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Pierre-Joseph Proudhon – rodák z Besançonu (*1809 †1865) 

Kamila Mádrová 

 

Pierre-Joseph Proudhon se narodil v Besançonu 15. ledna 1809, svůj život prožil tedy 

v ponapoleonské éře, dotkla se ho červencová revoluce v r. 1830, ovlivnila ho revoluční vlna 

v 30. a 40. letech 19. stol., vrcholící rokem 1848.  Na Francii se v té době nahlíželo jako na 

kolébku demokracie, revoluce i sociálního hnutí. Poražení revolucionáři z celé Evropy zde 

hledali azyl a politickou pomoc. Tamější ohlas nacházelo povstání v Belgii, národní hnutí 

v Itálii i protiruské povstání v Polsku, jehož emigrace se v r. 1831 do Francie uchylovala. 

Francouzská společnost se nacházela ve velkém přerodu. Právě ve 30. letech se spolu se 

vzrůstajícím třídním vědomím začaly vymezovat pojmy jako „dělnická třída“, či „proletariát“. 

Samo slovo „socialismus“ (socialisme) se objevuje ve francouzštině až r. 1833 v souvislosti 

s doktrínami tzv. utopického socialismu, tedy jakýchsi racionálních konstrukcí ideálních 

společností, prodchnutých duchem romantismu, kladených proti světu plnému bídy. Ze 

zastánců této ideologie můžeme jmenovat Charlese Fouriera, prosazujícího takový sociální 

systém, v němž by lidé mohli žít zcela v souladu se svými vášněmi, city a přirozenými 

tužbami, aniž by byla mrzačena jejich přirozenost kapitalistickou dělbou práce, či hraběte 

Henriho de Saint-Simons, jehož „industriální společnost“ řízená „sociální vědou“ měla 

odstranit bídu a nejchudší třídu společnosti od útisku. Industrializace země se značně 

zpomalovala, zejména ve srovnání s Británií, průmyslové oblasti s početným dělnictvem byly 

obklopeny širokými pásy vesnického zázemí. Navíc zde byl patrný rozdíl, v dobové mentalitě 

přímo markantní, mezi migrujícími dělníky a řemeslnickými dělníky, tovaryši, nebo mistry. 

Ti první, masově pracující v továrnách, byli hlavně v raných generacích vystavováni represím 

ze strany vlády, úřadů, zaměstnavatelů, ale i majitelů domů, u kterých si pronajímali byt, 

předáků, vyjednavačů a překupníků, uzavírajících smlouvy za celou „tlupu“ dělníků a 

rozdělujících mezi ně odměny podle vlastního uvážení. K tomu musíme přičíst ještě velký 

počet pracujících žen a dětí a neustálou nejistotu, bude-li dost chleba. Odborové organizace 

nad 20 členů byly zakázány a rozrůstající se velkoměsta v čele s Paříží poskytovala spolu 

s dědictvím Velké francouzské revoluce přímo živnou půdu pro socialismus. 

Tento dobový nástin byl nutný k pochopení úvah Pierra Proudhona, který se též 

narodil v dělnických vrstvách. Jeho rodina byla chudá, i když respektovaná, jeden z jejich 

příbuzných byl profesorem práv v Dijonu. Bydleli v chudé čtvrti na předměstí Besançonu, 

měli domek a malé políčko. Pierrovi rodiče pracovali v Renaudově pivovaru, který byl však 
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zbourán při vyklízení hradeb kvůli obléhání města v r. 1814, a jeho otec si proto zřídil 

hospodu. Ta ale neprosperovala prý kvůli poctivosti jejího majitele, který si za pivo účtoval 

vždy spravedlivou cenu. Claude Proudhon se pak živil výrobou vinných sudů, s nimiž 

obchodoval až dvanáct mil od Besançonu. Měl pět dětí, Pierre byl z nich nejstarší. Avšak už 

v osmi letech ho posílal otec samotného do hor pást krávy. Na toto období velmi rád 

vzpomínal a o své lásce ke krajině v okolí Besançonu později napsal: „T ěšilo mě válet se ve 

vysoké trávě, kterou jsem chtěl žvýkat se svými kravami, běhat bos kolem mokrých pěšin a 

křovisek, nořit si nohy do mokré, lehké země! Často jsem toužil svléknout si v teplém 

červnovém ránu šaty a dát si v kopcích koupel z rosy… A to koupání v řece v každou hodinu 

dne, v létě, na jaře, v zimě! Zlézal jsem stromy, objevoval jeskyně, chytal žáby v trávě a raky 

v jejich dírách a bál jsem se, abych při tom nesáhl na mloka.“ 

Do svých dvanácti let zajišťoval jeho školní výuku pouze besançonský knihovník, 

ostatní záviselo na samostudiu. Poté mu matka vyjednala místo v chlapeckém internátě. 

Přesto rodiče neměli dost peněz, aby mu platili šaty a knihy. K tomu za čas poznamenal: 

„Studoval jsem latinu bez slovníku. Když jsem překládal, a to jsem mohl stejně jen zpaměti, 

nechával jsem volná místa pro slovíčka, která jsem nevěděl a doplnil je, jakmile jsem se dostal 

do školy. Byl jsem stokrát potrestán za to, že jsem zapomněl knihy, skutečnost byla taková, že 

jsem žádné neměl.“  Navíc ve volném čase těžce pracoval na poli, v domácnosti nebo sháněl 

dřevo na otcovy sudy. Sám si musel ještě přivydělával jako tiskařský učeň. Při tom všem se 

sám dále vzdělával. Četl knihy, které šly do tisku (jako bibli, církevní Otce ad.), a tak se 

zdokonaloval v latině, naučil se hebrejsky a osvojil si Starý zákon v originále i v překladu 

Vulgáty. Seznámil se také se všemi heretickými hnutími a navzájem je srovnával. Nevýhodou 

bylo, že neměl nikoho, s kým by mohl o těchto věcech diskutovat. I když v Besançonu 

existovalo ohromné intelektuální zázemí, nikdo si jeho talentu nevšiml. 

Když mu bylo dvacet let, seznámil se s chudým a skoro stejně starým Gustavem 

Fallotem. Tento nadaný mladík připravoval zrovna latinské edice o životě světců a Proudhon 

mu je jako čtenář tiskárny opravoval. R. 1831 odjel Fallot do Paříže a Pierre chtěl, aby se mu 

tam poohlédl po místu vychovatele. Přestože se vydali do velkoměsta úplně bez peněz, 

dokázali se uživit vzájemnou podporou. Proudhon si našel zaměstnání jako tiskař, Fallot psal 

eseje. Podařilo se jim také získat prostřednictvím madame Suard, pro jejíž společnost Fallot 

psal, stipendium od besançonské akademie. Životní podmínky v Paříži se však stále 

zhoršovaly. Po revoluci 1830 panovala všude velká drahota, chudoba a nezaměstnanost. To 

zapůsobilo i na Pierra, přestože se jinak nemohl s revolucí ztotožnit a nerozuměl jí. Proto se 
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rozhodl z hlavního města r. 1832 odjet, zanechávaje zde Fallota nakaženého cholerou, který 

krátce nato zemřel. 

Po celé léto roku 1832 cestoval po Francii jako tiskařský učeň. Během své „cesty na 

zkušenou“ se osvědčil a dostal dobrá doporučení od mnoha tiskařů, v závěru též výuční list. 

Bylo to tak trochu zadostiučinění, protože během cesty velmi strádal, musel prodat všechny 

své knihy, jinak by neměl na jídlo. Poté ovšem nemohl sehnat práci. Vrátil se do Besançonu a 

rozhodl se založit si se dvěma kolegy, Lambertem a Mauricem, tiskařskou firmu. Přestože 

získali do začátku malý kapitál od Mauriceova otce a velmi těžce pracovali, nevyhnuli se 

krachu. Lambert tlak věřitelů psychicky nevydržel, utekl a po nějaké době ho našli mrtvého 

v lese. Proudhon byl opět na dně. Navíc přes zimu 1836/37 těžce onemocněl a ocitl se mimo 

veškeré dění i politiku.  

V následujícím roce se ale odvážil zkusit štěstí a s esejí „Essaie de grammaire 

génerale“ se ucházel o stipendium besançonské akademie. Píše v ní, že by se chtěl zabývat 

tématem lidských potřeb, rozvojem lidského ducha, chápáním přírody a hledáním nových cest 

pro lidské vztahy. Stipendium sice dostal, též výborného školitele Droze, byl ale akademií 

neustále hlídán pro svůj přílišný radikalismus. V té době se spíše zdržoval přátel a věnoval se 

hlavně četbě a studiu. Odcizil se také Paříži. Říkal o ní, že je divoká, špinavá, vychloubačná a 

lehkovážná. Franche-Comté chápal naproti tomu jako svou vlast a tvrdil o sobě, že je 

„Burgunďan“. Přivydělával si opravováním logistických a teologických hesel v Parent-

Desbarresově Encyklopedii, byl však neustále bez peněz. V roce 1839 se zúčastnil 

akademické soutěže a získal za svoje pojednání čtvrtou cenu. Mimo jiné v něm napsal: „…jak 

to přijde, že může být náboženství špatné, ale jeho obsah správný?“ A pokoušel se nalézt 

„stát se společenskou rovností, kde nevládne ani komunismus, ani despotismus, ani se 

nezakládá na anarchii, ale existuje v souladu se svobodou a nezávislostí.“ 

Přelomový byl pro Pierra Proudhona ovšem rok 1840, kdy bez vědomí svého školitele 

sepsal pamflet „Qu’est-ce que la propriété?“ (Co je vlastnictví?). Hlavní teze dílka, že 

„vlastnictví je krádež“ se stala nejznámější revoluční větou 19. století. Pamflet se dostal mezi 

veřejnost, byl ostře komentován v tisku. Tentokrát se proti Proudhonovi postavila i akademie, 

on však doufal, že časem jeho myšlenky pochopí a podpoří ho. Přesto se obával zastavení 

stipendia. Akademie se opravdu rozhodla, že Pierrovi stipendium zkrátí, vyžádala si k tomu 

dokonce svědectví Louise Blanca. Proudhon se ani tehdy nedržel zpátky.  

V letech 1841 a 1842 vypracoval ještě dvě velmi kritické eseje na stejné téma. Byly 

okamžitě staženy, jejich autor obviněn z rušení veřejného pořádku a předvolán k soudu. 

Přelíčení vnímal jako komedii, protože v porotě seděly vedoucí postavy besançonské 
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společnosti, zaměřené proti němu. Nicméně se obhájil a v dopise svému příteli básníkovi 

Louisi-Victorinovi Ackermannovi nadšeně napsal a přitom pěkně vystihl svou vlastní osobu: 

„P ředstavte si údiv všech těch zvědavých lidí, kněží, dam, panstva a jiných, když namísto 

republikána v červené vestě, s kozí bradkou a zasmušilým hlasem viděli malého správného 

chlapíka s klidným vyjadřováním a přívětivými, čestnými způsoby, jak vysvětluje, že útoky 

proti němu jsou založeny na chybném úsudku části soudního tribunálu - mimochodem ten 

neměl pro jeho horlivost nic než chválu -, jak prohlásil, že jeho myšlenky jsou myšlenkami 

každého z nich a také je dalek toho být nepřátelský vůči vládě. Tomu byli velmi nakloněni. … 

A jak si obhájil tuto tezi vědeckými argumenty, tak hlubokými, tak těžkými k postřehnutí, a 

formuloval ji termíny, které nebyly zcela jasné a srozumitelné svou metafyzickou a 

technologickou hloubkou, že soud nakonec nerozuměl ničemu. Představte si, říkám, člověk 

tím, že vytáhne na svou obranu naprosto nepřehledný zmatek politické ekonomie, nebo snad 

vystihne něco, o čemž si nikdo předtím nepřipouštěl, že by to pro něj mohlo cokoli  znamenat 

– to je ta idea, jak mystifikovat soudce!“   

U soudu tedy při vyhrál a byl zproštěn viny, společnost ho ale zpátky nepřijala. Musel 

prodat se ztrátou tiskárnu a byl přijat na místo sekretáře a posléze ředitele lyonského 

dopravního podniku bratří Gauthierů, příležitostně pobýval i v Paříži. Přišel do styku 

s otázkami týkajícími se dopravy a financí a začal se jimi prakticky zabývat. Viděl, že se 

Francie nachází ve špatné ekonomické situaci, věděl o těžké práci v dolech, které se 

nevyhnuly ani děti, všímal si pohlcování maloobchodníků velkými koncerny, uchvacujícími 

pro sebe monopol. V dalším svém díle „De la création de l’Ordre dans l’Humanité, de 

Principes d’Organisation politique“ (O vytvoření řádu v lidskosti, o principech politické 

organizace) se dotknul střetnutí degradujících efektů výrobní konkurence s dělbou práce, čili 

nesjednocení ekonomického prospěchu země s prospěchem společnosti. V r. 1846 vydává 

jedno ze svých nejdůležitějších děl „Systéme des contradictions économiques ou Philosophie 

de la misére“ (Systém ekonomických protikladů aneb filozofie bídy), ve kterém rozvádí svou 

definici vlastnictví a zachycuje hlavní znaky společností, které produkují a vyměňují zboží a 

v nichž dochází k protikladnému a nerovnoměrnému rozdělování společenského bohatství na 

úkor většiny lidí. Odmítá jak majetek, tak komunismus, první je pro něj újma slabých ze 

strany silných, druhé utlačování slabých silnými. Sám ale nenavrhuje žádné konkrétní řešení 

sociální otázky. Proudhon nežádá na rozdíl od Marxe naprosté zrušení soukromého 

vlastnictví, ale jeho univerzalizaci. Tu vysvětluje například tím, že velké podniky mají patřit 

všem, zatímco v malých podnicích by měla být pozice majitele rovna pozici jeho 

zaměstnanců. Vztah mezi individui je řešitelný pomocí tzv. kolektivní síly. Spoluprací 
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jednotlivců vzniká nová kvalita, která má vyšší smysl, než kdyby pracoval každý sám. 

Soukromé vlastnictví je pak podle této teorie zločinem pouze tehdy, jestliže si jedinec 

přivlastnil statek, který byl vytvořen kolektivně. Vlastnictví lze tedy dosáhnout pouze prací. 

Kolektivní síla je také celá společnost, je to bytost nadaná vlastním životem, schopná sledovat 

své vlastní cíle. Proti tomuto spisu oponoval Karel Marx a svou odpověď nazval ironicky 

„Bída filozofie“ . Považoval Proudhona za maloburžoazního socialistu, který socialismus 

ztotožňuje s vládou drobných vlastníků, rolníků a řemeslníků. Marx naproti tomu tvrdí, že 

kapitalismus nemůže být zničen zdokonalováním jemu vlastních zákonů, ale pouze 

revolučním přechodem k novému systému. Zatímco Marx byl proti soukromému vlastnictví 

výrobních prostředků vůbec, Proudhon upřednostňoval soukromé vlastnictví malého majetku, 

byl však proti individuálnímu vlastnictví velkého průmyslu, protože pracující tak ztratili svá 

práva. Majetek byl ovšem nezbytný pro vybudování silné demokracie a jediný schůdný 

způsob, jak toho dosáhnout ve velkém měřítku, bylo skrze kooperativní sdružení. 

V roce 1848 byl Proudhon zvolen poslancem do národního shromáždění, se svými 

názory se však nedokázal výrazněji prosadit. Spočívaly v mutualismu, směru, podle něhož 

měla být společnost vybudována na soustavě spravedlnosti a vzájemnosti. Zde se opět vrací 

k myšlence kooperativních sdružení, společností, či družstev založených na vzájemné pomoci. 

Lidé se mají sdružovat jen do té míry, do jaké to vyžadují požadavky výroby, lacinost zboží, 

potřeba spotřeby a zabezpečení samotných výrobců.  

Podobně se vyjadřoval i o politickém zřízení. Na místo donucovací moci měla 

nastoupit prostá nestátní vláda rozumu. Stát nelze založit na jednotném zákonu, nýbrž jako 

společenství založené na dobrovolné smlouvě, jež má nahradit autoritu. Jednotlivci se na 

základě smlouvy dobrovolně spojují ve skupiny, podobně skupiny ve větší spolky až po velká 

společenství. Neuznával ani všeobecné hlasovací právo ani plebiscit, vždy je zde totiž 

nadřízený orgán, který nerespektuje spravedlivou vůli všech. Východisko vidí ve vzájemných 

smlouvách jednotlivců a jejich skupin bez závaznosti k zákonům, s nimiž by skupiny 

nesouhlasily. Revoluce podle něj neměla být zaměřena pouze na společenskou změnu ve 

státě, ale na ekonomicko-sociální proměnu vedenou většinou obyvatelstva. Proudhon byl sice 

revolucionářem, ale revoluce pro něj neznamenala násilný převrat nebo občanskou válku, 

spíše morální přeměnu společnosti. Toto bylo Proudhonovo chápání anarchie jako absolutního 

stavu svobody. 

Podnětné bylo také zveřejnění spisu „La Guerre et la Paix“ (Válka a mír) v r. 1861. 

Zabývá se zde podstatou války. Válka je něčím, co vychází z povahy lidské společnosti. 
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Jedinec ji nemusí pochopit, neboť člověk žijící ve společnosti podléhá zákonům, jejichž smysl 

lze objasnit pouze v kontextu celé této společnosti.  

V díle „Du Principe fédératif et de la nécesité reconstituer le parti de la révolution“ 

(O federativním principu a nutnosti znovu vybudovat revoluční stranu) podrobil odmítavé 

kritice centralisticky a absolutisticky budované státní systémy. Naopak má docházet postupně 

k decentralizaci velkých států a federalizaci malých, veřejná moc má být co nejvíce rozdělena 

a co nejvíce respektována nezávislost různých sdružení a skupin. To všechno povede 

k mírovému soužití mezi národy a bude tak dosaženo evropské rovnováhy. Nevěřil však, že 

by celá Evropa mohla vytvořit jeden federativní celek, počítal spíš s konfederací federací. 

Jako první kroky doporučoval federalizaci Itálie, Řecka, Holandska, Skandinávie a 

podunajské monarchie. Napsal: „Federální systém krotí vzbouřené city mas a všechny 

ctižádostivé a podněcující demagogické pokusy: znamená konec vlády tržiště; žádný lidový 

řečník již neslaví triumfy, žádná hlavní města již nejsou dobývána. …Federace bude tedy 

spásou národa, neboť ona jej chrání… současně před tyranií svých vůdců i před svou vlastní 

ztřeštěností. …Po revoluci idejí musí nutně následovat revoluce zájmů. Dvacáté století otevře 

éru federací, v níž lidstvo znovu roznítí tisíc let trvající očistec.“ 

Zbývá dopovědět další Proudhonovy osudy. V roce 1849 se snažil i o praktickou 

sociální činnost založením lidové banky „Banque du peuple“ bez placení úroků. Tak měl být 

zajištěn volný oběh peněz a potlačeny všechny kapitály. Projekt se ale neosvědčil. Rok nato 

byl Proudhon odsouzen pro urážku prezidenta k tříletému vězení, po vykonání trestu se 

uchýlil do soukromí. Roku 1858 stanul znovu před soudem za tiskový přestupek. Uprchl 

proto do Belgie, v r. 1860 se však na základě amnestie vrátil opět do Paříže, kde pobýval až 

do své smrti v r. 1865. Jak již bylo naznačeno po celou dobu neúnavně publikoval. 

V Ottově slovníku naučném se objevuje spíše kritická Proudhonova charakteristika: 

„…byl socialistou žádaje úplnou rovnost práce, spotřeby i společenského postavení, zrušení 

všeho individuálního majetku i každého zvláštního zájmu. Ale Proudhonova činnost byla spíše 

negativní než positivní; byltě Proudhon nad míru bystrý pozorovatel a odkryvatel mezer i 

nedostatků všech jiných soustav sociálních, jež bezohledně pranýřoval, ač sám nic určitého 

nepodává.“ Musíme si však uvědomit, že hlavní myšlenkou Proudhonova usilování nebylo 

nic jiného než spravedlnost vůči člověku a úcta k jeho lidské důstojnosti. Dovolte mi k tomu 

ještě jeden jeho citát: „Panství člověka nad člověkem, ať se skrývá pod jakýmkoli jménem, je 

utlačování; nejvyšší dokonalost společnosti je ve sjednocení řádu a anarchie.“ 
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Gustav Courbet: Proudhon se svými dětmi 
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"Dialogue with a Philistine" in What is Property?: 

"Why, how can you ask such a question? You are a republican." 
"A republican! Yes; but that word specifies nothing. Res publica; that is, the 
public thing. Now, whoever is interested in public affairs -- no matter under 
what form of government -- may call himself a republican. Even kings are 
republicans." 
"Well! You are a democrat?" 
"No." 
"What! "you would have a monarchy?" 
"No." 
" A Constitutionalist?" 
"God forbid." 
"Then you are an aristocrat?" 
"Not at all!" 
"You want a mixed form of government?" 
"Even less." 
"Then what are you?" 
"I am an anarchist." 
"Oh! I understand you; you speak satirically. This is a hit at the government." 
"By no means. I have just given you my serious and well-considered 
profession of faith. Although a firm friend of order, I am (in the full force of 
the term) an anarchist. Listen to me." 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Joseph_Proudhon  

 
 
 

 


