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Je opravdu ironií osudu, že geniálnost Bernarda Bolzana
byla doceněna mnohem více a dříve cizinou, nežli jeho vlastí.
Obecně se sice uznává, že Bolzano měl velký vliv na vývoj
našeho duchovního života, avšak žádny příslušník našeho
národa se posud nepokusil důstojným způsobem postihnout
vědecky blahodárnost a dosah Bolzanovapůsobení. Královská
společnost nauk se sice odhodlala vydávat Bolzanovy neuveřejněné práce, avšak činí tak hlemýždím tempem. Bolzanovo
dílo je prakticky nedostupné širokým vrstvám. O Bolzanovi
se více mluví, nežli se o něm vlastně ví. Je příznačným zje
vem, že jedinou monografií Bolzanovou, která si může činit
nárok na vědeckost, je překlad monografie profesora německé
theologické fakulty dr. Ed. Wintra. Z Bolzanových spisů
v posledních třiceti letech vyšel česky toliko spis „O nejlep
ším státě". Nebyl-li splacen velký dluh Bolzanovi již před
válkou, bylo možno nalézt omluvu v omezených možnostech
vydavatelských. Nelze však ospravedlnit nezájem popřevratový.
Podnět k této naší práci vyšel od Pražské odbočky Děl
nické akademie. Považoval jsem, za velmi vhodné promluvit
o Bolzanově sociálním reformátorství v rámci loňských listo
padových oslav desítileté činnosti Pražské odbočky D. A.
Vážnější onemocnění mi nedovolilo imprqvisovaný text, kon
cipovaný za hranicemi, osobně pronést. Živý zájem o Bolzanův socialismus, zejména v dělnických kruzích, přiměl Praž
skou odbočku Dělnické akademie k uveřejnění této práce,
která chce nejširší okruh zainteresovat o prvního moderního
českého socialistu a sociálního politika.

