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Aut,or vychází z v1ikladu biologického pojmu solidarity (vzá.
jemné závislosti mezi rrizn;|rmi funkcemi nějakého ristrojí) a pŤe-
náší jej na společnost. Cílem jeho jest pŤeklenouti a ve vyšší
syntlresu vyrovnati stanovis]ro národohospodáŤského liberalismu
a socialistické ingerence státní, stanovis]<o vědeckosti a mrav-
nosti, a cíl ten naplriuje mu učení o solidaritě, současně i rozu-
mové i mravní, neničící individuálnou svobodu, ale uzákoĎujíci
ji ve vyšší harmonii I,im, Že ji správně vymezuje a omezuje dvojí
povinností, dvojím dluhem, jak praví autor. Neboé dlužníkem
společnosti jsi, jakmile jsi se zrodil; od prvního qidechu žijeŠ
z nahromaděného pokladu zkušeností, prací, vynálezri, činri,
obětÍ i smrtí milionri a milionri sqfch pŤedkri a mravním itče-
lem tvého Života jest pňedaťi toto bohatství generacím budou.
cím' rozmnožené o kus díla svého vlastního. Individuálná svo.
boda tvá jest zatížena dvojÍm dluhem: v měnou služeb a ,, častí
na dani pokroku... A [ento dvojí dluh tvrlj (a v tom jesL nouum
názoru Bourgeoisova) dá se a má se vymeziťi i prduně jako zá-
vazek; jest to dluh dosloua a prdunickém smgsle a positivní zá-
kon má Žádati od tebe, ,,abys dňíve, než svobodn1irmi smlouvami
soukromJrmi staneš se dlužníkem toho nebo onoho člena společ.
nosti, zaplatil nebo zavázal se zaplatiti svrij všeobecnJ' dluh
všem..(str' 57). Dluh společensk1f není tedy jen mravní povinností,
jest podroben ,,pŤíkaznému ustanovení.., ,,uzákonění... Jest to-
Liž založen podle autora na quasi-kontraktě, t. j. smlouvě doda-
tečně schválené, schválené z pŤirozeného prospěchu, kter vy-

rráší oběma smlouvajícím stranám. A zde autor velmi zají

mavě zčásti opravuje, zčásti prohlubuje a podepÍrá známou

smluvní theorii Rousseauovu; nenÍ ovšem prvotní smlouvy spo-

lečenské, jako není stavu prvotní dokonalosti - ale sdružení

mezi liclmi *'pr.avdě existuje a sdružení to stačí, aby bylo for.
mulováno právně a zákonně. Tíhne-li rousseauism ke kolekti-
vismu _ ,,každ;f člen se všemi sqfmi právy odevzdá se riplně
společnosti.. _ učení o solidaritě chce nejen zachovat, moc a vol-
nost každého individua, ale stupřovat ji nadto v činnosti spo-
lečenské, jíž se všichni volně ričastní.

Knížka Bourgeoisova _ pŤi vší stručnosti myšlenkově hutná
a nevšedně nábadná - jest knÍžka typicky francouzská. PŤi-
cházi ze země Comtovy a nezapírá toho; dovolává se ho místy
zcela otevŤeně. Jest francouzská nejen svou jasnou sevŤenou lo-
gikou, svou obezŤetnou dialektikou, podepňenou všude o pečli.
vou analysu Íaktri a zkušenost,Í, nejen svym v;irazem a Svou
metodou, ale i svou filosoÍickou inspirací, která temení ve spo-
lečenské filosofii osmnáctého věku a velikÓ Revoluce. Jest to
typická ukázka dnešní francouzské republikánské filosofie spole-
čenské v tom, co má nejlepšího a nejllladnějšího, a čtenáŤi, kter$
umí pŤemJ.šlet o tom, co četl, a dom;fšlet si to, poví o ní víc než
díla mnohem objemnější.

Poznámka in parenthesi. Pro nás, literáty, jest zajímavá ricta,
s jakou cituje autor některá místa z filosoÍické básně Sully.
Prudhomma La Justice. Úcta k poesii - rozumí se k dobré
poesii _ a pochopení pro ni jest cosi, s čÍm se člověk setkává
tak zňÍdka v českém učeneckém světě!
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