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ABSTRAKT

Tato práce představuje osobnost a dílo dvou myslitelů, Bernarda Bolzana a Charlese
Fouriera. Zaměřuje se na jejich sociální myšlenky, pohlíží tedy zejména na jejich stránku
sociálních utopistů. Porovnává jejich názory na ideální uspořádání lidské společnosti. Také
dává pozornost vyučování a výchově v jejich pojetí, navíc se zamyšlením ve vztahu
k dnešku. Cílem je také zmapovat výchozí podmínky každého z myslitelů, materiální,
rodinné, ideové, historicky dobové. To vše práce hned na úvod zasazuje do kontextu
historického vývoje a následně do sociálních teorií. Po přehledu vývoje a sociálních teorií
seznamuje s tématem sociálního utopismu a představuje další dva významné utopisty –
Saint-Simona a Roberta Owena. Poté je představena osobnost a dílo Bernarda Bolzana,
následně Charlese Fouriera. Následuje porovnání relevantních kategorií u obou myslitelů,
představuje míru překrytí jejich společných rysů. Poté je zařazena kapitola mířena na
výchovu a vzdělávání s přesahem do současnosti. Z práce vyplývá, že pro sociální
utopismus je charakteristická neznalost sociálně-ekonomického vývoje a nedostatečné
zpracování konkrétního způsobu realizace společenského zřízení. Tyto prvky se objevují
také u hlavních protagonistů této práce. Cíl zmapovat, z jakých úvah a prostředí vychází
jejich myšlenky a kritika společenských poměrů byl naplněn, dostatečně tako porovnání
jejich představ. Pro školství a výchovu byl shledán její přínos menší.
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sociální utopismus, kapitalismus, socialismus, výchova

ABSTRACT
This work presents the personality and work of two thinkers, Bernard Bolzan and Charles
Fourier. It focuses on their social ideas, so it looks mainly at their side of social utopians. It
compares their views on the ideal organization of human society. It also pays attention to
teaching and education in their conception, moreover, with reflection in relation to today.
The aim is also to map the initial conditions of each of the thinkers, material, family,
ideological, historically contemporary. At the very beginning, the work places all this in
the context of historical development and subsequently in social theories. After an
overview of developments and social theories, he introduces the topic of social utopianism
and introduces two other important utopians - Saint-Simon and Robert Owen. Then the
personality and work of Bernard Bolzan, followed by Charles Fourier, are introduced. The
following is a comparison of the relevant categories for both thinkers, representing the
degree of overlap of their common features. Then there is a chapter focused on education
and training with an overlap to the present. The work shows that social utopianism is
characterized by ignorance of socio-economic development and insufficient processing of
a specific way of implementing the social establishment. These elements also appear in the
main protagonists of this work. The aim is to map the considerations and environments on
which their ideas are based and the critique of social conditions has been fulfilled, enough
to compare their ideas. Its contribution to education was found to be smaller.
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organization of society, social inequality, organization of production, private property,
social utopianism, capitalism, socialism, education
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Úvod
Cílem této práce je zmapovat, z jakých úvah a prostředí vycházejí myšlenky a
kritika společenských poměrů utopických myslitelů Bernarda Bolzana a Charlese Fouriera,
porovnat jejich představu ve vztahu k ideální organizaci lidské společnosti a posoudit
jejich možný přínos pro oblast školství a výchovy v současnosti.
Otázka tedy zní, jakým způsobem se doplňují, prolínají, či rozporují návrhy na
řešení sociálních otázek, respektive vize ideálního společenského uspořádání u myslitelů
Bernarda Bolzana a Charlese Fouriera? A jaké z jejich myšlenek jsou nosné pro současné
školství a výchovu?
Při práci budu vycházet ze studia dokumentů, jednak z literatury primární, jednak
sekundární. Autory zasadím do dobového kontextu, uvedu ideové pozadí jejich tvorby a
životopisné informace. Následně představím jejich myšlenky a provedu srovnávací analýzu
myšlenek obou autorů na tématech společenského uspořádání, soukromého vlastnictví a
dědictví, družstevnictví, organizace výroby, postavení žen, výchovy a školství.
Téma výchovy a vzdělávání vyčleňuji u obou myslitelů do vlastních podkapitol,
přehled teorií v první kapitole slouží pro hrubou představu, důkladnější zpracování by
vydalo na několik dalších samostatných prací.
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1

Vývoj sociálně-ekonomického a politického myšlení od úsvitu
novověku do 19. století
Na pozadí přechodu od středověku k novověku se v evropském prostoru odehrála řada

hlubokých proměn ve společenské struktuře. Zatímco moc rytířstva upadla, měšťanstvo
bylo na vzestupu. Obchodování s Orientem pozvedlo především italská přístavní a
obchodní města. Zámořské objevy přinesly zásoby vzácných kovů a obchod dále kvetl.
Veskrze zemědělské a naturální uspořádání středověku začalo nahrazovat směnné
hospodářství a raně kapitalistický způsob výroby. Nositelem tohoto nového hospodářství
bylo právě měšťanstvo, které se ustavilo mezi šlechtou a duchovenstvem na straně jedné a
nesvobodným selským stavem na straně druhé. Města se stala centry nové světské kultury.
Duchovní život se proměňoval působením mnohých reformačních hnutí i následnou
katolickou protireformací. Každopádně poprvé určující vliv na duchovní život převzali od
duchovenstva laici (Störig 1992: 211).
Zatímco ve středověku byla příslušnost člověka ke stavu dána z vůle Boha a tedy
neměnná, renesance přináší možnost vymanit se z této „danosti“ a bez ohledu na rod či
původ se vlastními schopnostmi a úsilím pozvednout nad svůj stav. Zásadní otřes však
vzešel z nejnižšího, selského stavu (městský proletariát ještě zformován nebyl).
V Německu na přelomu 15. a 16. století došlo pod tíhou nároků vrchnosti ke vzpourám
nesvobodných sedláků. Tyto bouře byly potlačeny a sociální revoluce se nekonala.
Společenský vývoj si žádal vytvoření rozlehlých jednotných oblastí obchodu a
hospodářství, což podporovalo centrální státní moc. Stěžejní státní formou porenesanční a
poreformační epochy se stal knížecí absolutismus (Störig 1992: 212).
Na rozpadu středověkého řádu se nakonec podílelo i rodící se suverénní národní
vědomí postupně napříč celou Evropou, počínaje Anglií a Francií. Tvořily se národní
kultury a literatury. S ideou univerzální církve vzala za své i idea jedné křesťanské říše.
Rozchod duchovní a světské moci se prohluboval a oddělení religiózního a světského
elementu v duševní sféře mělo cestu volnou. Nastalá situace vyžadovala zbrusu nové
právní a státnické myšlení. Takové ztvárnila řada filosofů a politických myslitelů (Störig
1992: 212).
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Z hlediska dějin politického myšlení představuje renesance zásadní období. Tehdy se
utváří hlavní filozofické i praktické problémy moderní politiky, jako je suverenita lidu,
státu, role jednotlivce, mezinárodní vztahy atd. Renesance proměnila hodnotovou
skutečnost – zatímco pro středověkého člověka byl pobyt na tomto světě pouhou přípravou
na posmrtný život, renesanční člověk se chtěl těšit ze života na zemi, to vše se vzorem
v antice. Radost ze života se nesla na vlně řady technických novinek, hospodářského
rozmachu a rozkvětu umění (Valeš 2007: 116).
Rozpadá se stavovské uspořádání společnosti a do popředí se dostává buržoazie.
Zatímco majetek šlechty činí zejména půda, měšťanstvo bohatne podnikáním. Z peněz
vzešly investice – vznikají banky a manufaktury. Vzkvétá obchod a doprava. Ohromné
možnosti se vědě, obchodu i expanzi nových národních států otevřely vlivem zámořských
objevů. Vznikl světový obchod. Příliv amerického zlata a stříbra do Evropy s sebou však
přinesl i nová rizika – inflaci a cenovou revoluci. Vědecké myšlení se postupně vymaňuje
z dogmat katolické církve. Vědecká revoluce (Mikuláš Koperník, Johannes Kepler,
Galilelo Galilei, Isaak Newton) se zásadně podílela na oproštění národohospodářských
teoretických úvah od náboženského scholasticismu a jejich relativní osamostatnění se jako
vědeckého oboru. Co se týče vývoje ekonomického myšlení, první pokusy o teoretické
uchopení vývoje kapitalismu dostaly název merkantilismus, který hrál v evropském
ekonomickém myšlení hlavní roli až do průmyslové revoluce. Středem zájmu tohoto
přístupu byl obchod, zvláště pak zahraniční. Cílem byla kladná bilance státu z dovozu a
vývozu. Orientace na obchod jako zdroj bohatství odráží poměry nerozvinutého
kapitalismu v prostředí absolutistického státu. Zisky totiž obchodníci získávají v převážně
feudálním prostředí a ještě slabá buržoazie potřebuje oporu v panovníkovi. Výrobky vzešlé
z cechovních řemesel či feudálních velkostatků mají totiž svá odbytiště u feudálů či na
panovnickém dvoře. Merkantilismus se vyznačoval regulačními zásahy státu do
ekonomiky. Oproti Anglii, Francii a Nizozemí zaostalejší Německo a Rakousko-Uhersko
si později formují tzv. kamerální vědy, které kladly na obchod menší důraz (Sojka a
Konečný 1996: 183).
Jak se s rozvojem kapitalismu stal merkantilismus svazujícím podnikatele a brzdou
dalšího hospodářského rozvoje, nabíral na významu hospodářský liberalismus, také
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nazývaný klasickou politickou ekonomií. Tím se zároveň formuje ekonomie jako
suverénní vědní disciplína. Proces formování klasické politické ekonomie, který probíhal
od poloviny 17. století do poslední třetiny 19. století v Anglii a Francii, vrcholí v dílech
autorů francouzské fyziokratické školy (F. Quesnay) a v Anglii v pracích A. Smithe, D.
Ricarda, J. S. Milla. Upouští se od státních intervencí a uplatňuje se myšlenka, že ceny a
zisky nevychází pouze ze vztahů poptávky a nabídky, ale že zrcadlí podmínky výroby a
zdroj zisku se tudíž nachází ve výrobě. Hlavní koncepcí se tu stalo přesvědčení, že
hospodářství funguje na základě vlastních vnitřních „přirozených“ zákonitostí, jež
nezávisejí na lidské vůli. Jádrem hospodářského liberalismu se tak stala koncepce
optimálního fungování tržní ekonomicky o sobě samé. Nejvíce se proslavila v pojetí A.
Smithe a jeho „neviditelné ruky trhu“ (Sojka a Konečný 1996: 184).
Tolik k počátkům rozvoje ekonomických teorií. Obecně se Evropa díky objevným
plavbám stala světovým hegemonem, propojením všech tehdy známých částí světa vznikl
mezinárodní systém spojující i do té doby izolované regiony. Že se světový politický
systém začal formovat jako evropocentrický je z velké části náhodou. Přispělo tomu
uzavření se do sebe a stagnace muslimské a čínské civilizace. Toto přineslo rozšíření a
celosvětové přijetí evropského myšlení, které tak nadále udávalo směr náhledům na
politiku, ekonomiku, právo atd. v celosvětovém rozměru (Valeš 2007: 117).
Ale zpět do renesance. Otevření se novým poznatkům přineslo objevy na poli
lékařství, fyziky, jazykovědy i geografie. Posilují světská témata (hospodářství, politika,
umění). Renesance však není bezbožná, provází ji snahy o reformu špatného stavu církve.
Střet katolíků s protestanty se v 16. století dokonce stává palčivým problémem, jehož
řešení hledá mnoho politických myslitelů (Jean Bodin). Renesance sama zasahovala
vzdělané elity, reformační hnutí však zahrnovala masy (Valeš 2007: 118).
Politický filozof Leo Strauss označil toto období za „první vlnu modernity“, což
vystihuje sociální a ekonomické procesy typické pro modernizační vlny (jakou je např.
průmyslová a občanská revoluce v 18. a 19. století). Vznik manufaktur a růst postavení
měst tlačí na mobilitu pracovní síly a v politické sféře prosazuje práva jednotlivce. Pro
sociální oblast představuje změna v ekonomickém fungování značný růst sociálního napětí
ve společnosti a požadavek jeho řešení. Roste i význam vzdělání, budují se školy. Politické
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myšlení reflektuje tyto procesy a vzniká tak v tomto období mnoho politických děl.
Národně teritoriální státy postupně definitivně odsunuly církve na vedlejší kolej. Znakem
každého státu se stala jeho suverenita – svrchovaná moc nad územím a občany. Státy si
budují postavení centralizací území, formalizací správy, podporou ekonomiky. Ve výkonu
moci již panovníka neomezují stavy. Vynořuje se tak problém kontroly a zneužití moci.
V takovém

případě

zaslouží

panovník-tyran

smrt.

Tento

názor

reprezentují

monarchomachové (F. Suarez, F. de Vitoria). Pohled Marsilia z Padovy, že státy nemají
božský účel, ale slouží potřebám a blahu obyvatel a neřídí se tedy božím řádem, ale
právem, rozvinul Hugo Grotius. Podle Marsilia má být ve vztahu státu a jednotlivce má
vláda vedle souhlasu lidu podléhat také jeho kontrole. Zdrojem státní moci je totiž lid,
čímž se nám zrodila koncepce suverenity lidu (Valeš 2007: 119).
S koncem středověkého universalismu v Evropě nadchází éra partikularismu
(náboženského, jazykového státního). Tím se zároveň otvírá cesta budoucímu
nacionalismu, který se plně projeví po nástupu průmyslové revoluce. Veškeré tyto procesy
pak vedou k formování národních států. S počátky nacionalismu stojíme rovněž u zrodu
budoucí masové kultury, která mj. souvisí s vynálezem knihtisku a rozvojem vzdělanosti.
Zásadní byly vedle témat i přístupy renesančních myslitelů. Jejich dosah byl obrovský. Na
Morovu Utopii navazují v 19. Století utopičtí socialisté a socialistické hnutí. Bodinova
státní suverenita, suverenita lidu i problematika mezinárodního práva jsou aktuální i dnes.
Machiavelli rozpoutal živé debaty už ve své době, ovlivnil však i moderní teoretiky elit a
zaujal politické myslitele moderní doby (Valeš 2007: 121).
A nyní něco málo k jednotlivým myslitelům. Teoretikem státní suverenity byl již
zmíněný francouzský právník Jean Bodin (1530-1596). Za cíl politické vědy považuje
poznání reálného stavu věcí (zvl. státu) a hledání praktických cest řešení. Kritizuje tedy
Platona, Aristotela a středověké autory kvůli jejich moralizování, a protože vymýšlejí účel
státu a jeho ideální, a tedy neuskutečnitelnou, podobu. Bodin prostřednictvím historického
studia a porovnáním státních zřízení různých národů chtěl ukázat souvislost státního
uspořádání s lokálními podmínkami (přírodními, ekonomickými, geografickými atd.).
Nejde mu o tvorbu modelu státu, ale o demonstraci toho, čím stát býval a jaký je nyní.
Bodin výrazně předběhl svou dobu učením o náboženské toleranci, a to včetně náboženství
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nekřesťanských. Suverenitu chápe jako vlastnost státu, vladař je pak jen jejím nositelem.
Legitimita absolutní moci je apriori obsažena v ní samotné. Bodin rozlišil formu státu a
formu vlády. Ovlivněn Aristotelem rozlišuje formy státu jako monarchii, oligarchii a
demokracii, přičemž parametrem rozlišení je nositel suverenity – jedinec, skupina lidí, lid.
Bodin preferuje monarchii s jejím jednoznačným nástupnictvím. V případě demokracie
považuje za její základ „ty nejhorší“. Přispěl i v oblasti právní teorie, když odlišil právo a
zákon. Činnost suveréna tak lze posoudit a rozhodnout, zda vládne nezákonně, čili proti
pravidlům přirozeného práva. Absolutní vláda není svévolná, musí respektovat svobodu a
vlastnictví zaručené přirozeným právem. Vláda slouží blahu občanů (Valeš 2007: 145).
Věnoval se i ekonomickým otázkám. Dovoz drahých kovů z Ameriky zvedl množství
peněz v oběhu, což způsobilo inflaci. Ve spisu o cenové revoluci Bodin uvádí myšlenku
dodnes platnou myšlenku měnové kvantitativní teorie, tj. že hodnotu peněz ovlivňuje jejich
množství v oběhu. Zastával zdravou zlatou měnu, což vyžaduje státní zásah. Bodin tak
panovníkovi doporučuje dbát na nízkou cirkulaci dobré měny, povolením úroku podpořit
investice a snažit se o příznivou bilanci v rámci zahraničního obchodu. Bodin se tím stal
předchůdcem merkantilistů, ale zároveň i liberálů svým tvrzením, že stát nemá moc
zasahovat do podnikání (Valeš 2007: 142).
Florenťan Niccolo Machiavelli (1469-1527) v duchu myšlenky národní jednoty své
roztříštěné vlasti pokládá za výlučný princip politického jednání sebezachování státu a růst
jeho moci. Toho má být dosahováno jakýmikoliv prostředky, nehledě na morálku. Na
základě historické zkušenosti se podle něj dokonce ukazují být efektivními praktiky právě
nemorální – klam, lest, zrada, křivopřísežnictví, úplatek, porušení smlouvy a násilí. Činí-li
se někomu bezpráví, musí být rovnou i zničen, aby se již nemohl mstít. Státník musí jednat
rychle a bezohledně. Machiavelli znal lidské slabosti a považoval lidi za špatné a převážně
i hloupé. Bojoval zákony často nestačí a je třeba přikročit k násilí. Právo končí s hranicemi
státu a v mezistátních vztazích, kde totiž neplatí ani morálka, je třeba bojovat o moc
prostředky vojenskými nebo politickými (Störig 1992: 213). Machiavelli ukázal, jak pod
maskou ideologických klišé probíhá manipulace mocných, jak politika funguje v holé
skutečnosti (Valeš 2007: 119).
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Dalším politickým myslitelem je holandský právník a teolog Hugo Grotius (15831645), který právo odvozuje z Boží vůle. Právo tak stojí nad státem. Z přirozenosti člověka
(společenského tvora s rozumem) nutně vyplývá tzv. přirozené právo, které zavazuje jak
člověka samého, tak státy v míru i válce. Toto mezinárodní právo je přitom nejvznešenější
částí práva. Grotius je pokládán za samotného zakladatele mezinárodního práva (Störig
1992: 213).
Státem se mj. zabývá také Angličan Thomas Hobbes (1588-1679), který pod vlivem
otřesů z revolučních převratů, které prožil v Anglii i pařížském exilu, jal se hájit
neotřesitelnou autoritu státu. Oproti Grotiovi z etické a politické filozofie vyřazuje veškerá
teologická hlediska. Vychází čistě ze zkušenosti. Inspirován Galileiho matematickým
výkladem přírody se jako první pokouší užít tuto metodu v nauce o dějinách a společnosti.
Je materialistou, odmítá svobodu vůle. Člověk podle něj sebestředně sleduje vlastní zájmy
a v přírodním stavu panuje válka „všech proti všem“, chaos bez jakýchkoliv jistot. Právní
ochranu a možnost praktikovat morálku přináší až smlouva, kterou se jedinci podřizují
státu. Válku mezi státy chápe jako pozůstatek prapůvodního stavu. Státní vůle (panovník
nebo parlament) musí být všemocná a stát nad zákonem. Existuje pouze buď původní stav
anarchie, nebo úplné podřízení státnímu pořádku. Instituce státu je v Hobbesově pojetí
čistě lidským výtvorem, založeným na účelnosti, jakékoli náboženské zdůvodňování státní
moci považuje za směšné. Uvést nároky jedince a státu do souladu bude úkolem veškerého
novověkého myšlení. Hobbes je již porenesančním teoretikcm státního absolutismu, který
udával politický směr Evropě až do 18. století (Störig 1992: 214).
Můžeme pozorovat, že většina směrů dnešního politického myšlení měla už v té době
své předchůdce: bezohledné úvahy o moci u národnostně diverzifikovaných národů
v Machiavellim, volání po právu závazném pro všechny typické pro národy zabývající se
obchodem v Grotiovi, formu „totálního“ státu plně rozhodujícím o sféře veřejné i
soukromé v Hobbesovi. A najdou se zde i předchůdci socialismu: Angličan Thomas More
(1478-1535) svým dílem O nejlepším stavu státu a o novém ostrově Utopii založil slovo
„utopie“ a podal obraz ideálního socialistického společenství, které zároveň bylo vůbec
první kritikou společnosti kapitalismu. Stěžoval si na vykořisťování nižších tříd bohatými a
zřizování zákonů mocnými, k čemuž navíc dochází pod záminkou obecného blaha,
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přičemž však sledují pouze vlastní zájmy a maximalizují vlastní zisky na úkor druhých.
Požadoval společnou výrobu i vlastnictví, zajištění ve stáří, rovný přístup ke vzdělání a
duchovním statkům (Störig 1992: 215).
More stál u zrodu tzv. utopického socialismu, přihlásili se k němu Fourier, Owen,
Saint-Simon i K. Marx. Mezi prvními More poukázal na sociální nespravedlnosti
formujícího se kapitalismu (akumulace kapitálu) a svým navrženým řešením byl blízko
Marxovi. More se jako přesvědčený křesťan a humanista nedovedl smířit s rostoucí bídou a
nespravedlností doby. Se ztrátou středověké „záchranné sítě“ křesťanské solidarity přišla
ve stínu získané svobody existenční nejistota. Podle něj nelze dosáhnout spravedlivého
rozdělení vlastnictví, je nutné soukromě vlastnictví odstranit. Nekritizuje vladaře, ale
společenské instituce nově se formujícího uspořádání, které přináší velké majetkové
rozdíly a dobré lidi uvrhuje do bídy. Odvisle od toho se snaží zformovat představu
ideálního uspořádání, vzniká utopie. More se při tom inspiroval cestopisy popisujícími
prosté společnosti indiánských kmenů, jejichž harmonie stála v kontrastu s boji a bídou
v Evropě. Inspiroval se mimo to Platonovým projektem Ústavy. Právě jako Platonův
ideální stát je také Morova Utopie racionalistickým modelem, který má zajistit rovnost,
štěstí, svobodu myšlení i náboženství (Valeš 2007: 139).
Utopie se člení do 54 měst, jako bylo tehdy v Anglii hrabství a všechna jsou stejná.
Rovnost platí ve všech oblastech, aby se předešlo závisti a tužbám po majetku. Občané se
ob dva roky střídají ve dvou hlavních profesích – v řemesle a zemědělství. Zemědělství má
přitom výsadní postavení (agrární komunismus). Bohatí na duchu se věnují vědě. Zahálet
nelze, práce je právem i povinností. Pracovní doba trvá 6 hodin, poté je čas na šlechtění
ducha vědou, literaturou apod. Soukromé vlastnictví neexistuje, ani peníze. Platí zásada,
jakou pojmenovali marxisté: „Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb.“
Utopijští svou veškerou produkci odevzdávají do tržnic, odkud si pak naopak berou to, co
potřebují. Zlato slouží leda jako obyčejný výrobní materiál. Toto má fungovat díky tomu,
že je všeho nadbytek a každý si opravdu bere jen to, co potřebuje. Není chtivost a lakota.
Dvakrát denně se vydává v pěkných jídelnách kvalitní jídlo. K péči o děti slouží jesle a o
nemocné vybavené špitály (Valeš 2007: 139).
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V Morově státě – monarchii – vládne panovník volený na doživotí. Ctnosti krále More
líčí protichůdné k politickým praktikám Evropy 16. Století. V zásadě představuje jakési
soukolí zastupitelské demokracie. Základní jednotkou Utopie je rodina a 30 rodin si volí
správního úředníka – syfrogranta - který nemá dopustit ničí zahálku. Stát tedy hlídá
utopické hodnoty, zejména pracovitost. Panovníka volí a o veřejných věcech rozhoduje
shromáždění složené z 200 syfrograntů. Harmonii v Utopii tvoří i náboženská tolerance.
Různá náboženství se navzájem respektují, kněžím se dostává všeobecné úcty. Vším
prostupuje řád, symetrie, vše je přehledné. Lidé žijí šťastně a v existenční jistotě zásluhou
dobrých institucí a uspořádání (Valeš 2007: 140).
Z jistých úseků je patrno, že More si byl vědom nereálnosti své Utopie, která je spíše
zbožným jeho přáním. Slovo Utopie vzniklo z řeckého základu ú (ne) a topos (místo) – čili
Nikdenice. O ostrově mu měl údajně vyprávět námořník Rafael Hythlodat (přeloženo jako
Žvanil, Prášil). More tímto srovnáním (části kritické a utopické) nabídl i jinou možnou
podobu lidské existence, než je bída a utrpení. Utopii nenabízel jako model, ale jako
podnět k úvahám. Chtěl panovníky podnítit k ustanovení spravedlivějších zákonů,
vedených rozumem (Valeš 2007: 141).
V jistém ohledu obdobný obraz ideální komunistické obce podal italský duchovní
Tommaso Campanella (1568-1639) ve svém Slunečním státě. Tento význačný představitel
raného utopického socialismu označoval za zdroj všeho zla ve společnosti soukromé
vlastnictví a jeho základ – monogamní rodinu. V jeho ideálním státě jsou všichni občané
produktivního věku povinni pracovat, všechny druhy práce se cení stejně a lidé žijí prostě.
Ve volnu se mají lidé vzdělávat a zabývat tělesnou kulturou. Muži a ženy jsou si rovni.
Vládne elita vedená duchovenstvem (Sojka, Konečný 1996: 204).
Bránu do novověku otevřeli renesanční myslitelé (spolu s reformátory, přírodovědci a
cestovateli), leč ucelenější filozofické „systémy“ přineslo teprve období následující – od
baroka do 19. století (Störig 1992: 226).
Období renesance, spoléhající na rozum, vneslo do bádání po poznání metodu
matematiky, která je univerzálně platná. V 17. století se tak matematika pojí i s filosofií.
To se nadále odráží ve snaze o přehledné uspořádání, harmonickou stavbu, vyváženost
všech částí celku. A tato snaha se zároveň propisuje do všech oblastí kulturního života,
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včetně státnictví (Störig 1992: 227). Filozofové byli zpravidla geniálními matematiky
(Descartes, Leibniz, Pascal aj.), jakým je i o něco málo později působící náš Bernard
Bolzano. Pro Charlese Fouriera jakožto účetního je rovněž charakteristická snaha o
harmonii a bilanci v uspořádání společnosti.
Na rozdíl od racionalismu (Descartes, Spinoza) se voláním po zkušenosti a
experimentu jako zdroji vědění pak vyznačuje anglický směr s Baconem v čele –
empirismus. Dalšími průkopníky pozdější anglické filosofie vedoucí k velkému
osvícenskému hnutí v Evropě jsou Duns Scotus, William Ockham, Francis Bacon, Thomas
Hobbes, ale i fyzik Isaac Newton, který rozvinul a sjednotil práci Koperníka, Keplera,
Galileiho, Hyugense a dalších. V metodě vědecké práce Newton zdařile spojil induktivně
empirický a deduktivně matematický směr (Störig 1992: 251).
V 18. století jsou pro anglické osvícenství ve filosofii zásadní tři jména: Locke,
Berkeley, Hume. Ve vztahu ke zkoumání vývoje názorů na uspořádání společnosti zde lze
zmínit pojednání o vládě Johna Locka (1632-1704). Locke polemizuje s Hobbesovým
Leviathanem, když zachovává práva jednotlivce ve státě a stává se tak ideovým podložím
liberalismu. Oproti Hobbesovi, pro nějž je přirozeným stavem čirá anarchie, strach a
běsnění egoistických jedinců, Locke přirozený stav lidstva vnímá idylicky, jako zlatý věk
míru, rovnosti a harmonie, lidé žili svobodně, v duchu přirozeného zákona bez vyšší
autority. Soukromé vlastnictví podle Lockeho vniklo již v přirozeném stavu, klíčem k
němu je práce (na rozdíl od Hobbese, který soukromé vlastnictví připisuje až vzniku státu a
teprve stát jedinci ponechává právo na soukromý majetek). U Locka tvorbou vlastní
nadprodukce vzniká člověku přirozené právo na soukromý majetek. Důvod seskupení se
lidí do států spočívá v potřebě ochrany jejich majetku. Člověku Locke připisuje tři základní
práva (v pojetí Lockově totéž co trojí vlastnictví) – na život a jeho ochranu, na svobodu a
na majetek. Lidé se společenskou smlouvou vzdali neomezené svobody ve prospěch státu,
jemuž se podřídili, aby jim tato práva zaručil. Užití moci a násilí přešlo výhradně na stát.
Individuum je prioritní, není tedy cele podřízeno státu, jako tomu je u Hobbese. Stát tudíž
není totální, ale svou moc uplatňuje pouze v oblastech svěřené působnosti. U Locka není
společnost a stát jedno a totéž. Vedle státu fungují i další společenské instituce (církve,
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spolky aj.). Omezení svobody jedince se musí dít výhradně v souladu s danými pravidly
(Valeš 2007: 173).
Locke se zaobíral rovněž dělbou moci ve státě, na kterou později navázal Charles de
Montesquieu. Locke moc rozdělil na zákonodárnou, výkonnou (zahrnuje moc soudní) a
federální (státní pravomoc v zahraniční politice). Moc soudní od moci výkonné oddělil o
sto let později právě Montesquieu. Každá moc má příslušet jiným orgánům, jež podléhají
vzájemné kontrole. Zákony mají platit pro všechny stejně. Výkonnou moc vede panovník,
zákonodárná moc je vykonávána parlamentem o dvou komorách (zastoupení buržoazie a
aristokracie). Jak teoretici absolutismu osvobodili stát od náboženství, tak Locke osvobodil
jedince od státu. Ačkoliv se tyto svobody týkaly omezené části anglické společnosti, Locke
vykročil vstříc nástupu demokracie. Byl zároveň mezi prvními z teoretiků právního státu
(Valeš 2007: 175).
Locke rovněž inspiroval představitele klasické školy politické ekonomie v Anglii a
sám se i podílel na jejím formování. Pracovní teorií hodnoty obhájil kapitalistické
vlastnictví, které na rozdíl od feudálního vlastnictví spočívá na práci vlastníka. Zároveň
rozpracoval kvantitativní teorii peněz, kdy se zjednodušeně řečeno hladina cen odvíjí od
množství peněz v oběhu, na rychlosti obratu a na množství směňovaného zboží (Sojka,
Konečný 1996: 223).
Politické myšlení ve Francii v 17. a 18. století – nástup osvícenství
Protiváhou královské moci ve středověku byly církev, města, cechy a další korporace.
Za renesance se z tohoto systému vyvinul koncept stavovské monarchie, v níž se o moc
dělí král se stavy. Avšak náboženské války ve Francii a anglická revoluce si vyžádaly jiný
přístup k řízení státu – absolutismus. Nestabilita a nejistota s sebou nesly požadavek silné,
všemocné vlády, která svým poddaným bude schopna zaručit klid a bezpečí. Ti se jí na
oplátku musí zcela podřídit (Hobbes, Bodin). Od despotické moci, kdy se jedná o svévoli,
se má moc absolutní odlišovat zájmem o blaho občanů, respektem k právu či soukromému
vlastnictví. Absolutistický panovník si má uvědomovat, že i on slouží státu, kromě práv má
své povinnosti, že má svou roli a závazky vůči lidu. Přestože vládne zcela suverénně, i on
podléhá Bohu. V praxi evropských států 17. století absolutistický stát fungoval za
předpokladu jisté hladiny ekonomické prosperity a zdárné zahraniční politiky. Ve
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skutečnosti panovníci spíše upřednostňovali své osobní zájmy a zasahovali do různých sfér
života poddaných nad rámec jejich vztahu ke státu (Valeš 2007: 177).

V reakci na to se zrodem principu přirozených práv člověka byla moc státu
limitována. K tomu se přidalo i rozdělení státní moci. Tím se prosadila svoboda
jednotlivce a oblasti jako kultura nebo ekonomika se vymanily z panovníkova
bezprostředního vlivu. Ekonomická svoboda přinesla hospodářský růst, rozvíjí se
trh práce a jeho mobilita. Anglie překlenula absolutismus jako první, konstituční
monarchie jí dala stabilitu, na moci se podílela jak elita stará /aristokracie), tak nová
(buržoazie). V důsledku se tak mohla věnovat budování svého koloniálního impéria
a navyšování bohatství. Vyhnula se tak vnitřním rozporům, kterými si procházela
Francie v 18. století (Valeš 2007: 178).
Tuhý absolutismus Ludvíka XIV držel v silně centralizovaném státě města
v šachu, šlechtu si získal funkcemi a držel si ji pod dohledem na dvoře ve
Versailles. Jeho nákladný provoz a mnohé války, jimiž chtěl Ludvík rozšířit území
Francie, přivodily Francii nakonec až chronické zadlužení. Potíže státní pokladny se
významně přičinily o francouzskou revoluci. Roli měst coby motoru ekonomiky si
ponechal stát v podobě projektu ministra financí Colberta. Opět bylo povoleno
pouze katolictví a církev se stala panovníkovou oporou. Opozice, kritici a odpůrci
absolutní moci byli krutě pronásledování. Nedůvěra lidu se ještě prohloubila se
slabými nástupci Ludvíkem XV. a XVI. Přibývalo kritiků jak v řadách běžných
občanů, tak aristokratů. Ti v salonech diskutovali o sociálních, ekonomických a
politických otázkách a od nich také vzešly argumenty revoluce. Ta si kladla za cíl
rovnoprávnost všech občanů a zrušení šlechtického stavu. Revolučnímu duchu se
v hospodářské krizi dařilo i v řadách lidu. Velkým dílem se šířily zásluhou nového
myšlenkového směru – osvícenství (Valeš 2007: 179).
Osvícenství, zrozené počátkem 18. století, stálo na rozumu. Lidé mají žit ve
svobodě a bez předsudků a pověr, s vědomím práv a bratrské rovnosti. Víru ve
všemocnost rozumu podporovaly další úspěchy přírodních věd, jejichž metodu
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rozumu je třeba aplikovat i na vývoj společnosti. A právě státní moc má ideje
rozumu realizovat, což ospravedlňuje revoluci. S osvícenstvím kvetly vědy a umění.
Duchem osvícenství planul i hluboký kritik starého režimu – Voltaire. Politickými
názory navazuje na teorie přirozených práv, na Locka, hlásá spravedlnost a rovnost.
Nezastával koncepci vzniku státu smlouvou (k žádnému souhlasu ovládaných
nedošlo), jeho původ je historický. Optimální státní formou je podle něj monarchie
s osvíceným panovníkem (Valeš 2007: 182).
Vzorovým státem osvícencům byla Anglie se svou konstituční monarchií.
Lockův liberalismus si ve Francii získal mnohé stoupence. Jedním takovým byl i
největší francouzský politický myslitel baron Charles de Montesquieu (1689-1755),
který navázal na Lockovo učení o dělbě státní moci. Osvícencům byla vlastní víra
ve stálé zdokonalování lidstva a pokrok. Montesquie tak předkládá možnost
evolučního, ne revolučního vývoje. Snažil se odhalit zákonitosti fungování lidské
společnosti, rozlišil zákony přírodní a společenské. Upozornil na potřebu existence
politických stran pro veřejný život ve svobodném státu. Přirozené zákony
přirozeného státu nahrazují se vznikem státu pozitivní zákony – ty se člení na
zákony a právo veřejné (upravují vztahy mezi vládou a občany) a na zákony či
právo soukromé (vztahy mezi občany; Valeš 2007: 186).
Jakožto mají být zákony tvořeny rozumově a s přihlédnutím k podmínkám toho
kterého národa, budou se zákony jednotlivých států od sebe nutně lišit – charakterů
zákonů má odpovídat „duchu“ příslušného národa. Jediným univerzálně platným
zákonem je rozum a ten určí podobu zákonů v závislosti na podmínkách
jednotlivých národů.
Ve vztahu k ústavní povaze rozlišuje tři typy formy vlády: republikánská
(alespoň část moci je v rukou národa), monarchistická (vládne jedinec podle
jasných zákonů) a despotická (vláda libovůle jedince). Formou vlády je také dána
míra politické svobody – jejím jádrem jsou zákony. Je právem na to, co je zákony
povoleno, je to deviza zákonem zaručená. Záruku zákonnosti poskytuje umírněná
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vládní forma. Od toho se odvíjí též fenomén zneužití moci – svobodě se daří jen
tam, kde nedochází ke zneužívání moci. Lidé však trpí těmito sklony, tudíž je třeba
této možnosti systémově zabránit – záruky svobody tkví v dělbě moci. Montesquieu
rozlišuje ve státě tři moci: zákonodárnou, výkonnou a soudní. Moc zákonodárnou
svěřuje dvoukomorovému parlamentu (jedna komora volena lidem, druhá
aristokracií), Výkonná moc náleží panovníkovi a úřadům. Soudci jsou autonomní a
nezávislou jednotkou na ostatních dvou složkách moci. Jednotlivé moci se
navzájem omezují a kontrolují. Touto koncepcí položil Montesquieu základy
moderního liberálně demokratického státu (Valeš 2007: 190).
Příkrým odsouzením otroctví se zasadil o jeho zánik. Zastával náboženskou
toleranci. V mezilidských vztazích propagoval principy soucitu a solidarity. A od
toho se odvíjí myšlenka, že svoboda je neoddělitelná od rovnosti. Svobodu
nezaručuje jen dělba moci, hrozbou jsou i velké majetkové rozdíly a chudoba, které
často vedou k volání po despotické vládě. Montesquieuho řešení zdě spočívá ve
zdanění velkých majetků. Rozlišuje daň osobní, obchodní a pozemkovou. Pro
osobní daň navrhuje právě progresivní zdanění. Pro míru zdanění u majetku
rozlišuje nutné, užitečné a nadbytečné. Jeho zásadu, že v základu bohatství stojí
práce a činorodost posléze rozvedl Adam Smith. Práce rovněž řeší chudobu, stát má
lidem zajistit příležitost k práci. Navíc kritizuje slabou sociální politiku státu,
hlavně vůči neschopným práce (k pokrytí nákladů sociální péče mají sloužit výnosy
z progresivního danění). Stát je povinován zajištěním minimální sociální péče
každému (Valeš 2007: 192).
Mnozí panovníci 2. poloviny 18. století se pokoušeli „jít s dobou“ a
modernizovat fungování svých států, např. Kateřina II., Josef II., nebo Fridrich II
v Prusku. Jejich zájem o osvícenské učení byl však utilitární v duchu snahy revolucí
shora předejít revoluci zdola (Valeš 2007: 192).
Je paradoxem, že zásadní vliv na francouzskou revoluci a její ideály měl
nakonec muž bez systematického vzdělání, přecitlivělý, sebestředný a samotářský,
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Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Dílem Emil čili O výchově mj. proslul jako
zakladatel moderní pedagogiky. Umění a pokrok podle něj vedouk úadku mravů a
cestou ze zkázy je návrat k přírodě a lidské přirozenosti. Rousseau je intuitivním
myslitelem, člověk je podle něj bytost citová, iracionální. Svědomí, soucit, morální
cítění jsou vrozené. Cit je přitom zároveň půdou pro rozum, nestojí proti němu.
Rozum pak člověka usměrňuje (např. ve vášních) a vede. Politické vědě přispěl
úvahami o původu nerovnosti a koncepcí společenské smlouvy.
Rousseau rozlišuje nerovnost přirozenou (fyzickou) a nerovnost morální či
politickou, která vznikla se státem spolu s uzákoněním soukromého majetku.
Původní přirozený stav člověka byl nevinný, svobodný, bezstarostný. Člověk
oplýval jedinou ctností – soucitem. Zlem, které vytrhlo člověka z idylického stavu,
bylo soukromé vlastnictví, se kterým se zrodily prospěch jednoho na úkor druhého,
závist, zloba či krádež. Rovnost lidí nahradila morální nerovnost, majetek je rozdělil
na bohaté a chudé. Bohatí, aby si majetek ochránili, přesvědčili druhé, že ku
prospěchu všech, k ochraně slabých, bude přínosné utvořit politické společenství.
Šlo jim v jádru však o upevnění a zachování majetkové nerovnosti a byla ošetřena
zákonem. Se státem vznikla zároveň politická nerovnost, která rozdělila lidi na
vládce a ovládané. A pak už snadno došlo na nerovnost nevjvyšší, despotismus,
s nímž se moc zvrhla v libovůli, z lidí páni a otroci. Vyvstala zde však paradoxne
nová rovnost, rovnost všech ve své nerovnosti. Návrat k přírodnímu stavu podle něj
ale již není možný. Nezbývá než uzavřít novou společenskou smlouvu. Svobodným
uzavřením společenské smlouvy vznikne nadosobní celek. Touto smlouvou se
člověk podřizuje obecné vůli, kterou tímto přijímá se vším všudy (včetně trestů
apod.). Obecná vůle znamená přednostní zájem o obecné blaho nad zájmy dílčími
(Valeš 2007: 199). Lidé se přijetím smlouvy nezříkají své suverenity, svobody, lidé
smlouvu získají namísto přirozené svobody svobodu občanskou. Jedinec se tedy
podřizuje nadosobní obecné vůli, má preferovat obecné blaho na úkor svého
individua. Na učení Rousseaua navazují zvláště Němci – Kant, Hegel a Marx. Ti též
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kladou důraz na nadřazenost společenské jednotky (státu, národa) nad dílčími zájmy
jedinců (Valeš 2007: 201).

1.1 Sociální teorie
1.1.1

Definice a význam sociální terie

Sociální teorii definuje Harrington jako studium vědeckých způsobů myšlení o
společenském životě. Zahrnuje představy o proměnách a vývoji společnosti, o metodách
objasňujících sociální chování, o moci a sociální struktuře, o třídách, genderu a etnicitě,
modernitě a „civilizaci“, revolucích a utopiích a dalších oblastech společenského života
(Harrington 2006: 27).
Pojem „sociální teorie“ se vynořil až ve 40. letech 20. století. Termín sociologie sice
zavedl už August Comte ještě před polovinou 19. století, avšak do obecného užívání se
dostal až s počátkem 20. století. Toto sousloví je ovšem tvořeno dvěma výrazy mnohem
staršími. Latinské socius značilo v Římě obchodního partnera, společníka. Spolky
obchodníků byly societas. Sociologie a sociální teorie tak zkoumá vztahy mezi členy
společnosti, posuzuje různé typy interakcí a socializačních procesů mezi jedinci. Řecké
slovo theoria označovalo původně úvahy o vesmíru. Byl to opak slova praxis, což
označovalo způsob jednání v každodenním životě. Dnešním slovem „teorie“ míníme
„vědeckou konstrukci“. Teorie představuje „vědecký konstrukt“ či „vědecký model“.
Došlo tedy v posunu významu od úvah o vědě k samotné vědě. O hodnotě vědy se
uvažovalo jako o jednom ze způsobů přemítání o vesmíru, vedle umění, mýtů, náboženství
či filozofie. Zabývat se theorií však bylo pro smysluplný a plnohodnotný život v polis
zásadní, ovlivňovala život v praxis. Věda by se neměla odtrhávat od „přirozeného světa“,
jak varoval Edmund Husserl a jeho fenomenologie. Při přílišné technologizaci vědy jí
hrozí odtržení od její morální a politické odpovědnosti, jak upozorňuje například Hannah
Arendtová (Harrington 2006: 29). Zkrátka lze říci, že „sociální teorie je praktické myšlení
o tom, co znamená věda a vědecký postoj s ohledem na sociální svět“ (Harrington 2006:
30).
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Z původního spojení vědy s přírodními vědami z dob dějin raně moderních, se ještě v 19.
století vycházelo z přesvědčení, že nové disciplíny společenské či historické jsou vědami
jen natolik, nakolik kopírují metody přírodních věd. S tímto pojetím pracuje i pozitivismus
Augusta Comta z 19. století. Comte přijímá pouze jeden základní princip vědy, kterému se
každá jednotlivá věda musí podřídit. Tímto principem je přístup ve fyzice, která se podle
Comta zakládá na ryzím pozorování nezaujatém žádnými předešlými představami
pozorovatele (Harrington 2006: 30).
Toto pozitivistické pojetí vědy z 19. století je sociálními teoretiky a filozofy odmítáno.
Panuje většinová shoda na tom, že lidské záležitosti není možné studovat nápodobou
přírodních věd a není přijímána ani zjednodušující Comtova charakteristika přírodních věd.
Sociologie je věda jiné povahy nežli fyzika. Humanitní i sociální vědy se zabývají význam,
hodnotami, intencemi, postoji a idejemi probíhajícími v lidském sociálním chování a
v sociálně utvořených institucích, událostech a symbolických objektech (např. testy,
obrazy). Takovéto ztělesněné hodnoty, záměry či ideje jsou výsledkem chtěného, volního
jednání lidských participantů v specifických kulturně-historických situacích. Tudíž
nespadají pod obecné principy kauzality tak, jak přírodovědci zacházejí prostřednictvím
opakovatelných experimentů s fyzikálními prvky. Přestože i přírodovědci se setkávají
s potřebou pracovat s interpretací jistých symbolických konstruktů vědecké postupy se
například v religionistice či literární kritice zásadně liší. K vědeckému bádání lze využívat
různé metody – techniky zkoumání (ať už kvalitativní či kvantitativní). Užívat
„metodologii“ znamená řídit se úsudkem, který odůvodňuje volbu určitých metod pro daný
předmět zkoumání. Teoretické principy určují použití souboru metod. Přípona „–logie“ se
pojí k teorii metodického (a tedy systematického) postupu (Harrington 2006: 31). Jako
nemůže výzkum probíhat bez teorií (nedával by smysl, výzkum by nesledoval žádný cíl,
jednalo by se o změť náhodných či nesouvislých dat, která by nepřinášela žádný užitek),
nemůže být ani odtržen od sběru dat v terénu, od empirického pozorování skutečného světa
(pak by výzkum nevypovídal o skutečnostech, jednalo by se o výplody mysli výzkumníka).
Řečeno parafrází Kantovou: „teorie bez dat jsou prázdné, data bez teorií jsou slepá
(Harrington 2006: 32). Sociální teorie bývá provázána s jí blízkou politickou teorií, příp.
ekonomií, nebo může spolupracovat s psychologií nebo humanitními obory (např.
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antropologií, filozofií, teologií aj.). V základu lze říci, „že teorie je uvažováním o místě a
funkci vědy v lidské existenci“ (Harrington 2006: 40).
1.1.2

Klasické sociální teorie 19. století

Proces industrializace a urbanizace spolu s idejemi demokracie a osvícenství tvořily
hlavní předmět zájmu sociálních kritiků a myslitelů 18. a 19. Století. Úvahy mnohých
takových myslitelů se posléze staly klíčovými pro sociální myšlení postav jako je Marx,
Durkheim či Weber, čímž přispěly ke zrodu sociologické disciplíny. Sociální myšlení 18. a
19. století je protkáno řadou stěžejních hnutí, jakými jsou politická ekonomie a
utilitarismus, liberalismus, pozitivismus, socialismus, teorie sociálních elit (Harrington
2006: 54).
Politická ekonomie a utilitarismus: Adam Smith a Jeremy Bentham
Za stěžejní text moderní ekonomické analýzy je pokládána práce Adama Smitha
Pojednání o podstatě a původu bohatství národů z roku 1776. Smith a jeho pokračovatelé
nacházeli obecně platné zákony sociálního chování. Jedním takovým je například
poznatek, že ceny zboží rostou při jeho nedostatku a klesají, pokud je zboží nadbytek.
Ceny zboží rostou také s existující poptávkou po něm a naopak klesají v případě nezájmu o
zboží. Pro politické ekonomy byla tržní teorie řešením morálních potíží společnosti. Byli
přesvědčeni, že sobecké jednání jedince v soukromí přináší veřejně blahé následky.
Specializovaný řemeslník prodá své výrobky a od jiných řemeslníků koupí jejich,
vzájemně si tak uspokojí své potřeby. Smithova slavná „neviditelná ruka“ trhu koordinuje
individuální činnost skrze kolektivní mechanismus rozdělování bohatství (Harrington
2006: 55).
Posléze se z myšlenek politických ekonomů a osvícenských kritiků vzedmulo hnutí
zvané „utilitarismus“, Působilo počátkem 19. století především ve Velké Británii.
Utilitaristé znevažovali tradiční formy filozofie a teologie pro údajně iracionální a
nevědecké předpoklady. Pro pokrok společnosti a prakticky užitek z uplatňování rozumu je
nutné nahradit filozofické rokování vědeckým zkoumáním užitečnosti. Význačným
utilitaristou je Jeremy Bentham, podle něhož je účelem státu zajistit „největší štěstí pro co
nejvíce lidí“ (Harrington 2006: 55). Utilitaristé se zaobírali rovněž vězeňstvím a
převýchovou vězňů, lékařství a studiem zdraví a nemoci (choroba není trestem za hříchy či

24

posedlostí démony). S oběma těmito směry se úzce pojí hnutí zvané liberalismus
(Harrington 2006: 55).
Liberalismus a občanská společnost: John Stuart Mill a Alexis de Tocqueville
Liberalismus Evropy a Severní Ameriky se zakládal na přesvědčení, že pokrok tkví
ve vývoji parlamentní demokracie a ústavního práva. V 19. Století byla pro liberály také
zásadní sekularizace náboženství od státu, zvláště od vzdělání. Zásady liberalismu výstižně
popisuje anglický filozof John Stuart Mill. Liberální ideologii dominovalo svobodné
osobní vlastnictví a nízkého zdanění obchodu či štátního vměšování. Stát měl sloužit
občanské společnosti. Občanskou společností přitom byla míněna střední třída zabývající
se průmyslem a obchodem – buržoazie. Mimo to všeobecné volební právo se rozšířilo až
ve 20. století (Harrington 2006: 57).
Vlivným hlasem liberalismu byl též Alexis de Tocqueville, který po despotickém
násilí, v něž se zvrhla francouzská revoluce, zkoumal faktory sociální stability Nového
světa ve srovnání se starou Evropou. Podle jeho pozorování vycházela solidarita
v americké společnosti z existence dobrovolných skupin jedinců fungujících na základě
společných zájmů. Jeho spisy ovlivňují současné liberální úvahy o pluralismu a spolupráci
v rámci občanské společnosti ((Harrington 2006: 58).
Pozitivismus: Auguste Comte a Herbert Spencer
August Comte, zakladatel termínu „sociologie“ a a pozitivismu. Kromě jeho již
výše zmíněného důrazu na metodiku přírodních věd, prosazoval myšlenku vvoje
společností podle zákonů pokroku. Společnosti podle něj míří k vyšším fázím integrace,
k sociálním dohodám vedeným mírovými a racionálními prostředky. Stadia mají být tři –
teologické, metafyzické a vědecké. Od spekulací jimi společnost prochází do stadia
empirických znalostí. Podobně smýšlel na konci 19. století Herbert Spencer, který –
inspirován Ch. Darwinem – vyslovil teorii o sociální evoluci. Podle něj byla demokracie
lépe přizpůsobena přežití, dlouhodobě ji shledává stabilnější neli tyranii či oligarchii. Spíše
tedy přežije historickou „selekci“. Spencer i Comte trpěli mnohými šovinistickými
předsudky. Jejich práce mají především historický význam a neřadí se dnes již mezi
seriózní sociální teorie. Avšak – zbaveny balastu šovinismu – byly jejich představy o
evoluci, adaptaci, diferenciaci a integraci rozpracovány kultivovanějšími teoretiky,
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například Durkheimem ke konci 19. století nebo Talcottem Parsonsem ve 30. letech 20.
století (Harrington 2006: 58).
Teorie elit: Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto a Robert Michels
Po celé 19. století stál liberalismus v čele ideologií sociálního myšlení. V průběhu
století

však

posiloval

socialismus.

Jako

nejdynamičtější

mluvčí

tohoto hnutí

s dalekosáhlými dopady na politiku a společnost 20. století se vyprofilovali Karl Marx a
Friedrich Engels. Ačkoliv kolem sebe Marx za svého života neutvořil žádné celistvé hnutí
(Harrington 2006: 60).
V této době sílil tlak na realizaci formálních pojmů svobody, občanství a
občanských práv hlásané liberalismem. Někteří socialističtí myslitelé tvrdili, že politická
rovnost před zákonem se musí proměnit ve skutečnou sociální a ekonomickou rovnost.
Toho chtěli docílit odstraněním vykořisťování chudých a reformou státu, který doposud
sloužil zájmům pouze bohatých. Tato kritika vyjadřovala socialistický náhled na
francouzsku revoluci jako na záležitost buržoazie a tedy sloužící zájmům střední třídy.
Socialisté považovali občanskou společnost za vládu buržoazie. Tento názor zastávali ve
Francii 30. a 40. let 19. Století hrabě de Saint-Simon a Pierre-Joseph Proudhon i angličtí
chartisté. Do sociálního vědomí 19. století se stále více propisovalo vznikající třídní napětí
a konflikty jakožto důsledek industrializačního procesu a šíření mezinárodního obchodu.
Převážně se tedy tehdejší sociální myšlení snaží uchovat rámec liberální politiky odvisle od
rostoucí obavy ze zhroucení společenského řádu a z nároků socialismu. Koncem století se
ale začaly vynořovat skeptické soudy jak liberalismu, tak socialismu v podání tří autorů,
kteří se dnes řadí k teoretikům společenských elit. Jedná se o Italy Gaetana Moscu,
Vilfreda Pareta a Roberta Michelse. Tito myslitelé se uplatňovali v době rozvoje
dělnických a odborářských hnutí (i konzervativních náboženských), která vysoce
zpochybňovala systém liberálního politického konsenzu z 19. století. Tito teoretici elit
nevěřili ve schopnost občanské společnosti vyřešit sobě protichůdné požadavky těchto
hnutí. Nevěřili ani v čisté úmysly morálních a politických ideologií v jádru těchto hnutí.
Domnívali se, že důvodem opakované neschopnosti dělnických stran udržet rovnostářskou
strukturu a a důvodem neustálých návratů k hierarchické struktuře vedené elitami a
oligarchiemi je touha po moci (Harrington 2006: 61).
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Gaetano Mosca rozebral způsoby reprodukce jistých společenských vrstev jako
vládnoucích elit, ač se vydávají za zástupce lidových zájmů. Mosca analyzoval Marxovy
principy historického materialismu, založené na „třídním boji“, co se týče chování
socialistických skupin a stran. Usoudil, že sociálnědemokratická a lidová hnutí typu
socialismu, nedosáhnou nikdy úspěchu bez vedení nějaké elitní třídy intelektuálů, jež sice
zastupuje masy, ale zároveň stojí mimo ně (Harrington 2006: 61).
Pareto spatřuje dvě základní tendence chování lidských sociálních skupin – jednak
maximalizovat uspokojování materiálních zájmů, i za cenu konfliktu s jinou skupinou,
jednak nechat se vést malými energickými elitami, jakkoliv zprvu příslušné skupiny
usilovaly o rovnostářství. Pohonem lidského sociálního chování je touha po moci a zájem
uspokojit hmotné zájmy (schované za řečmi o morálce). Pareto nezohledňuje fakt, že
v dynamice kulturních a historických souvislostí se lidé mohou chovat proměnlivě.
V intelektuální rovině se Paretovy teorie spolupodílí na vzestupu fašismu po roce 1920
v Itálii. Na práci těchto tří teoretiků hodnotně navázali další teoretikové počátku 20. století,
například Max Weber nebo italský marxistický teoretik Antonio Gramsci. Teoretici elit
mimo to výrazně ovlivnili současnou politickou vědu, zejména v případě teorie racionální
volby (Harrington 2006: 62).

1.2 Utopický socialismus
Vedle růstu produktivity práce a materiálního bohatství přinesla průmyslová
revoluce mnohé neblahé účinky pro postavení dělníků. Ti se koncentrovali ve městech,
zhoršovaly se životní podmínky, klesaly reálné mzdy vinou nezaměstnanosti, nižší
požadavky na kvalifikaci umožňovaly využívat i hůře placenou práci žen a dětí. Tyto
nežádoucí sociální důsledky kritizoval utopický socialismus, který stavěl na ideálech
osvícenství a vymýtit ze společnosti „vykořisťování“ pracujících tříd (Sojka a Konečný
1996: 186). Utopičtí socialisté se v duchu Morovy Utopie či Campanellova Slunečního
státu pokusili navrhnout ideální společenské uspořádání a vyrovnat tak zájmy všech
společenských tříd. Byli přesvědčení o tom, že takové ideální uspořádání státu mu přinese
obecné blaho a rozkvět ve všech oblastech. Individualismus liberálů odmítali, východisko
jejich projektů bylo kolektivistické. Vytvářené projekty však nebyly v dané době
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realizovatelné, často navíc bez hlubších znalostí hospodářsko-politických souvislostí a
sociálních struktur. Ve svých projektech řeší jen následky rozvoje kapitalistické
ekonomiky, ale bez hlubší analýzy jejího fungování (Valeš 2007: 236).
Nesnažili o revoluční, násilnou reformu společnosti, ale věřili v sílu rozumu a lidský
pokrok. Lidstvo mělo podle nich dojít racionální cestou a v rámci neustálého
sebezdokonalování k poznání výhod a efektivnosti takového uskupení, bez násilí měli lidé
dospět k přijetí jejich názorů i cestou propagace myšlenek a výchovou. Taková změna má
přitom přijít shora, od vládnoucích vrstev. Věřili v osvícení bohatých a mocných. Někdy se
snažili uvést do praxe své koncepty na malých skupinách lidí. Hlavními představiteli
utopického socialismu byli R. Owen, C.-H. de Saint-Simon a Ch. Fourier. K ekonomické
teorii měl nejblíže R. Owen a jeho následovníci v Anglii, kteří si do svých socialistických
představ interpretovali Ricardovu pracovní teorii hodnoty, na kterou mimo to později
navázal i marxismus (Sojka a Konečný 1996: 186).
Pojem socialismus vznikl ve 30. letech 19. století v Anglii v rámci diskusí ve věci
programu sociálních reforem Owena a dalších reformátorů. S ohledem na důraz na detailní
charakteristiku ideální budoucí socialistické společnosti označil Marx tento proud jako
utopický, aby od něj odlišil svůj „vědecký“ socialismus (Sojka 2010: 93). Utopický
socialismus odpíral kapitalismu přirozenost a odmítal ztotožňovat přírodní zákony a zákon
společenského vývoje. Zejména kritizoval kapitalismus a soukromé vlastnictví.
Francouzští utopičtí socialisté usilovali o vysvětlení evolučního vývoje společnosti, který
prochází několika stadii, v jejich rámci též probíhá vlastní vývoj. Každé stadium je ze
začátku vždy progresivní, nakonec se ale každé stane brzdou dalšího vývoje. Později si
ukážeme členění dosavadních dějin lidstva u Ch. Fouriera (Sojka 2010: 94).
Ačkoliv se ideály utopických socialistů v praxi nenaplnily, nesou v dějinách
politického myšlení svůj význam. Ukázali na dobové sociální nespravedlnosti i na cesty
k jejich odstranění. Reflektovali sociální i ekonomické nedostatky formujícího se
kapitalismu. Přemítali nad způsoby zvýšení efektivity výroby a produktivity práce. Věděli,
že strojová a mechanická práce ubíjí kreativitu a možnost seberealizace. Jejich teorie byly
vždy inspirativní, myšlenku vědeckého řízení převzal také zakladatel pozitivismu a
sociologie August Comte. Přispěli návrhy racionalizace výroby a prosadili moderní řídící
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způsoby. Na rozdíl od sociálních reforem se tyto jejich návrhy staly skutečností. Jejich
tvorbou se zformulovaly zásady nové politické ideologie – socialismu. A na toto učení
právě navázal (ovšem radikálněji) Karel Marx (Valeš 2007: 240).
Svou socialistickou utopii o státě zpracoval například také Cabet r. 1842 – Cesta po
Ikarii (Winter 1935: 157). Seidlerová se vedle Cabeta zmiňuje také o Mablym a jeho vizi
(Seidlerová 1963:128). Novotný se dále zmiňuje o díle Oceanea J. Harringtona, nebo také
o Zákoníku přírody anonyma Morellyho (Novotný 1982: 7). V následujících dvou
podkapitolách se zaměříme na dva přední představitele utopického socialismu - Henriho de
Saint-Simona a Roberta Owena. Ch. Fourierovi věnujeme později samostatnou kapitolu.
1.2.1

Claude Henri de Rouvroy Saint-Simon (1760-1825)

Narodil se do jedné z nejbohatších aristokratických rodin Francie. Sám však žil skromně.
Věren rodové tradici působil ve francouzské armádě, účastnil se bojů francouzské revoluce
i americké války za nezávislost. V důsledku bezútěšného rodinného života a následných
finančních a zdravotních potíží se neúspěšně pokusil o sebevraždu. Byl mimořádně
vzdělaný (byl žákem osvícence d´Alemberta) a jedním z nejoriginálnějších myslitelů
v tomto směru (Valeš 2007: 237).
Byl rovněž podnikatelem a spekulantem, od 19. století také spisovatelem a novinářem.
Vytýkal kapitalismu anarchičnost výroby a nezdravou třídní strukturu. Pozemkové
vlastníky považoval za přežitek na sklonku existence, kdežto třída industriálů (průmysloví
dělníci, podnikatelé a techničtí inženýři) byla tvůrcem bohatství společnosti, nositelem
pokroku. Saint-Simon založil svou sociální reformu na víře v sociální pokrok navázaný na
úlohu vědy a rozvoj průmyslu. Pokrok se podle něj zakládá na přírodních vědách, které
jsou totiž i východiskem průmyslového pokroku. Od něj se pak odvíjí vzmach nové elity
vědců, umělců a právě industriálů. Tato elita měla nastolit nový řád a centrálně vést celou
společnost. Důraz byl na výrobním procesu a ten řídili kapitalističtí podnikatelé.
Společnost Saint-Simona měla být striktně hierarchizovaná (Sojka 2010: 95).
Hlavním jeho dílem je spis O industriálním systému, který napsal spolu s Augustem
Comtem (vydán v letech 1820-1822). Jako východisko zde přednesl koncept jednoho
„průmyslového státu“, který pojme všechny podniky v rámci země. Nezastával zrušení
soukromého vlastnictví, chtěl zachovat i třídní dělení ve společnosti. Pouze trval na třídním
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smíru a vzniku elity již zmíněných industriálů. Moc se má odevzdat výrobcům, kteří budují
rozumově a efektivně organizovanou společnost. Z každého odvětví (ekonomika, politika,
umění, věda…) vzejdou osoby kompetentní vést zemi k zásadním reformám. Tito osvícení
vyšlou své zástupce do rady, která bude usilovat o hospodářský pokrok a sociální
spravedlnost. V tomto státním zřízení je hlavním úkolem státu řídit a regulovat výrobu.
Feudální společnost se příliš vydávala z financí vydržováním policejního aparátu a armády,
čehož si vyžadoval stav potlačování většiny menšinou, Avšak v nové společnosti tato zátěž
odpadne – ušetřené peníze za armádu se investují do rozvoje věd, výchovy a podpory
průmyslu (Valeš 2007: 237).
Anarchie ve výrobě měla být nahrazena celospolečenským plánovitým řízením, vzešlým
z vědeckého poznání. Parlament měla nahradit tříkomorová Newtonova rada, která by
řídila společnost na vědeckých základech. Výrobní efektivita továrny se měla rozšířit do
celé společnosti, jejíž výroba i systém rozdělování by centrálně byly plánovány a odměny
by se vázaly na produktivitu (Sojka 2010: 95). Saint-Simon řešil i riziko nedostatku
motivace, který u socialismu postrádal John Stuart Mill. Pro dosažení motivace a
v návaznosti zvýšení produktivity práce doporučuje soutěžení mezi pracujícími (Valeš
2007: 238).
Saint-Simonovi následovatelé požadovali rovnost příležitosti a kladli důraz na
meritokratické zásady, kdy se nepřipouští možnost žít z bezpracných důchodů. Na to konto
požadovali zrušení dědické instituce a převod dědického práva na stát. Společnost podle
Saint-Simona procházela třemi stadii vývoje: teologickým (otrokářská a feudální
společnost), metafyzickým (přechod od feudalismu ke kapitalismu) a pozitivním, neboli
industriálním stadiem s vědou v hlavní roli (Sojka 2010: 95).
Proslavil se zejména svým vlivem na A. Comta i další sociální reformátory. Svou prací
Nové křesťanství dokonce podnítil hnutí s mnoha intelektuály, z něhož část po jeho
rozpadu vedla až k formě mystické církve. Svými myšlenkami mocně ovlivnil také K.
Marxe nebo T. Veblena a další společenskovědní představitele (Sojka 2010: 96).
1.2.2

Robert Owen (1771 – 1858)

Owen z prosté řemeslnické rodiny odešel v 10 letech do Londýna pracovat. Po vyučení se
prodavačem a po několika zaměstnáních se již v 19 letech stal výrobním ředitelem textilní
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továrny v New Lanark. Posléze začal sám podnikat coby majitel přádelny vlny. Byl
vizionářem zvěstujícím příchod nového, lepšího světa. Vychází z teze, že základním
určením člověka jsou jeho životní podmínky – od nich se pak odvíjí nevědomost, sobectví,
bída a strach. Při změně životních podmínek se přirozeně změní i člověk a společnost. A
čelní vládní funkcionáři mají k tomu dostatek prostředků (Valeš 2007: 238).
Na rozdíl od Saint-Simona počítá Owen se zrušením soukromého vlastnictví.
Neschvaluje sebemenší projev individualismu, z něhož vzchází bída a kriminalita a který
rozděluje společnost. Spoléhá se na sílu kolektivu, spolupráci a harmonické soužití. Život
má být uspořádán do komun, malých zemědělsko-průmyslových osad, zcela soběstačných,
o maximálním počtu členů 2000. V komunách se žije svorně, spokojeně a svobodně. Jejím
základem je společná práce, společný majetek a rovnost práv a povinností. Osobní zájmy
se musí slučovat se společnými. Racionalizaci výroby a stroje chtěl uplatnit i ve svém
ideálním uspořádání. Výdobytky vědy a techniky by se tak dostaly do vlastnictví všech.
Svůj sociální projekt se pokusil uskutečnit v Anglii i v osadě New Harmony ve Spojených
státech v Indianě, leč oba pokusy skončily nezdarem. Ačkoliv v New Lanark v Anglii se
společnosti v Owenově organizaci po nějaký čas poměrně dařilo, další pokusy po
Owenově vzoru měly velmi krátké trvání.(například osada Abrahama Combea se rozpadla
spolu s jeho smrtí; Limanowski 1892: 17). A v Americe byla tamní skladba obyvatel osady
příliš rozmanitá a nefungovalo to víceméně od začátku, kdykoliv Owen odjel, organizace
se hroutila a členové se navraceli k individualismu. Správou pověření společníci se starali
o vlastní zisk, osadníci si nevěřili, neměli praktické zkušenosti ani shodu v činnosti
(Limanowski 1892: 16).
Ve stylu utopistů popisuje i Owen projekt svého ideálního uspořádání do naprostých
detailů, včetně počtů jednotlivých typů budov i s jejich lokací. Společnost se nečlenila na
třídy, jediné dělení bylo do skupin podle věku. Výkonná moc by náležela na schůzi
zvolené radě, přičemž obec by sestávala ze správních obvodů s volenými správci v čele.
Soběstačnost komun by byla i politická, role ústřední vlády by byla minimální. Ta by měla
na starost zajistit obrannou válku. Tato povinnost však také nebude třeba, až bude panovat
rozum a věda v uskupeních po celém světě. Pak bude lidská společnost fungovat jako
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všezahrnující svobodná federace samosprávných obcí. Owen zakládá družstevnictví jako
alternativu k soukromému i státnímu vlastnictví (Valeš 2007: 239).
Owen stavěl na učení klasické politické ekonomie, zvláště z pracovní teorie hodnoty D.
Ricarda. Negativní sociální důsledky rozvoje kapitalismu chtěl eliminovat výstavbou
socialistické společnosti, založené na federaci družstevních osad (výrobně-spotřebních
jednotek). Veškeří práceschopní členové by pracovali ve společném plánu a výstupy by se
dělily podle potřeb. Směna měla probíhat pouze mezi družstvy a spočívat na základě práce
vyjádřené ve zboží. Kromě projektů osad v Anglii a Americe založil Bazar spravedlivé
směny, který po dvou letech též skončil nezdarem (Sojka a Konečný 1996: 230).
Zatímco Owen byl především praktikem, Saint-Simon naproti tomu zdatným teoretikem a
myšlenkovým dědictvím Owena nesporně převýšil (Limanowski 1892: 37).
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2

Bernard Bolzano (1781-1848)

2.1 Životopis, ideové pozadí a historické
souvislosti jeho působení
Bernard Bolzano, filosof, matematik, sociální
myslitel, vychovatel, teolog, katolický osvícenecký
kněz a reformátor, se narodil 5. října 1781 na Starém
Městě pražském v rodině obchodníků. Jeho otec
Bernard Pompeius Bolzano pocházel z italského
města Nessa u Komského jezera, ve věku 30 let se ale
roku 1767 usadil v Praze a věnoval se obchodu se
starožitnostmi a uměleckými předměty. Byl pracovitý
a poctivý člověk, dobrý občan. Péči o obchod s uměním, který ve válečných letech strádal,
vynakládal velké úsilí. Matka Cecilie (rozená Maurerová), jejíž předci se přistěhovali
z Rakous, se narodila již pražskému obchodníkovi se železářským zbožím (Berka 1981:
14).
Bernard Bolzano se narodil jako čtvrtý z dvanácti dětí, z nichž matku přežily jen dvě.
On sám trpěl po zdravotní stránce již od útlého věku. Pro svou fyzickou neduživost býval
vyčleňován z her a kolektivu vrstevníků. Od dětství ho sužovaly bolesti hlavy, srdeční
anomálie, během dospívání se mu projevila tuberkulóza a nadále trpěl častým chrlením
krve. Vlivem jeho zdravotního stavu byl zprvu odkázán na domácího učitele, poté v osmi
letech začal docházet do hlavní školy u Týnského chrámu. Roku 1791 nastoupil na
piaristické gymnázium a v roce 1796 zahájil studium filozofie na filozofické fakultě
pražské univerzity, kde na něj zapůsobil zvláště K. J. Seibt, který ho obeznámil
s racionalistickou filozofií německého osvícenství (v čele s G. W. Leibnizem a Ch.
Wolffem). Následně studoval také matematiku a fyziku. Zde jej především ovlivnil
matematik S. Vydra. Bolzano věnoval velké úsilí rovněž samostudiu z knih, které si
půjčoval jednak od strýce – kostelníka – který vlastnil větší knižní sbírku. Později pak
dosáhl v matematice takových úspěchů, že si mohl libovolně půjčovat tituly z univerzitní
knihovny a dostával stipendium 60 zlatých (Soják 1948: 5).
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Otec si pro něj přál dráhu obchodníka, ve studiu ho nepodporoval. V souladu
s matčiným tichým přáním si nakonec volí dráhu kněze. Při studiu teologie se sice musel
zprvu vypořádat s deismem a s Kantem, jeho doba totiž nabízí již širokou škálu
myšlenkových proudů, víra už není samozřejmá. Nakonec se ale rozhoduje pro
katolicismus jakožto nejdokonalejší náboženství, které nejvíce přináší „obecné blaho“.
Katolicismus má tak sloužit k dokonalému uspořádání lidské společnosti a jako takový je
tím nejužitečnějším na světě. Nejvíc smyslu bude tudíž mít to, zasvětí-li život takovéto
činnosti, která slouží obecnému blahu. Tomuto účelu lze pak podle Bolzana obětovat
mnohé, například strpět nesmyslné instituty typu celibát (Putna 1998: 45).
Kněžství u Bolzana obnáší výchovu, vzdělávání, šíření morálky a rozumu. Hned po
studiích se roku 1805 stal v třiadvaceti letech profesorem nově zřízené stolice náboženské
nauky při filozofické fakultě. Osvícensky laděné studentstvo se k němu prvně stavělo
nedůvěřivě, záhy si je však Bolzano získal. Na nedělních kázáních (exhorty) oslovoval
posluchače svými aktualizovanými výklady, v duchu praktického, racionálního a
tolerantního křesťanství. Aktuální témata zpracovával na podkladě biblických podobenství
a evangelií. Tyto promluvy sepsal rovněž v díle Řeči vzdělávací akademické mládeži.
Bolzano studenty učil o rovnosti mezi lidmi, o významu přátelství, o důstojnosti ženského
pohlaví a vyzdvihoval morální stránku Kristova života (Putna 1998: 46).
V rámci katolického reformismu spatřoval příčiny úpadku úcty ke křesťanství
v pokroku (ač ten sám je jevem pozitivním), v chabé obraně, k odporu coby vnucené
oficialitě (v důsledku spojení křesťanství se státní mocí), doslovný výklad nauk (ač platí
třeba jen obrazně), nedokonalá aktuální podoba bohoslužby (z nesrozumitelnosti vyvstává
vnitřní neúčast). Bolzanova kritika cílí na pozdně barokní a raně restaurační církev, na její
sebeuspokojení a slabou vnitřní reflexi. Náboženský evolucionismus dokonce vnímá
křesťanství jako jeden článek vývoje (ač nejdůležitější), svět dozrál do stadia sekularizace,
která je legitimní a křesťanství ji má přijmout (Putna 1998: 47).
Bolzanovo působení na studenstvo bylo restaurační straně trnem v oku a Bolzano
čelil mnohým úkladům, nařčením a útokům, které vyvrcholily jeho odvoláním dvorním
dekretem na Štědrý den roku 1819. Putna Bolzanovo sesazení označuje za součást
„velkého tažení restaurátorů proti slábnoucím pozůstatkům reformistického osvícenství“
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((Putna 1998: 47). Později byl zatčen a ve Vídni vězněn Bolzanův žák a následovatel
Michael Fesl, představený litoměřického semináře, z fakulty odstaven Vincenc Zahradník
a roku 1822 k rezignaci přinucen i litoměřický biskup Josef Hurdálek. Bolzano se po
suspendaci uchýlil na venkov, napřed do Radíče a potom do Těchobuzi do rodiny
Hoffmannových, kde se věnoval vědecké práci a psaní děl, většina jeho prací vznikla právě
tam. Pobýval zde mezi lety 1823 až 1841. Poté se vrátil ve stáří do Prahy (Putna 1998: 48).
Ve své Autobiografii, mimochodem věnované právě Anně Hoffmannové, podrobně
osvětluje mj. průběh tzv. Bolzanova procesu, kterému byl vystaven pro své sociálně
politické a filosofické názory pramenící z osvícenského humanismu. V díle popisuje, jak se
musel opakovaně hájit, vysvětlovat kontext „bludných vět“ vytrhovaných z jeho textů,
obviňován z kacířství měl veřejně odvolat své učení, leč z vnitřního přesvědčení nemohl
udělat víc, než se upřímně hlásit k pravé katolické víře. Bylo mu ukládáno přemítat o
svých omylech, ale on vždy znovu po přezkoumání došel k přesvědčení o své nevině,
obhajoval se před nařčením z kantovského racionalismu, z mystiky, ba i nad obviněním
z pýchy se zamýšlel. „Hon“ na Bolzana se podařilo – a to mj. s dopomocí autority zvláště
Josefa Dobrovského – uzavřít až s koncem roku 1825 (Bolzano 1913: 82). Obraz
perzekuovaného, na indexu zakázaných knih vedeného, degradovaného, nuceně
odvolávajícího, nebo marginalizovaného katolického osvícence je ostatně součástí klimatu
druhé poloviny 18. a celého 19. století (Putna 1998: 44).
V nastupujícím českém národním hnutí Bolzana rodící se český a německý
nacionalismus neoslovoval. Vnímal národní příslušnost teritoriálně a jeho osvícenecká
myšlenka rovnosti jej vedla k představě o spolupráci obou národů v Čechách, ba až
k myšlence splynutí v jeden česko-německý národ na tomto území (Novotný 1982: 16).
Měl vzniknout společný „zemský jazyk“, nebo se v jeho představách měl každý z obou
národů naučit výborně i jazyk druhého národa a nastolit tak rovnocennou dvojjazyčnost
(Hroch 1999: 198). V tomto ohledu však zvítězila reálnější alternativa J. Jungmanna, a to
pozvednutí českého jazyka na kvalitativně srovnatelnou úroveň s jazykem německým a
zrovnoprávnění českého jazyka (Hroch 1999: 147). Mezi Bolzanem a Jungmannem šlo o
rozkol ideový, o rozdíl mezi kosmopolitním osvícenstvím mířeným k širokým politickým
cílům a naproti tomu úžeji zaměřeným vznikajícím českým nacionalismem, který ještě
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nedozrál k politickým cílům (Seidlerová 1963: 132). Bolzanovci pro Jungmanna platili za
nepřátele českého národa. Na druhou stranu mnoho příslušníků inteligence zapojené
v českém národním životě si Bolzana vážilo, podporovalo jej či s ním nějak
spolupracovalo – kromě J. Dobrovského to byl například F. Palacký, K. Havlíček, P. J.
Šafařík, F. L. Čelakovský, F. L. Rieger (jeho dcera Marie Riegrová-Červinková pak také
napsala první životopis Bolzana; Soják 1948: 29).
Svár obou národností každopádně nezpůsobuje podle Bolzana jazyková odlišnost,
ale jejich rozdílné postavení, které přitom není dáno přirozeně. Rozdíly v povaze, myšlení i
stupni vzdělanosti jsou dány hlavně výchovou a poměry. Poměry lze změnit a je i žádoucí
zařídit rovné podmínky oběma národům, poněvadž národy jsou si z podstaty rovny.
Bolzano uvádí příklad národní smířlivosti ve Švýcarsku, obdivuje rovněž americkou
demokracii. Ideálním uspořádáním světa by považoval jakýsi spolek národů. Rozdíly
v postavení zkrátka nejsou opodstatněné, žádný národ se nemá vyvyšovat nad jiný (Soják
1948: 11). Výbojné projevy jazykového vlastenectví Bolzano odsuzoval. Radikalismus
Sabiny, Sladkovského či Friče odsuzoval také Havlíček. Bolzano s Havlíčkem nevěřili
v úspěch násilné revoluce, ani s ní nesympatizovali. Vzhledem k poměrům pro ně byla
představa těchto radikálů zcela scestná (Vozka 1937: 6). Bolzano ztotožňuje vlast
s hranicemi státu a vlastenectví pro něj znamená zájem o veřejné blaho na území daného
státu, láska k vlasti obnáší stírání rozdílů a zmírnění sociální bídy (Vozka 1937: 7).
Od roku 1842 žije Bolzano u svého bratra Jana v Celetné ulici v Praze. Je často
nemocný, 18. prosince 1848 umírá v 67 letech. Je pochován na Olšanech za doprovodu
přátel, obdivovatelů a žáků (Soják 1948: 30).
Postavu Bolzana nelze oddělit od politické a kulturní přetahované pokrokových sil
rostoucího měšťanstva na jedné straně a metternichovského policejně-byrokratického
režimu spolu s katolickou restaurací na straně druhé. „Bolzanův proces“ představuje
měření sil reakce a pokroku. Bolzano byl sice odstaven, ale nezlomil se, dosáhl mravního
vítězství vůči slepé poslušnosti (Loužil 1978: 7).
Před císařem Františkem se však zprvu situace vyvíjela jinak. Z pobělohorské
„doby temna“ postupně vyrostla zjevná potřeba jistých reforem rakouského mocnářství,
založeného na feudálních vztazích, již si uvědomovali i sami vládnoucí činitelé. Již za
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Marie Terezie byla krize feudalismu v Rakousku zřejmá. Tereziánské reformy a vzápětí
reformy josefinské, v duchu osvíceneckého absolutismu upevňující státní moc, nemohly
sice vnitřní nesoulad feudálního řádu odstranit, na čas ale odsunuly jeho pád. Po
prohraných válkách s Pruskem mělo být hospodářské zaostávání Rakouska vyrovnáno
kapitalistickou proměnou zemědělství, zakládáním manufaktur a rozvojem obchodu (Berka
1981: 8). To vyžadovalo uvolnění pracovních sil svázaných feudálními svazky, podporu
kapitalistických výrobních vztahů ve městě i na venkově, rozproudit podnikání a obchod.
Právě s takovými úmysly Josef II. osnoval své zásadní reformy.
Zrovna v roce Bolzanova narození – 1781 – Josef II. zrušil nevolnictví a vyhlásil
tolerančním patentem náboženskou snášenlivost. To mělo ekonomicky aktivizovat také
nekatolíky i omezit vliv katolické církve. Zrušení nevolnictví zase přineslo růst
obyvatelstva a příliv lidí do měst. Josef II. zaváděl opatření proti pozemkové šlechtě (aby
tak podpořil kapitalistickou zemědělskou výrobu) i katolické církvi, kterou se snažil
podřídit státu (Berka 1981: 8). Josefinské reformy, napomáhající buržoazii, vyvolávaly
odpor šlechty a duchovenstva, jež se nechtěly vzdát svých výsad. Buržoazní francouzská
revoluce a napoleonské války jej jen posílily. Leopold II. se ještě uvolil pouze k několika
ústupkům, ale císař František I. se naopak již zcela záměrně snažil tento josefinský trend
zvrátit a Rakousko se stalo baštou evropské kontrarevoluce. Zavedla se přísná cenzura,
zesílil policejní dohled, opět se podporoval ideologický vliv katolické církve. Myšlenky
francouzské revoluce byly zapovězené. Ani porážka císařské Francie, tamní restaurace
monarchie a vítězství absolutismu po vídeňském kongresu nezvrátily nakonec revoluční
vývoj. Roku 1817 se proti starým pořádkům ohrazuje německé studentstvo, což najde svou
odezvu také v Rakousku, ba i v řadách kolikerých reformně laděných kněžích. Kolem roku
1820 dochází v Rakousku, a zvláště na území Čech a Moravy s množstvím manufaktur,
k průmyslové revoluci. Ta v sobě nese boj dělnictva za lepší sociální a pracovní podmínky
(Berka 1981: 10).
„Svatá aliance“ Rakouska, Pruska a Ruska usilovně potlačovaly každý projev
národně osvobozeneckého hnutí v Evropě, leč marně, jak ukázala červencová revoluce ve
Francii a listopadové polské povstání v roce 1830. Vzestup hospodářské moci i politického
sebeuvědomění buržoazie a trend revolučního tažení utlačovaných národů v rámci
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mnohonárodnostních monarchií, vyvrcholily rokem 1848. Revoluční události toho roku ve
Francii a následně ve Vídni, v Praze i Maďarsku zasadily rakouskému feudalismu
konečnou ránu. Zrušení poddanství a formální rovnost občanů před zákonem završily
přechod od feudalismu ke kapitalismu. Vedle buržoazie se tak vyprofilovala dělnická třída.
Odrazem jejích nároků a potřeb je tak i první program Svazu komunistů – Manifest
Komunistické strany (Berka 1981: 11).
Na pozadí těchto společenských proměn se odehrává také národní obrození Čechů a
Slováků. Proces hospodářské, kulturní a politické emancipace urychlila josefínská politika.
Z negativního hlediska v rámci centralizace státní správy byl prosazován jako jednotný
úřední jazyk němčina, stejně tak němčina nahradila roku 1784 latinu jakožto univerzitní
vyučovací jazyk – to vyvolalo nevoli na české straně a zaselo touhu po rovnoprávnosti.
K tomu se přidaly nacionalistické sklony u německých studentů. A tak se státnímu
germanizačnímu úsilí stal hlavní odezvou zájem českého národního obrození o pozvednutí
jazyka, kultury, zájem o uměleckou i vědeckou tvorbou v národním jazyce (Berka 1981:
12). V národním hnutí došlo postupně též k polarizaci, kdy proti konzervativní části české
buržoazie s australoslavistickým stanoviskem vystoupila pokroková část s radikálně
demokratickým programem politickým a sociálním (Berka 1981: 13).
S josefinismem nahrazuje barokní religiozitu strohá praktičnost osvícenství.
Záležitosti duchovní a církevní musí ustoupit blahu státu a zájmům občanského života.
V tomto klimatu je Bolzano vychováván. S Kantovou Kritikou čistého rozumu dochází
k stěžejnímu obratu ve filozofii, kdy je metafyzická „filozofie světa“ nahrazena kritickou
„filozofií jáství“ (Loužil 1978: 11). Bolzano se s Kantovou filosofií subjektivismu nakonec
vypořádá, každopádně si Kanta váží. To už ovšem neplatí o idealistické německé filozofii,
která na Kanta navazuje. Bolzano se zcela distancuje od její idealistické dialektiky (Černý
1981: 22). Spekulativní konstrukce ve filozofii Fichteho, Schellinga a Hegela jsou pro něj
zcela nepřijatelné. Ideové pozadí Bolzanova vývoje je tak udáno dvojí kulturní tradicí –
jednak josefinským osvícenstvím, jednak romantickou idealistickou filozofií (ač v tomto
případě negativně). Na každý pád není jen příjemcem, ale také spolutvůrcem duchovního
profilu doby (Loužil 1978: 12).
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Část Bolzanových prací setrvávala v rukopise a dočkala se vydání až po jeho smrti.
To platí i o díle O nejlepším státě, jež patří k významným politicko-sociálním utopiím 19.
století. Bolzano ovlivnil myšlenkovou a sociálně politickou orientaci mladé generace české
pokrokové inteligence první poloviny 19. století (Novotný 1982: 16). V tomto smyslu
přinesl podle Seidlerové Bolzano dvě věci: jednak příklad osobního osudu, vypovídajícím
o špatnosti režimu, jednak obeznámení se základními definicemi buržoazní ideologie.
Socialistické prvky Bolzanovy ideologie zůstaly víceméně opomenuty – buržoazie ještě
nevnímá jejich nebezpečnost a dotčené lidové vrstvy jsou ještě daleky potřebě vlastní
soustavné ideologie. Později, v době formování ideologického podloží proletariátu, jsou již
tyto prvky zastaralé. Touto situací došlo k tomu, že Bolzanovu učení o společnosti se u nás
nedostalo opravdového ideového a teoretického pokračování (Seidlerová 1963: 148).
Bolzano byl rovněž geniální logik a matematik, leč z jeho stoupenců se nenašel
nikdo, kdo by kreativně navázal na jeho teoretické vědecké dílo. To bylo zapomenuto,
načež pak ve 20. století bylo opět objevováno. V tomto ohledu se však ukazuje paradox, že
zatímco v našem domácím prostředí byl Bolzano dlouho vnímán zejména jako osvícený,
sociálně-etický a nábožensky reformní myslitel (též u M. Červinkové-Riegrové a E.
Wintra), přičemž jeho vědecké dílo zapadlo kamsi na okraj zájmu, ve světe je Bolzano
naproti tomu znám právě jako geniální matematik a logik, zatímco jeho ostatní počiny stojí
stranou jako nepodstatné a historicky odbyté (Loužil 1978: 9).
Pro utopisty je typické, že zabíhají v popisu svého ideálního systému do detailních
podrobností (jako tomu je např. i u Fouriera). Jsou připravení začít s výstavbou hned zítra,
vykreslují přesnou podobu domů, ulic, oblečení… Aniž by však ukazovali cestu, jak
k takovému uspořádání zdárně a reálně dojít. Bolzano do této charakteristiky extrémně
detailního popisu natolik nespadá, realizaci své utopie totiž vkládá do rukou třeba i
vzdálené budoucnosti, s různými přechodnými fázemi a opatřeními a s iniciativou „shora“,
je nerevoluční. Ty poslední detaily pro něj nejsou tedy natolik zásadní. Jednoznačně však
mezi utopisty patří svou neznalostí a opomíjením hlavních zákonitostí vývoje, není s to
uvést sílu, jež by novou společnost ustavila (Seidlerová 1963: 127).
Takovéto sociálně politické utopie vystihuje zejména odtrženost těchto projektů
přestavby od společenských vztahů, od existujících poměrů a od třídního boje. Tyto
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projekty jsou typické pro počátky kapitalismu, kdy proletariát nebyl ještě zformován do
samostatné politické síly, byl objektem zájmu utopických socialistů, ale ne subjektem
společenských změn. Věřili v účast vyšších vrstev při tvorbě rovné společnosti. Hodnota
utopického socialismu tkvěla v kritice vznikajícího kapitalismu a v zájmu najít způsob
dokonalejšího uspořádání. B. Engels poukázal na jeho hranice, když mu vytkl, že nedovede
kapitalistický způsob výroby a jeho následky vysvětlit, a tudíž se s ním ani vyrovnat.
Podstatou však bylo vyložit tento výrobní způsob jak v jeho dějinné souvislosti (a tedy
nutnosti pro dané období, spolu s tím tedy i nutnosti jeho zániku), tak rozkrýt jeho vnitřní
povahu. K tomu se propracoval právě až vědecký socialismus (Novotný 1982: 8).
Do českých zemí proniká – v důsledku opožděného hospodářského a společenského
vývoje – širší ohlas utopicko-socialistických představ (mimo kruhy intelektuálů) teprve ve
40. letech 19. století (More, Camanella, Mably aj.). Navíc vesměs zprostředkovaně. Svého
druhu byl Bolzanův sociální projekt v takové komplexnosti ojedinělý, Steinovy
interpretace dobového sociálně politického myšlení západní Evropy způsobily v Čechách
to, že další takové klasické projekty zde nevznikly. Kolem poloviny 19. století už nebyly
utopické státní projekty pro naši společnost lákavé. Vědomí nezbytnosti rozvoje
kapitalismu se pojilo s předpokladem dalšího národního vývoje. Zároveň si česká
buržoazie uvědomovala rozpory buržoazní společnosti. Ani v zaostalejších českých
poměrech nepředstavovaly ideály utopického socialismu a komunismu schůdná
východiska. Tímto se u mnohých už tehdy zvedla nevole, ba až odpor k socialismu a
komunismu v jejich neopracované utopické formě, protože jim neposkytovala vidinu
dalšího společenského progresu (Novotný 1982: 10).
Podle Plojhara je Bolzano „sociálním utopistou, který spojuje křesťanský názor
s pokrokovým sociálním cítěním“ (Bolzano 1952: 6). Bolzano uplatňuje „křesťanské
zásady v sociální praxi“ (Bolzano 1952: 4). V jeho pojetí se „užívání každé věci má vždy
dít ve prospěch celku“. Na logice staví veškeré vědecké poznání, na rozumu rovněž
zakládá mravní jednání. Řídí se zásadou „Zvol ze všech možných jednání to, jež, uvážíš-li
všechny následky, nejvíce pomůže blahu celku.“ (Bolzano 1952: 5).
Bolzanova utopie dokonalého státu se prvotně zformovala patrně ve 20. letech po
opuštění univerzity. Ideově vychází z předešlých exhort vedených směrem ke studentstvu,
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zvláště z těch, které se zabývaly kritikou soudobých sociálně-politických poměrů. Finální
podobu pak dílo dostalo počátkem 40. let, Sociální a národnostní konflikty buržoazní
revoluce roku 1848 jej odradily od vydání díla. Spis O nejlepším státě tak vyšel až roku
1932 německy, po dvou letech pak též česky. Bolzana k projektu ideálního uspořádání
společnosti vedla touha zabránit strastem a zlu, které lidstvo souží, na základě poznání, že
hlavní přítěží jsou zvrácené státní ústavy. Přemýšlel tedy nad podobou takového státu,
který by co nejlépe naplňoval požadavek obecného blaha. Ke změnám má docházet
postupně, s citem, s ohledem na aktuální vývojový stupeň daného státu a specifikum života
národa (Novotný 1982: 17). V následující kapitole se podíváme blíže na jednotlivé prvky
tohoto Bolzanova konceptu organizace lidské společnosti.

2.2 Ideální organizace lidské společnosti
Bolzano je ve svém díle přesvědčen o tom, že lze společnost uspořádat moudře a
najít její dokonalé uspořádání, zbavit ústavy chyb a společnost jako takovou
nespokojenosti. Podotýká, že vždy bude existovat určitý podíl nespokojených, ale tak tomu
bude z lidské přirozenosti vždy, nehledě na to či ono státní zřízení. Připouští zároveň, že
každé zřízení má i své stinné stránky, pročež pak záleží na poměru dobrého a zlého. Jde
mu o maximální možnou míru dosažení obecného blaha (Bolzano 1952: 12).
Ve své práci O nejlepším státě rozkrývá, jak by toto dokonalé státní zřízení mělo
vypadat, nikoliv už to, jakým způsobem ho docílit. Představuje totiž své dílo jako teprve
námět k přemýšlení a k dalšímu rozpracování, dílo, které je otevřené konstruktivní revizi
případných chyb, a teprve poté má přijít hledání cest k realizaci. Záleží totiž i na stupni
vývoje té které společnosti, nakolik je připravená reformy úspěšně uskutečnit, a také na
cílech daného státu. Na každý pád se se nemá jednat o změnu náhlou, která by napáchala
mnohé škody, ale mají být připraveny přechodné změny, které transformaci usnadní. Tyto
přechodné změny však mohou být ustaveny až po té, co lidé moudří, učení a významní
dojdou v návaznosti na Bolzanovo dílo konsensu ohledně konkrétní podoby reforem, které
mají být pro utvoření dokonalého zřízení podniknuty (Bolzano 1952: 9).
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Bolzano spatřuje příčiny bídy v nesprávnosti rozdělení statků nebo také v tom, že
velká část země leží ladem (Bolzano 1952: 13). Kritizuje např. dědičnost hodností a úřadů
v některých státech, pokrokově hájí požadavek účasti lidu na vládě, rovnoprávnost žen
s muži, právo na práci. Pro Bolzana není řád věcí dán Bohem ve své strnulosti, ale Bůh
obdařil člověka darem rozumu, aby jej užil právě k pokroku a stálému zlepšování svého
života na zemi (Bolzano 1952: 14).
Účelné, dokonalé a nejlepší státní zřízení je to, které souzní s dobrem a blahobytem
tak, jako žádné jiné zřízení. I přes rozdíly v místních poměrech a době je všude natolik
stejný společný základ, že vedle toho, co měnit lze, je i něco, co má být pevně zakotveno
v ústavě každého účelně zřízeného státu. A o takovýchto nutných institucích právě
Bolzano ve svém díle pojednává. Totiž s lidskou nedokonalostí je nutno přirozeně počítat,
dobrá ústava by tudíž měla zajištovat blaho občanů a být upravena tak, aby netrpěl celek,
nehledě na svévoli úředníků a vykonavatelů moci zaručovat to, že bude vždy jednáno
v obecném zájmu, nikoliv ku prospěchu sobě (Bolzano 1952: 16).
Občanství, rozsah a členění státu, zákonodárství, vláda
Kdo je členem státu účelně zřízeného? Každý zájemce může se stát občanem
takového státu a požívat tak svých občanských práv, pokud zároveň přislíbí poslušnost
k státním zákonům a přijme i své povinnosti., jež jsou vymahatelné i násilím. A z tohoto
svazku stále přitom vzchází celkově více užitku než škody. Z občanského svazku se občan
nemůže vyvázat, jak se mu to zrovna hodí, při provinění si trest musí odpykat. Ve státě
mohou pobývat i cizinci, pokud nejsou státu na škodu a zároveň jsou s to uvést platný
důvod, proč se formálně nehlásí do státu (např. přechodný pobyt). Každopádně i pro ně
platí přinejmenším všeobecně vyžadované zákony daného státu a v případě prohřešku
může být takový cizinec potrestán nebo z území vyhoštěn, pakliže budou stále místa, lidé
nebo národy existující mimo území státu (Bolzano 1952: 17).
Bolzano však doufá, že se jednou lidstvo jako celek stane jakousi jednotou,
společným útvarem, který bude vázán alespoň v základu jednotnými povinnostmi, že bude
„celé lidstvo jedním státem“ (Bolzano 1952: 18). Ať už se jedná o svazek ve formě spolku,
unie či federace všech států. Účelně zřízený stát rovněž umožní, ba podpoří existenci
dílčích sdružení uvnitř sebe, ať už v podobě rodin, náboženských společností nebo
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pracovních spolků. Sousední rodiny vytvoří obce (každou zhruba o sto rodinách), jejíž
členové se dobře poznají a vyjdou si vstříc ve svých potřebách. A obce samotné si opět
mohou navzájem pomáhat ve spolku s obcemi dalšími. Taková sdružení (každé čítající
opět asi sto obcí) radí Bolzano nazývat okresy, kraji, župami. A nakonec bude účelné tvořit
i sdružení zahrnující plus mínus sto okresů či krajů, které Bolzano nazývá zeměmi
(Bolzano 1952: 19).
Podle Bolzana by žádný občan neměl být zcela vyloučen z účasti na zákonodárné
moci. Vždy by měli rozhodovat ti, kdo jsou znalí věcí, mravně kvalitní a jejichž poměry a
vlastnosti umožňují očekávat užitečnost v jejich účasti na rozhodování. Předmět
rozhodování by se jich měl nejlépe i nějak týkat a dané rozhodnutí na ně nějakým
způsobem dopadat (nemají-li právě naopak být nestrannými rozhodčími těch, kdo jsou
zainteresovaní a ve věci se neshodují). Míra účasti na spolurozhodování má být
odstupňována podle typu a okolností případu na takové případy, kde postačí rozhodnutí
určitých jedinců, dále na ty, kde je třeba souhlas většího počtu občanů, a pak na takové,
kde by hlasoval každý dospělý občan (a který zároveň není zločinec). Zařazení případu
bude dáno povahou věci, nebo obecnými pravidly. Avšak z rozhodovacího práva by byli
vyloučeni všichni ti, kteří o dané věci nic nevědí, kdo nejsou ve věci nijak zainteresovaní
či jsou bez dostatku dobré vůle (Bolzano 1952: 19).
Právo k podávání návrhů má být obecné. A pokud projde takový návrh přes výbor,
který posoudí jeho užitečnost, postoupí pak tento návrh na shromáždění k lidu, který o něm
bude hlasovat. Posoudí se, zda a nakolik výhody jedněch vyváží škody jiných, přičemž těm
kdo na zřízení tratí, je škoda vyrovnána stanovením odškodného. Dokonce v případě, že by
mělo opatření poškodit nějaké jiné, nepřítomné skupiny, zvolí se zástupci zájmů těchto
lidí. Bohužel co se týče úskalí rozhodování o tom, kdo splňuje pro daný účel dostatečnou
úroveň mravní, rozhled a poctivost, aby mu bylo přiznáno hlasovací právo, a kdo již ne,
ponechává Bolzano teprve potenciálním realizátorům, kteří budou potřebovat vytvořit
všelijaké předpisy, které by toto měly řešit. Rozhodně neschopnými rozhodovat by byli
prohlášeni ti, kdo by ze zloby či nepřejícnosti bránili prospěchu jiného, ač sami bez újmy
(Bolzano 1952: 21).
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Protože prostá většina lidu stačí pro schválení či zrušení zákona, a v takovém lidu
všelijakého věku, znalostí a zkušeností se snadno stane, že převládnou vášně nad
rozumem, bude potřeba ustavit radu starších, jakýsi pojistný orgán, kterým bude muset
projít každé usnesení z lidového shromáždění. Do této rady budou voleni pouze občané
starší 60 let (výjimečně od 40 let) a kteří prokázali poctivost, bystrost a rozhled a ustáli bez
úhony nejednu životní zkoušku. Tito členové rady se pak musí usnést téměř jednomyslně,
přesně řečeno většinou devíti desetin hlasů (nikoliv pouhou prostou většinou, jako lid).
Každá samosprávná oblast má mít takovouto svou radu (aspoň o 10 členech, volených na 3
roky), která tedy může zavést či zrušit jakýkoliv zákon, byť by bylo její rozhodnutí
v rozporu s výsledkem hlasování lidu. Jestliže se totiž tito starší ve své moudrosti a
šlechetnosti na věci shodnou, lze se domnívat, že je to jejich rozhodnutí správné. Avšak
protože je lid spíše motivován řídit se zákonem, na kterém se sám usnesl, prochází návrh
hlasováním nejprve u lidu. Dostanou tedy napřed příležitost usnést se a nést zásluhu na
opatření sami (Bolzano 1952: 24).
Pro řízení státu je třeba znát spoustu okolností, rozumět státním financím a různým
vztahům zájmů, vnímat priority a mnoho dalšího. V zájmu státu je vzdělávat od mládí co
pokud možno nejvíce lidí, kteří budou mít takové odborné vědomosti a znát soudobé
poměry ve státě. A není v silách jediného člověka, aby získal všechny vědomosti odborné i
přehled o potřebách a silách státu. Takto má být po ruce v každé zemi určitá vrstva lidí,
která bude rozhodovat tehdy, bude-li třeba pro rozumné usnesení těchto znalostí. Zkrátka
jde o případy, kdy většina lidu pro nedostatek takových znalostí nebude s to o věci
adekvátně rozhodnout. Nebo bude nutné jednat rychle a nebude čas vyslyšet všechny
relevantní hlasy. Je tedy třeba lidí, kteří by měli právo a povinnost rozhodovat jménem
ostatních (Bolzano 1952: 25).
Takovýto souhrn osob nazývá Bolzano vládou, státní správou či úřadem (jednotlivce
nadále činitelem, úředníkem, funkcionářem). Tito činitelé budou placeni těmi, o jejichž
zájmy pečují – na úrovni obce tedy na obecní náklady, okresní činitelé penězi okresu,
zemské má platit země a vládu státu má vyplácet stát, v případě státního spolku pak toto
soustátí. Protože se časem mění poměry, stářím schopnost výkonu, smýšlení, možno i
bezúhonnost apod., má být takový úředník volen do funkce vždy na jeden, dva či tři roky.
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Ovšem může být volen opakovaně. Bolzano radí nevyměňovat je zbytečně, totiž obecně
platí, že čím více získané praxe, tím je úředník ve své funkci užitečnější. Ústavou a zákony
pak bude stanoveno, o čem sami vydávají nařízení, kdy je vydávají sice sami, ale výhradně
po vyslechnutí jiných osob (např. vědecké odborníky), nebo kdy naopak věci předkládají
celku (obcí, okresů, země atd.) k rozhodnutí. Žádná instance nesmí sama rozhodnout o
zákonech trvalé platnosti a mířených do ústavy, o tomto smí rozhodovat pouze lid
(Bolzano 1952: 26).
V každé instanci má vždy jeden člen jakožto předseda vést jednání, přičemž o
každém usnesení rozhodne prostá většina. Nastane-li vyrovnaný stav, přihlíží se
k váženosti členů té které strany (např. kolik čítá členů rady starších apod.). V těch
případech, které lid nedovede adekvátně posoudit, má vláda co pokud možno pokaždé
informovat veřejnost, o čem chce rozhodnout a vyslechnout si její názor, i když jej nemusí
nikterak zohlednit. Každoročně pak vláda vydává tištěnou zprávu o veškerých svých
jednáních a usneseních (Bolzano 1952: 27).
Nejúčelnější pak bude, když si bude lid volit tyto správce veřejných věcí sám,
v počtu sobě velikostí úměrnému. Vzdělání by mělo být stejnoměrnější a potřebné znalosti
pro tyto funkce tak obecně dostupnější a rozšířenější. Na úrovni obce, kde se lidé znají, se
vyberou takoví kvalitní zástupci snadno, těžší to však bude na úrovni kraje, země, státu.
Tady mají vyvolení zástupci nižší úrovně vždy navrhnout dvojnásobek žádoucího počtu
členů do funkcí v širším správním celku, a ti že už si mezi sebou tu polovinu nejlepších
z nich sami vyberou. Navrženi šlechetnými totiž jistě sami budou natolik šlechetní, že
tento úkol zvládnou v nejlepším zájmu všech (Bolzano 1952. 29).
Při volbách se nejprve sejdou všichni hlasující a navrhnou a okomentují si kandidáty.
V další schůzi pak přichází hlasování. Dohlíží se na poctivost voleb, děti s urnami od
každého vyberou lejstro se jménem voleného a posčítají na vyvýšeném, viditelném místě
za mřížovím. Nabízenou funkci ovšem může jedinec odřeknout (Bolzano 1952: 30).
Donucovací zřízení, svoboda, rovnost
Stát musí dohlížet i na to, aby ustavené zákony byly také dodržovány, a být
připraven zasáhnout a v případě nutnosti trestat. Taková moc, která bude vyžadovat a
zajišťovat dodržování zákonů, musí být přítomna již na úrovni obce. Účelné je rozdělení
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takové moci na tu, která vydává pokyny (rozhodčí, rychtář, šerif), a na tu, která na příkaz
koná (policejní zřízenci, stráže). Rozhodčími musí být osoby soudné, charakterní a
bezúhonné. U výkonných orgánů záleží velmi na jejich tělesné zdatnosti, ale i na jejich
celkovém založení, aby nedošlo k zneužití zbraně, svévoli při výkonu nátlaku,
neopodstatněnému násilí apod. Těmto institucím každopádně přináleží pouze lehčí případy
kázně a trestu. Těžší tresty a pokuty spadají pod vyšší stolice – okresní, zemské soudy atd.
I ty se ale budou řídit vydanými předpisy, se kterými se v základních bodech budou občané
seznamovat už ve školách (Bolzano 1952: 31).
Stát však bude mimo to potřebovat také moc o větší síle, ať už pro obranu při
napadení z vnějšku nebo pro potlačení vzpoury uvnitř státu. Na cizí vpád je třeba se
připravit, zahraniční situace se musí sledovat. Každý občan bude cvičen se zbraní a
vychováván k obraně. Sami občané tedy budou vojskem, bude-li potřeba. Zbraně přitom
nebudou uloženy u jednotlivců, ale bezpečně a v pohotovosti přechovávány u úředníků a
vlády. Celý národ pak ve zbrani, bijící se za svůj život, volnost, rodinu, bude mít převahu
nad nájemnými cizími vojsky, která by navíc v případě vítězství nezískala nic než mrtvoly
a vypálenou zem (Bolzano 1952: 32).
A sice že v nejlepším státě nehrozí vnitřní pokusy o převrat z dosud historicky
známých důvodů (vinou špatné ústavy vzniklá bída a zoufalství, nebo přívrženci
jednotlivce, uplaceni penězi či sliby snažící se o reformu), muselo by k takovým vnitřním
bouřím dojít z jiných, dosud nezaznamenaných motivů. Do bídy totiž bude v účelném státě
možné upadnout do bídy jen vlastním zaviněním a druhá situace nenastane proto, že
v nejlepším státě nevyvstane nikdy jednotlivý občan s takovým bohatství či vlivem, že by
si větší množství lidí mohl podmanit. A kdyby se třeba většina občanů měla přece jen
násilím vzepřít – například nějakému zákonu prosazenému či zamítnutému radou starších –
našli by se jistě i tací, kteří to se státem myslí dobře a kteří by zburcovali vyšší instance, a
také sami by potlačovali buřičství a na povolání by šli do boje stát hájit. Takto vzniklé
přesile se pak vzbouřenci jistě vzdají, zvlášť při naději, že s nálepkou pomatenců budou
souzeni shovívavě. V takové situaci by navíc vlastně stanuli spoluobčané proti
spoluobčanům, i s národními vzory. A již od dětství bude každý veden k tomu, že je hanba

46

vzpírat se občanům ve zbrani ve jménu státu. S tím vším jistě k žádným větším
krveprolitím v našem státě nedojde (Bolzano 1952: 34).
Vstupem jedince do společnosti se zákonitě omezuje volnost jeho jednání. Jedinec
se tímto vstupem aspoň v něčem vzdává možnosti jednat tak, jak by sám chtěl, právě ve
prospěch vůle celku. Lidem počestným a rozumným není na obtíž, mají-li se podřídit
něčemu, co přinese více dobrého než škodlivého jak celku, tak jim samotným. V nejlepším
státě má být občan ve své svobodě omezován tak nějak přirozeně tím, že nebude vystaven
svodům a pokušení (zisku, vyhnutí se újmy či trestu), jež by ho snad mohlo svést k něčemu
zlému. Ve státě takto zřízeném je skutečná svoboda (Bolzano 1952: 35).
Co se týče požadavku naprosté rovnosti práv a povinností všem občanům bez
rozdílu, není podle Bolzana rozumný. Přirozeně se totiž lidé od sebe liší svými potřebami a
silami a není tedy vhodné klást požadavky nebo přiznávat práva všem stejná. Rovnost je
rozumná tehdy, nedá-li se ospravedlnit rozdílnosti sil nebo blahem celku (Bolzano 1952:
36). Nesmí docházet ke svévolné nerovnosti, k neopodstatněnému protěžování kohokoliv a
ke škodě ostatním. Bolzano neuznává nerovnost vyplývající z privilegií získaných rodovou
příslušností a majetkovou nerovnost. Neprosazuje však naprostou rovnost majetku (kterou
neshledává ani možnou, ani žádoucí), naopak pílí a spořivostí má člověk nárok nastřádat si
třeba i nadprůměrný majetek, ale vylučuje obrovské nahromadění majetku, které dřív či
později člověka mravně zkazí (nebo jeho potomky). Velké bohatství svádí ke korupci, jak
bychom to nazvali dnes, zkrátka takový jedinec postupně získá nebezpečný vliv na
množství občanů, kteří mu za úplatu mohou v různých osobních zájmech být zlákáni vyjít
vstříc. Časem bude prostě tímto pokušením sveden a naučí se tento vliv využívat. Navíc
takovým výrazným zbohatnutím jednoho ostatní zákonitě zchudnou (Bolzano 1952: 36).
Bolzano přiznává, že velká koncentrace majetku v rukou několika jedinců měla
význam v minulosti, v dobách, kdy většina lidí neviděla potenciál využití tohoto bohatství
k vyšším účelům. Dobří a vzdělaní jedinci měli takto prostředky pozdvihnout kulturu a
přinést společnosti pokrok. Tato nerovnost tedy kdysi posloužila pro dobro celku. Ve své
době se však domnívá, že již není takováto nerovnost třeba, ba naopak je do budoucna
spíše na škodu. Vzdělání se už dostatečně obecně rozšířilo na to, aby závisel pokrok na
vůli několika majetných osob, v účelně zřízeném státě jsou jiné cesty k dosažení cílů.
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Obecně prospěšný podnik se ufinancuje z daní, pakliže se odhlasuje. Je pouze nutno
přesvědčit občana o prospěšnosti tohoto podniku. Pokud občané neshledají výdaj za
opodstatněný, bylo by tím spíš jedině na škodu, kdyby se peníze na takovou věc přece
užily, a to v důsledku toho, že by byly v majetku nějakého jedince, který by s nimi naložil
po svém, nehledě na blaho celku, ba spíš právě k jeho škodě, protože jak už bylo řečeno,
zbohatnutím jedněch musí jiní zchudnout. Spotřebovaly by se tak peníze způsobem, jaký
většina společnosti neshledala přínosným. Ani argument, že s majetkem lze konat dobro,
nepovažuje Bolzano za udržitelný. Totiž v účelném státě nikdy nemá být na vůli jedince,
jak bohatství využije. (Bolzano 1952: 38).
Nadále je tak postupnými reformami potřeba zajistit majetkové vyrovnávání. Nikdo
by ve svém živobytí neměl být odkázaný na vůli dobrodinců. A bohaté (či jejich potomky)
tím zachráníme před jistou zkázou, které by nakonec podlehli. V rozumném státě je
bezvýhradně nutné zrušit také veškerá dědičná privilegia. Nikdo nesmí být zvýhodňován,
nebo naopak znevýhodňován, na základě svého původu. Pohlížet na předky se má pouze a
jedině při výchově. Protože vlastnosti se mohou dědit, je třeba zaměřit se právě na
podchycení a případnou nápravu takových nežádoucích vlastností, jejichž projev u dítěte
dědičně hrozí. Zvlášť by neměli být lidé „nižšího původu“ omezování v přístupu ke
vzdělání, k funkcím a úřadům. Záležet by mělo výhradně na dispozicích a osobních
kvalitách, nikoliv na společenském postavení nebo nějakých dědičných nárocích. Instituci
šlechtictví však Bolzano nikterak nezatracuje, jde mu o uchování toho dobrého,
užitečného, a potírání všeho neúčelného, nedovolit zneužívání. S dobrým nehájit špatné a
se špatným nezahazovat i to dobré. Bolzano výslovně doporučuje připomínat potomkům
velikost předků, je-li oprávněná, vyzdvihovat jejich velké činy a ctnostné vlastnosti a dávat
jim tyto za příklad, doslova vyjádřit očekávání, že půjde syn či vnuk v jeho stopách. Ale
neměl by dostat v ničem přednost nebo úlevu, nevážit jeho slovo více než jiné, všeho se
mu má dostat podle vlastních zásluh (Bolzano 1952: 40).
Svoboda v náboženství, svědomí
Nic ve státě by nemělo občana motivovat (ať strachem nebo ziskem)
k předstíranému vyznávání víry. Nesmí se tedy upřednostňovat a jakkoliv zvýhodňovat
jedni na úkor druhých na základě náboženství, které vyznávají. Raději nechat volnost ve

48

způsobu uctívání Boha, než čelit horším následkům z takových zákazů. Nechť si stanoví a
živí své kněze a provozují vlastní obřady a bohoslužby, jen když budou žít v mezích
zákonů státu. Povolen má být i přestup k jinému náboženství, prokáže-li dotyčný
dostatečnou znalost obou náboženství. Hlásá-li někdo náboženské názory obecné škodlivé,
ba protizákonné, bude pachatel souzen a potrestán. Případní stoupenci těchto názorů budou
vzdělanějšími občany nenásilně vedeni, aby se tyto názory vymýtily (Bolzano 1952: 41).
Osvícenskou společností rezonují různá přesvědčení ve vztahu k náboženství –
někteří tvrdí, že stát nemá mít vůbec náboženství, jiní, že má být hlavní pouze rozumové
náboženství, další zase chtějí náboženství potlačovat jako nerozumné, zakazovat pověry
apod., jiní požadují nepopírat nesmrtelnost duše či samotnou existenci Boha. Nemít žádné
státní náboženství může být podle Bolzana chápáno leda tak, že při rozhodování o nějakém
nařízení se mají státní činitelé vciťovat do osob jiných vyznání a domyslet jeho účinek,
pokud se jich má ono nařízení nějak týkat. Pročež je však náboženství kompasem svědomí,
nesmí toto úředník odkládat při výkonu své funkce stranou a naopak jednat v souladu
s náboženskými hodnotami, tím víc, oč důležitější rozhodnutí se jedná (Bolzano 1952: 42).
O větší rozumnosti toho kterého náboženství je však těžko rozhodnout. Avšak žádné
náboženství nesmí být vládnoucí a nadřazovat tak jedny věřící nad jiné. Ti by pak byli
takto svádění k přetvářce, která zase vede k zátěži svědomí. Stát by v této věci leda mohl
povolenými prostředky (např. školou a výchovou) šířit ty náboženské názory, jež pokládá
za blahé a rozumné. Zároveň je stát povinován osvětou mýtit názory bludné a škodlivé.
Musí však zůstat u poučování, postih pro náboženské názory nepřichází v úvahu, je-li jinak
jednání v souladu se zákony. Co se týče šíření státem neschvalovaných názorů, má vláda
postupovat zdrženlivě a citlivě, zvažovat dopady, posoudit okolnosti, zhodnotit míru
nebezpečí takového učení pro stát, poměr škody a užitku a poté se teprve rozhodnout, jak
zareagovat (Bolzano 1952: 43).
Majetek a soukromé vlastnictví
O okolnostech nabytí majetku má rozhodovat stát. Z vlastnického práva vzejde
mnoho dobrého. Avšak věc se má stát soukromým majetkem jedince, je-li to pro celek
užitečnější, než kdyby se jím daná věc nestala (Bolzano 1952: 52).

49

Vlastnictví by se mělo přiznávat či odpírat podle jasně stanovených zásad. Věc by
tak například mohl dostat do vlastnictví jedinec, pokud ta může být k užitku a potřebě jen
jemu. Naopak si jedinec nesmí přivlastnit věc, která jemu samému poskytne pramalý
užitek, zatímco by byla velmi prospěšná jiným. Nejlepší stát také zakazuje vlastníkovi
provést s vlastnictvím takovou změnu, jež by ho znehodnotilo jeho užitnost. Cenu za zboží
si může obchodník stanovit, ale nikoliv přemrštit. Lze tedy říct, že „obchodníkovi se
poskytuje sice značné právo na koupené zboží, nikoli však právo úplné“ (Bolzano 1952:
53). Dále nalezením věci se nestává nálezce jejím vlastníkem. Nález totiž ještě neznamená,
že dovede daný jedinec věc také nejlépe užít. Může mu však připadnout přiměřená odměn,
kdy se ocení činnost a zásluha (nezištného) pátrání, jako i zásluha poctivého oznámení,
nikoli hodnota nálezu. „Právo nálezu“ má být v nejlepším státě zapovězeno (Bolzano
1952: 54).
Ani učinit prací nějakou věc užitečnou nenárokuje člověku mu ji získat do svého
vlastnictví, protože to, že učinil věc užitečnou, ještě neznamená, že právě v jeho rukou
najde největší svůj užitek. Přísluší mu však jistě odměna za odvedenou práci. To stejné
platí pro samotnou výrobu věci. V účelně zřízeném státě nesmí hrabivost a chamtivost
jedinců dojít do takové míry, že by se jí musel celek podřídit (Bolzano 1952: 55).
Vlastníkem vzácné věci může být pouze stát. Vlastnictví takové vzácné věci
jedincem by znamenalo jen marnivost a pošetilý výdaj. Jedná se o předměty vyhledávané a
hodnocené pouze právě pro jejich vzácnost, netýká se to věcí, které jsou třeba i vzácné, ale
hodnoceny jsou z hlediska jejich užitku (např. hodinky; Bolzano 1952: 56).
Každý se může vzdát práva přiznaného vlastnictví, nesmí jej ale namísto toho
převést na nikoho dalšího, kdo by o vlastnictví dané věci měl zájem. Občané si tedy nesmí
libovolně majetek vyměňovat, aby nedošlo k nerovnováze vlastnictví vs nejlepší užitek,
jaká platí při rozdělení statků státem. Vlastnické právo řízené rozumově je tedy provázeno
omezením práva prodeje i darovacího práva. Zrovna tak nesmí vlastník majetek libovolně
půjčit (což totiž přináší užívací právo na věc jiné osobě), a to ani za odměnu, ani bezplatně.
Způsobuje to totiž různé zlořády. „Svoboda půjčování směřuje často přímo proti účelům a
zájmům státu“ (Bolzano 1952: 57).
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V nejlepším státě nesmí kdokoli komukoli půjčovat ani peníze. Takové peníze
poskytnuté bez souhlasu společnosti mohou být totiž užity k mnoha škodlivým účelům.
Každý si bude moci uložit případný přebytek peněz, avšak pouze u státu (obce). Zrovna tak
půjčit si peníze může pouze od státu, dá-li se očekávat, že je správně užije. Na uloženou
sumu stát poskytne mírný úrok (Bolzano 1952: 57).
Bolzano se důrazně vymezuje vůči instituci dědictví majetku. Kromě toho, že děti
nemusí být nejvhodnějším adeptem pro nejužitečnější využití věci, se kvůli dědickému
právu mají děti dopouštět neduhů, jako je bažení po smrti rodičů. Dále děti bohatých
rodičů nemají potřebu být pilné, nic je nenutí k práci či studiu, až na výjimky jim chybí
horlivost a mnoho se nenaučí. Dědické právo mimo to způsobuje nahodilé hromadění
majetku, který pak chybí jiným, kteří chudnou. Jmění po rodičích (a obecně všech
zesnulých) musí tedy připadnout státu. Ten však zároveň musí napřed mít bezpečně
vyřešenou péči o sirotky (Bolzano 1952: 58). Dědit lze pouze věci osobní hodnoty, za
podmínky schválení státem a náhradě její ceny státu. Věci jako obrazy, knihy, obydlí,
hudební nástroje apod., které se neničí a neztrácí hodnotu, se nemají stát soukromým
majetkem (aby neskončily v rukou majetných bez ohledu na jejich největší užitek), pouze
jsou postupovány na určitou dobu užívacím právem k nim (Bolzano 1952: 59).
Vlastnické právo může v důsledku změny poměrů časem zaniknout. Schopnost
užívat jistou věc nejlépe může příslušný jedinec ztratit, nebo se může objevit někdo
potřebnější dané věci. Pro obecné dobro má být tento převod nucený a na povaze poměrů
pak záleží, zda stát převede majetek bez náhrady, nebo původnímu majiteli ztrátu
odškodní. Ztratí-li jedinec věc, kterou nepotřebuje, neztratí vlastně nic (Bolzano 1952: 60).
Rovněž je nutné určovat kupní ceny, výše mezd či odměn za práci. Jasné předpisy o
tom mají rozhodovat pro to či ono místo a určité období. Směna zboží má proběhnout s co
největším ohledem na celek a bez porušení žádného ze zákonů. Prodeje a smlouvy mezi
občany mají probíhat veřejně (banky, trhy), za přítomnosti svědků (Bolzano 1952: 64).
Zaměstnání, výroba a průmysl, obchod
Bolzano vítá zavádění a užívání strojů při práci a ve výrobě. V rozumně
zřízeném státě se práce nachází pro každého. Musí se pouze ošetřit to, aby část lidu
nezůstalo v důsledku zavádění strojové výroby bez výdělku a obživy. Každý vynález je pro
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lidstvo vždy ziskem. Člověku se tím uvolní prostor pro další činnosti, jiné tvůrčí výkony.
Potravin a peněz se má každému dostat podle zásluh. Obec nemá trpět nečinnost či výkon
zbytečného zaměstnání. Neschopní práce (nemocní, děti, staří) mají žít na náklad obce.
Každý se má už v mládí učit rozmanitým výkonům, aby pak střídal různá zaměstnání,
v zájmu zdraví zvláště činnost duševní s prací tělesnou (Bolzano 1952: 67).
Každé zaměstnání, jakkoli užitečné, může mít jen jistý omezený počet
příslušníků, v souladu se zájmem společnosti. Příliš mnoho lidí pro jedno povolání přináší
pro nadbytek jejich nezaměstnanost, nebo pro příliš jednoho druhu zboží není odbyt,
přičemž mohl být spotřebovaný materiál k výrobě užit užitečněji jinde. Tomu je tedy třeba
předejít dozorem státu nad tím, kolik občanů se chce věnovat kterému oboru, aby včas
oznamoval, po kterých zaměstnancích bude poptávka a kde jich naopak bude přebytek
(Bolzano 1952: 69).
Pro dostatečné hmotné zajištění populace je třeba zvláštní péči věnovat
zaměstnáním výrobním či produktivním. Při výrobě je třeba jednak hodnotit návratnost
výroby produktu náklady versus výnos či užitek ze zboží. Výrobky, jejichž výroba je
nákladnější, než je jejich přínos pro společnost, se mají zakázat. Bolzano vítá veškeré
vynálezy, jež usnadňují výrobu a šetří práci. Podniky o větším rozsahu (jako je zvláště
zemědělství) vyžadují sdružení větší skupiny lidí pro tento účel. Vzájemný poměr lidí
v takovémto sdružení nemá být nerovný: všichni účastníci na společném výdělku mají
podíl zhruba stejný. Liší se leda zvláštními výkony a potřebami jedince, nebo tam, kde
jedinec pracuje kratší dobu (ten dostane podíl úměrný k době jeho práce). Určitý kus půdy
(statek) se úměrně množství práce přidělí určitému počtu pracovníků pod společným
vedením. O funkci vedoucího či druhu svěřené práce rozhodnou zdatnost, schopnosti a
sklony (Bolzano 1952: 71).
Problematiku proměnlivosti a nestability zisku obchodníků a domnělé
potřeby regulovat jejich množství by Bolzano řešil transformací obchodníků do státních
zaměstnanců. Ti by tedy měli svůj plat jistý, přičemž generovaný zisk z obchodu by šel
státu. Nerostla by tím majetková nerovnoměrnost a pracovní síla by se užívala efektivně.
Obchodních domů by bylo méně, než kolik jich vzniká z vidiny velkého zisku. Konzument
by zboží dostával laciněji (nižší marže), tlakem státního monopolu na výrobce také v dobré
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kvalitě. Navíc by se s prodejem zboží dalo spojit zdaňování zboží a tím ušetřit množství
úředníků - výběrčích (Bolzano 1952: 73).
Záležitosti pohlavní, postavení žen
Sexuální osvěta mý být prováděna již ve školách, dbát na mravní ctnost a zamezit
všem svodům pudů (obrazy, knihy atd.). Sdružování mládeže má probíhat výhradně pod
dohledem některého dospělého. Člověk se má vyvarovat mravní zkáze a vstupovat do
manželství, přičemž by se mělo jednat o svazek trvalý. Rozvod je přípustný, ale jen ve
zvláštních případech a pouze pro vážné důvody. Manželství nemá nic bránit, ani chudoba,
ani jakýkoliv služební poměr (zde se zjevně odráží Bolzanovy útrapy s kněžským
celibátem), vyjma svazků osob blízkých (Bolzano 1952: 85).
Ve věci hlasování občanů má mít právo hlasovat také žena, ale pouze při jednotě
manželů v hlasování se jejich hlasy započítávají, v případě nejednoty se nezapočítá hlas
žádného z nich (Bolzano 1952: 86).
Bolzano zdůrazňuje důstojnost ženského pohlaví a prosazuje rovnoprávnost obou
pohlaví. Ženy mají stejnou vnímavost pro rovnost, moudrost, blaženost a zaslouží si tedy
stejná práva na zemi jako muži. Rozdíl pohlaví trvá jen na zemi a kromě rozmnožování má
za cíl zvyšovat si ctnost a blaženost oboustranně stejně. Muž má ženu chránit a ctít.
Každopádně muž má být v manželství hlavou a žena první pomocnicí. Práva a povinnosti
jim přináleží stejně vyjma těch, které jsou dány přírodou. Ženy považoval za schopné
stejného vzdělání jako je vzdělání mužské. (Bolzano 2006: 117). Opomíjí však
problematiku uplatnění žen na pracovním trhu.

2.3 Výchova a vzdělávání v Bolzanově pojetí
Bolzano zdůrazňuje význam rodičů ve výchově, ve které mají nenahraditelnou roli. První
péči o děti tedy i ve svém „nejlepším státě“ připisuje rodičům. Pouze v případě
neschopnosti či špatného způsobu života je vhodno děti odebrat a svěřit do péče rodičům
v jiné obci. Novým rodičům se svěří též sirotci. Pro další vzdělání poputují děti do obecné
školy, která bude v každé obci (s dvěma až třemi učiteli) a kterou vyjdou ve 14 nebo 15
letech. Každý občan se má zabývat předměty jako je návod k užívání smyslů, pozornosti a
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myšlení, také tělocvikem k získání obratnosti a utužení zdraví, náboženstvím (tím podle
vlády rozumným a jen se souhlasem rodičů), přírodopisem, zvláště lidským tělem, aby se i
ve zdravovědě a lékařství děti seznámily s užitečným. Nejnutnější lékařské vědomosti
k uchování zdraví by se totiž měly získat už v nižších školách (Bolzano 1952: 50) Dále se
vzdělají v matematice, fyzice, chemii a astronomii, jako také ve čtení a psaní, zpěvu (a
příp. i hře na hudební nástroj), v rétorice a cizím jazyce k dorozumění se ve styku různých
národů. Přiučí se též dějepisu, resp. jen těm oblastem z něj užitečným i v současnosti.
Budou studovat zeměpis, úměrně věku také státní zákony (Bolzano 1952: 44),
V základních bodech se budou občané seznamovat už ve školách s předpisy pro výkon
soudů a trestní či pokutová řízení (Bolzano 1952: 31). Každý člověk by se měl v mládí učit
rovněž nějaké rukodělné práci, ne nutně ve škole (Bolzano 1952: 44).
Bolzano hned vyvrací případnou námitku na zvládnutí tolika oborů v těch několika
letech a stojí si zatím, že při účelné metodě a základních pomůckách se za oněch pět, šest
let učivo zvládne i u průměrného žáka a s průměrným učitelem. Je k tomu jen třeba dodržet
několik zásad: při vštěpování poznatků se musí postupovat v náležitém pořádku. To
znamená sbírat a propojovat vědomostí z různých oborů takovým způsobem, že svou
pestrostí zaujmou duši dítěte a všestranně ho zaměstnají, že následující navazuje na
předešlé a tím je to jasnější a zajímavější. Zkrátka nesmí vzniknout mrtvé vědění, „nýbrž
jen živé a plodné poznání a živé a plodné přesvědčení dítěte“ (Bolzano 1952: 45). Oporou
mají být učebnice, čítanky, utříděné podle již zmíněného pořádku a pojaté formou
vypravování a rozmluv. Šetřit by se nemělo ani s dalšími pomůckami (obrazy, modely
atd.), ideálem bude poznávat ze zkušenosti a názoru. Je nutné dbát především na žákovo
porozumění (Bolzano 1952: 46).
Ve věku docházky do obecné školy se nebudou žáci moci naučit vše k životu
užitečné, je tudíž třeba dbát na další možnosti vzdělání. K tomu poslouží školy nedělní
nebo sváteční. V některých předmětech bude nutno oddělit chlapce a dívky, načež dívky
budou vyučovat ženy. Protože se člověk má vzdělávat po celý život, kromě nedělní školy
se životu prospěšnému naučí z knih. Každá obec tedy má mít knihovnu. (Bolzano 1952:
47).
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Mládež s nadprůměrnými předpoklady naváže na školu obecnou školou vyšší,
výhradně však se souhlasem okresní či zemské vlády, která posoudí, zda není studentů
nadbytek. Vysokých škol bude více druhů. Nastupovat na ně bude mládež už v 15 či 16
letech, nutný tedy bude dohled učitelů a jejich pomocníků. V tomto věku pohlavního
dospívání je totiž žádoucí zamezit styku s opačným pohlavím a městskému ruchu a stýkali
se především s učiteli a spolu navzájem. Výhodou koncentrace mládeže z různých koutů
země na jednom místě jsou získané známosti pro případné budoucí hledání vhodných
kandidátů do funkcí či úřadů (Bolzano 1952: 48).
Chyby druhých mají být výstrahou, dobré příklady druhých vzorem. Musí se hlídat
rizika zhoubného vlivu některých jedinců. Studenti se zároveň nesmí cítit jako pozorováni
a příliš střeženi, ačkoliv budou a být musí. Tomu nejlépe poslouží ubytování studentů ve
vyhrazených ubikacích ve městě, kde budou čas trávit zejména spolu. Někteří spolehliví
studenti mají být vedeni ke spolupráci s učiteli a hlášení případných neduhů, jež by bylo
záhodno odstranit. Učitelé a jejich pomocníci mají bydlení studentů občas navštívit a
zkontrolovat, jak žijí. Také mají povinnost minimálně za pololetí studenty přezkoušet. Při
domnění křivdy bude student opět přezkoušen za spoluúčasti minima dvou dalších učitelů.
A nejlépe bude ustavit pravidlo o průběhu zkoušek veřejně. Nesmí být zkoušen žádný
zvláštní systém někoho z učitelů, ale zaměřovat se na skutečnou vědu a z ní zvláště na to
prakticky užitečné. Především pak nemá být vysvědčení z mládí pokládáno za záruku
stálého uchování příslušných vědomostí a při vstupu do úřadu, kde jsou žádoucí, se musí
dotyčný nově přezkoušet. (Bolzano 1952: 49).
Ostatně jak již bylo zmíněno v předešlé části kapitoly, pro řízení státu je třeba znát
spoustu okolností, rozumět státním financím a různým vztahům zájmů, vnímat priority a
mnoho dalšího. V zájmu státu je vzdělávat od mládí co pokud možno nejvíce lidí, kteří
budou mít takové odborné vědomosti a znát soudobé poměry ve státě (Bolzano 1952: 25).
Vzdělání by mělo být stejnoměrnější a potřebné znalosti pro tyto funkce tak obecně
dostupnější a rozšířenější (Bolzano 1952. 29).
Jak již bylo také řečeno, nikdo nesmí být zvýhodňován (ńebo naopak) pro svůj původ.
Zohledňovat předky se má pouze a jedině právě při výchově. Riziko dědičnosti přináší
potřebu podchycení a případné nápravy takových nežádoucích vlastností, jejichž projev u
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dítěte dědičně hrozí. Zvlášť by neměli být lidé „nižšího původu“ omezování v přístupu ke
vzdělání, k funkcím a úřadům. Záležet by mělo výhradně na dispozicích a osobních
kvalitách, nikoliv na společenském postavení či dědičných nárocích. Oprávněnou velikost
předků lze udávat za příklad ctností a je žádoucí vyjádřit očekávání, že půjde syn či vnuk
ve stopách takového předka. Ale neměl by dostat v ničem přednost nebo úlevu, všeho se
mu má dostat podle vlastních zásluh (Bolzano 1952: 40).
Škola a výchova jsou povolené prostředky, jimiž stát může šířit ideje a názory, které
pokládá za blahé a rozumné, včetně náboženských. Zároveň je stát povinován osvětou
mýtit názory bludné a škodlivé (Bolzano 1952: 43).
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3

François Marie Charles Fourier (1772-1837)

3.1 Životopis, ideové pozadí a historické
souvislosti jeho působení
Charles se narodil 7. října 1772 v Besançonu do
rodiny zámožných obchodníků se suknem. I jemu byla
předurčena dráha obchodníka, avšak požadavek lhát a
klamat mu řemeslo zcela znechutil. Jeho brzy probuzené
sociální cítění působilo rodině mnohé nepříjemnosti.
V devíti letech mu otec zemřel a odkázal značné jmění.
Polovinu měl však dostat až ve dvaceti letech za podmínky
výkonu obchodnického povolání (Fourier 1983: 153).
Fourier tíhnul k poezii a hudbě, s oblibou se oddával fantazírování, nastoupil i ke
studiu. Po dva roky se vzpěčoval nátlaku matky a poručníka vstoupit do obchodní profese,
nakonec ale roku 1791 nastoupil službu v Lyonu jako obchodní cestující. V rámci této
profese procestoval mnoho zemí. V počátcích francouzské revoluce byla situace nakloněna
spekulacím a příležitostem velkých zisků. Fourier neodolal a získanou polovinu dědictví
po otci investoval do bavlny, rýže, cukru a kávy v Marseille. Girondističtí republikánští
povstalci proti Konventu mu však příchozí zboží zabavili a navíc ho donutili účastnit se
bojů na barikádách. Po pádu Lyonu unikl popravě jen díky úplatě žalářníka. Kromě ztráty
majetku tak nabyl odpor k revolučnímu násilí. Revoluční vláda jej iritovala tím víc, čím víc
se zostřoval jakobínský režim. Pozoroval, že Revoluce prospěla jen malé části lidí. Snil o
míru a spravedlnosti, přál si harmonii, tíhnul k humanismu a pacifismu (Fourier 1983:
154).
Nedlouho poté byl odveden do armády a propuštěn roku 1796. Opět si vydělával
jako obchodní cestující, až učinil roku 1798 v Paříži svůj převratný „objev“, z něhož vzešlo
jeho učení. Jednalo se o zjištění odlišné ceny jablek v různých krajích, načež se začal
zaobírat nepořádkem v obchodním a výrobním procesu. Začal kritizovat společenskou
organizaci a rozvíjet svou koncepci harmonického společenského zřízení (Fourier 1983:
155).
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Když se na delší čas stal jeho domovem Lyon, mohl naplno vnímat tamní výrazné
majetkové a sociální rozdíly. Ekonomické a sociální poměry a proměny měl bohatou
příležitost pozorovat i při svých cestách jako obchodní cestující. Z dobré znalosti obchodu
a jeho praktik začal stavět svou kritiku kapitalistické společnosti. Po nezdaru se zasláním
Dopisu Nejvyššímu soudci roku 1803, kde ministru spravedlnosti kritizuje současný
„chaos“ a referuje o své „všeobecné harmonii“, pročež si vysloužil policejní dohled,
věnoval se v dalších pěti letech promýšlení svých teorií o vášních, práci a „harmonii“.
Roku 1808 představil „falansteriánský systém“ vydáním díla Teorie čtyř pohybů. V knize
volá po nastolení „societárního řádu“ a organizování lidstva v harmonické společenství,
s vládou volné hry vášní, čili svobodný a plný rozvoj. Dílo již zahrnuje jeho základní teze
– falansféry, organizaci do skupin a sérií podle vášní, požadavek „poutavé práce“,
odměňování podle práce, talentu a vloženého kapitálu. Kompozice díla je nepřehledná,
nemetodická, místy mnohdy bizarní svými pošetilými detaily. Jeho vize zahrnovala
například i přetváření klima, odsolování mořské vody, rychlé cestování, meziplanetární
styky nebo život lidí ve vzduchu i vodě (Fourier 1983: 157).
Práce nevzbudila ohlas a Fourier nadále doufal a čekal, až jeho kniha zaujme bohaté
a mocné. Díky skromné rentě, kterou mu odkázala matka po své smrti roku 1812, se mohl
nějaký čas věnovat pouze psaní. Během pěti let v osamění ve vsi Bugey stvořil
dvousvazkové dílo Pojednání o všeobecné jednotě (1822) a po sedmi letech vydal Nový
industriální a societární svět, svou nejpřehlednější práci, a v letech 1835-36 dva svazky
Nepravé industrie, v nichž představil finální podobu své teorie „garantismu“, neboli
přechodného společenského zřízení (Fourier 1983: 158).
Dlouhodobé Fourierovo úsilí o rozšíření svých idejí mezi veřejnost začalo přece jen
nést nějaké ovoce a získal první „žáky“ z řad buržoazní inteligence. Roku 1816 se s ním
sešel úředník Just Muiron, který se stal jeho stoupencem, rádcem i mecenášem. Tento
blízký vztah byl výjimkou v jeho samotářství, nikdy se ani neoženil. Byl zastáncem „volné
lásky“, což mu vyneslo zesměšňující nálepku „nemravného blázna“. Uražen se pak Fourier
z Lyonu přesunul roku 1826 do Paříže (Fourier 1983: 159).
Ve 20. letech se dozvěděl o Owenově New Lanarku a narůstajícím věhlasu SaintSimonova učení. Jeho nabídku pomoci ale oba odmítli, načež proti nim namířil svou zášť a
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obvinil je z plagiátorství a šarlatánství. Koncem 20. let se k němu přidali někteří původně
saint-simonisté, později i mnozí lékaři, advokáti, inženýři a jen několik málo dělníků.
Muiron pro fourierismus získal žáka Polytechniky Victora Considéranta. Právě zásluhou
jeho úprav a zjednodušení Fourierových prací se podařilo fourierismus rozšířit nejvíce.
Zatímco Muiron zůstal konzervativcem, Considérant po Fourierově smrti rozvíjel
„socialistickou“ stránku učení i hnutí dále (Fourier 1983: 160).
Fourier však ještě více než následovatele potřeboval peníze pro naplnění svých
projektů. Představoval si, že po založení první falansféry, ideální obce, se projekt silou
příkladu rozšíří po světě, načež lidstvo vstoupí do „zlatého věku“. Leč bezúspěšně apeloval
na mocnáře a bohaté jedince. Stará rodová aristokracie ani noví zbohatlíci však zájem o
změnu světa neměli. K jednomu pokusu o založení falansféry za jeho života však došlo.
Roku 1832 se podařilo fourieristům získat značné pozemky u Houdanu od poslance
Baudet-Dularyho a bratrů Devayových a pokusili se zde vybudovat zemědělskou kolonii.
Financí však bylo málo a dobrovolníci nezkušení. Záliby a „vášně“ z účastníků
predikovanou jednotu nevytvořily. Ze ztrát z první sklizně došlo ke sporům a záměr padl
dříve, než se falansféra v praxi ozkoušela (Fourier 1983: 160).
S počátkem 30. let se Fourier mohl díky hmotné podpoře konečně věnovat plně
svému dílu. Jeho nedůvěřivá a příkrá povaha ho však zároveň uvrhala do stále větší
izolace. Rokem 1835 se naprosto uzavřel, nikoho již nepřijímal, jako nemocný odmítl
ošetřovatele. Od konce léta 1837 upoután na lůžko pak 10. října v osamění zemřel (Fourier
1983: 161).
Jeho přesvědčení o neudržitelnosti stávajícího zřízení zapříčinilo třicetileté sledování
sociálních zlořádů a anarchie. Byl u všech dobových zásadních historických událostí a na
vlastní kůži poznal řadu politických režimů od předrevolučního až po monarchii Ludvíka
Filipa, jež nepřinesly žádná sociální zlepšení. Krize stíhala krizi, rozklad narůstal: rok
1789, revoluční krize, občanská válka, vnější intervence a další sled krizí: 1802 - 1804,
1805, 1807, 1811-1814, 1816-1818, 1826 - 1830, 1833. To všechno jej utužilo v
přesvědčení o nutnosti zásadní změny společenského zřízení (Fourier 1983: 161).
.Fourierovo myšlení zásadně ovlivnily tři životní zkušenosti: revoluční události
v Lyonu v roce 1793, záporná zkušenost s obchodem a problematický vývoj kapitalismu
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první třetiny 19. století. Svým dílem jednak kritizuje kapitalistický systém, jednak hledá
řešení „sociální otázky“. Kapitalistické zřízení je pro něj „světem naruby“, kde se tříští
vlastnictví a brání tak rozmachu výroby a který trpí obchodním parasitismem. Epocha
kapitalismu není s to zajistit obecný blahobyt a odstranit chudobu. Je jen dočasným
stupněm ve vývoji lidstva, Fourier ji nazývá „civilizací“. Lidstvo totiž podle něj prochází
sérií stupňů, od „divošství“ přes „patriarchát“, „barbarství“ až k „civilizaci“, po níž má
přijít „garantismus“ a následně vrcholová éra „harmonie“ (Fourier 1983: 15). Posloupnost
společenských stadií je dána vědeckými a technickými objevy a výrobními změnami
(Fourier 1983: 164).
Největším zlem “civilizace“ je podle Fouriera hospodářská anarchie, která nese
chudobu, krize, stávky, nezaměstnanost a třídní boje. Ekonomický liberalismus považuje
za zdroj bídy a zla, odsuzuje svobodnou konkurenci, z níž plyne sociální nespravedlnost.
Kapitalistický způsob výroby je iracionální a neproduktivní s tím, jak je málo
organizovaný a plánovaný. Velkým neštěstím je obchod a jeho parazitování, všem vládne
finanční a obchodní aristokracie. Dospěl k poznání, že „veškeré politické reformy jsou
neúčinné, nepředcházejí-li jim změny ekonomické“ (Fourier 1983: 163).
Fourier se nevymanil z náruče osvícenského idealismu. Vytýká teologům, filozofům
a vědcům bezútěšné společenské poměry a že člověka nespravili šťastným. Navrhuje
novou „společenskou vědu“, která se bude zabývat příčinami zla a vymezí cesty
k dokonalejší společnosti. Fourierovu filosofii dějin určují tři motivy: poznání o dočasnosti
stávajícího společenského zřízení, odkrytí souvislosti politického a „morálního“ vývoje se
změnami ekonomického režimu a přesvědčení o neodstranitelnosti – ale pouze
„harmonizaci“ – společenských protikladů. V koncepci člověka a dějin následoval
materialismus 18. století, k němuž přidal návod na uvedení člověka s jeho sociálním
prostředím v soulad. V duchu Descarta a Roussaua člověka považoval za „přirozeně“
dobrého. Není třeba měnit člověka, ale společnost přizpůsobit jeho sklonům a potřebám,
objevit „přirozený řád“ (Fourier 1983: 163).
Fourier již chápe dějinný vývoj zpola dialekticky. Epochu „civilizace“ podle něj
určuje rozpad společnosti na dvě znepřátelené třídy, který je provázen hrozbou válek,
revolucí a anarchie. Toto dočasné stadium ustoupí dokonalejšímu řádu. Napřed projde
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přechodným obdobím, tzv. „garantismem“ (societární společnost), v němž se zruší obchod
jakožto parazit mezi výrobcem a spotřebitelem. Sladí se specifické zájmy s obecnými,
splynou třídy, obchod se podřídí zemědělství, výroba se vyrovná spotřebě. Právo na práci
všem zajistí „existenční minimum“ a vymýtí zločiny. V tomto období se položí základ
nového „družstevního řádu“, který se pak všude rozšíří. Poté nadejde věk „harmonie“,
vrchol společenského lidského vývoje (Fourier 1983: 165).
Od jeho myšlení se odrazil historický materialismus nebo například reformistické
hnutí spotřebních a výrobních družstev. Marx a Engels formulovali roku 1848 v Manifestu
mnohá témata shodně s Fourierem. Fourier byl utopistou tím, že neviděl cestu, která by
historicky i logicky vedla k uskutečnění jeho snů. „Sociální přeměnu očekával od síly
příkladu, dobré vůle racionální vlády či štědrosti filantropického kapitalisty“ (Fourier
1983: 169). Spočinul na prahu materialistického a dialektického chápání dějin, jelikož
nebyl s to odkrýt podstatu společenských tříd, proces jejich formování a zákonitost jejich
protichůdnosti. Třídní rozdíly omezoval na majetkové. Nebyl v kontaktu s dělníky,
s nevzdělanými. Jeho dílo zbavené fantaskních prvků a zreflektováno v klasických dílech
marxistů-leninistů získalo v revoluční praxi světového proletariátu nový význam (Fourier
1983: 169).

3.2 Ideální organizace lidské společnosti
Po kritice „civilizace“ přináší Fourier také lék – sdružování. Francouzská revoluce
„sdružování“ haněla jako přežitek feudalismu a brzdu rozvoje individua. S cechy a
bratrstvy v živé paměti buržoazie o to víc tíhla k liberální ekonomii. Fourier revoluční
princip „laissez-faire“ nesl nelibě, pobouřen – po rozkladu cechů – konkurenčním bojem,
jenž hrozil vznikem monopolů. Jedinou cestu k odstranění negativních důsledků volné
soutěže viděl v „sdružování“ na základě spolupráce, jež by se svobody a potřeb svobody
netklo. Přes princip sdružování dospěl k systému „falang“, tedy společenství asi 300-400
rodin. Spotřební družstva pak zbavila jejich členy lichvářských obchodníků. Avšak
obchodní družstvo falanga převyšuje tím, že „sdružuje“ i společnému životu a práci
v rámci jedné falansféry. Societární režim“ má sdružit podle vášní 300-400 zemědělských,
majetkově si nerovných rodin. Falangu utvoří volná hra dvanácti vášní, které ve svých
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kombinacích umožňují vznik 810 různých charakterů. Falanga (uzavřená spotřební a
výrobní společnost, součástí falansféry) tak bude tvořena 1620 lidmi (Fourier 1983: 165).
Falansféra zahrnuje byty, jídelny a společenské mistnosti, jež Fourier do detailu
popisuje. Každá falanga vlastní stovky hektarů půdy v okolí falansféry, kde stojí statky a
průmyslové podniky, jež dodají vše potřebné. Účelem z hlediska ekonomiky je
maximalizovat komfort s minimem nákladů na straně spotřebitele díky společnému
bydlení, stravování a kolektivních služeb. Sociálním záměrem je smazat antipatie mezi
různými lidskými charaktery, názory a majetky v běžném soužití, práci i zábavě (Fourier
1983: 166).
V organizaci výrobních „družstev“ se zájem jednoltivce ztotožní se zájmy kolektivu
a zavládne harmonie mezi výrobou, spotřebou a rozdělováním. Každý bude mít právo na
práci, existenční minimum a sociální zajištění. Soukromé vlastnictví zůstane, také dědické
právo. Majetkové rozdíly jsou přirozené. Soukromé vlastnictví je vlastně jakýmsi fondem,
jehož podíly jsou děditelné a přenosné. Výtěžek práce je dělen jasným pravidlem: 4/12
jsou podíly z vloženého kapitálu, 3/12 odměňují řídící práce a 5/12 připadne na samotnou
práci. Kritizoval jednotvárnost práce a prosazovat rozmanitost a příjemnost práce, čehož se
dosáhne dostatečným stimulem. Práci je třeba organizovat podle náklonností – v „sériích“
(tj. malých skupinách), kde funguje dělba práce a stimul zdravé soutěže. Svoboda volby
podle zálib, neustálé střídání pracovní náplně. Mzda odpovídá práci a talentu jedince,
přičemž jeho oddíl na zisku závisí na výsledcích práce jeho „série“ (Fourier 1983: 167).
Fourier klade důraz na zemědělskou výrobu, ta jediná může zajistit blahobyt.
Průmyslová a obchodní výroba jen doplňuje zemědělskou. Cílem je rozptýlit nezdravá
velkoměsta do venkovských sídel a omezit průmyslové práce a strojovou výrobu na
minimum. Falansféry nepotřebují autoritu ani centralizaci, vojsko nebo polici. Sdružování
zdola probíhá dobrovolně, poradní a řídící orgán falansféry (areopag) organizuje a řídí
pouze výrobu. Fourier vidí svět jako síť falansfér, tvořících svobodnou federaci se
šťastnými a svobodnými lidmi (Fourier 1983: 168).
V otázce emancipace žen ostře vystupoval proti instituci manželství a hlásal
osvobození lásky od pout konvencí. Stupněm ženské emancipace měřil často vyspělost
historických epoch (Fourier 1983: 159). Ženy mají podle přirozeného řádu být soupeři
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mužů, nikoli jejich poddanými. „Harmonie“ nevyloučí ženy z medicíny a výuky, neomezí
jejich aktivitu na šití a vaření. Příroda totiž oběma pohlavím naděluje týž podíl vloh pro
vědy i umění (Fourier 1983: 80).

3.3 Výchova a vzdělávání ve Fourierově pojetí
Stěžejní roli ve formování jedince připisoval Fourier prostředí a výchově (Valeš
2007: 239). Systém výchovy v „harmonii“ je jednotný pro celou falangu. Hrubost a
surovost nižších tříd, přítomná v epoše „civilizace“ tak nenastane. Rozdíly ve výchově
obou epoch spočívají v důrazu na praxi v „harmonii“, zatímco „civilizace“ preferuje teorii,
v radostném versus vynuceném, v motivaci sladkostmi oproti povinnostem (Fourier 1983:
137).
Podle Fouriera se člověk rodí dobrý, ctnostný a spravedlivý, deformují ho překážky
kladené do cesty rozvoji vášní. Hybnou silou je přirozená výchova. K úspěchu výuky
potřebují učitelé získat úctu a lásku dětí. Každý harmoňan půjde se vzdělávat do falang
podle proslulosti odvětví industrie, vědy či umění. Protože nebude chudoba, bude dostatek
prostředků na školy. Fourier upozorňuje na to, že „civilizace“ se neohlíží na souhlas dítěte,
zastrašováním že nemůže ho zaujmout a neposlouží se tak ani industrii jako takové
(Fourier 1983: 146).
Fourier je tedy zastáncem veřejného a bezplatného školního vzdělávání pro všechny
děti, za kombinace výchovy a praxe (Fourier 1983: 169).
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Porovnání představ obou myslitelů ve vztahu k ideální organizaci
lidské společnosti
B. Bolzano a Ch. Fourier, oba vynikající v matematice, oba zasaženi francouzskou

revolucí, Fourier v těsné blízkosti, Bolzano hlasem myšlenek revoluce. Fourier stižen spíše
idealismem, snílek a pramálo sečtělý, Bolzano naproti tomu osvícenecký racionalista,
rozsáhlé sečtělosti a znalosti děl filosofů a teoretiků, podílejících se tak na podobě
duchovního prostoru.
Co se týče podobností a odlišností jejich náhledu na ideální společenské
uspořádání, podle Fouriera mohla společenská přeměna být jen totální, postupně zlepšit
„civilizaci“ částečnými reformami je podle něj nemožné, „civilizaci“ nelze zdokonalit,
musí se radikálně zničit. V tomto smyslu byl tedy „revoluční“, na rozdíl od Bolzana, který
jako reformista preferoval postupné změny, třeba i přechodné fáze, reformy se mají
nastolovat podle připravenosti a dosaženého vývojového stupně příslušné populace, aby
drastický zákrok nezpůsobil více škody nežli užitku.
K realizaci ideální společnosti měli v představě obou myslitelů dopomoci bohatí.
Pouze s tím rozdílem, že u Bolzana mělo jít čistě o iniciativu shora, zatímco u Fouriera
mělo kromě finančního vstupu mecenášů dojít ke společenské proměně zdola, dobrovolně
a přirozeně, ponecháním volného průchodu vášním. Pro vznik a existenci Fourierových
falansfér přitom není třeba autoritativního a centralisovaného státu, vojska ani policie.
Společenská reorganizace tedy vychází zdola, jak sdružování probíhá na dobrovolné bázi,
poradní a řídící orgán falansféry (areopag) pouze organizuje a řídí výrobu. Budoucí svět
sestává ze sítě falansfér, propojených ve svobodné federaci, která odstraní národnostní i
etnické rozdíly a zajistí lidstvu štěstí, svobodu, spravedlnost a věčný mír. Naproti tomu
Bolzanův nejlepší stát vzniká iniciativou shora, představiteli vlád, mocnou a bohatou
vrstvou. Obce, okresy a kraje jsou zaštítěny centrálně státem, který jakožto výkonný orgán
využívá instituci policie, která dohlíží na dodržování zákonů. Také s vojskem počítá, ač ve
formě obyvatelstva samého, které má být k boji cvičeno. Bolzano uvádí potřebu armády
pouze ve spojení s vnějším ohrožením, které je rizikem, dokud se dokonalé zřízení a tedy
spokojenost neustaví všude. U obou myslitelů se projevuje kosmopolitní představa
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společnosti – ať už ve formě volné federace falansfér u Fouriera, nebo u Bolzana v podobě
federace států, jakéhosi soustátí, v konečném ideálu zahrnující celé lidstvo.
Fourier neodmítá soukromé vlastnictví, stejně jako Bolzano, na rozdíl od něj však
respektuje dědické právo, které Bolzano důrazně zavrhuje.
Co se týče výroby a obchodu, oba prosazují jakousi organizovanou a řízenou
formu. Fourier družstevní práci v „sériích“, falangách a falansferiích. Bolzano ve smyslu
členění na obce, okresy a kraje, jako do jisté míry samosprávné celky, řízené centrálně, na
nejvyšší úrovni státem, který zasahuje do všech oblastí života. Fourier by omezil strojovou
výrobu na minimum, zatímco Bolzano podporuje strojovou výrobu, která šetří práci a
racionalizuje výrobu. Každý vynález podle něj znamená pokrok. Podle Fouriera by
velkovýroba ušetřila řadu „parazitních“ zprostředkovatelů, byla by stabilnější a levnější. I
Bolzano upozorňuje na výhody ušetření na dopravě a dalším zprostředkovatelství mezi
výrobcem a spotřebitelem, velké množství prostředníků představuje zbytečná zaměstnání.
Uvítal by monopoly vedené státem.
Že základním „přirozeným“ právem je právo na práci, jak tvrdí Fourier, lze
podobně vnímat i u Bolzana. Sociální péči se má dostat pouze nějak nemohoucím. Zahálet
se nemá a v dokonalém státě je práce a tedy obživa pro každého. Oba (s příchodem tovární
výroby) zmiňují jako neduh monotónnost práce a potřebu uplatňovat střídání pracovních
činností, Bolzano mluví i přímo o střídání činnosti duchovní a tělesné. Práce má být
příjemná. Odměňována pak má být čistě podle zásluh u Bolzana, u Fouriera pak podle
vynaložené práce, kapitálu a uplatněného talentu (řízení).
Seidlerová upozorňuje na to, že Bolzano si v otázce společenského postavení ženy
neuvědomuje nutnost jejího zařazení do pracovního procesu, čímž notně zaostává za
Fourierem, pro nějž změnu epochy a sociální pokrok provází narůstající osvobozování
ženy a její zahrnutí na pracovní trh a pole vzdělání. Bolzano každopádně přiznává ženě
široká občanská práva. V protikladu k většině utopických socialistů či komunistů klade
Bolzano důraz na přísně monogamní rodinu. Fourier hlásá volnou lásku a zrušení
manželství má podle něj být snadno dosažitelné. Samotnou instituci manželství neshledává
užitečnou.
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5

Přesah do problematiky současného školství a výchovy
Mnohé jevy, které se objevují u Bolzana, činí i dnes součást vyučovacích zásad.

Například návaznost nového na známé, propojení poznatků s praxí, užívání pomůcek apod.
Také upozorňuje na to, že se má vyučovat hlavně z věd to pro život užitečné, což je také i
soudobým tématem. Dnes vyvstává také potíž s výukou etiky, kterou mnozí považují za
nedostatečnou, když po zrušení výuky náboženství zůstala v tomto ohledu „díra“. Aktuálně
je snaha ji zahrnovat do předmětu výchovy ke zdraví. Pro Bolzana jsou přitom etika,
estetika, metafyzika zásadní. Doporučuje také zahrnovat cestování, dnes k tomuto účelu
slouží různé programy typu Erasmus, otázkou je míra jejich využití, která například oproti
zahraniční u nás není značná. Podstatné je také tělesná výchova k udržení obratnosti pro
zdolávání strastí v životě i pomoc ostatním.
Fourier zase například pracuje s pozitivní motivací a odměňováním. Prosazuje
přirozenou výchovu. Preferuje jednotnou výchovu a výuku pro všechny třídy bez rozdílu.
Tomu by mohly odpovídat dnešní snahy o inkluzi. Rozhodně prosazuje kolektivní
výchovu. Klade důraz na tělovýchovu. Vzdělání má být pro všechny a zdarma.
Je rovněž záhodno žáky dobře znát. Na problém povrchní znalosti zájmů žáků
upozornil v novější době například Přadka (Přadka 1987: 67). Adresnost výchovného
působení zvyšuje účinek Přadka 1987: 5).
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Závěr
Práce ukázala, z jakého historického a ideového prostředí vzešly osobnosti obou
myslitelů a na tomto základě se jeví jejich názory a předměty zájmu zřetelněji. Mnoho
témat odráží jejich zkušenosti, v mnohých kategoriích jsou si blízcí, v jiných i částečně
nebo i zcela odlišní, což například vyplývá už z jejich povolání.
V mnohých ohledech by se dala práce jistě ještě rozvinout, téma by vydalo i na více
prací, bylo tedy nutné se držet do určité míry také při zemi. Na poli přesahu do současné
oblasti výchovy a vzdělání by se jistě ještě našel další materiál ke zkoumání, jedná se zde
tedy spíše o jakousi „ochutnávku“ problematiky.
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