhodná doba, vše potřebné díky našemu rozumu, který je 

předurčen k pochopení zákonů Přírody, již máme k dispozici, stačí jen naše 

poznání sjednotit a vnést do něj řád.236 A sám Morelly pochopitelně věří, že 

právě on  tomuto novému řádu svým spisem pokládá základy. 

Zákoník přírody, který umožní existenci dokonalé společnosti, se opírá o 

trojici základních a posvátných zákonů. První zákon samozřejmě ruší hlavní 

společenský neduh – soukromé vlastnictví: „Nic ve společnosti nepatří 

jednotlivci a není jeho vlastnictvím leč předměty, kterých skutečně používá pro 

uspokojení svých potřeb, pro své potěšení nebo pro svou každodenní práci.“237 

Druhá základní norma činí z každého občana veřejného zaměstnance, který je 

vyživován a vydržován na útraty společnosti. Poslední zákon nabádá každého 

občana, aby přispíval ke všeobecnému prospěchu podle svých sil, schopností a 

věku. Tento imperativ byl o sto let později inspirací ke známému 

komunistickému heslu: „Každý dle svých schopností, každému dle jeho 

potřeb.“238  
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 Morellyho utopická společnost ale zdaleka nestojí pouze na těchto třech 

zásadách, ty jsou pouze jakýmsi odrazovým můstkem k rozsáhlému sociálně 

plánovacímu projektu, který se snaží podchytit veškeré složky lidského života 

a v ničem si tak nezadá s dílem Mora či Campanelly. Všichni lidé jsou přesně 

rozděleni v násobcích čísla deset do rodin jakožto nejnižší správní jednotky, 

dále do tribuí,239 městských obcí a krajů. Vedle příslušnosti k těmto 

územněsprávním jednotkám jsou lidé stejným způsobem přidělováni k práci a 

jsou jim přidělovány z veřejných skladišť veškeré produkty a předměty denní 

potřeby.240 Obce, ve kterých občané žijí, jsou všechny budovány podle 

jednotného vzoru. V centru každé obce kolem prostorných náměstí jsou 

vystavěna skladiště a budovy pro veřejná shromáždění. Ve větší vzdálenosti 

od centra jsou pravidelně rozmístěny jednotlivé čtvrti, vždy jedna pro jednu 

tribui. Každá rodina pak obývá jeden obytný dům. Čtvrti obklopují řemeslné 

dílny. Na samotném okraji obcí se nacházejí nemocnice, dále „útulky pro 

občany choré a věkem sešlé“241 a také vězení.  

Pokud se daná obec nachází na úrodném místě, obklopují ji polnosti, 

kterých je ovšem pouze tolik, aby zvládly uživit místní obyvatelstvo. 

Zemědělské práci se věnují všichni zdraví mladí lidé ve věku dvaceti až 

pětadvaceti let, přičemž jsou za tímto účelem včleňováni do povinných 

mládežnických organizací.242 Základem fungování společnosti je však pro 

Morellyho již průmyslová výroba, jíž se věnuje veškeré práceschopné 

obyvatelstvo od dvaceti pěti do čtyřiceti let. Jak v této souvislosti poukazuje 

Alexandra Krsková, je Zákoník přírody vlastně první utopií, která pracuje 

s koncepcí moderního státu, opírajícího se o zvyšování průmyslové výroby a 

praktikujícího třídní dělení společnosti.243 

Potřebám průmyslové výroby je uzpůsoben vzdělávací systém. Do pěti 

let ještě děti zůstávají u svých matek, poté jsou všechny náležející k jedné 
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tribui podrobeny kolektivní výchově. V prvních letech je zaměřena především 

na rozvoj mírnosti  a poslušnosti, od deseti let docházejí do dílen, kde si za 

dozoru mistrů osvojují základy jednotlivých řemesel, které jsou jim vybírány 

dle potřeb komunity, přičemž ale autor zdůrazňuje, že žádný občan nemá být 

k vykonávání nějakého povolání nucen. Vzdělávací proces končí v patnácti až 

šestnácti letech. Intelektuálněji zaměření jednotlivci mají nárok věnovat se 

studiu věd a umění až od třiceti výše, když si také již prošli průmyslovými a 

zemědělskými pracemi. Svoboda studia a bádání je ovšem i poté pro ně 

omezena vědeckým kodexem, který zapovídá studium myšlenek a nauk, které 

by nějakým způsobem mohly ohrozit společenskou morálku, tedy především 

které by mohly zpochybňovat kolektivní vlastnictví.244  

Předmětem společenské regulace je v Morellyho utopii také instituce 

manželství. Pro všechny občany, kterým to dovoluje jejich zdravotní stav, platí 

manželská povinnost, která by měla být naplněna mezi patnáctým a 

osmnáctým rokem. Francouzský utopista nezachází tak jako Campanella do 

podrobností, jak stát tuto povinnost vynucuje a jestli mohou budoucí manželé 

alespoň nějakým způsobem výběr životního partnera sami ovlivnit, namísto 

toho se soustředí na co největší omezení možností případného rozvodu. Ten je 

povolen pouze lidem, kteří ve společném svazku strávili alespoň deset let. 

Společné děti rozvedeného páru musí zůstat u otce, což má patrně odradit od 

rozvodu ženy. Proti mužským snahám o rozvod je zase namířeno opatření, že 

rozvedení jedinci mohou znovu uzavřít sňatek pouze s osobou, která není 

mladší než oni sami.245 

Přestože Zákoník přírody především svým důrazem na průmyslovou 

výrobu přináší určité prvky modernity, Morellyho společnost stále zůstává stát 

na tradičních patriarchálních základech. Otcové jednotlivých rodin mají 

rozhodující slovo nejen v rodinách, ale také ve výrobním procesu a zároveň 

jsou jedinými nositeli politických práv. Mohou totiž, když dovrší věk padesáti 

let, zasedat v senátech, které jsou zřizovány od obecních úrovní až po nejvyšší 

celostátní senát. Členové senátu se v pravidelných intervalech střídají na všech 

vedoucích pozicích, neboť s volbami tento politický systém vůbec nepočítá. 
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Dokonce i hlava státu, kterou Morelly nijak nepojmenovává a která má spíše 

kontrolní než rozhodovací pravomoci, je vybírána vždy z náčelníků krajského 

senátu tak, že konkrétní osoba vždy získá tuto funkci na doživotí a poté ji 

vystřídá představitel následujícího kraje.246 

Zákony i podzákonné normy přijímané senáty jsou vždy vyhlašovány 

s racionalistickým mottem: „Rozum si toho žádá, zákon to nařizuje.“247 Až 

chladně racionální jsou i tresty za jejich porušení. Na roveň hrdelních zločinů 

je tak postaven každý pokus porušit hlavní trojici posvátných zákonů. 

Člověka, který se tímto způsobem proviní, čeká občanská smrt. Jeho jméno je 

vyškrtnuto ze seznamu občanů, rodina se jej musí zříci a zbytek života stráví 

uzavřen ve vězeňské kobce.248 

Morellyho utopie je tak vlastně velmi vhodným reprezentantem celé 

dialektiky osvícenství. Na jedné straně přináší optimistickou víru v neomezené 

rozumové možnosti člověka, na straně druhé, jak upozorňuje například 

sociolog Zygmunt Bauman, Morellyho příkrá racionalita s sebou přináší také 

nebezpečné sklony vytvářet uniformitu a chladnou pravidelnost, což se odráží 

v rozvržení fyzického i sociálního prostoru jeho dokonalé společnosti.249  

   

Přestože sám Denis Diderot (1713-1784) není podle všeho autorem 

Zákoníku přírody, také on přispěl několika kratšími spisy k rozvoji 

osvícenského utopického myšlení. Na rozdíl od jiných známých 

encyklopedistů, kteří koketovali s představami o „osvíceném despotovi“, jenž 

napomůže naplnit jejich ideály, zastával Diderot značně levicovější názory. Ty 

se projevovaly jednak jeho zvýšeným zájmem o dělníky a chudé lidi obecně a 

vedle toho také tím, že ostře kritizoval koloniální politiku evropských 

monarchií.250 Tato kritika se projevuje také v dílku, které z Diderotových prací 

nese nejvíce utopistických rysů. Jedná se o Doplněk k Bougainvillovu 

cestopisu. 
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Cestopis právníka, vojáka a mořeplavce Louise Antoina de 

Bougainville, který popisuje v této populární knize svoji plavbu kolem světa, 

je pro Diderota odrazovým můstkem pro kritiku západního způsobu života, 

zosobněnou postavou cestovatele, a naopak pro opěvování zidealizované vize 

domorodé společnosti na  ostrově Tahiti, kterou představuje tamní ušlechtilý a 

bezelstný stařec. Ten v rozhovoru s mořeplavcem pronáší obžalobu 

kořistnických praktik koloniálních dobyvatelů: „Podvolujeme se prostému 

přírodnímu pudu a ty ses pokusil vymazat jeho stopu z našich duší. Tady 

všechno patří všem a tys nám hlásal nevím jaký rozdíl mezi tvým a mým. My 

jsme svobodní a teď jsi zakopal do naší země zástavu našeho budoucího 

otroctví....Ten, jehož se chceš zmocnit jako zvířete, je Tahiťan, tvůj bratr. Oba 

jste děti přírody, jaké máš na něho právo, které by neměl on na tebe?“ 251   

Tahiťan s nostalgií vzpomíná na dobu před příchodem Evropanů, kdy 

neexistovalo soukromé vlastnictví ani nepřirozená morálka: „Pracovalo a 

sklízelo se tam společně. Vlastnictví tam chápali ve velice úzkém slova smyslu, 

láska, omezená na pouhý tělesný chtíč, tam nikdy nevedla k poblouznění jako u 

nás. Celý ostrov vypadal jako jediná početná rodina a každá chýše tu byla 

jako příbytek jedné rodiny v našich velkých domech.“ 252 Tento přirozený řád 

byl Evropany porušen a přitom jej nebyli schopni ničím skutečně nahradit: 

„Projděte se dějiny starých a nových věků a národů a najdete lidi podléhající 

trojímu právu: přirozenému, občanskému a náboženskému. Ti jsou nuceni 

střídavě porušovat tyto tři právní řády, které se nikdy neshodovaly, proto 

nakonec v žádné zemi se nevyskytují ani lidé, ani občané, ani věřící.“253  

Stejně jako Morelly vidí Diderot jediné řešení v tom, aby se civilizace 

přiblížila co nejvíce přirozeným zákonům, které jsou nepřekonatelné a 

nezničitelné.254 Nejlépe je za tímto účelem následovat právě vzor polynéských 

domorodců: „Nejnecivilizovanější lid celé země, Tahiťané, kteří se přísně drží 

přirozeného zákona, jsou dobrému zákonodárství blíže než kterýkoliv 

civilizovaný národ.“255   
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Diderotovy úvahy tedy nepředstavují zvlášť propracovaný a originální 

koncept, přesto svým naléhavým apelem k zastavení vykořisťování 

mimoevropských kultur vnesl do utopického myšlení nové významné téma, 

které zůstává aktuální i v dnešní době.     

 

2.4 Sociální utopie první poloviny 19. století 

 Ruku v ruce s rozmachem průmyslové výroby ve vyspělých regionech 

západní Evropy se v první polovině devatenáctého století dál rozvíjelo i 

utopické myšlení. Francie, odkud se myšlenky utopického socialismu začaly 

postupně od předcházejícího století šířit do ostatních zemí, nadále zůstávala 

těžištěm tohoto směru politického myšlení. Osobností, která stojí do značné 

míry na přelomu obou epoch a která tak vytváří jakési pomyslné přemostění 

mezi stoletím rozumu a stoletím páry je Henri de Saint-Simon. Tento bohatý 

aristokrat se silným sociálním cítěním psal stále ještě v osvícenském duchu, 

proto podrobnější rozbor jeho díla zde nebudu provádět, abych zde stále 

neopakoval myšlenky totožné s Mablym či Morellym, nicméně ve svém 

nejvýznamnějším díle nazvaném Industriální systém jako první rozpracoval 

koncept primátu ekonomiky nad politikou,256 který později rozvedl Karel 

Marx a učinil z něj jeden hlavních leitmotivů politického myšlení 

devatenáctého a vlastně i dvacátého století. Saint-Simonovo učení stálo ovšem 

nejen u kořenů marxismu, ovlivňovalo veškeré socialistické proudy 

v devatenáctém století. Sám hrabě kolem své osoby shromáždil společenství 

přívrženců, které se nakonec vyvinulo v jakousi podivnou náboženskou 

sektu.257 

Ve svéráznosti myšlenek ovšem Saint-Simona předčí další francouzský 

autor té doby. Mnoho výše uvedených utopistických spisovatelů by si zcela 

jistě zasloužilo být nazýváno samorostem, podle mě ale toto označení nejvíce 

sluší Charlesi Fourierovi (1772-1837). U tohoto myslitele se střídají zanícené 

prorocké vize, nabývající mnohdy až groteskní ráz, s neméně pozoruhodnými 

postřehy o lidské i společenské povaze, které podle mě v určitých náznacích 
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předznamenávají přední představitele evropské filosofie devatenáctého století, 

jakými byli Nietzsche nebo Kierkegaard. 

Fourier pocházel z obchodnické rodiny, což značně ovlivnilo jeho 

tvorbu. Rodiče jej donutili, aby v rodinném podniku se suknem, přes svůj 

neskrývaný odpor, pokračoval.258 Ve svých textech si později rád vybíjel 

frustraci z nenáviděné živnosti, třeba takto: „Hordy obchodníků jsou vzhledem 

k spravedlivému zřízení sociálními piráty, industriálními trubci, kteří, aniž co 

vyrábějí, uchvacují lví podíl na zisku a olupují svým vydíráním výrobce, 

spotřebitele i vládu pod záminkou, že je zásobují.“259 V průběhu revolučních 

událostí nakonec jeho rodina o veškerý majetek přišla a jemu nezbylo nic 

jiného, než se živit jako obchodní cestující. Teprve na sklonku života se 

z osidel obchodu mohl vymanit, když se díky finanční podpoře několika 

příznivců plně oddal literatuře.260 

Fourierovo dílo se vyznačuje značnou nejednotou stylu i struktury. On 

sám to nazýval „rozptýleným řádem“.261 Ten se vyznačoval častými přechody 

od patetických, až barokně opulentních pasáží po vědecky se tvářící strohé 

texty, do kterých si vytvářel vlastní svéráznou terminologii. Patrně 

nejvýznamnějším dílem, které vydal, je Teorie univerzální jednoty, kde podal 

svoji vizi života v nové společnosti, založené na menších družstevních 

jednotkách – tzv. falangách. 

Fourier marně toužil po celý život po renomé geniálního vědce, proto se 

svou sociální nauku snaží zasadit do jakéhosi širšího kosmologického rámce, 

který by byl de facto teorií úplně všeho. Cítil, že právě on je tím vyvoleným, 

kterého si vybrala sama Prozřetelnost, aby  jeho prostřednictvím odhalila 

lidem všechna svá tajemství.262 Celý svět je dle Fouriera v permanentním 

pohybu. Ten má čtyři základní roviny, které působí ve vzájemném souladu. 

Jedná se o pohyb hmotný, organický, instinktivní a sociální.263 Všechny tyto 

pohyby stojí na principu přitahování a odpuzování. Vývoj naší individuální 
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lidské duše má tak svoji obdobu ve vývoji společnosti a i ve vývoji celého 

vesmíru: „Společenský vývoj se vzpírá stagnujícímu stavu, usiluje o pokrok, 

má, podobně jako voda a vzduch, potřebu cirkulovat a stagnací se kazí... 

Naším úkolem  je kráčet vpřed, každá sociální perioda musí postupovat 

směrem k periodě vyšší.“264 

Dějiny lidstva i světa se v autorových očích nacházejí stále teprve v rané 

(dětské) fázi koloběhu, který trvá osmdesát tisíc let a je rozdělen na třicet dva 

různých úseků. Právě probíhající úsek, fáze civilizace, představuje: „...ve 

vývojové stupnici jen přechod, sloužící k vytvoření velkého průmyslu, umění a 

věd, abychom se mohli povznést k asociaci vyžadující vysoký luxus.“265 

Civilizace je pro Fouriera krajně úpadkové období, protože spočívá na dvou 

zlořádech, které vidí v roztroušené zemědělské činnosti a samozřejmě 

v obchodu, který stojí na lži.266 Není však třeba se příliš trápit, protože 

civilizační fáze spěje rychle ke svému konci a blíží se věk societární 

společnosti. K přechodu k novému typu společnosti, který sám nazývá „velkou 

metamorfózou“, může dojít velmi rychle v řádu několika let.267  

Societární společnost, v některých pasážích nazývaná „harmonie“, bude 

tím nejskvělejším společenským uspořádáním, jaké lidské dějiny poznají. 

Harmonie totiž bude vycházet z největší lidské přirozenosti, kterou je pro 

Fouriera vášnivá přitažlivost. Lidské vášně jsou pro něj tím základním 

činitelem pohybu přitahování a odpuzování a tudíž jsou: „nejdokonalejším a 

nejvznešenějším božím dílem.“268 Celým problémem dosavadních dějin je to, 

že se lidé prostřednictvím morálky, politiky, ekonomiky i rozumu jako 

takového snažili vždy vášně spíše svazovat,269 místo toho, aby je využili ve 

společenský prospěch. To právě harmonická společnost změní, protože každou 

z pestré škály osobních vášní dovede uvést v soulad s kolektivním zájmem.270 
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Teprve potom budou všichni lidé skutečně svobodni, protože lidská svoboda je 

především možností svobodně rozvíjet své vášně prostřednictvím vhodně 

zvolené práce.271  

Harmonická společnost bude stát na třech základních principech. Prvním 

z nich je hojnost existenčních prostředků a surovin pro všechny. Fourier 

upozorňuje v této souvislosti na to, že ani osvícenská věda nebyla vůbec 

schopna tento základní předpoklad zdravého fungování společnosti naplnit: 

„Rozum, jakkoli vystavuje na odiv své pokroky, neudělal nic pro štěstí lidí, 

protože neposkytl člověku jako tvoru společenskému ono štěstí, které si přejí 

všichni. Já si pod sociálním štěstím představuji odstupňovanou zámožnost, 

která je s to uspokojit potřeby nejméně zámožných lidí a jež jim zajistí 

minimem alespoň osud, jemuž říkáme buržoazní prostřednost.“272 Z toho 

vyplývá, že Fourierovo utopické schéma není ryze komunistické, protože 

nepočítá s naprostým zrušením soukromého vlastnictví a naprostou rovností 

lidí v ekonomické rovině. Fourier si uvědomuje, že: „...vlastnický duch je 

nejmocnější všeobecně známá hnací síla, která je schopná elektrizovat 

civilizované lidi.“273 Proto v přechodu k novému typu společnosti nemá cenu 

individuální vlastnictví rušit, ale spíše postupně odbourávat. Lidé ve falangách 

jsou vlastně všichni akcionáři, tedy mohou mít vlastnické podíly v různé výši, 

přičemž každý má zajištěno minimum pro důstojný život člověka ze střední 

třídy, za které ručí kolektivně celá falanga274, což zaručuje druhý základní 

princip společenství – spravedlivé a garantované rozdílení sociálního minima. 

Třetím principem je respektování něčeho, čemu Fourier říká industriální 

přitažlivost. Pod tímto termínem se neskrývá nic jiného než autorovo 

přesvědčení, že každý má mít možnost věnovat se takové práci, která je pro 

něj z hlediska jeho vášní přitažlivá. I pro běžně nepopulární práce se totiž vždy 

mohou nalézt lidé, pro něž bude jejich vykonávání zálibou a potěšením.275 

Societární společenství může existovat v několika stupních. Fourier počítá 

s tím, že první průkopnické falangy budou spíše menší společnosti, sestávající 
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z několika desítek rodin, převážně z nuzných poměrů. Takové společenství 

bude mít sice výhodu velmi pevných a morálních mezilidských vztahů, ovšem 

nebude moci dobře naplňovat princip industriální přitažlivosti, jinými slovy 

daná společenská skupina bude příliš malá na to, aby si každý našel povolání 

dle svých vášnivých preferencí. Společenství se bude postupně rozrůstat a 

budou se k němu přidávat i movitější lidé, kteří si uvědomí jeho nesporné 

výhody oproti běžnému „marasmu“ civilizace. Nakonec vzniknou již velké, 

plně diverzifikované skupiny o několika tisících členů, kde budou zastoupeni 

lidé všech věkových i majetkových skupin a lidé všech druhů talentů a 

vzdělání.276 

Fourierova utopie, přestože hovoří o industriální přitažlivosti, je stále více 

založena na agrárním hospodaření. Průmysl je spíše doplňková činnost, která 

vytváří asi pouhou čtvrtinu celospolečenské produkce.277 Tento fakt vychází 

patrně především z odporu autora k neutěšeným podmínkám v soudobé 

průmyslové výrobě, které popisuje například takto: „Aby průmysl prosperoval, 

je třeba, aby dělník, který v něm pracuje, klesl až na samotné dno 

bídy…V civilizačním průmyslu představuje vše bludný kruh. Svým pokrokem 

vytváří průmysl elementy štěstí, ale ne štěstí samo.“278 Vedle tíživých 

podmínek, jež přináší industriální produkce dělníkům a jejich rodinám, si 

Fourier všímá i ničivých dopadů výroby na životní prostředí v podobě erozivní 

činnosti, vysychání krajiny a podobných problémů, které jsou v dnešní době 

neméně aktuální.279 

Práce v harmonické společnosti je sice nadále převážně fyzická (sedm 

z osmi obyvatel pracuje v zemědělství, popřípadě tedy v průmyslových 

dílnách), přesto je pro obyvatele atraktivní a je hlavním zdrojem jejich radosti. 

To je zaručeno jednak zásadou industriální přitažlivosti a vedle toho také tím, 

že pracovní úkony jsou velice pestré a často se střídají. Jsou vykonávány ve 

dvouhodinových pracovních jednotkách – tzv. sériích, při nichž jsou 

jednotlivci zařazeni plánovacími radami do pracovních skupin, které mezi 

sebou soutěží. Práce se tak stává jakousi bujarou sportovní aktivitou přibližně 
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v tom smyslu, jak to známe z budovatelských filmů socialistického realismu. 

Díky veselému a rozmanitému pracovnímu prostředí, správné životosprávě a 

hygieně je Fourier přesvědčen, že každý průměrný obyvatel je schopen denně 

pracovat s přestávkami od čtyřech hodin ráno až do osmi hodin do večera.280 

S přihlédnutím k tomu, že sám Fourier byl člověk značně chatrné tělesné 

konstituce, který nikdy fyzicky příliš pracovat nemohl, budí tyto jeho teorie 

poněkud úsměv. Zbylá osmina lidí, byť to není nikde explicitně vysloveno, se 

patrně bude rekrutovat především z řad větších akcionářů, tedy z bohatých lidí, 

kteří se dobrovolně přidali k societární společnosti. Ti se budou moci oddávat 

více duchovní činnosti. Třídní rozdíly tedy budou i v harmonické společnosti 

zachovány. Nevíme, jestli Fourier počítal s postupným odbouráváním těchto 

rozdílů podle toho, jak se budou falangy rozvíjet, nebo jestli půjde o trvalý 

znak, každopádně jeden ze základních utopistických rysů, rovnostářství, je 

touto koncepcí poněkud narušen.  

Účelné práci je uzpůsobena také všechna výstavba ve falanze, která nemá 

podobu klasické městské zástavby, ale pracovní i sociální život obyvatel 

harmonické společnosti je koncentrován do obrovských několikapatrových 

budov – tzv. falanstér. V nich jsou vedle obytných jednotek také rozlehlé 

centrální prostory vyhrazené společenským místnostem, jako jsou jídelny, 

knihovny, chrámy a podobně. Ve vedlejších křídlech jsou dílny, místnosti pro 

styk s cizinci a další objekty, přičemž vše je propojeno vyhřívanými chodbami 

s různými vestibuly. Mimo prostor samotné falanstéry tak leží pouze 

hospodářské budovy, zahrady a cvičiště.281 

Soukromý i politický život obyvatel falangy ponechává Fourier ve svých 

úvahách poněkud stranou. Ani to příliš nepřekvapuje, když pohlédneme na 

denní rozvrh běžného obyvatele falangy, nabitý od rána až do večera 

radostnou prací. Nicméně jednu věc francouzský utopista v oblasti 

mimoekonomických aktivit v nové společnosti přesto zdůrazňuje. Je jím 

postavení žen. Tuto tématiku považuje za vyloženě klíčovou, protože: 

„Sociální pokrok a zlepšení, přechod z periody do periody se děje jen do té 
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míry, v jaké dochází k emancipaci žen.“282 Ženy se v harmonické společnosti 

musí vymanit z područí mužů, v němž byly doposud uměle udržovány díky 

falešné morálce opřené o instituci manželství. V nové společnosti se žena 

těchto svazujících pout zbaví, protože bude ve věcech lásky existovat plná 

svoboda a volnost. Emancipované ženy poté budou moci svobodně soupeřit 

s muži, čímž budou významně přispívat ke všeobecnému pokroku, a nakonec 

se i ukáže, že něžné pohlaví ve všech schopnostech, vyjma hrubé fyzické síly, 

dokáže muže předčit.283   

Daleko více pozornosti věnuje Fourier systému a principům výchovy, 

protože, jak sám tvrdí, výchova je: „...po obživě tou nejnaléhavější potřebou 

člověka.“284 Zároveň je výchova i nástrojem postupného stírání třídních 

rozdílů, poněvadž dokáže odstranit hrubost a surovost chudých a zároveň 

potírá přehnanou zjemnělost bohatých. Výchova a vzdělávání v societární 

společnosti se opírají o stejné zásady jako pracovní proces. Je tedy kladen 

především důraz na to, aby děti mohly svobodně rozvíjet své přirozené sklony 

k jednotlivým vášním, což se dá uskutečnit především praktickým rozvojem 

jednotlivých dovedností. Na praxi je kladen důraz ve všech fázích vzdělávání, 

s teorií přichází studenti do omezeného styku až v pozdějších letech. Fourier je 

neskrývaným pedagogickým optimistou, plně totiž věří, že díky správné 

výchově a posléze vhodně zvolené práci se bude harmonická společnost 

skládat jen ze samých ctnostných lidí: „Člověk přichází na svět se zárodkem 

ctností, a bude-li se moci věnovat svobodnému režimu vášnivých sérií, nic mu 

nezabrání v tom, aby nenalezl a nesledoval svůj zájem neboli cestu bohatství a 

radovánek v praktikování ctnosti.“285 Proto také budou ti, kdo dokáží „vášnivé 

série“ v dětech náležitě rozvíjet, tedy učitelé, společností náležitě oceňováni. 

Učitelské povolání bude mít tu nejvyšší prestiž a pedagogové budou jakýmsi 

prorockým sborem, který bude nové generace vychovávat s láskou a 

s úctou.286  
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Fourier sám věřil, že jeho projekt nezávislých společenských družstev 

přeroste v masové hnutí, na jehož konci bude stát federace, spojující falangy 

po celém světě. Hledal neustále bohaté mecenáše, kteří by mu pomohli 

zbudovat alespoň první „avantgardní“ falangu, ale nikdy se k realizaci vlastní 

vize sám nedostal.287 To další významný utopista té doby se o praktickou 

realizaci svých utopických představ, navzdory neúspěchům, pokoušel přímo 

s buldočí vytrvalostí.  

Velšský rodák Robert Owen (1771-1858) připomíná svými osudy spíše 

nějakou postavu z románu Charlese Dickense. Narodil se do velmi chudé 

řemeslnické rodiny a už v deseti letech se musel vydat za obživou do 

Londýna. Po vystřídání několika dělnických zaměstnání nakonec zakotvil 

v textilní továrně, kde se díky svým schopnostem a pracovitosti v pouhých 

devatenácti letech stal ředitelem výroby. Jeho „kariérní růst“ ale tímto 

úspěchem zdaleka nekončil, protože ve třiceti letech již byl vlastníkem vlastní 

textilní fabriky ve skotském New Lanarku. Zde začal uplatňovat na svou dobu 

převratné zásady, které měly zlepšit život zaměstnanců továrny. Snížil 

pracovní dobu na „pouhých“ deset hodin denně, zavedl nemocenskou 

pokladnu, jesle, školky i školy pro děti dělníků, vzdělávací kurzy pro dospělé a 

řadu dalších inovací. Zapojil se, bohužel bez většího úspěchu, také do snahy o 

prosazení humánnějšího sociálního zákonodárství v Británii, usiloval o 

omezení pracovní doby pro děti, které by mohly pracovat až od dvanácti let, a 

také bojoval proti nezaměstnanosti zřizováním dělnických komun, nejprve v 

Irsku. V roce 1824 se rozhodl odjet do Ameriky, kde utratil značnou část 

svého těžce nabytého jmění za výstavbu komuny New Harmony (Nová 

Harmonie), která se měla stát naplněním jeho snů o ideální společnosti. Po 

poměrně brzkém krachu celého projektu se vrátil do Anglie, kde se až do 

konce života dál angažoval v rodícím se dělnickém hnutí, a snažil se opět 

získat finanční prostředky na založení další komunity.288 

Ačkoliv dlouhá léta po návratu z Ameriky vydával vlastní časopis The 

Crisis, který sehrál významnou úlohu v šíření socialistických idejí na 

Britských ostrovech, zůstával Owen vždy více mužem praxe nežli mužem 
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slova.289 Jeho texty zrovna nehýří originalitou, ani nedokáží strhnout svou 

působivostí. Opakuje z velké části myšlenky utopistů osmnáctého století o 

škodlivosti soukromého vlastnictví a tradiční morálky, opírající se o úpadkové 

náboženství, ovšem na rozdíl od svých předchůdců nevidí řešení 

nezáviděníhodné situace většiny lidstva v návratu k přírodě. Nepopírá, že 

průmyslová civilizace s sebou přináší nové formy bezpráví, které dosud 

v historii lidstva neměly obdoby. V tomto ohledu upozorňuje především na 

bezohledné využívání dětské práce a na celkové odlidštění zaměstnanců, 

z nichž se stávají pouhé nástroje zisku (Owen tak ve svých článcích do značné 

míry již předznamenává Marxovu teorii odcizení).290 Lékem na tyto a mnohé 

další nešvary ovšem může být opět pouze pokrok: „Svět je až nadbytečně 

zásoben prostředky k tomu, aby zastavil proud lidského nerozumu, probudil 

k činnosti spící síly a určil správný přímý směr všem lidským 

schopnostem....Ať se to zdá jakkoliv překvapující, přechod je nadmíru snadný. 

V celém procesu se nenarazí ani na jednu skutečně velikou těžkost a překážku. 

Svět zná a cítí existující zlo.“291 Dlužno dodat, že tato slova pronesl Owen ještě 

v jednom ze svých raných textů, v době před svými prvními komunitárními 

experimenty, nicméně řídil se jimi přes všechny nezdary po celý život.  

Karel Marx i jeho následovníci chápali Owena jako svého ideového 

předchůdce, nicméně to jim nijak nebránilo kritizovat ho za pomýlenost, ba 

dokonce sektářství,292 protože odmítal prosazovat sociální pokrok revolučními 

metodami, ale naopak věřil v mírumilovný proces postupné přeměny 

stávajícího společenského zřízení v komunistickou společnost. V této 

souvislosti napsal: „K dosažení tohoto velkého cíle bez škody pro někoho je 

naprosto nutno, aby se existující instituce snášely nějaký čas tak, jak jsou, aby 

měly možnost říditi a kontrolovati mocnou změnu, jež na nás a všechny ostatní 

národy čeká a před níž není úniku...Vlády, jež jsou dnes u moci v Evropě a 

Americe, nejsou, nehledíme-li k několika nedůležitým výjimkám, proti 

praktickým opravám společnosti.“293 
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Jakou vizi tedy britský továrník formuloval pro svou ideální společnost, 

která bude prosazena osvětovou nenásilnou cestou? O tom máme poměrně 

jasnou představu, protože se dochovala jakási „ústava“ jeho americké kolonie 

s názvem Zásady v New Harmony. Jednalo se, jak sám zdůraznil, především o 

společnost rovnosti založenou na principech společného majetku.294 Rovnost 

se dle tohoto manifestu měla týkat nejen práv, ale i povinností. Na rozdíl od 

starších utopistických konceptů Owen klade větší důraz na demokratické 

principy fungování obce. Každý člen komunity musí mít zajištěnu svobodu 

projevu a jednání. Všichni obyvatelé starší jedenadvaceti let včetně žen se 

automaticky stávají členy shromáždění, které přijímá zákony, rozhoduje o 

přijetí nových nebo o vyloučení stávajících členů obce a sestavuje orgány 

výkonné moci. Dalším důležitým principem je pro Owena laskavost a 

zdvořilost ve všem jednání mezi členy obce, ale také při styku s lidmi mimo 

komunitu, k čemuž mělo příslušet i striktní dodržování zákonů země, v níž se 

daná komunita nachází.295 

Owenova Nová Harmonie se měla opírat o vyspělé technologie, to ale 

neznamenalo, že by všichni její obyvatelé museli nutně pracovat v průmyslové 

výrobě. Naopak práce v průmyslu měla být díky technologickým inovacím 

spíše doplňkovou činností, která nevyžaduje tolik času a námahy. Lidé měli 

své fyzické síly rozvíjet především prostřednictvím zdravějších činností 

v zemědělství, ale Owen také počítal s všestranným rozvojem dalších 

schopností u každého obyvatele. Tomu měla být přizpůsobena výchova, která 

plynule přecházela v pracovní proces. Děti se měly seznamovat s prvními 

pracovními úkony již od pěti let, od deseti let už měly přímo pomáhat při 

výrobě. Mezi patnácti a pětadvaceti roky mělo u každého občana kulminovat 

vytížení v manuální práci. Od pětadvaceti let Owen chtěl každého zapojit spíše 

do studijních nebo naopak výchovných aktivit. Třicátníci se pak měli plně 

angažovat ve věcech správy obce a nezkušenější občané starší čtyřiceti let se 

měli zabývat tvorbou jakési zahraniční politiky, tedy budováním vztahů 

s dalšími spřízněnými komunistickými obcemi, popřípadě se státy, které 
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prozatím nebyly ochotny vzdát se své suverenity ve prospěch nové 

společnosti.296 

Owen, jako člověk vyznávající praktické hodnoty, ovšem v praxi se svými 

vizemi neuspěl. Reálný život v komunitě New Harmony na břehu řeky 

Wabash v americkém státě Indiana se Velšanovým představám urputně 

vzpíral. Owenův syn, který se do projektu také zapojil, později nezdar projektu 

vysvětloval ve svých vzpomínkách především nevhodným výběrem členů 

komunity: „Líbilo se to (myšlenka nové společnosti) oné různorodé směsi 

radikálů, nadšenců pro principy, poctivých svobodomyslných a lenivých 

teoretiků promísených hrstkou nesvědomitých podvodníků.“297 Toto selhání, ať 

již bylo jeho příčinou skutečně pouze morálně dostatečně nevyspělé 

osazenstvo osady, nebo v něm sehrály svou roli i nedostatky samotných 

původců projektu, nic nemění na tom, že Owen svým snažením nakonec 

fakticky přispěl ke zlepšení sociálních podmínek továrních zaměstnanců 

přinejmenším ve Velké Británii, kde jeho myšlenky sloužily jako inspirace pro 

dělnické hnutí po celé devatenácté století. 

 

Také na druhé straně kanálu La Manche se narodil utopista, který se 

svého času pokusil založit ve Spojených státech komunistickou kolonii a jehož 

snažení dopadlo podobně jako to Owenovo. Étienne Cabet (1788-1856) 

pocházel, stejně jako jeho starší krajan Fourier, z kupecké rodiny, ovšem 

obchodu se nikdy nevěnoval. Vystudoval práva a jako advokát se také zapojil 

do politického dění po Červencové revoluci v roce 1830. Nějakou dobu byl 

poslancem, ovšem pro své radikální názory byl nakonec obžalován 

z velezrady. Odešel do exilu a usadil se v Londýně, kde také v roce 1840 vydal 

utopický román Cesta do Ikarie, který se brzy stal jednou z nejpopulárnějších 

knih mezi dělnictvem v západní Evropě. Koncem čtyřicátých let pak odplul do 

Ameriky, kde se několikrát neúspěšně pokusil svou vysněnou Ikarii uvést 

v život a kde v polovině padesátých let nakonec i zemřel.298           
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 Cabetova utopie je silně ovlivněna svými renesančními předchůdkyněmi. 

Výslednou podobu románu je možno chápat i jako jakousi poctu Morově 

Utopii, o níž francouzský autor v závěru knihy sám říká: „Jest to největší krok, 

učiněný nezávislým rozumem, mravností, filosofií a politikou. Základní zásady 

Utopie jsou, zdá se, největším pokrokem lidské inteligence a budoucím 

posláním lidského rodu.“ 299 Rovněž v Cabetově případě se jedná o fiktivní 

cestopis, ve kterém anglický lord seznamuje vypravěče knihy se svými zážitky 

z tajemné země Ikarie, kterou nelze chápat nijak jinak než jako nový 

pozemský ráj.300 

Ikarie je, podobně jako renesanční utopie, opět izolovanou ostrovní zemí, 

kam se cizinec dostává po strastiplné dobrodružné cestě a kde může díky 

pohostinnosti místních obyvatel strávit několik měsíců studiem místních 

poměrů, zákonů a zvyklostí, které přivádí všechny cestovatele z evropských 

zemí v úžas, ať už je zajímají přírodní scenérie, vyspělé technologie nebo 

propracované společenské zřízení.  

Na rozdíl od většiny utopistů, kteří bývají ve svých pojednáních zpravidla 

ahistoričtí, zahrnuje Cabet do svého vyprávění i obsáhlé líčení dějinného 

vývoje jeho vysněné země, jemuž vyhrazuje celý druhý díl své knihy. Činí tak 

patrně především proto, aby ukázal, že k ideální společnosti nemusí vést úplně 

ideální cesta a že naděje na společenskou změnu není třeba se zříkat ani za 

velmi nepříznivých politických okolností. Ikarie si totiž prošla před nastolením 

dokonalého režimu v podstatě všemi myslitelnými společenskými zřízeními a 

prodělala zhruba dvacet krvavých revolucí. Teprve v několik desítek let staré 

ikarijské minulosti se nalezla osobnost, která ostrovní zemi nasměrovala 

k zářné budoucnosti. Byl jí „dobrý Ikar“, který se v roce 1782 po jedné 

z mnoha dalších revolucí stal osvíceným diktátorem. Ten provedl zemi 

přechodným obdobím, kdy postupně prosazoval nové politické a sociální 

zřízení a bránil zemi před zahraničními agresory. Když všechny politické a 

vojenské bitvy dobojoval, vzdal se veškeré reálné moci, kterou předal do 

rukou lidu.301 Cabet tak prostřednictvím této postavy nechává rozeznít 
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oblíbenou melodii mnoha utopistů – představu o osvíceném despotovi, který 

nastolí řád a harmonii. 

Podstatu veškerých Ikarových změn je možné shrnout do jednoduchého 

hesla: „Republika, demokracie a rovnost“.302 Sociální nerovnosti vyplývající 

z rozdílného původu a ze soukromého vlastnictví jsou i pro Cabeta příčinou 

všech chyb, neštěstí a zlořádů.303 V Ikarii jsou ceněni lidé jen pro své 

schopnosti, kterými přispívají společnosti. Všichni mají stejná práva i 

povinnosti a hájí ideu společného vlastnictví, jak líčí cestovateli jeho 

průvodce: „Celé naše území se svými podzemními doly a pozemními stavbami 

jest jediné vlastnictví, které je naším socialistickým statkem. Veškerý movitý 

majetek občanů s produkty země a průmyslu není nic jiného než společenský 

kapitál.“304   

Aby společné vlastnictví vzkvétalo, jsou všichni, kdo jsou toho schopni, 

vázáni pracovní povinností, protože práce je základem sociálního zřízení a 

v neposlední řadě také hlavním zdrojem lidského štěstí. Každý Ikařan je 

vlastně národním dělníkem. Muži pracují povinně od osmnácti do svých 

pětašedesáti let, ženy od sedmnácti do padesáti, nicméně Cabet zdůrazňuje, že 

práce je pro občany natolik příjemnou a málo namáhavou aktivitou, že většina 

lidí se jí věnuje i po dovršení stanovené věkové hranice. Pracovní doba je 

pouze sedmihodinová, v zimě dokonce ještě o hodinu kratší. Ženy, které 

pečují o domácnost, chodí do práce pouze na čtyři hodiny. Zaměstnání mají 

možnost si občané zvolit sami podle vlastních preferencí. Pro žádanější 

povolání se vypisují veřejné soutěže, pokud v nich uchazeč neuspěje, je mu 

přidělena jiná práce.305 Konání každého občana je nějak navázáno na 

průmyslovou výrobu, která se opírá o nejmodernější výdobytky doby, tedy 

především o nejvyspělejší parní stroje. 

Na rozdíl od jiných utopistů nemá Cabet snahu plně řídit život obyvatel 

také mimo pracovní proces. V různých pasážích románu pouze líčí, že Ikařané 

se rádi věnují zvelebování svých zahrad, muzicírování a společenským 

zábavám, ke kterým se scházejí v přírodě nebo ve veřejných hostincích, kam 
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se chodí také společně stravovat, samozřejmě bezplatně, protože v Ikarii 

peníze neexistují a každý dostává vše, co potřebuje, z veřejných skladišť.  

Vedle radovánek je ovšem důležitou náplní volného času každého občana 

také politika. Ikarie je zemí nespočtu shromáždění a lidových zastupitelstev, 

jejichž prostřednictvím lidé participují na politickém rozhodování. Nejvýše 

stojí pochopitelně celonárodní parlament – takzvané národní zastupitelstvo. To 

má dva tisíce poslanců, vždy dva z každé obce, kterých je v Ikarii přesně tisíc. 

Poslanci jsou voleni na dva roky a každým rokem se jich polovina obměňuje. 

Jak Cabet zdůrazňuje, vždy se jedná o nezkušenější nebo nejnadanější 

obyvatele dané obce, kteří jsou pro ostatní vzorem ctností. V parlamentu se o 

všech otázkách na veřejných schůzích poctivě diskutuje, vítězí vždy nejlépe 

vyargumentované názory, ale dbá se také na to, aby politická rozhodnutí byla 

co možná nejvíce výsledkem kompromisu. Takový přístup je zde typický 

vlastně nejen pro politiku, ale i pro pracovní provoz, školství a podobně.306 

Národní zastupitelstvo pak jmenuje šestnáctičlennou vládu, která je také 

každoročně z poloviny obměňována.307 Vedle celostátního parlamentu pak 

fungují parlamenty provincionální a především shromáždění obecní v každé 

z tisíce obcí, kam se dostavují všichni občané. Obecní parlamenty projednávají 

návrhy, které může podat jakýkoli občan, volí si vlastní exekutivu a vedle toho 

mají právo se vyjadřovat k usnesením celonárodních i provinčních 

zastupitelstev.308  

Přes řadu na svou dobu moderních myšlenek můžeme nalézt 

v Cabetových politických názorech pochopitelně i značně problematické 

představy. Jednu z nich představuje jeho pohled na cenzuru, kterou považuje 

ve své ideální společnosti za blahodárnou. Týká se jednak novin, v nichž se 

smí publikovat pouze holá fakta, jelikož k vyjadřování svého subjektivního 

názoru mají všichni dle autora dostatečný prostor na lidových 

shromážděních.309 Cenzuře je však podrobena i další literární produkce, 

protože nikdo nesmí vydat svoje dílo bez povolení republiky, navíc se nikdo 

nesmí živit perem, pokud nesloží zkoušku, která ověří jeho dostatečnou 
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způsobilost. V jakém ohledu je ta způsobilost chápána už Cabet neuvádí, 

každopádně je přesvědčen, že tento přístup je naprosto spravedlivý, protože 

tvrdí: „Kdo by si mohl stěžovat, že nesmí vytisknout špatné dílo, když je každý 

živen, oblékán a ubytován republikou.“ 310 Dalším sporným bodem je jeho 

pohled na účast žen v politice. Cabet sice na mnoha místech románu 

zdůrazňuje, že ženy jsou v celé Ikarii ctěny a přistupuje se k nim se vším 

respektem, ovšem, přestože říká, že politického rozhodování se účastní všichni 

občané, ženám vyhrazuje v parlamentech pouze pozorovací místa na galeriích, 

311 takže s jejich aktivním zapojením do politiky evidentně příliš nepočítá. 

Cabet bývá označován za utopistu, jehož význam spočívá spíše v rovině 

popularizační, nicméně domnívám se, že to neplatí zcela bezvýhradně. 

Originální myšlenky je možno dle mého soudu vidět v některých jeho 

názorech na výchovu a vzdělávání. Tomuto společenskému problému ostatně 

věnuje ze všech zde uváděných utopických autorů zdaleka největší pozornost. 

Výchova je pro něj: „...podkladem a základnou celé naší sociální a politické 

soustavy a lid se svými zástupci jí věnoval snad nejvíce pozornosti.“ 312  

Pro Cabeta je dítě pomyslně zapojeno do výchovního procesu ještě před 

svým narozením, protože všechny ženy v očekávání se povinně a systematicky 

připravují na svou budoucí roli matky v mateřských kurzech a prostřednictvím 

odborných periodik o mateřství. Takto připravené matky se pak plně věnují 

výchově dětí do jejich pěti let. Poté pro děti začíná obecná výchova ve škole, 

která trvá u dívek do sedmnácti a u chlapců do osmnácti let. Děti mají značně 

přísný režim. Vstávají už v pět hodin, aby pomáhaly s domácími pracemi, 

škola začíná od devíti hodin a trvá až do šesti hodin do večera. Výuka je velmi 

pestrá, kromě základních dovedností jako čtení, psaní, řečnění se velká 

pozornost věnuje rozvoji tělesné zdatnosti prostřednictvím nejrůznějších 

gymnastických cvičení, nezanedbává se ani výchova mravní a občanská. 

Naopak studium cizích jazyků, nejvíce pak klasických, považuje Cabet pro 

děti za činnost nevhodnou: „...nechceme, aby naše děti ztrácely tímto nudným 
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učením drahocenný čas, který může být využit výhodněji.“313Namísto toho je 

třeba u žáků dbát na to, aby si osvojili praktické základy pro průmyslovou i 

zemědělskou výrobu. Tyto základy pak rozvíjí po ukončení obecného vzdělání 

v rámci odborných kurzů, které navštěvují do dvaceti či jedenadvaceti let, kdy 

se stávají plnohodnotnými občany. Ve vzdělávání pak mohou pokračovat po 

celý život prostřednictvím pestré palety vzdělávacích kurzů pro dospělé.314  

Cabet klade značný důraz nejen na to, co se učí, ale uvědomuje si také 

důležitost vhodných didaktických metod: „Chceme dítě vzdělat co možná 

nejvíce, a proto používáme všech myslitelných prostředků, jimiž se studium 

zlehčí, urychlí a zpříjemní. Jest naší velkou zásadou, že každé poučení má být 

hrou a každá hra poučením.“315 Proto je také učitelská profese v Ikarii tou 

vůbec nejuznávanější: „Učitelství je snad nejváženější povolání, protože je pro 

komunu nejužitečnější a má největší vliv na obecné blaho.“316 Dobrý učitel 

musí podporovat zvídavost dítěte, být trpělivý a především nedržet se systému 

odměna – trest, který dle Cabeta napomáhá rozvoji sobectví, ctižádosti a 

závisti.317  

Cabetova Cesta do Ikarie měla na francouzské dělníky podobný dopad, 

jako Owenova publikační činnost na ty britské. Seznámila několik generací 

francouzských proletářů s myšlenkami komunismu v jeho předmarxistické 

formě, kdy byly zdůrazňovány spíše principy nenásilné, evoluční a 

demokratické namísto těch revolučních.   
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3. Bolzanova utopie O nejlepším státě 

 

3.1 Okolnosti vzniku díla, jeho další osudy a pozdější reflexe 

Cesta k sepsání této na první pohled útlé knížky byla, dle mého názoru, 

vlastně nejdelším tvůrčím procesem Bolzanova života. Jaroslava Pešková ve 

své práci o českém sociálním utopismu vidí jeho počátek v desátých letech 

devatenáctého století, kdy Bolzano v některých exhortách promýšlí otázky 

svobody a lidského pokroku.318 Osobně bych se klonil ještě k o něco dřívější 

době Bolzanových úplných pedagogických začátků na univerzitě, tedy 

k období mezi lety 1805 a 1810. Už tehdy totiž v řadě nedělních vystoupení 

před studenty prováděl ostrou sociální kritiku stávajících poměrů, která je 

nezbytným předpokladem ke vzniku každého utopického spisu. Například 

v exhortě O pramenech nejhorší ze všech neřestí – zradě svatých práv lidstva 

z roku 1809 již otevřeně zpochybňuje existenci stavovských privilegií319 a 

podobných příkladů by bylo možno nalézt jistě více. 

Od teoretického promýšlení ke psaní přikročil Bolzano až v průběhu 

dvacátých let během pobytu u rodiny Hoffmannových v Těchobuzi.320 Text 

vznikal souběžně s prací na monumentálním pojednání o logice (Vědosloví), 

což se na něm výrazně projevilo. Obě práce spojuje v mnoha případech 

Bolzanova snaha dovádět svoji argumentaci do nejmenších detailů, aby nic 

nebylo opomenuto a aby na každý předpokládaný protiargument jeho spis 

přinášel odpověď. To samozřejmě zvlášť pro utopický žánr není příliš vhodný 

postup, protože knize opravdu nepřidává na čtivosti, ovšem na druhou stranu 

bychom asi jen stěží hledali jinou utopii, v níž by autor do takové míry 

pracoval s možnými kritickými připomínkami k vlastnímu ideálnímu 

konceptu. Metodologická spojitost obou děl byla zcela cílená. Rozsáhlý 

logický spis byl pro Bolzana teoretickou základnou pro zformulování 

základního mravního zákona o obecném blahu, jehož praktické uplatnění měl 

přinášet právě spis O nejlepším státě. Pro samotného Bolzana tak utopie 

představovala završení celého jeho vědeckého díla, jak sám v podstatě 
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přiznává v její předmluvě: „...tato drobná knížka je to nejlepší, ten nejcennější 

odkaz, jaký jsem mohl zanechat lidstvu, jen kdyby ho bylo ochotno 

přijmout.“321 

Roku 1831 Bolzano dokončil první verzi rukopisu, kterou věnoval 

nejvěrnější přítelkyni Anně Hoffmannové. Jak ale dodává v doslovu ke knize 

Jaromír Loužil, dílo získalo konečnou podobu až na sklonku Bolzanova života 

v první polovině čtyřicátých let.322 Bolzano si uvědomoval, že je persona non 

grata, takže dlouhé roky vůbec nevyvíjel snahu o vydání utopie tiskem. Práce 

tak kolovala pouze mezi nejužším okruhem jeho přátel, kteří pořídili několik 

jejích opisů.323 Teprve ve druhé polovině čtyřicátých let začal Bolzano 

uvažovat o publikaci knihy v souborném vydání společně s Cabetovou utopií 

Cesta do Ikarie, jejíž německý překlad pořídila Bolzanova žačka. 

V posledních měsících života, po trpkých zkušenostech z jarních politických 

událostí roku 1848, od tohoto svého záměru upustil a vydání spisu sám 

zakázal. Vedla jej k tomu vlastně podobná obava jako o tři staletí dříve 

Thomase Mora při sepisování Utopie. Bál se, že by text mohl podnítit méně 

vzdělané čtenáře k vyvolání krvavých nepokojů, které by politický a 

společenský pokrok jedině ohrozily.324 

Po Bolzanově úmrtí upadla jeho utopie na déle než padesát let 

v zapomnění. Na existenci díla upozornil ve své stati Bolzanův „Nejlepší stát“ 

z roku 1907 až staročeský politik Cyril Horáček, načež vyšlo postupně několik 

německých i českých studií v odborných časopisech.325 Prvního vydání se 

ovšem Bolzanova knížka dočkala až sto let od dokončení první verze 

rukopisu. V roce 1932 vyšla nejprve německy ve třetím svazku souborného 

vydání Bolzanova díla, o dva roky později se spis dočkal i prvního českého 

vydání.326 V češtině posléze vyšla utopie ještě třikrát samostatně (v letech 
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1949, 1952 a 1981) a jednou v rámci výboru Čeští utopisté devatenáctého 

století editora Jana Novotného (1982).  

Bolzanovo politické myšlení  v čele s jeho utopickým spisem zůstávalo 

zpočátku na úplném okraji zájmu bolzanovských badatelů. Během 

meziválečného období se k textu podstatným způsobem vyjádřili pouze dva 

autoři. Prvním byl samotný původce prvního českého překladu utopie Martin 

Jašek, který hájil dílo před mylným názorem, že se jedná o pouhé 

přeformulování myšlenek z Cabetovy Cesty do Ikarie. Jako druhý o knize 

napsal ve své brožuře sociálně demokratický novinář Jaroslav Vozka, který 

Bolzana označil za prvního moderního socialistu v Čechách.327 

Hlavní vlna zájmu o Bolzanovu utopii tak spadá až do období po roce 

1948. Tehdejší oficiální státní ideologie marxismu-leninismu učinila ze čtyř 

staletí rozmanitých dějin utopického myšlení jakousi jednolitou dlouhou 

předehru ke zformulování myšlenek vědeckého socialismu, k níž je třeba na 

jednu stranu přistupovat vlídně a shovívavě, protože byla vedena dobrými 

úmysly, ovšem na druhou zároveň bylo nutné vždy poukázat na pomýlenost 

všech utopistických autorů, kteří nebyli schopni si uvědomit železné 

zákonitosti společenského vývoje, s nimiž přišli až Marx s Engelsem. Do 

tohoto konceptu byl automaticky včleněn i Bolzanův spis O nejlepším státě a 

až do zhroucení komunistického režimu u nás nebylo možno v publikované 

literatuře s tímto přístupem nějak polemizovat. Nejsilněji se pochopitelně tento 

způsob rétoriky projevoval v letech padesátých a následně v době normalizace. 

Olga Adsmusová-Sýkorová ve své disertační práci o Bolzanově sociálním 

myšlení z počátku padesátých let, která sice nevyšla tiskem, ale plně odpovídá 

intencím tehdejší oficiální literatury, například píše: „Utopisté dopouštějí se té 

základní chyby, že opomíjejí základní důležitost materiální základny a její 

působení na změnu nadstavby....Bolzano podléhá utopickým omylům, jak plyne 

již z neznalosti doby a zejména prostředí  v němž žije.“328 Podobně se O 

nejlepším státě vyjádřil jeden z hlavních Bolzanových životopisců Jaromír 

Loužil329  nebo autor výboru o českém utopismu z počátku osmdesátých let 
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Jan Novotný.330 Ani v období politického uvolňování šedesátých let si 

například žačka Jana Patočky a pozdější významná postava naší fakulty 

Jaroslava Pešková, kterou opravdu nemůžeme považovat za marxistickou 

doktrinářku, nedovolila nezařadit povinnou výtku vůči Bolzanově utopii: 

„Bolzanovy představy o nejlepším státě nepřekračují idealizovanou říši 

buržoazie...Bolzanova utopie není psána z pozic potlačených mas, nevyjadřuje 

jejich bezprostřední zájmy, jak to činí utopický komunismus.“331 

Bolzanovo myšlení bylo za minulého režimu také předmětem zájmu 

autorů, kteří vydáváni být nesměli. Hlavní postavou této neoficiální badatelské 

linie byl profesor Jan Patočka. Ten ovšem na Bolzanovu utopii a celé jeho 

sociálně-politické myšlení pohlížel se značnými výhradami, dokonce až 

odmítavě, jak uvádí Petr Konůpka ve své diplomové práci. Dle Patočky totiž 

kniha O nejlepším státě v sobě odráží nejen pokrokové tendence, ale také 

byrokratismus, úzkoprsost a nedemokratičnost josefinistického myšlení, do 

něhož Bolzano stále ještě svými názory patří.332 Tento pohled sdílel také 

Radim Palouš, který se Bolzanem zabýval v osmdesátých letech. O utopii 

napsal: „Proorganizovanost odshora až dolů, zespolečenštění resp. postátnění 

všeho dění a absorpce individua státním mechanismem stojí u Bolzana na 

předsudečné představě o všemoci racionální konstrukce.“333  

Paloušovy bolzanovské texty, které vyšly až počátkem devadesátých let 

ve výboru Česká zkušenost, jsou, pokud je mi známo, posledním relevantním 

publikovaným pokusem o zhodnocení Bolzanova utopického projektu. Patrně 

obecná nechuť k utopickému žánru, který byl za minulého režimu studován 

někdy až přehnaně, protože mnoho jiných oblastí nemarxistické politické 

teorie se v té době zkoumat nedalo,  společně s pochybnostmi o kvalitě díla 

v duchu výkladu Jana Patočky, další autory od nového zkoumání této oblasti 

Bolzanova myšlení odradily.334                                                                                                                                                  

                                                 
330 NOVOTNÝ, Jan (ed.). Čeští utopisté devatenáctého století, s. 18. 

331 PEŠKOVÁ, Jaroslava. Utopický socialismus v Čechách v XIX. století, s. 90-91. 

332 KONŮPKA, Petr. Bernard Bolzano a české myšlení 1945-1989, s. 84-85. 

333 PALOUŚ, Radim. Česká zkušenost, s. 79. 

334 V novém miléniu věnovala Bolzanově utopii krátkou zmínku ve svém kompendiu k dějinám 

politického myšlení pouze Alexandra Krsková. – viz:  KRSKOVÁ, Alexandra. Dějiny evropského 

politického a právního myšlení, s. 444-445. 



 84 

3.2 Ethos Bolzanovy utopie 

Každý utopistův projekt je vystavěn na nějakém souboru základních 

mravních hodnot, který jeho autor více či méně okatě předkládá čtenáři ke 

zvážení. Renesanční utopisté čerpali stále především z křesťanské morálky, 

v osmnáctém a devatenáctém století se rozvíjely různé podoby 

přirozenoprávní etiky, které mohly existovat nezávisle na náboženských 

pravdách. Pro určení místa spisu O nejlepším státě v dějinách utopického 

myšlení je, myslím, třeba v této kapitole věnovat samostatnou pasáž 

Bolzanovu pojetí mravního zákona, jehož naplněním má být právě zřízení 

nejlepšího státu. 

Bernard Bolzano dospěl v rámci svých etických úvah k jednomu 

nejvyššímu mravnímu zákonu, jenž formuloval takto: „Ze všech možných 

způsobů jednání vol vždy takový, který při zvážení všech důsledků nejvíc 

přispěje k blahu celku, lhostejno, v kterých jeho částech.“335 Blaho celku nebo 

obecné blaho jsou tedy pojmy, které se v jeho utopii vyskytují s železnou 

pravidelností. Obzvlášť sousloví „obecné či veřejné blaho“, spojené 

s nejkrvavějšími léty Velké francouzské revoluce, pravděpodobně přivedlo 

některé autory k názoru, že Bolzano by mohl být ochoten vyvodit z tohoto 

zákonu zhruba podobné důsledky jako třeba Maxmilián Robespierre. 

Například Radim Palouš píše: „Zásadní heslo francouzské revoluce 'salut 

public' je u Bolzana výslovně přijato i se všemi morálně problematickými 

důsledky“.336 Je tomu ale skutečně tak? Podle mého soudu by se tento 

Paloušův výrok jistě dal úspěšně použít na díla některých jiných 

v předcházející kapitole zmíněných utopistů, ovšem příliš „nesedí“ na 

Bolzanovu utopii. 

V prvé řadě je v této souvislosti třeba poukázat na to, že Bolzano si 

dobře uvědomoval problematičnost snahy o hledání jednoho  nejlepšího 

zřízení.  Přes veškeré úsilí, které této otázce věnoval, uznával, že její jasné a 

jednou provždy dané řešení nenalezl.337 Navíc byl schopen, na rozdíl od 

mnoha svých předchůdců, pochybovat o samotné možnosti vytvořit jednak 

                                                 
335 LOUŽIL, Jaromír. Bernard Bolzano, s. 28. 

336 PALOUŚ, Radim. Česká zkušenost, s. 73. 

337 BOLZANO, Bernard. O nejlepším státě, s. 9. 



 85 

jediný model fungování společnosti aplikovatelný na všechny státy ve světě a 

především jediný model přechodu od stávajících zřízení k tomu, které by se 

nejvíce přiblížilo jeho ideálům. Píše o tom toto: „Nejlepší stát nemůže mít ve 

všem za každých poměrů a v každé době totéž zřízení. Co je vhodné na jednom 

místě, není vhodné na jiném, ba někdy přímo škodí...Změny nemohou být 

stejné v rozmanitých státech, protože jsou závislé nejen na cílech, k nimž mají 

směřovat, nýbrž také na stupních vývoje, kterých na zemi dosáhly rozmanité 

národy.“338 Co ale Bolzano zdůrazňuje především, žádná, byť sebe bohulibější 

změna, nesmí být vedena násilím a proti vůli lidí tak, že by byla nějakým 

způsobem porušována jejich práva.339 Tento požadavek, s nímž jsme měli 

možnost se setkat také v díle Roberta Owena (nikoli v dílech osvícenských 

utopistů, mezi něž bývá Bolzano zahrnován), tedy dost jasně stojí proti 

představě o uskutečňování „obecného blaha“ za jakoukoliv cenu. 

Další argument proti ztotožňování Bolzanova pojetí blaha celku s čistě 

osvícensky-racionalistickým konceptem, který byl hnací silou revolučních 

událostí ve Francii, vidím v tom, že Bolzano nepodléhá přesvědčení, že 

rozumně fungující státní zřízení je bezpodmínečnou zárukou spokojeného 

života: „Protože ani nejlepší státní zřízení neudělá všechny lidi moudrými a 

dobrými a protože je dále tolik zla a bolestí, které vyplývají z lidské 

přirozenosti, plyne z toho, že i při nejúčelnějším státním zřízení zbude vždy 

ještě dosti bolestí, které budeme muset snášet.“340 Přestože tedy věří 

v důležitost hledání co nejdokonalejšího zřízení, které může napomoci 

k odstranění mnoha lidských strastí, nevidí v něm všelék na všechny 

společenské neduhy. Bezbřehý optimismus v možnosti lidského rozumu, který 

sdíleli mnozí osvícenci, není Bolzanovu myšlení příliš blízký. Proto se 

nemohu plně ztotožnit se závěry Jaromíra Loužila, který tvrdí: „Bolzanovým 

východiskem není skutečný člověk, jeho empiricky zjišťované potřeby a tužby, 

nýbrž jeho racionalistický koncept...“341 

Poslední a vlastně ten nejpádnější důvod, proč není vhodné Bolzanův 

nejvyšší mravní zákon zaměňovat s revoluční konstrukcí „veřejného blaha“, 
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nám sám autor spisu O nejlepším státě ukazuje v pasáži o vztahu státu a 

jedince: „V účelně zřízeném státě musí všechno směřovat k tomu, aby občan 

nebyl omezován ve své svobodě nijak jinak, než jak bylo právě řečeno, aby 

tedy ve zřízení státu nebylo pokud možno nic, co by nadějí na zisk, obavou 

před nesnázemi nebo škodou, tím méně pak trestem, někoho svádělo, aby dělal 

něco, co je zlé.“342 Požadavek podřídit jedince vůli celku tedy není absolutní a 

stát má mít jasně vymezeny hranice, které ani pod vidinou dosažení obecného 

prospěchu nesmí překročit.   

 

3.3 Politické uspořádání nejlepšího státu 

Z výše uvedeného poměrně zřetelně vyplývá, že Bernard Bolzano si je 

vědom mezí, na něž plánovitě vytvářená ideální společnost zákonitě naráží, 

ovšem přesto sám neváhá vlastní utopickou konstrukci vytvořit. Co jej k tomu 

vede? Důvody je třeba hledat především v rovině politické, protože, jak 

upozorňuje i Jaroslava Pešková, Bolzanova utopie je mnohem více koncepcí 

politickou než sociální.343 Cesta ke kvalitnějšímu lidskému životu vede, sice 

ne bezvýhradně, ale přesto zásadně, prostřednictvím proměny politického 

zřízení, jak Bolzano uvádí hned v předmluvě k dílu: „Zvrácenosti ústav, jak je 

lze více nebo méně najít ve všech dosavadních státech, nejsou sice jedinou, ale 

jistě nejmocnější překážkou, aby bylo na Zemi lépe.“344  

Společenský „primát politiky“, jak o něm později hovořil francouzský 

filosof a politolog  Raymond Aron, je velmi patrný v podstatě v celém spise. 

Je to vidět  například už jen na tom, jakou pozornost věnuje Bolzano otázce 

občanství. Bolzano chápe problém občanství především ve vztahu 

k dodržování morálního zákona, když tvrdí: „Každý má nárok být občanem, 

jestliže z toho vzejde úhrnem více užitku než škody (samozřejmě míněno užitku 

pro blaho celku – pozn. aut.).“345 Bolzanova koncepce občanství je tak de 

facto totožná s jeho koncepcí národa, o níž jsem se zmiňoval v první kapitole. 

Oba tyto pojmy v jeho pojetí nepředstavují nějakou danost nebo nějaký souhrn 
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práv, ale spíše apel náš smysl pro morální povinnost. Kdokoli je schopen 

volání tohoto apelu vyslyšet, má právo být občanem, ať už je jakéhokoli 

původu, vyznání,  dokonce i věku. Pro Bolzana jsou totiž občany i děti, které 

mají možnost po dovršení plnoletosti svůj občanský postoj stvrdit občanským 

slibem, v němž se zaváží dodržovat zákony, nebo jej odmítnout (v tom případě 

musí opustit stát). Všichni stálí obyvatelé nejlepšího státu jsou tedy občané, 

vedle nich zde mohou určitou dobu pobývat cizinci, pokud dodržují zákony.346  

Je důležité v této souvislosti zmínit, že Bolzanova idea občanství 

nepočítá s naprosto stejnými občanskými právy pro každého. Tento 

osvícenský předpoklad rozporuje takto: „Naprostá rovnost práv a povinností, 

myslí-li se tím požadavek, aby byla všem občanům státu bez rozdílu 

přiznávána zcela stejná práva a ukládány tytéž povinnosti, taková rovnost je 

něco, co si rozumný člověk přát nemůže.“347 Je to jedna z těch pasáží textu, 

které vzbuzují v dnešním čtenáři nepříjemný dojem, že autor vlastně jako 

typický konzervativec devatenáctého století brojí proti základním 

demokratickým hodnotám. Pokud však čteme dále, Bolzanův postoj se staví 

do poněkud jiného světla:  „...je třeba, aby se práva lidí a jejich povinnosti 

řídily jejich potřebami a také jejich silami...Vždyť kolik je rozdílů mezi námi 

lidmi, jak co do potřeb, které pociťujeme, tak co do sil, jimiž jsme obdařeni, 

které nelze odstranit. A měli bychom snad  - nedbajíce na nic – ukládat ženě 

tytéž povinnosti jako muži, přiznávat dítěti stejná práva jako dospělým?“348 

Bolzano jako bytostný analytik zkrátka promýšlí do detailu i možnosti, kdy 

požadavek občanské rovnosti může na občany dopadnout negativně, což v 

jeho pojetí občanství, které klade stejný nebo možná i větší důraz na 

povinnosti než na práva, může nastat poměrně snadno. Na druhou stranu ale 

zdůrazňuje, že jakýkoli projev rozdílu v míře občanských práv musí být plně 

odůvodnitelný hlavním společenským zákonem: „Jsme-li rozumní, přejeme si 

jen, aby stát nedělal rozdíly ani v požadavcích, ani v tom, co někomu přiznává, 

pokud to nelze ospravedlnit rozdílností sil, aby nenaváděl a netrpěl mezi 
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občany žádné nerovnosti, pokud jich nežádá blaho celku.“349 Jaké má tato 

politická představa sociální a ekonomické důsledky, to nastíním v dalších 

částech této kapitoly. 

Pro občany Bolzanovy utopie je přirozené, že naplňují svou občanskou 

povinnost, tedy že  pečují o blaho celku, častěji v rámci různých občanských 

sdružení a dalších iniciativ než jako jednotlivci. Této vizi aktivní občanské 

participace je také uzpůsobeno územní uspořádání státu, které se opírá o 

středně velké obce, jež jsou dle Bolzana ke správnému fungování občanské 

společnosti nejpříhodnější, protože každý občan v nich může dobře: „....poznat 

vlastnosti, poměry a potřeby všech jejích ostatních členů.“350 Obce se pak 

přirozeně sdružují do vyšších územně správních celků, kterými jsou okresy, 

kraje a župy. Sdružovací princip by podle Bolzana měl být také nosným 

principem mezinárodních vztahů: „Spojení všech lidí na světě v jeden 

všeobecný svazek všech států je cíl, k němuž má lidstvo směřovat.“351   

Občanská společnost je velmi silně provázána s legislativní mocí. 

Bolzano tvrdí, že žádný dospělý občan by neměl být zcela vyloučen ze 

zákonodárného procesu, ale nejde tak daleko jako Étienne Cabet, který 

začleňuje každého svého Ikařana do nějakého zákonodárného sboru. Bolzano 

je pro to, aby každý občan měl zákonodárnou iniciativu, ale právo podávat 

návrhy zákonů ještě nezakládá právo každého občana zasedat a hlasovat 

v zákonodárných sborech. To přísluší pouze těm, kteří jsou o politice 

dostatečně informovaní, alespoň v základech odborně erudovaní, morálně 

vyspělí a zároveň také jsou na věcech, o nichž se rozhoduje dostatečně 

zainteresovaní, protože možnost hájit osobní zájem jednotlivce je v politice 

důležitá. Přitom Bolzano si sám hned klade základní protiargument (to dělá 

ostatně často i jindy), že v praxi bude těžké rozhodnout, kdo všechny tyto 

podmínky splňuje. Odpovídá na něj přesvědčením, že v nejlepším státě budou 

občané díky vzdělávacímu systému na takové úrovni, že nakonec se na 
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politických rozhodováních ve sněmech bude stejně podílet jejich drtivá 

většina. 352  

Rozhodnutí vzešlá ze zasedání zákonodárných sborů, jejichž přesnějším 

vylíčením se ale jindy detailista Bolzano blíže nezabývá, nenabývají 

automaticky po odhlasování účinnosti. Myslitel jednak počítá s řadou 

kontrolních mechanismů ve formě různých komisí a posudků, které mimo jiné 

mají  v podstatě ochraňovat také menšinové zájmy, což je myšlenka mezi 

utopisty zcela ojedinělá. Vedle toho musí být každý zákon schválen takzvanou 

radou starších. Tento orgán, jemuž autor věnuje mnohem větší pozornost než 

samotným zákonodárným sborům, je  jedním z důvodů, proč může být utopie 

O nejlepším státě někým chápána jako dílo s antidemokratickými prvky. Nejde 

ani tak o samotnou existenci rady starších, ale možná více o to, jakým 

způsobem ji Bolzano zdůvodňuje: „Je těžko zabránit, aby v tom množství 

občanů, kterým se musí chtěj nechtěj dát hlasovací právo, nebylo dost 

slabochů, jejichž rozum se dá oslepit vášní, a proto lze těžko očekávat, že bude 

možné všechny přesvědčit a všechny získat pro to, aby hlasovali ve prospěch 

věci opravdu dobré.“353 Rada starších proto může zabránit zavedení  již 

odhlasovaných zákonů a naopak prosadit zavedení jiných, které hlasováním ve 

sněmech neprošly.  K tomu, aby k těmto krokům, namířeným proti všeobecné 

vůli občanů, mohla rada starších přikročit, musí ovšem v jejích řadách panovat 

téměř úplná shoda (devítidesetinová  většina). Navíc členové rad starších jsou 

v každé obci vybíráni ve volbách na tříleté funkční období. Možnost 

kandidovat do rady mají občané starší šedesáti let, kteří vynikají poctivým 

charakterem a bystrostí názorů. V ojedinělých případech mohou být do rad 

zvoleny i osoby mladší, pokud prokáží výjimečné schopnosti a dosahují věku 

alespoň čtyřiceti let. Bolzano zdůrazňuje, že členkami mohou být i ženy a že 

rady samotné mají uplatňovat své „silové“ pravomoci opravdu jen 

v případech, že většinová vůle občanů byla zaslepena vášněmi.354 Přestože 

osobně nepovažuji existenci těchto rad za úplně šťastnou myšlenku, neodvážil 

bych se jí považovat za zcela nedemokratický element v Bolzanově zřízení. 
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Velmi totiž zapadá do Bolzanova pojetí politiky, ve kterém vždy hledá 

pojistky, brzdy a protiváhy vůči jednotlivým mocenským rozhodnutím, ať už 

jsou tato rozhodnutí většinová či nikoli. Rady starších připomínají spíše jakési 

pomyslné horní komory jednotlivých sněmů s velmi silným právem veta, nežli 

že by byly soubory autoritářských starců, stojícími nad celým politickým 

systémem. 

Výkonná moc v nejlepším státě také přináší některé netradiční prvky, 

které nespočívají ani tolik v samotných institucích exekutivy, ale spíše ve 

způsobu jejich ustavování. Jediným orgánem výkonné moci, protože s žádnou 

hlavou státu se v tomto systému nepočítá, jsou jednotlivé vlády – od těch 

obecních až po celostátní vládu.. Bolzano, stejně jako v případě rad starších, 

klade u vlád důraz na to, aby v nich zasedali lidé odborně vzdělaní s co 

nejširšími vědomostmi. Každý člen vlády má omezené funkční období na 

dobu od jednoho roku do tří let. Vláda je pro Bolzana jasně kolektivní orgán, 

kde se musí hlasovat o každém usnesení (k jeho schválení postačuje prostá 

většina hlasů), předseda vlády jednání pouze vede, žádné jiné výsadní 

pravomoci nemá. Zato ale má usilovat o co největší konsensuálnost veškerých 

vládních rozhodnutí, k čemuž má přispívat také pečlivý a uvážený způsob 

projednávání každé záležitosti: „V prvním shromáždění (vlády – pozn. aut.), ve 

kterém se začíná o věci jednat, smí se učinit rozhodnutí jen tehdy, nesnese-li 

věc odkladu.“355  Veškerá jednání vlád mají být veřejná, což má být zajištěno 

především publikací všech usnesení v tisku a možností každého občana se 

k těmto usnesením vyslovit.  Stejně jako Cabet v Cestě do Ikarie i Bolzano 

zdůrazňuje, že vlády jsou úřady určené výhradně k provádění agendy vytyčené 

na základě usnesení shromáždění (popřípadě rad starších) a že jejich 

pravomoci nesmí zákonodárnou moc ohrožovat nebo dokonce suplovat.356 

Mezi nejsvébytnější politické návrhy Bolzanovy utopie patří po mém 

soudu způsob, jakým si myslitel představuje sestavování jednotlivých vlád. 

Obecní vlády jsou vcelku předvídatelně voleny občany dané obce a volba je to 

velmi odpovědná, protože může zásadně ovlivnit složení exekutivy na všech 

vyšších úrovních. Členové obecních vlád totiž volí členy okresních vlád a ti 
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zase následovně členy zemské vlády. Bolzano to zdůvodňuje těmito slovy: „...i 

v nejlépe zřízeném státě většina občanů bude sotva moci posoudit, zda ti, o 

kterých se domnívá, že je nejdokonaleji zná, mají vlastnosti, které musí mít 

činitelé na těchto vyšších stupních státní činnosti.“ 357 Je poměrně příznačné, 

že Bolzanova nedůvěra v politický úsudek většiny, nedostatečně vybavené 

odbornými znalostmi, plodí paradoxně demokratický prvek silných  obecních 

vlád, které mohou velmi efektivně ovlivňovat i celostátní úroveň politiky. 

Tento systém tak de facto značně podporuje princip subsidiarity, protože 

jednak se díky silnému postavení obecních vlád budou nejdůležitější 

rozhodnutí o životě občana skutečně odehrávat na komunální úrovni a jednak 

také proto, že volbou člena obecní vlády může každý občan nepřímo ovlivnit 

výkonnou moc i v nejvyšších patrech politiky. 

Také soudní moc má v Bolzanově podání podobnou strukturu a 

hierarchii jako moc výkonná. Hlavní pilíř judikativy představují obecní soudy, 

které udržují pořádek prostřednictvím sobě podřízených policejních složek.  

Okresní a zemské soudy mají pak za úkol řešit především závažná protiprávní 

jednání.358   

 

3.4 Ekonomické předpoklady fungování utopie 

Přestože je Bolzanova utopie v prvé řadě dílem politickým, věnuje její 

autor v mnoha ohledech výjimečnou pozornost ekonomickým otázkám. 

Bolzanova ekonomická koncepce vychází především z jeho pojetí vztahu 

soukromého a společného vlastnictví, které se poněkud blíží názorům 

Mablyho či Fouriera, ale je do značné míry propracovanější a 

komplikovanější. Velmi trefně vystihuje podstatu problému vlastnictví u 

Bolzana Jaroslava Pešková: „...dobrá společnost je ta, kde všichni mají něco a 

nikdo nemá příliš.“359  Bolzano nežádá zrušení soukromého vlastnictví, 

protože je přesvědčen, že: „Dá-li se občanům skutečné vlastnické právo, 

vzejde z toho mnoho dobrého.“360 Věří, že soukromé vlastnictví, pokud jsou 
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mu stanoveny výrazné limity, může rozvíjet i lidské ctnosti, jakými jsou píle či 

šetrnost. Majetek jednotlivce však nesmí přesáhnout jistou míru, kdy již není 

produktem něčí snahy a dovednosti, ale spíše bohatstvím získaným na úkor 

druhých lidí. Nejlepší stát tak soukromé majetky, přesahující mnohonásobně 

průměrnou hodnotu, nebude na jednu stranu z dlouhodobého hlediska trpět, 

ale nebude na stranu druhou přikračovat v počátečních fázích svého rozvoje  

k radikálnímu záboru majetku bohatých najednou. Bolzano věří, že postupným 

omezováním majetkových nerovností nakonec po několika generacích dojde 

nakonec stejně k nastolení ekonomické rovnosti: „Nebude-li toto majetkové 

vyrovnání provedeno najednou, tu se také zbavíme výčitek, že působíme 

zvláštní nesnáze těm lidem, které nutíme, aby najednou upustili od způsobu 

života, v němž vyrostli a na který si zvykli.“361 

Plně rozvinutý ideální stát ovšem bude zasahovat do vlastnických práv 

svých občanů i v případech, kdy jejich majetky budou průměrné nebo i nižší. 

Jednotlivec totiž bude moci být zbaven majetku kdykoliv, když se tak stane ve 

prospěch základního mravního zákona. Základní zásada pro výklad 

soukromého vlastnictví u Bolzana totiž zní: „Nějaká věc smí být prohlášena za 

majetek jednotlivce jen tehdy, je-li celku prospěšnější, aby tomuto jednotlivci 

toto vlastnické právo přiznal, než aby mu je odepřel.“362 Bolzano tento princip 

rozvádí do značných podrobností tak, aby přesně vymezil všechna pravidla 

státních zásahů do majetkových poměrů jednotlivců. A dlužno dodat, že těchto 

zásahů je skutečně celá řada. Je zajímavé, že ve svém pohledu na ekonomiku 

se Bolzano nesnaží dohlížet možné dopady státních zásahů na práva 

jednotlivce, jako se o to snaží v pasážích věnovaných politice. I to nám 

naznačuje, že ekonomické stránky života jsou pro něj spíše jakýmsi derivátem 

politických vztahů.  

Jaká tedy přináší Bolzanova utopie svým obyvatelům majetková 

omezení? Skutečně cokoliv, o čem bude rozhodnuto, že má vyšší užitnou 

hodnotu pro celou společnost, může být jednotlivci odebráno. Platí to i pro 

produkty vzešlé čistě jen osobního úsilí a práce jedince, protože: „Ani práce 

není dostatečným důvodem pro vznik vlastnictví, pokud prací vzniklá věc má 
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větší užitek pro celek.“363 Občan má v takovém případě nárok na odměnu za 

práci, nikoli na dílo samé. Veškeré vzácné věci se pak stávají majetkem státu 

automaticky, protože pro jednotlivce nemají žádnou užitnou hodnotu a budí v 

nich pouze nerozumnou touhu. Bolzano sám se domnívá, že jeho odmítavý 

přístup k drahocenným věcem představuje v politických úvahách novátorskou 

myšlenku,364 což naznačuje, že patrně nebyl úplně do detailu obeznámen 

s Morovou Utopií. Jestliže Bolzano plně neuznává základní Lockův 

předpoklad, že práce zakládá vlastnický nárok, pak nepřekvapí, že ani další 

běžné způsoby nabývání majetku nejsou pro jeho ideální společnost 

oprávněné. Zcela zavrhuje například právo nálezu, možnost soukromě 

půjčovat, třeba i bezplatně, vlastní finanční prostředky druhým lidem,365 

ovšem zdaleka největší důsledky má především faktické zrušení dědického 

práva. Bolzano má pro to hned několik odůvodnění: „Kde se připouští, aby 

děti dědily po rodičích, tu se často stává, že děti si přejí smrt rodičů....Konečně 

i tím, že společnost trpí, aby děti po rodičích dědily, vzniká to, že se jmění 

v tom či onom rodě nahodile hromadí, čímž pak ovšem mnozí jiní chudnou.“366 

Potomci tak mohou dědit pouze věci, které mají pouze subjektivní 

vzpomínkovou hodnotu. Vrcholem omezení vlastnických práv jednotlivců je 

pak ta skutečnost, že se vůbec nemohou vztahovat na nemovitosti, jelikož ty 

všechny náleží státu. Bolzano tímto opatřením chce zamezit tomu, aby někdo 

mohl žít pouze z jejich pronajímání druhým lidem.367 

Bolzano ostatně neuznává jakýkoli zahálčivý způsob života občanů. 

V nejlepším státě, stejně jako ve většině jiných utopií, proto existuje pracovní 

povinnost pro každého, komu to umožňuje jeho zdravotní stav. Bolzano věří, 

že v racionálně zřízeném státě bude díky pokroku vždy dostatek zaměstnání 

pro všechny občany, proto není třeba se přiklánět k dobově rozšířeným 

luddistickým obavám, že stroje vezmou lidem práci.368 Daní za právo na práci 

pro každého je ovšem možnost státu zasahovat do svobodného výběru 
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povolání svých občanů. Každé zaměstnání totiž bude mít omezený počet 

pracovníků a řada zaměstnání bude přímo zakázána. Zákaz se bude vztahovat 

na taková povolání, která nejsou dostatečně užitečná pro blaho celé 

společnosti a: „....která slouží jen marnivosti, rozkoši a jiným zhoubným 

náruživostem a sklonům člověka.“369 V nejlepším státě tak například nebudou 

existovat řemesla, zaměřující na výrobu luxusního zboží a dalších pošetilostí, 

ale i gastronomická odvětví, zabývající se výrobou: „dráždivých jídel a 

nápojů“370. Občanovi bude také zapovězeno živit se hudbou, tancem, 

herectvím a kouzelnictvím, protože: „...v těchto uměních, pokud jsou lidstvu 

vůbec k prospěchu, lze docílit mistrovství, aniž by bylo nutno se jimi 

zaměstnávat výlučně.“371 Jindy brilantní logik zde evidentně nedomýšlí, že 

tento argument se dá stejně dobře aplikovat v podstatě na jakoukoli lidskou 

činnost. Jinak ovšem uznává, že je někdy velmi obtížné rozhodnout, zda je 

práce, kterou vykonáváme dostatečně společensky prospěšná či nikoli. 

V takových případech bez dalších podrobností uvádí, že mají rozhodovat 

znalci.372  

Oproti tomu je pro Bolzana velmi důležitá vysoká zaměstnanost lidí 

v oblasti průmyslu (v knize je používán výraz „výrobní řemesla“), samozřejmě 

ale opět pouze v těch jeho odvětvích, která prokazatelně přispívají k blahu 

celku. Dokonce hovoří o tom, že každý občan má být v průmyslové výrobě 

nějakým způsobem zaangažován.373 Průmyslová výroba by měla být 

organizována především prostřednictvím výrobních družstev, kde budou 

všichni podílníci podobně, jako je tomu ve Fourierových falangách. Do 

družstev má být soustředěna také činnost v zemědělství, o což sám marně 

usiloval během pobytu v Těchobuzi. Bolzano ale ve své utopii zdůrazňuje, že 

občanů zaměstnaných nastálo v agrární sféře by mělo být co nejméně, protože 

nároky zemědělské výroby se dají dobře pokrýt výpomocnými sezónními 

pracemi lidí zaměstnaných po zbytek roku v průmyslu.374 
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Bolzano také po vzoru osvícenských utopistů brojí proti přebujelému 

soukromému obchodu a tržním spekulacím. Obchodníci totiž: „....někdy 

nahromadí bohatství až nesmírné, jindy pak často obratem se stanou nejen 

žebráky, ale strhnou do záhuby i stovky jiných.“375 Prodej a nákup zboží proto 

bude plně řízen státem a obchodníkům bude vyplácen pravidelný plat jako 

státním zaměstnancům. Díky centrální organizaci obchodu prostřednictvím 

celostátní sítě obchodních domů se sníží vedle počtu prodejců také náklady na 

samotnou distribuci zboží.376 

Občan tak má v ideálním státě značně omezený manévrovací prostor, 

pokud si chce svobodně vybrat povolání. Musí zkrátka doufat, že na pozici, 

kterou si zvolí, stát vypíše dostatek volných pracovních míst. Pokud se tak 

nestane, a dotyčná osoba neuspěje ve výběrovém řízení nebo není pro práci 

vylosována, dostane direktivně přidělenu práci jinou. Aby toto opatření 

Bolzano poněkud zmírnil, podotýká, že přidělená práce by měla být taková, 

aby s ní byl uchazeč spokojen.377 

Stát zasahuje také do stanovování výše mezd pro jednotlivá povolání. 

Mzdy jsou vypláceny v penězích, protože Bolzano nesouhlasí s častým 

utopickým návrhem na zrušení peněžního systému: „Výhody, které poskytuje 

zavedení peněz jsou tak veliké, že se jich v žádném účelně zřízeném státě nelze 

vzdát.“378 Peněžní oběh bude zajištěn především papírovými penězi, kovové 

mince budou používány jen pro mezinárodní obchod. Zajímavé je, že Bolzano 

počítá i ve své utopii s pohybem cenové hladiny, když řeší finanční závazky 

jednotlivců vůči státu. Občané se totiž zavazují splácet veškeré své možné 

pohledávky v částkách, odpovídajících nikoli stávající nominální hodnotě 

peněz, nýbrž v hodnotě peněz v době, kdy byl závazek uzavřen.379 

Při promýšlení ekonomických problémů věnuje Bolzano, v kontextu 

jiných utopických prací ojedinělou, pozornost otázce zdanění obyvatelstva, 

protože daně v jeho případě představují hlavní zdroj státních příjmů, nutných 

k zabezpečení normálního fungovaní společnosti.  Bolzano věří, že v účelně 
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řízeném státě budou lidé pohlížet třeba i na vysokou daňovou povinnost bez 

despektu, protože uvidí, že z výběru daní budou hrazeny efektivně záležitosti, 

které by si nemohli dobře platit z vlastní kapsy. Vedle stoprocentní dědické 

daně, tedy propadnutí veškerého významného majetku a jmění po zemřelém 

státu, bude zdanění probíhat především nepřímou formou prostřednictvím 

vyšší spotřební daně, která bude uvalena na zboží v běžném životě 

postradatelné. Naopak věci denní potřeby zdanění podléhat nebudou. Bolzano 

počítá i s některými daněmi přímými, například s majetkovou daní pro občany 

s nadprůměrným majetkem, ovšem tyto daně budou spíše malé. Ve svých 

představách počítá také s tím, že občané budou sami odvádět dobrovolně daně, 

když k tomu budou státem vyzváni.380 

Co všechno bude z daní státem hrazeno? Na první místo staví Bolzano 

náklady na výchovu a vzdělání dětí a mládeže. Prioritou je dále péče o tělesně 

či duševně nemocné a o staré lidi. Stát je také garantem zajištění občanů 

v případě jakékoli nehody či přírodní katastrofy, protože žádné soukromé 

pojišťovací společnosti povoleny nebudou. Z veřejných zdrojů bude 

financována veškerá výstavba a následná údržba, nejen infrastruktury a 

veřejných budov, ale také všech obytných prostor pro občany, protože všechny 

domy a byty jsou také majetkem celé společnosti. Vedle správních 

zaměstnanců také stát hradí živobytí učencům a badatelům, kteří se 

zaměstnávají veřejně prospěšnými úkoly.381 

Vidíme tedy, že Bolzanovy ekonomické představy se opírají o velmi 

širokou paletu státních zásahů, které omezují majetková práva a další 

ekonomické svobody jednotlivce. Přesto jeho náhledy nemůžeme ztotožňovat 

s vizí centrálně plánované ekonomiky tak, jak ji důvěrně známe třeba z našich 

dějin po roce 1948. V Bolzanově utopii totiž drtivá většina direktivních zásahů 

do ekonomiky odehrává na místní úrovni pod dohledem občanů, kteří se na 

nich také spolupodílejí. Veškerá důležitá rozhodnutí o stanovování výše daní, 

platů, rozdělování majetku po zemřelých a přerozdělování obytných prostor 

totiž probíhá veřejnou cestou prostřednictvím volených obecních institucí. 

Pouze v případech, kdy obecní zdroje nejsou schopny řešit vždy na místě 
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jednotlivé ekonomické otázky, jako třeba v případě živelných pohrom, 

zasahují do autonomního ekonomického rozhodování obcí vyšší územně 

správní celky od okresní až po celostátní úroveň. 382    

 

3.5 Sociální aspekty života v Bolzanově utopii 

Z celého spisu O nejlepším státě jsou podle mě nejproblematičtější 

právě některé pasáže o fungování společenských vztahů uvnitř utopie, protože 

se v určitých ohledech vyznačují značnou dávkou rigidity, kterou například 

Jaromír Loužil pojmenovává jako úzkoprsý moralismus.383 Podobně jako 

v případě Tommasa Campanelly bych však ani v případě Bernarda Bolzana 

nepřičítal tyto sklony nějakým charakterovým vadám autora, ale spíše 

okolnostem, za nichž dílo vznikalo a v nichž se vlastně po celý život 

pohyboval. 

Začněme však tuto pasáž něčím pozitivnějším. Základním 

předpokladem pro sociální život v utopii je rovnost společenského postavení a 

odmítnutí všech dědičných výsad a břemen: „Žádnému občanu nebude 

přiznávána jakákoli výhoda ani ukládáno, aby snášel jakýkoli trpký následek 

toho, že je nebo není toho nebo onoho původu.“384 Záhy poté přichází Bolzano 

se zdánlivě zcela protichůdným tvrzením: „I v nejlepším státě bude ovšem 

nutné přihlížet poněkud k tomu, z jakých předků se kdo narodil, neboť nelze 

popřít, že se sklony k rozmanitým dobrým a bohužel i zlým vlastnostem 

dědí.“385 V jeho pojetí ovšem toto zjištění nemá ospravedlňovat nějaká 

nadpráví nebo přednostní postavení pro ty, co se narodili mravně ušlechtilým 

rodičům, ale naopak má přimět stát, aby věnoval daleko úzkostlivější péči 

výchově dětí, které se narodily problematičtějším občanům. Bytostný pedagog 

Bolzano totiž samozřejmě věří, že výchovou je možné dědičné sklony 

k nejrůznějším neřestem podstatně omezit.386         

Každodenní život jedince v Bolzanově utopii je rozdělen na pracovní a 

volnočasovou část, přičemž obě jsou podrobeny silné společenské kontrole. 
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Všeobecná pracovní povinnost je úřady pečlivě sledována a bedlivě se zkoumá 

i pracovní nasazení, na které dohlíží takzvaní „soudci nad veřejnou 

mravností“. Ti sepisují zprávy o pracovních výkonech a nabádají občany k co 

největší píli. Bolzano zároveň soudí, že práci by měli lidé věnovat i určitou 

část svého volného času, k čemuž mají být v každé obci vybudovány i 

speciální pracovní místnosti.387  

Nepracovní aktivity Bolzano ve svém ideálním státě koncipuje tak, aby 

jedinec co nejvíce zůstával vystaven působení a dohledu kolektivu i během 

volného času. Na rozdíl od renesančních utopistů, kteří se pokoušeli uchránit 

své občany od cizích vlivů, Bolzano prosazuje, aby obyvatelstvo nejlepšího 

státu hojně cestovalo, protože si tak rozšíří obzory a také upevní zdraví. Za 

tímto účelem mají být také v každé obci stát noclehárny, kam se mohou lidé na 

cestách bezplatně uchýlit.388 Kromě cestování je záhodno věnovat čas také 

společným zábavám, které probíhají ve veřejných společenských místnostech. 

Jedná se pochopitelně jen o zábavy počestné, protože vše, co by mohlo škodit 

mravům a zdraví je přísně zakázáno. Zakázána je tak i konzumace 

alkoholických nápojů, kouření, šňupání tabáku, pořádání honů a hazardní 

hry.389 

Soukromě se občané mohou a také mají zabývat uměleckou činností, 

ovšem Bolzanův přístup k umění je dosti selektivní. Podporuje poezii, 

řečnictví, sochařství, malířství a hudbu, protože tato umění: „...blahodárně 

působí na vzdělání citů a na zušlechťování srdce občana.“390 Ovšem i tato 

privilegovaná umění musí být provozována v čistě mravní podobě, pod čímž 

se dá rozumět ledascos. Na opačném pólu Bolzanovy přízně stojí především 

umění dramatická. Divadelní představení se nesmí hrát ani na ochotnické 

úrovni, jelikož nutí herce: „...napodobovat výraz duševního stavu člověka a 

hledat slávu v tom, že se dovedou stát něčím jiným, než jsou.“391 Těžko soudit, 

odkud Bolzanova nepříliš pochopitelná nevraživost k divadlu opravdu 

pramení. Olga Adsmusová-Sýkorová ji například vysvětluje vlivy Platónova 
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idealismu na autorovo myšlení,392 Jaromír Loužil zde zase vidí vlivy 

klasicistní estetiky.393  

Bolzano je také toho mínění, že je třeba zasahovat i do soužití mezi 

mužem a ženou. Narozdíl od Fouriera však Bolzanovy návrhy v této oblasti 

nemají vést k destrukci instituce manželství, ale naopak k jejímu posílení. 

Pouze v manželství totiž pohlavní pud může přispívat ke „...zdokonalování 

lidského pokolení a štěstí člověka.“394 Jinak vede pouze k výstřednostem a 

mravní zkáze občana. Je třeba především působit osvětově na mladé občany, 

aby se předčasně nevrhali do sexuálních dobrodružství. Z toho důvodu 

prosazuje zákaz pořádání jakýchkoli mládežnických sešlostí bez dozoru 

dospělých občanů. Manželské soužití je třeba co nejdůsledněji prosazovat a 

podporovat, třeba i bojem proti předsudku, že život v celibátu je ten 

ctnostnější. Vedle toho také Bolzano navrhuje omezit možnost manželství 

libovolně rozvádět, ale na rozdíl od Morellyho blíže neuvádí, jakým způsobem 

to chce dělat. Pro Bolzana je však zároveň důležité, aby všechny tyto kroky 

podporující manželství neznevýhodňovaly děti, které pochází 

z nemanželských poměrů.395 

Z Bolzanova výkladu vyplývá, že i v rámci manželského soužití, stejně 

jako v politickém nebo v ekonomickém životě, má mít žena rovnocenné 

postavení s mužem. Je to vyjádřeno například i netradičním návrhem, aby 

dcery dostávaly příjmení vždy po matce. Některá opatření, kterými velmi 

pravděpodobně vlastně chtěl Bolzano posílit postavení žen, mohou mít 

v konečném důsledku úplně opačný efekt. Zde mám na mysli především 

bizardní ustanovení o politickém hlasovacím právu manželských párů, kdy 

prosazuje, aby manželé hlasovali vždy jednotně, jinak jejich oba hlasy 

propadnou.396 Podle mě Bolzano po zkušenostech se silnou osobností Anny 

Hoffmannové věřil, že bude takové opatření posilovat postavení ženy v rodině, 

a neuvědomil si, že v praxi by to zvlášť v jeho patriarchálně laděné době 
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znamenalo pro ženy nucené podřízení vlastních politických názorů názorům 

jejich manželů. 

Stranou zájmu ideálního státu nesmí zůstat ani odívání jeho obyvatel. 

Oděv musí mít především funkční hodnotu, jistá estetická „nadhodnota“ je 

sice povolena, ovšem v přiměřené a v počestné míře.397 Oblečení má vedle 

toho umožnit dobře odlišovat pohlaví a věk občana a také to, zda je dotyčný 

svobodný nebo zda již vstoupil do manželského svazku.398  

Kladným rysem státního dohledu nad životem občana je u Bolzana 

především důraz na kvalitní zdravotní péči. Sám k tomu říká: „Jde-li o lidský 

život, nechť není žádná oběť příliš velká, lze-li jí zachránit život člověka, není-

li ovšem touto obětí lidský život stejně cenný.“399 Vedle kvalitních a 

bezplatných lékařských služeb, dostupných v každé obci, klade důraz také na 

zdravé podmínky na pracovišti. Zvlášť u tvrdě fyzicky pracujících má být 

zajištěn pečlivý zdravotní dohled a možnost pravidelně střídat náročnou práci 

s méně namáhavými pracovními úkony.400 Také veškerá stavební politika, 

která spočívá pouze v rukou státu, má být přizpůsobena základním zásadám 

zdravého bydlení. Občanům tak mohu být přidělovány pouze byty se světlými 

a suchými místnostmi.401 Rovněž kvalitní výživa obyvatelstva je jedním 

z nutných předpokladů správného fungování společnosti. Pokud stát není 

schopen zabezpečit kvalitní potraviny z vlastních zdrojů, musí vytvořit 

propracovaný systém dálkového obchodu, který zdravé a výživné potraviny 

občanům dodá. Ve stravovacích zásadách ovšem Bolzano nejde tak daleko 

jako Cabet, protože nežádá, aby stravování probíhalo společně ve veřejných 

jídelnách, ale věří, že každý má právo vařit si dle své chuti.402  

Daleko méně má Bolzano zájem zasahovat do náboženských stránek 

lidského života. Jednoznačně se v utopii, stejně jako v civilním životě, hlásí 
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k osvícenským myšlenkám náboženské tolerance. Žádné náboženství nesmí 

být prohlášeno za vládnoucí a lidé mají mít právo vyznávat třeba i v jeho očích 

pochybnou či bludnou víru, pokud tím nějak zásadně neohrozí fungování 

společnosti: „Pokládají-li občané za povinnost uctívat boha takovými nebo 

jinými obřady, nechť jim to stát dovolí, i když to, co tato bohoslužba vyžaduje, 

není právě obecně prospěšné,jen když škoda, která tím vzniká, není větší než 

zlo, které by vzniklo tím, že by jim stát tuto bohoslužbu zakázal.“403 Stát má 

umožnit všem náboženským společenstvím, která splňují tuto základní 

podmínku, aby mohli jejich členové svobodně volit vlastní kněze a věnovat se 

náboženské výchově. Jediné omezení, které před příslušníky všech církví 

Bolzano staví, je zákaz šíření příslušné věrouky proti něčí vůli a šíření nových 

náboženských myšlenek mezi mládeží.404 Bolzanův pohled na náboženskou 

otázku se však přece jen poněkud liší od standardních osvícenských 

náboženských představ. Nesdílí totiž tradiční deistický apel na čistě racionální 

chápání víry. Sám k tomu říká, že je velmi obtížné rozhodnout, co je plně 

rozumové náboženství, a volat po něm tedy nemá příliš cenu.405  

Bolzano se velmi dopodrobna, v porovnání s jinými utopisty, zabývá 

otázkou, jak nakládat s lidmi, kteří základní zásady života v nejlepším státě 

poruší. Odhalovat takové jedince je povinností všech ostatních občanů, kteří 

musí všechny zaznamenané prohřešky hlásit v písemné formě na speciálně 

k tomu zřízený úřad, který autor nijak blíže nepojmenovává. Udání ovšem 

nesmí být anonymní, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto opatření. Na 

příslušný úřad mají docházet nejen udání společensky závadného jednání, ale 

také se zde mají hlásit všechny záslužné aktivity občanů, které pak stát 

oceňuje především různými veřejnými poctami pro dotyčné dobrodince, někdy 

i hmotnou odměnou. V žádném případě však nesmí být odměnou za zásluhy 

svěření nějakého úřadu. Bolzano při té příležitosti také zdůrazňuje, že je třeba 

oceňovat i ženy a především matky.406 

Tresty ukládané provinilcům nejsou v ideálním státě pevně stanoveny, 

rozhoduje vždy smýšlení viníka. Bolzano prosazuje shovívavěji trestat 
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jednání, vycházející z unáhlenosti pachatele, naopak žádá tvrdé tresty pro 

chladnokrevně úmyslné trestné činy, byť se jedná třeba i o drobnou krádež. 

Rozhodování o míře provinění je především v rukou soudce, který přihlíží 

zejména ke svědectvím provinilcových známých o tom, jaký je obžalovaný 

člověk. V konečném důsledku se tak více soudí samotná povaha člověka nežli 

povaha činu, který spáchal. O výši trestu již nerozhoduje soudce, ale porota 

složená z vybraných občanů.407 Škála trestů, se kterými Bolzano počítá, je 

poměrně široká a ne vždy právě humánní. Menší provinění jsou trestána 

odebráním úřadu, peněžitými tresty či veřejným zahanbením (zde se počítá 

například i s pranýřem). Závažnější činy jsou sankcionovány vězením 

s těžkými pracemi či tělesnými tresty, které však nesmí provinilce ohrozit na 

jeho životě. I v nejlepším státě navíc zůstane zachován trest smrti: „...protože 

jsou zločiny, jejichž pachatelé budí takový odpor a hrůzu, že by mravní cítění 

občanů pobuřovala představa, že takový člověk smí a může ještě žít, a protože 

často pachatelé sami touží po tom, aby se jejich životu udělal konec.“408 

Popravy však nesmí být veřejné, aby nesloužily jako prostředek zvrhlé davové 

zábavy. 

 

3.6 Problematika vzdělání a vědy 

Bolzano zůstal tělem a duší učitelem i v době, kdy mu byla pedagogická 

činnost znemožněna. Tato skutečnost se samozřejmě velmi odráží i v jeho 

utopii. Jaromír Loužil k tomu dokonce říká: „Bolzanův nejlepší stát je vlastně 

jen jakousi všeobsáhlou výchovnou institucí.“ 409 Myslím, že není příliš daleko 

od pravdy. V podstatě veškeré politické, ekonomické i sociální návrhy 

předpokládají velmi důsledné vzdělávací a osvětové působení na obyvatelstvo. 

Bolzano proto otázkám výchovy a vzdělávání věnuje pozornost, jakou ve 

srovnatelné míře můžeme mezi výše uvedenými utopisty nalézt pouze u 

Étienna Cabeta, který ovšem prokazatelně sepsal svoji utopii až po Bolzanovi. 

Každý občan má být na školní vzdělávání připravován v podstatě již od 

narození. Rodiče musí výchově dětí plně přizpůsobit svůj soukromý život, 
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jinak jim mohou být děti odebrány a svěřeny do péče rodiny v jiné obci, aby 

byly uchráněny před pomluvami.410 Všechny podstatné vědomosti pro život 

každého občana ideálního státu pak děti mají dostat v obecné škole, která musí 

být zřízena v každé obci. Bolzano věří, že veškeré učivo je možné dětem 

předat během pěti až šesti let povinné školní docházky, pokud budou zvoleny 

vhodné pedagogické postupy, které budou používat náležitě vyškolení 

učitelé.411 

Náplň učiva v průběhu celé školní docházky by měla být co 

nejkomplexnější tak, aby připravila žáky na praktický život i na případná další 

studia a vědeckou práci. Bolzano navrhuje třináct základních vzdělávacích 

okruhů, jejichž prostřednictvím mají učitelé rozvíjet znalosti i dovednosti dětí. 

V počátcích výuky je třeba klást důraz na zdokonalování smyslového vnímání 

žáků, protože to je také nezbytný předpoklad pro rozvoj pozornosti i logického 

myšlení. Tělesná výchova zase má žáky učit obratnosti a schopnosti řešit 

náročné a krizové situace. Děti si osvojují také základní zásady zdravovědy a 

lékařství, kterými se budou po celý život řídit. Vedle čtení, psaní a aritmetiky 

se také mají  žáci velmi brzo seznamovat s geometrií, mechanikou, fyzikou a 

chemií v co nejnázornější formě. Stejně tak přírodopis má být zaměřen 

převážně na praktické znalosti o zvířatech, rostlinách a nerostech a 

nesoustředit se na jejich kategorizaci. Humanitní předměty mají prohlubovat 

etické vědomí žáků v duchu základního mravního zákona. Platí to o 

náboženství, ale například i o dějepise, který má přinášet formou příběhů a 

životopisů významných osobností mravní poučení nebo naopak varování. 

Vedle mateřského jazyka Bolzano prosazuje výuku jednoho cizího jazyka, 

který může mládež využít při hojných poznávacích cestách do ciziny. Do 

výuky je proto zařazen také zeměpis a vysoká pozornost je věnována tomu, 

aby se studenti co nejlépe seznámili se zákony vlastního státu. Samozřejmostí 

Bolzanova všeobecného výukového projektu je také hudební výchova.412 

Základní zásadou celého pedagogického procesu musí být co nejužší 

propojování znalostí ze všech zmíněných předmětů: „...je totiž nutné sbírat a 
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spojovat vědomosti z rozmanitých oborů, a to tak, aby již touto rozmanitostí a 

střídáním bavily duši dítěte, zaměstnávaly pokud možno všechny jeho síly, aby 

také to, co následuje, bylo jasnější a poutavější díky tomu, co předcházelo, aby 

nikdy nevzniklo mrtvé vědění.“413 K tomu mají napomáhat také kvalitní 

učebnice, obrazy, modely a další názorné pedagogické pomůcky. Patrně od 

Campanelly také přebírá nápad na didaktické kresby na veřejných 

budovách.414   

Vzdělávání žáků ovšem zdaleka neprobíhá jen ve školních škamnech, 

protože nejcennější je učit se z osobní zkušenosti. Bolzano z toho důvodu 

zařazuje do výuky pro žáky povinnost věnovat se nějaké manuální práci pod 

dohledem zkušených řemeslníků ve veřejných dílnách.415 Stejně tak se občané 

od útlého věku seznamují s politickou praxí třeba prostřednictvím toho, že děti 

se zabývají sčítáním hlasů během voleb416 a podobných drobných 

pedagogických opatření nalezneme v textu skutečně ještě celou řadu. 

Po absolvování povinné docházky na obecných školách mohou nadaní 

studenti nastoupit na vyšší školy, pokud k tomu dostanou povolení od okresní 

nebo zemské vlády. I ti, kterým se to nepoštěstí,  mohou studovat dál, ovšem 

ne „na plný úvazek“, nýbrž prostřednictvím nedělních škol či samostudia ve 

veřejných knihovnách, které musí být zřízené v každé obci. O samotných  

vyšších školách Bolzano mnoho podrobností neuvádí. Zmiňuje se pouze o 

tom, že zdaleka ne všechny obory, které jsou v dnešní době vyučovány na 

vyšších školách, vyžadují skutečně plnohodnotné studium, proto je potřeba 

počet vyšších škol omezit pouze na vybrané typy jako fyzika, matematika, 

filosofie či lékařství. Větší pozornost věnuje poněkud prudérním poznámkám 

o tom, že mladí lidé studující na vyšších školách mají být pod neustálým 

nenápadným dohledem učitelů.417  

Vybraní absolventi vyšších škol pak mohou zasvětit svůj život 

vědeckému bádání, pokud se jim poštěstí a zemská vláda jim k tomu vydá 

povolení. Na vědce však čekají některá nepříjemná omezení. Pravidlo o tom, 
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že každý učenec musí strávit alespoň několik hodin denně tělesnou prací418, 

patří ještě k těm méně rozporuplným. Závažnější ovšem je, že do svobody 

vědeckého bádání může zasahovat výše zmiňovaná rada starších a v případě 

jednomyslného usnesení může vědeckou činnost nepohodlnému badateli zcela 

zakázat.419 Na vědeckou práci tak může mít dle mého názoru rada starších 

fakticky daleko nepříznivější dopad než na samotný politický systém, protože 

se dá jen těžko předpokládat, že volení členové tohoto orgánu budou schopni 

posoudit hodnotu a potenciál toho kterého vědeckého výzkumu.  

Nejen z hlediska svobody vědeckého bádání jsou podstatné také 

Bolzanovy úvahy o cenzuře. Právě na nich je dobře vidět určitý vnitřní rozpor 

jeho utopického myšlení, který prostupuje vlastně celým spisem. Na jedné 

straně totiž cenzuru považuje za jednu z naprosto legitimních možností státu 

zasahovat do života jednotlivce: „Zcela neomezená svoboda tisku, po které 

dnes tak mnozí volají, může být něčím žádoucím jen ve státech, které mají 

velmi chybné zřízení....Má-li dílo nejen vyjít, ale být také čteno, je žádoucí, aby 

jisté množství lidí věnovalo čas na čtení oné věci....Žádná kniha ať není 

tištěna, pokud nedosáhne aprobace určitých k tomu zvolených osob.“420  

Problematické jsou především důvody, pro které Bolzano navrhuje vystavit 

díla cenzurním zásahům. Na prvním místě je pochopitelně nebezpečí pro 

mravnost, protože je potřeba potlačovat veškeré projevy „vilnosti a 

smyslnosti“ i jejich možnou obhajobu. Dále je třeba zamezit vydávání děl, 

která vyvolávají „bouření vášní“, což překvapuje zvlášť u člověka, který se 

sám dokázal ve svých exhortách velmi rozohnit. Cenzoři mohou dále zamezit 

vydání nactiutrhačných textů a především bezcenných děl, která nejsou ani 

zábavná ani poučná.421 

Na druhou stranu v Bolzanovi musela narůstat pochybnost ohledně 

všech těchto cenzurních opatření a alespoň implicitně musel pociťovat 

nebezpečí, která se v těchto pravidlech skrývají, protože hned vzápětí se velmi 

podrobně věnuje možnostem obrany občanů vůči nespravedlivým cenzurním 

zásahům. Každý cenzor se stává osobně odpovědným, pokud zakáže nějaké 
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užitečné dílo, a v takovém případě bude vystaven veřejné hanbě. Autoři 

zakázaných děl mají právo se vždy odvolat ke komisi složené z několika 

jiných cenzorů. Jestliže se byť jen jeden z členů komise vysloví pro vydání 

textu, může být skutečně vydán. Navíc, i když bude dílo zamítnuto, má autor 

alespoň právo uložit jeho rukopis do veřejné knihovny, kde musí být 

uschováno. Samotní cenzoři mají být znalci a lidé s rozhledem, kteří nebudou 

knihy pouze zakazovat, ale budou schopni autorovi podávat smysluplné 

návrhy na jejich zdokonalení.422   
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4. Bolzano a Havlíček  

 

Úkol důkladně zhodnotit celkový vliv Bernarda Bolzana na české 

myšlení a českou společnost velmi přesahuje možnosti této práce a vlastně i 

schopnosti jejího autora. Proto se z tohoto nesmírně širokého tématu zaměřím 

pouze na jeden dílčí aspekt, ke kterému se mohu na základě svého 

předchozího studia nějak smysluplněji vyjádřit. Tímto aspektem je Bolzanův 

vliv na předního představitele českého národního hnutí devatenáctého století a 

také, jak jsem se snažil ukázat ve své bakalářské práci, podnětného politického 

myslitele Karla Havlíčka Borovského. 

Když Bolzano v prosinci roku 1848 skonal, otiskl mu Havlíček ve svých 

Národních novinách nekrolog, který končil těmito slovy: „Pomníkem jeho 

nejkrásnějším a nejtrvalejším jest, že svobodné pohybování ducha v naší vlasti 

jest namnoze plod semene, které on rozséval.“423 Nešlo o pouhou zdvořilostní 

frázi, na ty si Havlíček ostatně nikdy nepotrpěl. Havlíček k Bolzanovi choval 

hlubokou úctu již od svých studií. V roce 1841, ještě jako student pražského 

arcibiskupského semináře, se  s Bolzanem dokonce dvakrát osobně setkal. 

Podle svědectví Havlíčkova přítele a spolužáka Kratochvíla na budoucího 

neohroženého novináře Bolzanova osobnost silně zapůsobila: „Veliký dojem 

naň učinil doktor Bolzano, jehož byli on a mnozí přátelé jeho seminářští 

v oktávě svatojánské dvakráte navštívili.“ 424 Co přesně si mladý student se 

stárnoucím Bolzanem řekli, to není známo. Stejně tak není jisté, zda se ještě 

někdy později opět setkali tváří v tvář, ale každopádně alespoň pomyslný 

dialog vedl Havlíček s Bolzanovými idejemi i po jeho smrti. 

Prokazatelný vliv Bolzana můžeme pozorovat pochopitelně zejména 

v Havlíčkových úvahách o náboženství. Iva Kovářová hovoří o tom, že 

stěžejní Havlíčkovo dílo věnované náboženství, tedy Kutnohorské epištoly 

z roku 1850, by se dalo považovat za malou bolzanovskou utopii o církevním 

uspořádání společnosti.425 Havlíček sice s velkou pravděpodobností spis O 
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nejlepším státě nečetl, protože ten se dostal do ruky jen úzkému okruhu 

nejbližších Bolzanových přátel, do něhož Borovský nepatřil, ale určitě znal 

velmi dobře přinejmenším některé texty Bolzanových exhort. Ty totiž ještě i 

dvacet let po Bolzanově nuceném odchodu z univerzity stále mezi studenty 

v různých opisech kolovaly a v mnohém se s pozdějším utopickým spisem 

shodovaly. Ústřední motiv Bolzanových i Havlíčkových úvah o náboženství je 

podobný. Oba vyzývají k co nejširší toleranci každého náboženského názoru, 

který není vyloženě v rozporu se základními společenskými normami,426 a oba 

také považují za nutnost demokratizovat jednotlivé církve takovým způsobem, 

aby o jejich směřování rozhodovali všichni věřící a nikoli jen vysocí církevní 

hodnostáři.427 Navíc Havlíčkova koncepce církve jako v prvé řadě vzdělávací 

instituce428 byla podle mě velmi inspirována právě osobním příkladem 

Bolzanova neutuchajícího pedagogického zanícení. 

Spřízněnost Bolzanových a Havlíčkových názorů, ať už byla 

z Havlíčkovy strany vědomá či spíše intuitivní, můžeme nalézt také v jejich 

politických úvahách. Bolzanova utopie, stejně jako Havlíčkovy 

nejvýznamnější novinové články, prosazuje budování politiky „zdola“ 

prostřednictvím aktivního zapojení občanů do obecních záležitostí. Oba 

myslitelé proto považují za důležité, aby lidé žili v menších komunitách, kde 

je možno lépe uplatňovat principy přímé demokracie a budovat skutečně 

občanskou společnost.429 Havlíčkovy názory na občanskou participaci jsou 

jistě modernější, to ale nic nemění na tom, že je můžeme, byť s výhradami, 

nalézt také v Bolzanově utopii, jak jsme viděli v předchozí kapitole. 

Podobností mezi politickými postoji obou mužů bychom nalezli ještě celou 

                                                 
426 Co k tomu napsal Bolzano, je uvedeno ve třetí kapitole, Havlíček se vyjádřil velmi podobně: 

„Mně zajisté svatá jest víra upřímná každého člověka i v tom pádu, kde ji držeti musím dle svého 

přesvědčení za pošetilou, neboť musím oceniti ten pokoj duše, kterého člověk nabývá pevným 

náboženským přesvědčením.“ Viz: TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského 

politické spisy, Díl 3., s. 678. 

427 U Bolzana k tomuto problému viz: BOLZANO, Bernard. O nejlepším státě, s. 46. U Havlíčka 

viz: TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 2., s. 487. 

428 HAVLÍČEK, Karel. Epištoly kutnohorské, s. 89. 

429 Pro Havlíčka to bylo jedno z ústředních témat, které prostupuje celou jeho novinářskou 

tvorbou. Nejlépe jej patrně shrnul v Pražských novinách v článku Co jest obec. Viz: TOBOLKA, 

Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 1., s. 126-152. 
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řadu, od jejich společné nevraživosti ke šlechtickým privilegiím přes nechuť 

k politickému radikalismu až po přesvědčení o tom, že být občanem znamená 

především velký morální závazek vůči sobě i celému společenství. Jediný 

skutečně podstatný bod politických záležitostí, ve kterém by se zcela jistě 

neshodli, je tak podle mě otázka cenzury. Havlíček byl i díky četným osobním 

zkušenostem s cenzurními zásahy jejich zapřisáhlým odpůrcem a svobodu 

tisku považoval vůbec nejdůležitější politické právo, které je nezbytným 

předpokladem pro rozvoj jakýchkoli dalších práv a svobod a jehož zrušení 

nelze nikdy a ničím skutečně ospravedlnit.430 Škoda, kterou cenzura sama 

napáchá, je totiž vždy větší, než třeba i to nejhloupější nebo nejzvrácenější 

publikované dílo. 

Také v ekonomické oblasti je možno shledat podobné naladění obou 

autorů přinejmenším v tom ohledu, že ekonomika je pro ně formou 

společenských vztahů odvozenou z „politické základny“.431 Bolzana a 

Havlíčka spojuje rovněž jednoznačný sociální akcent jejich ekonomických 

úvah. Poznámky o ekonomickém vykořisťování nejnižších vrstev obyvatelstva 

a návrhy na praktické řešení jejich nezáviděníhodné situace nalezneme nejen 

v Bolzanově utopii, ale i v Havlíčkových článcích, zejména v těch, které psal 

na sklonku své novinářské dráhy do časopisu Slovan.432 Na druhou stranu 

liberál Havlíček by jistě příliš neocenil míru státních zásahů do ekonomické 

svobody jednotlivce, jakou můžeme pozorovat ve spise O nejlepším státě. 

V mých očích největší souznění mezi oběma mysliteli panuje však 

v jejich pohledu na vzdělání. To je totiž pro oba dva jediným skutečným 

nástrojem lidské emancipace. Pouze dostatečně vzdělaný člověk může být 

plnohodnotným členem občanské společnosti, která je pro Bolzana i pro 

Havlíčka tím hlavním politickým cílem. Občan má od útlého dětství až do 

zralého věku využívat každou příležitost k tomu, aby se mohl vzdělávat, a stát 

mu k tomu má co nejvíce pomoci. Proto ve svých úvahách oba kladou takový 

                                                 
430 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 3., s. 772. 

431 Tomuto tématu se u Havlíčka věnuji ve své bakalářské práci. Viz: JIRAS, Jakub. Liberální 

politické myšlení v díle Karla Havlíčka Borovského, s. 50.  

432 Např: TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 3., s. 

347. 

 



 110 

důraz na kvalitní všudypřítomné veřejné knihovny, proto chtějí, aby si lidé 

rozšiřovali obzory cestami do ciziny, a proto je pro oba dva stěžejním 

tématem, ke kterému se neustále vrací, především reforma školského systému, 

s nímž se setkávali za svého života.433 

Možná toho nejvýznamnějšího poselství, které si Havlíček od Bolzana 

vzal a kterým se po celý svůj život řídil, si všiml T. G. Masaryk. Bolzanovo 

životní krédo: „Mám pokračovat“ (v německé originále „Fortschreiten soll 

ich“)434 Havlíčkovi jistě mnohokrát probíhalo hlavou a dodávalo mu sílu 

především v těžkých životních chvílích, kdy zůstával ve svém boji proti 

rakouské státní moci prakticky zcela osamocen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
433 K tomu u Havlíčka viz: JIRAS, Jakub. Liberální politické myšlení v díle Karla Havlíčka 

Borovského, s. 41-45. 

434 MASARYK, Tomáš Garrigue. Karel Havlíček, s. 194. 
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Závěr 

 

Základním cílem této práce bylo zjistit, zda je možné knihu Bernarda 

Bolzana O nejlepším státě považovat za standardní osvícenskou utopii, jak se 

uvádí v české bolzanovské literatuře. Je tedy Bolzanova utopie dílem 

podobného rázu, jaké napsali Gabriel Mably nebo Étienne Morelly? Nyní 

mám dostatek podkladů k tomu, abych se mohl pokusit tuto otázku 

zodpovědně posoudit. 

Předně je zapotřebí shrnout, co mají osvícenské utopie společného. 

Každá utopie má alespoň do určité míry snahu působit racionalisticky a 

předkládat čtenáři rozumné důvody, proč hledat ideální koncept společnosti. 

To platí, myslím, i o tak výstředních postavách utopismu, jakými byli 

například Tommaso Campanella nebo Charles Fourier. Ovšem racionalismus 

osvícenských utopií silně přesahuje tuto základní premisu a vytváří z rozumu 

vševládný princip, jemuž se každý člověk musí plně poddat. Pokud tak učiní, 

je schopen poznat přirozený zákon, který je v příkrém rozporu s 

falešnou konvenční morálkou. S ní je zapotřebí co nejrychleji skoncovat, což 

znamená především zamezit prostřednictvím silné společenské regulace 

hromadění bohatství, obchodním spekulacím a dalším ekonomickým 

nešvarům, které přispívají ke společenské nerovnosti. Vytváření politiky je tak 

pro osvícenské utopisty především zákonodárnou činností, tedy vlastně 

převáděním přirozeného zákona do kodifikované formy takovým způsobem, 

aby pokud možno co nejrychleji došlo k nastolení ekonomické rovnosti. 

Jakmile se to podaří, lidstvu již nic nezabrání v cestě k prozářeným zítřkům, 

v nichž nebude místo pro cokoli jiného než pro blaženost každé lidské bytosti. 

Splňuje Bolzanova utopie tuto charakteristiku? Domnívám se, že 

v mnoha ohledech nikoliv. Leccos napoví už samo etické zakotvení díla. 

Bolzano nesdílí s osvícenskými utopisty bezbřehý optimismus v otázce lidské 

přirozenosti, a proto nevěří, že zárukou lidského štěstí je pouhé vytvoření 

zákonů blízkých tomu přírodnímu. Ostatně termín přirozený nebo přírodní 

zákon Bolzano vůbec nepoužívá. Namísto toho využívá pojmy jako „blaho 

celku“ či „obecné blaho“, které se sice také vyskytují v osvícenském myšlení, 
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ale v Bolzanově pojetí po mém soudu neslouží jako ospravedlnění pro stát, 

aby mohl nakládat zcela dle vlastní libovůle s politickými svobodami občanů. 

Úloha politiky je tak v Bolzanově spise daleko významnější, než 

v dílech utopistů osmnáctého století, dokonce je možné hovořit tom, že kniha 

O nejlepším státě prosazuje společenský primát politiky nad ostatními 

oblastmi lidského života, včetně té ekonomické. Základem Bolzanova 

ideálního státu je totiž občan, který má možnost prostřednictvím aktivní účasti 

v místních zákonodárných sborech a skrze budování občanské společnosti 

ovlivňovat prakticky veškeré politické dění. Na tomto základním vyznění díla 

nemění nic ani fakt, že některé Bolzanem navrhované politické instituce, zde 

mám na mysli především takzvané rady starších, mohou být z hlediska našeho 

soudobého pohledu na standardní demokratické procedury poněkud 

diskutabilní. 

V ekonomické rovině můžeme najít mezi Bolzanovou a osvícenskými 

utopiemi asi nejvíce podobností, přesto základní přístup k úloze ekonomiky 

zůstává rozdílný. Pro Bolzana je totiž ekonomická oblast života odvozena z 

politických vztahů, pro Morellyho či Mablyho platí spíše pravý opak. Jinak 

však Bolzano sdílí s francouzskými mysliteli odpor k peněžním spekulacím 

nebo k přebujelému obchodu, zároveň také počítá s omezením soukromého 

vlastnictví a s dalšími státními zásahy do ekonomiky, které jsou obšírnější a 

propracovanější než například u autora Zákoníku přírody. 

Bolzano předkládá pestrou paletu návrhů, jak řídit a usměrňovat také 

sociální vztahy v nejlepším státě. To není samozřejmě nic zvláštního, dělají to 

všichni utopisté, ovšem Bolzanovy úvahy v oblasti společenské regulace, 

v porovnání s těmi osvícenskými, se ubírají někdy dosti odlišným směrem. 

Přestože základní osvícenské požadavky společenské rovnosti a vyčlenění 

náboženství z veřejné sféry zůstávají i u Bolzana vesměs zachovány, 

přinejmenším něco z toho, co prosazuje, by osvícenští myslitelé typu Denise 

Diderota jistě byli schopni považovat za projev oné falešné konvenční 

morálky, proti níž se vymezovali, ať již jde o Bolzanův konzervativní postoj 

ve vztazích mezi mužem a ženou nebo o další moralizující pravidla 

společenského života. 

Podle mého názoru tedy z výše uvedeného poměrně zřetelně vyplývá, že 

Bolzanova kniha O nejlepším státě nepředstavuje standardní osvícenskou 



 113 

racionalistickou utopii. Není sice pochyb o tom, že z tradice osvícenského 

myšlení čerpá, ale to se dá říci ve větší či menší míře o mnohých utopiích 

devatenáctého i dvacátého století. Jak se tedy vyrovnat s otázkou, kam je 

možné Bolzanovo dílo v kontextu dějin evropského utopismu zařadit? 

Odpověď není příliš překvapivá. Bolzanova utopie zkrátka patří do pestré 

směsice utopií, které vznikaly v první polovině devatenáctého století a které 

již reagovaly na vývoj Evropy po Francouzské revoluci a napoleonských 

válkách. Pokud bychom chtěli najít společného jmenovatele těchto utopií, což 

není úplně tak jednoduché, protože se jedná skutečně o díla značně různorodá, 

pak je možné říci, že vesměs nesdílejí osvícenské přesvědčení o všemoci 

lidského rozumu a že se snaží přizpůsobit představy o ideální společnosti 

alespoň v nějaké míře rozvíjející se průmyslové výrobě. Tyto dvě základní 

charakteristiky spojují Bolzana s Fourierem, Owenem i Cabetem. Ke komu 

z nich má nejblíže? K zodpovězení této poslední otázky nejlépe poslouží 

Bolzanův důraz na vzdělání, které je nezbytným předpokladem pro veškerý 

plnohodnotný život v jeho ideálním státě, počínaje životem občanským a 

konče životem ryze soukromým. Takto silná role vzdělání je velmi podstatná 

také pro utopickou společnost v Cestě do Ikarie od Étienna Cabeta z roku 

1840. Bolzano koneckonců sám spřízněnost s tímto dílem pociťoval a usiloval 

o jeho německé vydání. 

Kniha O nejlepším státě, jíž byla věnována tato diplomová práce, tedy 

není pouhým kompilátem osvícenských myšlenek, ale představuje poměrně 

svébytný a ucelený utopický systém, který si zaslouží naši pozornost 

přinejmenším ze dvou důvodů. Z celoevropského pohledu je dílo unikátní 

především autorovou schopností umět pochybovat o vlastních utopických 

představách a vybízet k pomyslnému dialogu případného čtenáře. Z naší 

domácí perspektivy je podstatný zejména výchovný a vzdělávací rozměr 

utopie, který dobře zapadá do celkového kontextu Bolzanova působení na 

českou společnost. Právě schopnost vidět ve vzdělání to nejdůležitější 

politikum se stala Bolzanovým nejcennějším odkazem pro české politické 

myšlení, na který pak navazovaly takové osobnosti, jakými byli Karel 

Havlíček nebo T.G. Masaryk.      
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