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Anotace 
Diplomová práce "Emanuel RádI a náboženství" pojednává o RádIově pojetí filosofie 

náboženství. Autor se snaží přiblížit klíčové myšlenky RádIovy filosofie. Na jeho přístupu k 

základním tématům filosofie, ukazuje RádIovu metodu zkoumání. Autor se také snaží obhájit 

jeho aktualitu pro současnou vědu a filosofii. 

Ukazuje na dopad RádIovabiologického zkoumání na jeho filosofii, jeho inspiraci ve vitalismu 

H. Driesche a, ovlivnění darwinismem. Autor ukazuje návaznost Rádlova myšlení na T. G. 

Masaryka, J. L. Hromádky a Friedricha Nietzscheho. 

Hlavní část práce je věnována jednotlivým aspektům Rádlova pojetí náboženství. Velká 

pozornost je věnována Rádlověanalýze viry a jejích aspektů._Jako nejdůležitějšLse jeví RádIova 

distinkce mezi biblickým chápáním víry a pojetím pocházející z řecké filosofie, které se později 

prosadilo v církevním dogmatu. 

Důležitou roli v této práci má také téma krize evropské civilizace, její obranaje u Rádla úzce 

spjata s chápáním západního křesťanství, jako programu pro její obnovu. 

Annotation 

Diploma thesis "Emanuel RádI and Religion" deals with RadI's philosophy of religion. 

Author tries to explain basic ideas of Radl's philosophy. He describe Radl's thoughts in motion. 

Author tries to defend ~ľs recency for nowadays science and philosophy. 
, 

The main topic of the thesis is RádI's thoughts on Christianity and his refusal of oriental 

religions 'and phiIosophies. RádI described dangerous tendenci es in European thinking at the 
, 

beginning ofTwentieth Century. Hepredicted rise pfracism;md cpmmunism in his books. 

Author tried to describe influences on RadI's thougts from T. G. Masaryk, J. L. Hromadka and 

Friedrich Nietzsche. Author also shows consequences of Radl's philosophy to Jan Patocka 

works on purpose ofCzech history. 

Klíčová slova 

Emanuel RádI, náboženství, filosofie, víra, pravda, mýtus, panteismus, pozitivismus, 

věda, idea. 

Keywords 

Emanuel RádI, religion, philosophy, faith, truth, myth, pantheism, positivism, science, 

the forms. 
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Diplomová práce Emanuel RádI a náboženství 

Úvod 

Psaní o Emanuelovi Rádlovi je obtížný úkol, při studiu jeho díla se setkáváme 

s mnoha překážkami, můžeme je shrnout do několika bodů: (1) Jeho myšlení je 

fragmentární, nemá jednotný systém a není uzavřené. Většinu Rádlovy publikační 

činnosti najdeme v různorodých článcích, které napsal pro Křesťanskou revue; Českou 

. Mysl nebo jiná prvorepubliková periodika. Tyto články a menší studie byly později 

vydávány Akademickou YMCA ve formě brožur. (především články z Křesťanské 

revue). Články reagují povětšinou na konkrétní problémy, jejich tématické rozpětí je 

poměrně široké, obsahl.ljí články od politických komentářů přes interpretaci Masarykova 

myšlení až po polemiky s pozitivistickou vědou. RádI se vždy bránil jakémukoliv 

intelektualismu, který v jeho pojetí znamená spekulaci bez dostatečného důvodu z 

životní praxe, proto i jeho teoretické články pocházejí vždy z konkrétní situace, 

odkazují k nějakému aktuálnímu problému a vyzývají k snaze o nápravu. 

Rádlovo myšlení reaguje a navazuje na Masaryka, nejvýrazněji v období prvních 

let Československé republiky, ale vyrovnání se s Masarykem je pro něho celoživotní 

úkol, kterým u něho prochází vývojem a do konce jeho života není završen. Podle 

Patočky je to jeden z důvodů, proč nikdy neutvořil uzavřený filosofický systém. Sám 

RádI v Útěše z filosofie přiznává, že nikdy systematicky nevyvozoval důsledky ze své 

filosofie.! O samotné Útěše mluví jako o svém filosofickém testamentu, přestože (nebo 

právě protože) její forma je spíše beletristická než odborně filosofická. Místo jejího 

závěru v ní nacházíme dvě podobenství na pomezí evangelijních příběhů a Platónových 

filosofických mýtů. 2 

1 Útěcha S.5 
2 Jsou to dvě podobenství ,o tom, co znamená idea. 
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(2) RádI je velmi rozporuplně čten, hodnocen a interpretován svými současníky, 

stejně jako pozdějšími následovníky.' Za svého života svými nonkonformními názory 

často .udivoval a rozčiloval ostatní prvorepublikové intelektuály. V diskuzích byl 

vášnivý, a impulzivní, v zápalu polemiky často křečovitý a cholerický, mnohdy prý 

malicherný. 3 Neúprosně kritizoval každého, kdo neodpovídal jeho představám a 

programu, Masaryka nevyjímaje. Jeho vyhrocený přístup často byl diskuzi spíše na 

škodu. 

Možná i z těchto důvodů pramení nedostatek obsáhlej ší sekundární literatury o 

RádIově myšlení a nová vydání jeho nejdůležitějších knih (v porovnání se zájmem o 

Masaryka nebo Patočku). V několika posledních letech se zájem o Rádla zvýšil; v roce 

2003 se uskutečnila mezinárodní konference II příležitosti 130. výročí jeho narození, z 

konference byl vydán obsáhlý sborník. S velkou redaktorskou péčí byla· poprvé v 

češtině nově vydána jeho světově nejproslulejší práce - Dějiny biologických teorií 

novověku I - II 4 

(3) Další obtíží ve studiu především pro humanitně zaměřené badatele je počátek 

Rádlova myšlení v je40 biologických zkoumání. Všechny další témata, od reakcí na 

konkrétní problémy První republiky až po Dějiny filosofie, jako by viděl viděno "pod 

zorným úhlem" těchto biologických zkoumání o živé přírodě. 

(4) Šedesát let po RádIově smrti pro nás může být obtížné pochopit dobové 

problémy, na které ve svých článcích reaguje a které jsou nezbytné k chápání jeho 

východisek 

RádI je často označován za Dona Quijota české filosofies. Blízký Rádlův 

spolupracovník a přítel J. L. Hromádka vydal po RádIově smrti v americké emigraci 

stejně pojmenovanou ~nihu, jako . poctu ··zesnulému· příteli-6. Kniha je spíše oslava 

Rádlovy povahy a působení než filosofická analýza myšlene~ přesto nám může 

posloužit jako výchozí bod k další charakteristice ,,Rádlova ducha". 

V knize najdeme tři charakteristiky Rádla: Rytíř, gentleman a bytostný 

demokraf. RádI nebyl rozený řečník, vyjadřoval své myšlenky často složitým 

způsobem, jeho charisma pramenilo z silné osobní angažovanosti a hloubky jeho 

3 DQs.7 
4 Dějiny biologických teorií novověku I. - II; Academia, 2006. Poprvé vycházejí oba svazky v 

nezkrácené verzi v češtině, oba svazky l>yly_přeloženy zněmeckého originálu. 
5 Autorství tohoto označení je připisováno mladému Janu Patočkovi. 
6 J. L. Hromádka: Don Quijote českéfilosofie Emanuel RádU874-1942, New York 1943 
7 DQs.9 
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postřehů, Hromádka k tomu dodává: " .. byli jsme zaujati skrytou melodií jeho myšlenek. 

Měli jsme dojem, že každé jeho slovo je ohlasem rytířského souboje, vedeného někde 

v hlubinách lidské duše: Neviděli jste zápasících rytířů, ale slyšeli jste náraz mečz'í, 

břinkot brnění, výpad nohou. u8~ Rádlovo rytířství potom Hromádka vykládá jako vnitřní 

angažovanost, neustálý osobní zápas o pravdu a poctivost před sebou samým. Přestože 

na Rádlovy zápasy, podle odpůrců často vedené jen s větrnými mlýny, je pohlíženo 

s rozpaky a někdy i posměchem, nelze je ale označit jako vnitřní nedůslednost, byly pro 

něho vždy výsledkem vnitřního zápasu. 

Označením za gentlemana se Hromádka snaží popsat Rádlovu ochotu naslouchat 

názoru jiných, přímo píše: ,,1 když přednášel na univerzitě otvíral okna a naslouchal 

hlaslím přicházejícím z ulice. " o Můžeme být z toho trochu v rozpacích; označení 

"gentleman" je používáno ve vnějším smyslu určitého hodnocení taktu v chování, ve 

vnitřním smyslu pak pro povahovou čestnost. Je třeba příznat, že vnější charakteristika 

nebyla Rádlovi vlastní, byly pověstné jeho prudké reakce a emotivní výlevy namířené 

proti jeho oponentům, které často budily posměch a byly v neprospěch diskuze 

samotné. Naopak charakteristika povahové čestnosti mu byla vlastní a cenili si jí· i jeho 

oponenti. 

Charakteristiku ještě můžeme doplnit o Rádlovu ~g~~ sám nedokáže 

a aní nechce ve své~ filosofickém myšlení odkládat své vyznání stranou, jak to často 

někteří pokrytecky dělají, naopak jeho myšlení je prodchnuto duchem Kristovým. 

V úvodu ke třetímu ročníku Křesťanské revue9 potom vyznavačsky píše: "Naším 

programem je Kristus,. nejen církev, . evangelium. «10 

Filozof Jan Patočka o jeho povaze napsal: "K RádIově charakteristice patří, že to 

byl také velký bojovnjk. Když jste ho viděli - on měl něco takového pošetilého v 

obličeji, ale zároveň to byl velice svérázný, ušlechtilý obličej. Byl velice přímý, skoro 

až bezohledný tam, kde šlo o určitý názor, ale neobyčejně noblesní a rytířský tam, kde 

šlo o osobu, .. ".11 

8 DQs.27 _ 
9 časopis založený Rádlem a Hromádkou, který oba několik let vedli. 
10 Křesťanská revue III. YMCA, Praha 1930 s. 1-3 ("Do třetího ročníku.") 
II Citováno podle: HEJDÁNEK, Ladislav. RádI redivivus - konečně? Křesťanská revue, roč. 74, č. 3 

(2007), s. 53-54 
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1. Rádlův život 

Emanuel RádI se narodil 21. prosince 1873 v středočeských Pyšelích v chudé 

venkovské obchodnic~é rodině. Umírá po vleklé chorobě, izolován od veřejných 

událostí 12. května 1942 ve svém pražském bytě Na valech čp. 20. 

Navštěvoval školu v Pyšelích, nižší piaristické gymnázium v Benešově a vyšší 

gymnázium v Domažlicích. Na pražské (české) Filosofické fakultě studoval biologii 

(chodil také na Masarykovy přednášky nebo přednášky o darwinismu na univerzitě 

německé), promoval 21.12. 1898. Poté působil jako asistent zoologického ústavu 

Filosofické fakulty, profesor na gymnáziu v Plzni, od 1. září 1899 na reálném gymnáziu 

v Pardubicích (od 1. 9. 1900 byl řádným učitelem) a od. září 1902 na českém reálném 

gymnáziu v Ječné ulici v Praze. 

Za doby svého působení na gymnasiích pracoval a již hojně publikoval v 

oborech histologie, srovnávací anatomie, fyziologie a přírodní filosofie. Roku 1904 se 

stal soukromým docentem pro fyziologii smyslových orgánů zvířat a· dějiny věd 

biologických na česk~ univerzitě. Jeho vědecká dráha biologa začala publikováním 

článků o stavbě očních orgánů 12 desetinožců, přes studie o J. E. Purkyňovi 13 se potom 
, 

jeho zájem posunuje k metodologii přírodních věd, vrcholí pak monumentálními 

Dějinami vývojových teorií l4
, které ho světově proslavili. Přestože o řádnou profesuru 

usiloval v několika žádostech od roku 1915 Gako přívrženec Masaryka měl 

pravděpodobně problémy), dosáhnul jí až po založení Československé republiky. 

Do první· světové války RádI publikoval desítky článků a studií a osmnáct 

samostatných publikací 15, mezi nimi i mnohasetstránková odborná díla. Ale teprve 11.9. 

1919 byl jmenován řádným profesorem přírodní filosofie a dějin přírodních věd na FF 

UK Po rozdělení Filosofické fakulty na Filosofickou a Přírodovědeckou (1920) založil a 

mnoho let vedl katedru filosofie na Přírodovědecké fakultě. Roku 1919 založil se 

12 Stavba optických ústředí u decapodů. Praha, 1898. Zvláštní otisk z Věstníku Král. české společnosti 
m~. . 

13 Jana Ev. Purkyně práce histologické. Praha, 1901. Zvláštní otisk z Věstníku Král. české společnosti 
muk. . 

14 První vydání Gesclůchte der biologischen Theorien der Neuzeit. (Seit dem Ende des 17. 
Jahrhunderts.) 1. Lipsko, W. Engelmann, 1905. Druhé vydání 1913. - II. Lipsko. W. Engelmann, 
1909. 

15 Viz: HERMANN, Tomáš. Emanuel RádI a.české dějepisectví: kritika českého 4ějepis.ectví ve sporu 
o smysl českých dějin. 7002 s. 57 . .. 
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Zdeňkem Nejedlým "Realistický klub", který měl navazovat na tradici Masarykova 

realismu a České strany realistické (pokrokové). Později se Klub rozdělil na skupinu 

kolem Rádla a na skupinu kolem Nejedlého a zanedlouho zanikl. 16 Konec Realistického 

klubu zapříčinila zejména Rádlova cesta kolem světa roku 1922, spojená s 

mezinárodním kongresem křesťanského studentstva v Pekingu a v USA. Po návratu 

z kongresu se RádI spojuje s Hromádkou a zakládají Akademickou Ymku17 a začínají 

vydávat "Křesťanskou revue". RádI v této době organizuje a účastní se řady přednášek, 

kongresů a konferencí doma i v zahraničí. Zároveň je předsedou Jednoty filosofické, 

díky čemuž se v září 1930.účastní Mezinárodního filosofického kongresu v Oxfordu. 

Tam se také ujímá organizace a předsednictví následujícího kongresu v Praze. Od roku 

1932 aktivně vystupuje v nové redakci" České mysli" . 

Roku 1935 př~~~~ VIII.J~1~~iEárodníh~~r~M~o kQug(esu v Praze; o rok 
==----~==---

později u něho propukla vážná nemoc, pravděpodobně způsobená nervovým 

vyčerpáním, z nemoci se už se nikdy neuzdravil. Žil pak na doporučení lékařů izolován 

jen v nejužším rodinném kruhu (se svou ženou) a nebyl informován o tehdejší světové 

situaci. Umírá po vleklé chorobě, izolován od veřejných událostí (prý v tušení příprav 

na domovní prohlídku) 12. května 1942 ve svém pražském bytě Na valech 20. 

(nedaleko stanice metra Hradčanská). 

16 RádI se poté angažuje v Sociální demokracii. 
17 YMCA tj. Young Men's ChristianAsociation. Křesťanské.sdmžení mladýchmužů.s výchovným 

zaměřením (cit: Akademický slovník cizích slov, Akademia, Praha 2001). Rádl sám tuto organizaci· 
charakterizuje jako protipól meziválečných organizací typu "Sokol", které pokládá za 
prvorepublikové "vyhranění se proti pacifistické minulosti", přímo píše: "U násje tolik vojenského 
ducha, že by byla na místě nejintenzivnější propaganda mírová - která však je u nás v porovnání 
sjinými zeměmi zcela neobvykle slabá. "Sám potom volá po "rytířské výchově" tento svůj ideál 
vysvětluje: "výchovy k vlastni iniciativnost;' osob ni mravní odpovědnosti, k boji za .slabé a utlačené ". 
To je pro něho výchova PIV mir jak ji popisuje ve stejném článku: " Výchova mírová znamená 
výchovu, která spoléhá na osobní odpovědnost a iniciativnost, na rozum na mravnost a věři, že 
rozumovou dohodou se daji řešit všechny lidské otázky. "(všechny citace jsou ze článku: Mírová 
politika, Křesťanská revue 1lI., YMCA, Praha 1930) 
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1.1 Rozdělení Rádlova díla 

Etapy v RádIově vědecké a později filosofické práci' dělím podle přehledného 

syntetizujícího schématu, které podává ve své práci Tomáš Herman 18. Takto lze v jeho 

životě a díle lze spatřovat dva základní milníky, které je dělí na tři období: světovou 

válku s ruskou revolucí (tedy asi rok 1917) a propuknutí choroby roku 1935. 

První· nejdelší období znamená Rádlův intelektuální rust od přírodovědce k 

historiku vědy a filosofovi, je završeno Rádiovou mezinárodní proslulostí na poli dějin 

biologického myšlení l9
• 

V druhém období se RádI zcela obrací k společenské problematice, vypracovává 

a provádí program aktivistické filosofie; završuje je potom Rádlovo předsednictví VIII. 

Mezinárodního filosof}ckého kongresu v Praze. 

Třetí období nemoci a samoty je významné básnickým odkazem " Útěchy z 

filosofie". V této etapě se RádI také navrací k původní biologické problematice. Ve 

zkrácené podobě shrnuje nejrůznější motivy svého celého životního díla a vyvozuje 

"filosofické důsledky", kterých se podle vlastních slov dříve neodvažoval a zanechává 

nám tak svůj myslitelský odkaz. 

Jeho vědeckou práci v oblasti biologie můžeme shrnout do tří tématických 

okruhů: V počátku své, činnosti se věnuje (1) srovnávacím anatomickým a 

moďologickým studiíII); fyziologii smyslových orgánů -u··niŽŠích -organismů20; na to 

navazuje (2) výzkum chování a projevů živočichů21 • (3) třetí potom dějinám 

metodologii biologie; tady je mezi biology nejproslulejší. 22 

Výsledky prvních dvou skupin a. určité shrnutí Rádlova mnohaletého 

biologického výzkumu představují mj; díla "Neue Lehre vom zentralen Nervensystem" 

(1912) a "Untersuchungen uber den Phototropismus der Tiere" (1903) RádI v nich 

18 T. Herman 2002 s. 57nn 
19 proslavily ho Dějiny vývojových teorií, prvně vydané jako "Geschichte der biologischen Theorien der 

Neuzeit. (Seit dem Ende.des 17. Jahrhunderts.) I. Lipsko, W. Engelmann, 1905. Druhé vydání 1913. 
- ll. Lipsko, W. Enge1mann, 1909." ; které byly přeloženy do několika jazyků a vydány i v Oxford 
UnivelZity Press. 

20 např.: Stavba optických ústředí u decapodů. Praha, 1898. Zvláštní otisk z Věstníku Král. české 
společnosti nauk. 

21 např.: Subjektivní známky únavy duševní. Pardubice, 1900. Výroční zpráva c. k. vyšší školy reálné v 
Pardubicích. nebo: Nové pozorováni o fototropismu zvířat .. Praha, 1902. Zvláštní otisk z V'ěstníku 
Král. české společnostiIÍauk. 

22 Už bylo zmiňováno výše. 
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vyvrací některé předpoklady dogmatického darwinismu a dochází k poznatkům, které se 
, 

podobají i některým nejnovějším objevům. Obecně lze říci, že proti mechanicismu 

vyzdvihuje vitalismus a proti obecně vývojovému darwinismu idealistickou morfologii. 

Celé toto badatelské období je . u Rádla· pod silným ·vlivem biologického vitalismu 

lipského biologa a filosofa Hanse Driesche. 

Výsledky měly příznivou odezvu u světové odborné veřejnosti a vybudovaly 

Rádlovu nepochybnou autoritu a pevné místo i v německojazyčné biologii přelomu 

století. Vitalismus je jako myšlenkový směr přírodovědně orientovaným synonymem 

"filosofie života", zdá se určující pro Rádlovu myšlenkovou orientaci~ díky ní potom 

dokáže . z Masaryka přednostně přijímat jeho proti positivistické a antropologické 

podměty. 
~ 

Postupně se R~dl sám a z vnitřních potřeb stále silněji orientuje od vlastní 

výzkumné biologie .k dějinám biologického myšlení a tato orientace vrcholí v 

monumentálních "Geschichte der biologischen lheorien", které autor sám pokládá 

zejména za dílo historické a filosofické. V podání biologických teorií se nevěnuje 

pozornost jen naukám .přímých vědců,ale<inázorum ParaceIsa, Leibnize, Goetha, 

Kanta, Nietzscheho, Diltheye a mnoha dalších. Dílo předznamenává mnohá témata, 

která budou provázet další Rádlovo myšlenkové úsilí. Jsou také filosofickou kritikou, 

především kritikou darwinismu. RádI odmítá mechanistický názor a objektivismus 

novodobé přírodovědYI vrací se k Aristotelovi a hledá svébytnou podstatu života (jinou 

než kauzalitu anorganického pohybu, vykazatelné na základě fyzikálně-chemických 

zákonů) dospívá k definitivnímu .překonání pozitivismu a k nového pojetí biologie i 

filosofie. 

Rádlova metodoJogická·a filosofická východiska z předválečné doby uceluje a 

reprezentuje soubor statí "Úvahy vědecké a filosofické" 23. Studie odhalují Rádlovu 

svéráznou a hlubokou recepci filosofických a kulturních podnětů jeho dalšího působení. 

Texty "Úvah" vyjadřují myšlenkové zaměření, ve které RádI sjednocuje své moderní 

biologické učení s refJexí nad podstatou a smysí~a interpretací Masarykova 

realismu. Celkové shrnující uchopení vydává pak RádI v rozsáhlé studii "Věda 

abstraktní a věda reálná"24~ přechodné dílo představuje osobitý rozbor německé vědy 19. 

23 Úvahy vědecké afilosofické. Praha, Grossman a Svoboda, 1914. 
24 E. Rádl, Věda abstraktní fl věda reálná, Česká mys115, J 914 •. s. 113-130. 

- 10 -



Diplomov~ práce Emanuel RádI a náboženství 

století ,,Romantická věda"25, kde se RádI vyrovnává s romantismem ve svém myšlení, 

ale také reaguje na válečnou situaci a hledá její duchovní kořeny. 

O vědě říká, že je zásadně individuální a subjektivní, má vazbu na osobní životní 

přesvědčení, které je původnější než každá objektivizace; objektivita je důležitý, ale 

pouze fomlální prostředek pro uplatnění svého mínění, . které se skrývá za každou 

formou poznatku. Z toho důvodu je vědec osobně odpovědný za své metody a poznatky, ., 
osobně pak ručí i za jejich důsledky. V této míře se RádIoví každá věda překrývá s 

filosofií a pro filosófii platí nároky osobního odpovědnosti a praktických důsledků jako 

přímo její hlavní rys. 

Na podzim roku 1918 pronáší přednášku ,,Rasové teorie a národ"26 ve 

Filosofické jednotě, tato přednáška již bezprostředně souvisí s jeho aktivisticky 

mnohostranným meziválečným-působením. Podobné motivy mají později "Moderní 

věda"27 a ,,Dějiny filosofie"2s. V tomto 'období RádI publikuje v reakci na mnoho 

veřejných problémů, například publikuje29 v tak široce diskutovaném sporu o smysl 

českých dějin, který následuje p'o vydání Masarykovy České otázl% a později je asi 

nejdi skutovaněj ším meziválečným společenskovědním tématem. 

"Západ a Výchoď'31 je výsledkem Rádlovy činnosti v období jeho cesty kolem 

světa, kterou uskutečnil v souvislosti s mezinárodními kongresy křesťanského 

studenstva v Pekingu a v USA. Poté se účastní nepřetržité řady přednášek, kongresů a 

konferencí doma i v zahraničí a není už tak aktivní ve vydávání nových publikací. V 

letech 1925-1933 je RádI iniciátorem a spolu se Zdeňkem Tobolkou vrchním 

redaktorem sedmisvazkového ,,Masarykova slovníku naučného". Z dalších prací nelze 

nezmínit brožuru ,,0 německé revoluci "32, v které RádI analyzuje aktuální situaci 

německého fašistickéhp převratu na pozadí obecné světové krize. Poté už následuje jen 

několik menších prací a definitivní Rádlovo odmlčení s odkazem' Útěchy zfilosofie33
• 

2S Romantická věda. Praha, 1 Laichter, 1918. T. G. Masaryk. (přednáška v Pokrokové mládeži dne 13. 
prosince 1918.) Praha, B, Kočí, 1918. 

26 Rassové theorie a národ. Praha, B. Kočí, 1918. Přednášky Jednoty fIlosofické, sZaVek 1. 
27 Moderní věda. Její podstata, methody, výsledky. Praha, Cin, 1926. 
28 Dějiny filosofie L,IL Praha, J. Laichter, 1932-1933. 
29 O smysl našich dějin. Praha, Čin, 1925. Náboženský di/etantism. Praha, YMCA, 1926. 
30 Česká otázka. Snahy a tužby národního obrozeni. Praha 1895. . 
31 Západ a východ Praha, lLaicbter, 1925. 
32 O německé revoluci. Praha, J. Laichter, 1933. 
33 (Vydáno až po válce) Útěcha z filosofie. Praha, Čin, 1946. 
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Lochman dělí34 Rádlův přístup k tématu filosofii přírody do tří období: (1) zájem 

o přírodu, předválečné odborně biologické zkoumání je založeno na mnoha 

pozorováních a experimentech, ale už i v nich zkoumání v konečném důsledku ústí v 

otázky teoreticko filo$ofické. Celé jeho biologické zkoumání vrcholí ve jmenování 

profesorem filosofie na Přírodovědecké fakultě. (2) Druhým obdobím je odvrat od 

přírody; jmenování profesorem pro Rádla paradoxně znamenalo přesunutí jeho zájmu 

od čisté odborné vědecké práce k rozsáhlé veřejné činnosti, angažoval se v politice, 

kultuře . V Dějinách filosofie se RádI ve svém odklonu od zkoumání přírody odvolává 

na Sokratovu tradici. 35 

RádI se ve skutečnosti neodvrací zcela od přírodní vědy, ve svém univerzitním 

působení teď se soustředí především na teoretické a metodologické otázky, svou 

tehdejší práci shrnuje v knize Modernívědtl6, varuje v ní před naturalismem v biologii a 

reduktivními metodami pozitivismu v přírodních i společenských vědách. (3) Třetí 

období Lochman nazývá jako "obrana přirozenosti"37 Jsou to poslední léta Rádlova 

života, kdy se v Útěše z filosofie vrací k poznatkům svých biologických výzkumů. 
Lochman knihu hodnotí, jako obranu přírody a zároveň logické vyústění jeho 

humanistického programu. 38 

1.2 Rádlova aktualita pro současnost 

Karel Beneš se ve svém příspěvku k rádlovské konferenci ptá: "Čím je dnes 

RádI aktuální a pro koho?"39 Pro aktualitu myslitele stanovuje čtyři kritéria: "Aktuálnost 

znamená, (1) autor je vydáván a čten (2) pokračuje směr jeho práce a myšlení (3) jeho 

tématikaje stále živá (4) autorjepovažován za měřítko současného zkoumání. 1140 

Všechny kritéria aktuálnosti jsou podle něho u Rádla splněna. RádI je vydáván. 

(I)V Česku vyšlo v devadesátých letech několik jeho knih v reedicích. Problém je čtení 

Rádla (B. Koutník: Em. RádI .. )(2) Jeho myšlenkový směr je stále živý, což dokazuje 

34 LOCHMAN,Jan MilíČ. Emanuel Rádi: in Masaryk's Footsteps inČAPEK,Milič 1981 
35 DF 1., Sokrates 
36 Moderní věda. 1926. 
37 Defending nature 
38 LOCHMAN,Jan MilíČ. Emanuel Rádi: in Masaryk's Footsteps s.86: "lt is a simply written, profound, 

and philosophically perceptive testament and, at the same time, shows some promise of the synthesis 
ofboth preceding phases (at least with respect to tbe topíc oí nature)." 

39 Sb. Beneš, s. 667 
40 tamtéž 
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zkoumání jeho osoby na Přírodovědecké fakultě UK. (3) Jeho otázky jsou stále aktuální 

v biologii (argumenty proti darwinismu), v politickém myšlení (otázky ohledně 

národních států) i ve filosofii (otázka pravdy). (4) RádI může být považován za měřítko 

pro dnešní myšlení ve svém důrazu na poctivost a osobní angažovanost. 

Beneš vidí Rádlovu aktuálnost pro nás především v jeho interdisciplinaritě. RádI 

nebyl úzce specialializovaný ~ vědec, ale byl stejně doma v přírodních i humanitních 

vědách. Pro hodnotnou interdisciplinaritu Beneš vyvozuje tři předpoklady: odbornost, 

otevřenost, odpovědnost;A1 

41 Sb. Beneš, s. 670 
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2. Filosofické vlivy 

Ve svém biologickém zkoumání ~»ádl navazuje na vitalismus lipského 

biologa Hanse Driesche42
, který ovlivnil jeho noetické stftnovisko. V ,historickém 

myšlení je ovlivněn' především Wilhelmem Di1theyem4
\ ale rozvíjí své vlastní pojetí 

dějin. Podle určitých prvků je možné řadit Rádla mezi' novokantovce, jeho vztah ke 

Kantovi je ale dost problematický.44 Mnoho RádIových myšlenek je reakcí na 

Masaryka a Nietzsche4o. 

2.1 Biologické myšlení: Driesch a,Darwin 

Při svých. studiích četl RádI díla Hanse Driesche, který založil biologický. směr ,------' ,-" . 
označovaný jako vitali~mus;45 který přijímá jako východisko pro vlastní biologické 

práce. Driesch byl nejprve oborovým biologem, až později se jeho zájem přesunuje 

k otázkám teoretickým a filosofickým; podobnou cestou se později ubírá i RádI. 

Vitalismus je reakcí na rozvoj mechanismu v. biologii a rigorózní pojetí 

darwinismu.46 Z filosofického hlediska -přebírá· aristotelský pojem entelechie; ve 

vitalismu se ' chápe jako zvláštní nemateriální síla, nositelka účelnosti a tvořivosti, jež je 

specifická pro živou přírodu.47 RádI sám není nekritickým přívržencem vitalismu, je pro 

něho spíše inspirací, .nabízí vlastní řešení jím pokládaných otázek. Driesch se postupně 

začíná věnovat výzkUl:nu parapsychologie, což Rádlzcela.odmítá jako podlehnutí 

romantickým smyšlenkám a zpronevěření se vědě. 

42 Hans Driesch (1867-1941) něm. filosof a biolog, představitel vitalismu. Na základě zoologických 
experimentů prokazoval, že život je řízen zvláštní nemateriálm silou, kterou označil jako "faktor EU 
(odvozeno od Aristotelova pojmu entelechie).Jejím působením vzniká též celkový řád skutečnosti; 
zkoumáním řádu se zabývá filosofie jako logika významů a nauka o řádu. (Ordnungs-Iehre), 
skutečností jako induktivní metafyziká a nauka o skutečnosti (Wírklicllkeitslehre). D. je známý jako 
propagátor parapsychologie. (citace podle: Filosofický slovník, Olomouc 1998) 

43 Jeho pojetím historické události. . 
44 DF II, Kant 
45 Základem všech projevů životaje původní tvořivá síla (opak mechanicismus). Jeho počátky najdeme 

u Platóna (učení o duši) a Aristotela (učení o entelechii). Jako koncepce vitalismus vznikl v,17_8 -l8. 
století. Staví do protikladu živou a neživou přírodu a odmítá možnost vzniku živého z neživého. 
Koncem 19. století se objevuje jako novovitalismus. 

46 DVT, Driesch:· ,,;. každá buňka zárodku je předem naprogramována ke svému cíli - dospělému 
organismu 7'"' podobně, jak to předpokládala Aristotelova entelechie. Základním rysem organismu je 
tedy jeho celistvost a zaměřenost k cíli ... " 

47 DF II., Driesch. 
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2.2 Friedrich Nietzsche 

Velkou výzvou se pro Rádla stalo myšlení Friedricha Nietzscheho. Vyrovnání s 

ním bylo pro něho stejně důležité, jako vyrovnání se s tradicí pesimismu ve filosofii. 

RádI ho odmítal, ale jeho myšlenky ho provokovaly takovou měrou, že je velmi často 

cituje a má je potřebu komentovat48 Oba myslitele spojuje jejich kritika .pozitivismu, 

jeho teorie a z ní pramenících důsledků pro život moderního člověka. Zcela protikladné 

názory mají na metafy?íku a pochopitelně křesťanství. V Dějinách biologických teorií je 

pro Rádla Nietzsche zajímavý jako přívržence darwinismu a individualismu, v 

pozdějších pracích se však zabývá především jeho amoralismem a pesimismem. 

Při srovnání Masaryka a Nietzscheho49 nachází RádI u obou několik shodných 

rysů; od jejich odporu vůči asketickým ideálům a mučednictví až ke kritice liberalismu 

a liší se také v řešení těchto témat Masaryk je demokrat a nesouhlasí s Nietzscheho 

pojetím aristokratismu ducha. 

Shodný základ, který oba spojuje i s Rádlem, představuje jejich důraz na 

individualismus, ale vyvozují z něho odlišné důsledky (pro Rádla znamená především 

vědomí odpovědnosti). Hodnocení Nietzscheho postavy je u Rádla v konečném 

důsledku velmi negativní a· to pro jeho pesimismus a beznaděj, která nakonec končí 

filosofovým podlehnutím. 50 

Dalším bodem kritiky je Nietzschova oslava dionýského člověka, kterou RádI 

označuje za zcela pokleslý jev a je pro něho nepochopitelná z hlediska Nietzschova 

aristokratismu. V Dějinách filosofie RádI Nietzscheho nazývá chudákem a géniem 

zároveň, obdivuje jeho básnické nadání, ale je pro něho obětí pozitivistických 

intelektuáh'i. V knize O německé revoluci RádI nazývá Nietzscheho učitelem rasových 

teoretiků stejně jako Hitlera nebo ruských bolševiků.51 RádI se několikrát zmiňuje o 

48· V článku Masaryk a Nietzsche píše, že hlubšího pochopení Nietzscheho dosáhl až díky Masarykovu 
výkladu. 

49 Masaryk a Nietzsche;.n RÁDL, Emanuel. Náboženství a politika 1921 
50 Náboženství a politika. 1921. s. 59: "Cením proto doznání Nietzschovo - soucit s nadčlověkem není 

než doznání - že individualismus a subjektivismus v krajnosti vedou k fiasku." 
51 E RádI, O německé revoluci, Praha 1933, s. 75 a s 79. 
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smutném konci Nietzscheho života jako o důsledku jeho filosofie; zajímavé pro nás 

může být, že jeho život měl nakonec podobné vyústění. 

2.3 T. G. Masaryk 

Masaryk byl pro Rádla vzorem a inspirací po celý jeho život, v jeho díle lze 

snadno nalézt metodickou i obsahovou spřízněnost koncepcí obou autoru. 52 RádI nikdy 

nebyl Masarykovým žákem v úzkém slova smyslu a nikdy u něho přímo nestudoval, i 

když víme, že navštěvoval jeho přednášky na Karlově univerzitě. Sám vyšel z odlišného 

prostředí vědecké biologie a k hlubšímu promýšlení témat Masarykovy filosofie se 

dostává až po" první světové válce. V konečném důsledku byl RádI spíše 

pokračovatelem Masarykovy tradice než pouhým stoupencem jeho filosofie (ve smyslu 

pouhého přijímání jeho závěru). Když RádI plně vstoupil do veřejného života po svém 

jmenování profesorem roku 1919, veřejně se angažoval obdobným způsobem jako 

Masaryk před válkou. 

V české filosofické tradici není Rádlova spřízněnost zpochybňována. Hromádka ve 

své knize o Masarykovi označuje Rádla za jeho jediného skutečného filosofického 

žáka. 53 Stejný názor má Patočka v Kritickém měsíčníku a tvrdí, že RádI jako jediný 

promýšlí výzvy Masarykovy filosofie do důsledků. 54 Patočka zároveň Vysvětluje 

neexistenci Rádlova uceleného systému z toho důvodu, že svou filosofii pojímal jako 

reakci na Masaryků~·· systém. Také Jan Milíč Lochman chápe Rádla jako 

nejvýraznějšího pokračovatele Masarykovy tradice českého humanismu. 55 

RádI přijímá hlavní body Masarykova realismu, jako je jeho vymezení se proti 
~: "<, 

positivismu nebo realisticky založená existence morálních kategorií pravdy a mravnosti. 

Masarykův realismus Jto vede k zájmu o studium platonismu, který v jeho pozdním 

myšlení převládá. Jako navázání na Masarykovu tradici můžeme vidět také Rádlův 

aktivismus a "praktickou filosofii", pro niž je teorie výzvou k riápravě konkrétních věcí. 

52 Sb. Pauza. 
53 HRoMÁDKA, JosefL. Masaryk. Brno; L. Marek,20Q5. s. 239. 
54 Kritický měsíčník, 193,8, s. 243. 
55 LOCHMAN, Jan MilíČ. Masaryk. s. 56 ,,"Masaryk's humanistic heritage" had no defender among 

Czech plůlosophers as distinctive and productive as the 'Don Quixote of Czech philosophy," Emanuel 
RádI (1873- 1942)." 
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Ve sporech s pozitivistickou vědou Rádi tvrdí, že Masaryk v Konkrétní logice 

překračuje pozitivistický rámec, 56 ale' přesto se snaží zachovat některé jeho koncepce. 

Oba hodnotí kladně některé prvky pozitivistické zásady, jako je přesnost při popisu a 

vědeckou skepsi. Jej1ch společná kritika pozitivismu směřuje hlavně' proti jeho 

domnělé objektivnosti a nestrannosti. 

Podobné jsou argumenty při odsouzení liberalismu, mluví o něm jako 

o nedostatku vlastního přesvědčení a lhostejnosti k myšlení (stejným způsobem 

RádI kritizujevýchoqní "zdánlivou" náboženskou toleranci 57) .. 

Ve vztahu ke křesťanství Masaryk zdůrazňuje hlavně učitelskou a mravní 

autoritu Ježíšovu a upozaďuje náboženské prvky. K tomuto pojetí se blíží RádI v 

Dějinách filosofie, v nich vidíme, že přistupuje k Ježíšovi zcela stejným způsobem 

jako k Sokratovi. Teologii se Masaryk snaží obhájit jako vědu vůči námitkám 

pozitivismu, ale podle Rádla tak nečiní dostatečně, aby ji .zachránil, a redukuje ji 

na pouhou filosofii náboženství. 58 

Zajímavé je také sledovat, jak se postupně RádI od Masaryka vzdaluje. Podle 

Zdeňka Pince v článku Filosofie v epoše zhoubY9. pramení Rádlův odklon od 

Masarykova myšlení z jeho odlišné eschatologické perspektivy, tato hypotéza se 

zakládá na vystupování obou myslitelů po první světové válce. Výsledek války byl pro 

Masaryka potvrzením vlastního pojetí filosofie dějin, chápaného jako boje autokracie a 

demokracie, tj. na jiné rovině boje ·zlaadobra, kde ·dobrojakožto demokracie musí 

nakonec nutně zvítězit. 

Masaryk je po válce omezen svou politickou funkcí, což v důsledku vede k 

jednání, které je v rozporu s jeho předválečným ostře' kriticky orientovaným 

myšlením. 60 Naopak Rádlův poválečný optimismus mizí v důsledku jeho zkušeností z 

filosofického kongresu a následné cesty kolem světa, střetává se na ní s cizotou 

mimoevropských kultur, které jsou pro něhó v příkrém rozporu s evropskou civilizací a 

zároveň jsou jejím ohrožením. 

Další pohled na Rádlůvvztah k Masarykovi nabízí ·Hromádka ve své 

monografii. 61 Podle Hromádky se Rádlovo pochopení Masaryka postupně měnilo. Ve 

56 E. RádI, Filosofický realismus, in Úvahy vědecké a filosofické, 5 143,148 a 159-162. 
57 Západ a Východ. 5.188 
58 Filosofie a teologie, s. 3. 
59 Sb. PINe s. 213 - 230. 
60 Pinc Sb. s. 215. 
61 HRoMÁDKA, JosefL. Masaryk. Brno: L. Marek, 2005 
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svých počátcích prý chápal Masarykovo pojetí jen povrchně (nebylo pro něho hlavním 

tématem). Masarykovým myšlením nejsou ovlivněny Rádlova předválečná díla, jako 
~~~ 

jsou Dějiny vývojových theorií nebo Úvahy vědecké a filosofické62
• Až po válce se 

RádI, ovlivněn šokem z ruské revoluce, začíná plně zabývat důsledky Masarykova 

myšlení. V roce 1919 o něm vede přednášky na univerzitě, později vydává i 

popularizační brožuru63
• Od té doby lze zřetelně pozorovat, jak RádI hlouběji proniká do 

Masarykových témat a jak domýšlí jeho východiska. 

Hromádka shrnuje jeho vztah k Masarykovi v sedmi hlavních oblastech: 

1. RádI domýšlí Masarykovu kritiku positivismu; 

2 .. domýšlí Masarykovu linii teistickou, jeho odpor proti pantheismu a nově řeší 

vztah vědy, filosofie a theologie; 

3. domýšlí Mf),sarykovu kritiku marxismu, ale zároveň (a to zase v duchu 

Masarykově) brání marxismus proti poválečnému realistickému zvodnatění; 

4. domýšlí Masarykovu kritiku liberalismu a pronikavěji odhaluje liberalistické 

slabiny Masarykova učitele, F. Palackého; 

5. domýšlí Masarykovu koncepci státu a národa a-očišťuje jeho theorii národní 

od naturalistických vlivů romantických; 

6. domýšlí otázku o smyslu českých dějin a celý problém formuluje filosoficky 

přesněji než Masaryk;64 

7. domyšlením kritiky. positivismu a hlubším pochopením teistického principu 

výstižněji vykládá otázku Západu a Východu. 

62 1914 
63 Masaryk 
64 O smysl našich dějiIl ~925. 
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2.4 Rádi a prvorepubliková filosofie 

RádI byl v prvorepublikovém veřejném životě kontroverzní osobností. Svou 

publikační a přednáškovou činností se vyjadřoval k širokému spektru témat a aktuálním 

problémům. Zahlcenost publikační činností se někdy podepisovala na odoomé úrovni 

jeho článků a často byl obviňován z nedostatečné odůvodněnosti svých závěrů. 

Komentátoři mu vyčítali moralizující tendence a povrchní odsudky pro oponenty. 

Pro rozmanitou 'činnost byla také rozdílně ~hápána jeho metoda. JosefKrái65 

chápe Rádlow filosofiijako pragmatismus svého druhu a společně se Z. Smetáčkem66 

se domnívá; že RádI redukuje problém poznání na problém jednání. 67 Teolog Jan 

Blahoslav Kozák v RádIově myšlení nachází něco na způsob evangelia odpovědnosti 

nebo i dynamického Platonismu.68 Z pohledu církevního je RádI hodnocen, jako 

zástupce protestantského aktivismu. 

Některé Rádlovy noetické pozice nám můžou připomínat postupy 

fenomenologické filosofie. Pokud se snažíme zjistit jeho vztah k tehdejší 

fenomenologii a jejím hlavním představitelům, docházíme 'k tomu, 'že je pro sebe 

nepovažuje za důležité téma. Jeho odpor k tehdejší německé filosofii pramení z 

nedůvěry k čisté filosofické spekulaci; Husserla i Heideggera pak obviňuje z 

intelektualismu a prázdné spekulace o bytí. 69 Celkově je pro něho nepřípustná 

fenomenologická metoda uzávorkování nebo jakékoliv jiné reduktivní metody. 

65 Josef Král nástupce F. Krejčího na FF UK; působil jako profesor filozofie a sociologie až do r. 1948.; 
vedl revue Sociální problémy. 

66 Zdeněk Smetáček (1900-1969) český novinář, filosof a překladatel. Byl redaktorem filosofické revue 
Česká mysl, společně s Rádlem spoluorganizoval mezinárodní filosofický kongres v Praze. 

67 Československá filosofie. Nástin vývoje podle disciplin, 1937. 
68 Pravda a víra II E. Rádla, ČM 1933 s.57 ' 
69 E. Rádl. Teorie a praxe; CM XXVIII, s 154-155. E. Rádl. DF II., s. 606. 
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3. Rádlovo pojetí filosofie 

Rádlův postoj k pojetí filosofie je založen na snaze o její aktivistické založení 

(spojení teorie a praxe) a odporu k tzv. Intelektualismu 70. Oba aspekty se projevují v 

jeho úvahách o poměru" filosofie a teologie v Křesťanské revue. 71 Podle Rádla není 

filosofie sama v -sobě uzavřena, jako čisté poznání o sobě a na jiném nezávislé, ale je 

naopak podmíněna vnější motivací, definuje to tak především ve. sporech s mladým 

Patočkou72 (Teol. RRev.JI. 287). Tato vnější motivaceje~!1fl~~ .. ,", 
~_. __ ... _ .. _". 

Tomáš Hejduk ve svém příspěvku u z rádlovské konference73 shrnuje Rádlovo . -s:: 
rozdělení postav dějin filosofie do tří kategorií na (1) učence -:- mají znalosti a dovedou 

je promýšle.t~(2) filosofy, kteří kultivují vlastní živ0t.í3) filosofy, pro které je cílem 
.' 

určovat a odůvodňovat zákony pro jednání celé společnosti. V rozdělení do těchto tří 

kategorií nejde o popis způsobu práce, ale především o hierarchii (odstupňování) jejich 

druhů. 

Na nejnižším místě Rádlova žebříčku se nachází filosof učenec, jeho hlavní 

charakteristikou je omezenost činnosti pouze na abstraktní spekulaci, která nemá žádný 

přímý vliv na životní praxi. Toto myšlení je zaměřeno především do minulosti na to, co 

je "faktem"; jeho hlavní metodou je syntéza, případně opravování logických chyb 

předchůdců. 

Hlavním smysl~m druhého stupně "myslitele, . kultivujícíhosv'ůj život" je 

zaměření na přítomnost. Myslitel má soudit a určovat hodnotu toho, co poznal Gako 

"učenec"). Toto stádium je přechodem mezi tím, co je a tím, co má být. Teorie se zde 

setkává s praxí a konkrétními problémy života jednotlivce; tak se v abstraktní teorii 

objevuje odpovědnost jako Korektiv myšlení a jednání. 

Třetí stupeň je charakterizován rozšířením objevené odpovědnosti (tudíž i 

nutnosti souzení) od sebe sama k druhým, společnosti, světu. Tento svůj ideál 

charakterizuje RádI na mnoha místech především Dějin filosofie 74 a s pozměněným 

významem potom také y Útěše z filosofie75
• 

70 DF I. s.62; DF II. s. 273 
71 KRl 
72 články v Křesťanské revue a v Času 
73 Sb. s. 310 
74 DF L s.57; DF II. s.250 
75 Útěcha s. 32 
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Pravá filosofie je podle Rádla inspirací (výzvou) pro život; ve stejném duchu 

chápe filosofické idee, jsou to pro něho vzory (kritéria) toho, "co by mělo být', ne toho 

"co je". 

Ve vztahu k filosofické problematice Patočka ukazuje 76, že Rádi nechápe 

filosofii jako poslední míru života77
• V polemice mezi Rádlem a Patočkou kolem článku 

Filosofie a teologie78 se to velmi zřetelně ukazuje - Patočka se snaží převést diskuzi na 

čistě filosofickou rovinu. RádI obviňuje Patočku z intelektualismu (stejným způsobem, 

kterým kritizuje i positivismus) a vyčítá mu, že jeho "samospasitelná" filosofie není 

udržitelná v konfrontaci s praxí. Následně RádI dokazuje, že otázku po pravdě (zi~!~~ .. ~ 

ot~ka.fiIQS9fi_e) musí předcházet mimo filosofická motivace a ta stojí nad ní, protože je 
~_-"'~W'~1f!r>'''''' __ ''''~ 

příčinou jejího tázání. 79 

76 Teologie a filosofie (in Česká mysl, XXV.) 
77 Patočka - Význam pojmu pravdy pro Rádlovu kritikn pozitivismu 
78 PATOČKA, Jan. Teologie a filosofie. In Česká mysl XXV 
79 KR II, s.105. poznámka k Patočkovi 
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3.1 Noetická stanoviska 

Přístup Rádla k no etickým otázkám se během jeho života zásadně měnil. Ve 

svých prvních spisech, ,když uvažovalo metodologických problémech biologického 

zkoumání, zastával romantizující pojetí přímé zkušenosti, která vzniká přímým 

nahlédnutím podstat jednotlivých věcí. Tento náhled má být na rozumu nezávislý a 

předcházet jakékoliv jeho činnostÍ. 80 

Rádi byl vzděláním biolog, a tak jeho filosofické aktivity vycházejí z biologické 

problema~iky. 81 V jeho noetických úvahách se objevuje mnoho poznatků vycházejících 

z výzkumu smyslových orgánů zvířat (hmat, zrak i gravitace jsou "základní smysly" a 

patří k struktuře života samého, čímž se liší od ostatních smyslů, jako je chuť, čich nebo 

sluch). Podle této teorie předcházejí smysly smyslovým orgánům, tzn. nižší živočichové 

a rostliny mají základní smysly, aníž by měly vyvinuté příslušné orgány. Struktura světa 

nám je dána mnohem dříve, než si ji začneme skládat z uvědomělých počitků 

("Smyslové orgány jsou nám vštípeny okolím, jsou to produkty samotné organické 

bytosti. Ne zvenčí doynitř, ale zevnitř· ven se tvoří živá bytost..." Nové -uéení o 

ústředním nervovém systému, s. 486). Struktura organismu je dána "a apriori" a 

přizpůsobení se životním podmínkám spočívá pouze v tom, že živočich z podkladu 

svých vrozených možných součástí určité orgány uskutečňuje. 82 V Útěše z filosofié 

Rádi píše: "Orientační smysl je vetkán do samé podstaty živých bytostí, a proto naše 

myšlení není nahodilou konstrukcí věcí, které se otiskují zvenčí do věci, nýbrž naše 

myšlení je už od počátku zrakové, gravitační, hmatové ... neboť naše duše sama jest 

upředena z gravitačního smyslu (a z jiných věcí, vesměs spíše z vitálních než stavěných 

tělísek)."83 V tomto poj~tí, které pochází z vitalisticky- chápané biologie, jsou smysly a 

rozum neoddělitelně spojeny; předpokladem je, že vnímání bez zpracování rozumem, 

stejně jako myšlení bez vnímání, jsou nemožné. Každý smyslový vjem je zároveň aktem 

myšlení; aktivní duch si vybírá z chaosu hmoty určité počitky pro své následné 

uvažování. Tak je pro Rádla určující aktivita -ducha, který sám pro sebe organiruje 

chaos smyslového vnímání a tím utváří svůj svět. Proces poznání sám se pak skládá z 

80 E RádI, Úvahy vědecké a íIlosofické, s. 156. 
81 L. Hejdánek píše, že nelze pochopit Rádla íIlosofa, aniž bychom pochopili Rádla biologa. (Ladislav 

Hejdánek - Rádl redivivus - konečně?, in Křesťanská revue, roč. 74, č. 3 (2007), s. 53. 
82 Nové učení o ústředním nervovém systému. 1916. s. 483. 
83 Útěcha. s. 32 . 
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části z vrozených vlastností a z části ze zkušenosti. RádI tak zastává určité prvky 

platonizující no etiky, která je ve vitalismu velkou měrou ovlivněna Aristotelovým 

pojetím života (pracují hlavně s pojmem entelechie). 

RádI nepřijímá noetické koncepce krajního racionalismu ,amkrájního 

sensualismu, protože pro něho zdůrazňují vždy jen '. jeden aspekt procesu poznání. 

Nezastává ani Kantovo řešení problému konceptem transcendentálního subjektivismu, 

oproti němu staví pouze osobní subjektivitu (v Dějinách vývojových teorií píše o intuici 

vědců). Hledá záruku pJavdivostipoznání. Jeho odpověď se v průběhu života mění, z 

počátku je pro něho kritériem pouhý kritický rozum badatele. 84 Toto vitalistické pojetí 

subjektivismu je velmi ohrožené skepsí a obrana proti ní se pro Rádla postupně stává 

jedním zjeho hlavních témat.85 

Podobný noetic;ký přístup Rádi prosazuje ve svých Dějinách vývojových teorií, 

v nichž zpochybňúje. pozitivistickou objektivní vědu a prosazuje kritiku· vycházející z 

dobového a psychologického kontextu vědeckých teorií (podobný přístup ve filosofii 

vědy můžeme vidět například u Feyerabenda). V aplikaci na biologické teorie RádI 

zpochybňuje "objektivitu" faktů a důkazů k ověření jednotlivých hypotéz, protože jsou 

tvořeny a vybírány tak, aby podpíraly teorie, které v nich nemají svůj původ. V 

Úvahách vědeckých a filosofických potom píše o tom, že úspěch a prosazení určité 

vědecké teorie má spíše původ v její celkové přesvědčivosti než pouhé logické 

správnosti. 86 

Rádlův přístup z obou jeho ;,Dějin" je zaměřený na jednotlivé představitele 

vědeckých a filosofických teorií; jejich konkrétní život a uplatnění jejich teorie v praxi. 

Takto pojaté vědecké teorie nejsou pokládány za objektivní pravdy, ale spíše za tvůrčí 

práci nadaných lidí, 87 jejich víry a vyrovnání se s dobovýmipodmínkami.-Pmto'Rádl, 

když mluví o určitých teoriích a myšlenkách, říká, že jsou živé nebo mrtvé (tj. nijak už 

aktivně nepůsobí na náš svět). V úvodu k Dějinám vývojových teorií čteme, že 

biologické teorie jsou názory určitých lidí, společenských poměrů a dobových 

myšlenek, tj. jsou to historické události. 88 

84 Moderní věda, s. 106.' 
85 Viz články v Křesťanské revue. 
86 Úvahy vědecké a filosofické, s. 25 " .. objektivistická věda není jediná možná, protože každá doba si 

svá kritéria vytváří sama, protože správnost a nesprávnost je vždy jen jednou podpůrnou teorií. 
Nakonec více než logická správnost je přesvědčivost pro lidi, kteří tu llvedenoll teorii ?astávají, 
zároveň ta teorie sama ovlivňuje jejich pojetí světa." 

87 Moderní věda, s. 124. Vědaje dílem géníajako poezie ... 
88 DVf, s. 15. 
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Rádi zdůrazňuje nezastupitelnou úlohu geniálních jednotlivců, kteří prosazují 

svůj názor i proti vůli většiny, vždy tím ale reagují na živé problémy své doby. Tento 

přístup můžeme vidět v Rádiově pochopení Darwina, který při individuálním řešením 

vlastních problémů zároveň reaguje na problémy své doby a předkládá tak program pro 

reformu světa. Je příznačné, že uvedený přístup staví na stejnou úroveň geniální vědce a 

filosofy i náboženské reformátory.89 S tím souvisí Rádlovo aktivistické pojetí filosofie 

jako programu k reformě světa stejně jako spojení teorie a praxe v ostatních pracích. 

Nebezpečí spoj~n~ s daným pojetím vědy jako tvůrčí činnosti géniů se Rádi 

snaží odstranít rostoucím důrazem na důležitost diskurzivního myšlení, logiky a 

analýzy, které následně korigují intuici.90 

S noetickou problematikou souvisí i Rádlovo pojetí významu pojmů. Pojmy ve 

svých biologických prapích chápe jako pomůcky, instrumenty, pomocí kterých rozum 

ovládá skutečnost a jež nejsou jeho pouhou představou. Později v Dějinách filosofie už 

pracuje s pojmy ve skoro platónském smyslu, pojmy nejsou jen instrumenty k ovládání, 

ale je v nich obsaženo pochopení věcí, které zastupují. 

Problematická definice pojmů u Rádla souvisí-s jeho vyrovnávárnm se s 

matematikou a logikou jako nástroji moderní vědy. RádI píše o matematice jako o 

bezobsažné konstrukci definované pouze symboly. 91 Nesouhlasí s redukcionistickým 

přístupem v přírodovědě, kdy je skutečnóst zkoumána pouze z hlediska funkcionálních 

souvislostí. Zároveň kritizuje zaměňování pojmů příčiny a podmínky, které podle něho 

vede k romantickým a mystickým důsledkům v myšlenÍ. 

V protikladu k matematice chápe Rádi logiku jako "reálnou" vědu (kam patří 

třeba i právo). Dané zařazení je způsobeno tím, že ji pojímá jako metodu zabývající se 

konkrétní skutečností. Její integritu je podle Rádla důležité zachovat; protožeje-důležitá 

pro obhajobu vědecké metody .. Logika se dostává do střetu s přírodním dějstvím, 

protože tam příčina nikdy neimplikuje nutnost, ale jen pravděpodobnost. 

Pro Rádla má velkou důležitost. téma svobody a její obhajitelnosti před 

námitkami, které plynou z deterministického . vysvětlování přírodních -dějů. Jádro 

problému tkví v zaměňování příčiny a důvodu.92 Svobodu potom nemusíme podmiňovat 

89 Věda a vím u Komeuského. 5.65 
90 Je třeba dodat, že intuici lze podle Rádlajako u mnoha jiných pojmů chápat jak negativně. tak 

pozitivně~ kritérium hodno~ení je :založeno na aktivnosti a pasivnosti procesu. 
91 Moderní věda. s. 102. 
92 Důvod vždycky předpokládá rozumově jednající bytost, která něčím své jednání odůvodňuje: 

existují tedy příčiny zvířecího jednání. ale o důvodech můžeme mluvit jen v tom smyslu, že myslíme 
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absencí příčin, ale založíme ji na rozumových důvodech. V tomto smyslu můžeme určit 

pro Rádla špatné a správné pojetí svobody. Přírodní svoboda, která by měla vyjadřovat 

romantický ideál člověka jako přírodní bytosti, znamená anarchismus a. fatalismus 

(podřízení se přírodním příčinám). Svoboda· rozumová, která je jedním ze znaků 

civilizace, znamená přitakání zákonu a vzepření se přírodní danosti. Toto pojetí 

svobody je pro Rádla obranou proti "romantismu" v myšlení a na něm založených 

ideologiích (rasové teorie). 

3.2 Metafyzika a mýtus 

Podle Rádla moderní věda nemá svůj opak v antické a středověké metafyzice, 93 

ale ve všem podvědomém a instinktivním, které vyzdvihuje romantické myšlení. 

Metafyziku označuje na mnoha místech jako předchůdkyni moderní vědy.94 Odmítnutím 

tohoto romantizujícího a mytizujícího pojetí zakládá RádI kritiku německého idealismu 

stejně jako východní filosofie a náboženství. . 
Hodnocení mýtu a jeho odmítnutí RádI přejímá odMasaryka,který v -této-otázce 

zastává .v podstatě positivistický postoj. Mýtus chápe jako projev myšlení, jež je 

vyjádřením primitivního života před rozvojem kritického myšlení. RádI ve svém pojetí 

klade důraz na to, že mýtus je pouhým vyprávěním, které má za účel nastolení tajemné 

nálady v domnělém tušení nadpřirozeného. Mýtus je určitou formou instinktivního 

myšlení, což je v přímém protikladu k RádIově pojetí civilizace jako vzepření se danosti 

přírodního světa, které ji odlišuje od primitivních národů. 

Důležitým prvkem mýtického myšlení je snaha znemožnit rozumu přezkoumání 

faktů a souvislostí, protože rozumová kritika by celý jeho záměr zničila. Mýtus 

neznamená chybné vědění (může stejně docházet ke správným i chybným závěrům). 

Jeho hlavním znakem je chybějící vůle k rozumovému zkoumání. 95 V mýtu se odrážejí 

nálady doby, podvědomé prvky, strach, instinkty a zcela chybí kritické myšlení. Pro 

mýtus je také typický způsob, jakým se šíří (RádI používá příměr- k šíření,nákazy), pro 

mytického člověka j~ typický fatalismus a odevzdanost okolním podmínkám. 

na člověka, pro něhož chceme toto jednání odůvodnit. Moderní věda, s. 168. 
93 Jak se snaží tvrdit pozitivisté. 
94 V Dějinách filosofie ukazuje na paralely mezi scholastiky apozitivisty. 
95 DF 1., Mýtus. 
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Pro smíšení části vědeckých poznatků s přístupem mýtu používá RádI označení 

"lidová pověra"; spadají pod ně veškeré polovědecké teorie, které vznikly spojením 

vědeckých poznatků a mýtu a stojí mimo vědeckou analýzu a z principu vylučují 

jakoukoliv kritiku, protože je lze jen slepě přijmout. Zajímavý je vztah- pověry -k víře, 

víra podle Rádla předpokládá konkrétního zakladatele a určitý myšlenkový vývoj, 

pověra žádný konkrétní zdroj ani vývoj nemá. 

Centrálním bodem RádIových kritik je jeho pojetí "mystiky". Podle něho není 

uceleným formulovaným učením ani systémem~ ale jenom stavem myslL-Člověk v -ní 

vystupuje pouze pasivně, odevzdává se dojmům, s nimiž chce splynout. Zajímavé je,že 

ji RádI ani nepovažuje za způsob poznávání, naopak je pro něho odmítnutím poznání, 

protože je odmítnutím racionálního rozvažování a aktivního postoje individua. V 

abstraktní rovině se to rovná.odmítnutí pualismu a přitakání monismu., Vědec ve svém 

zkoumání musí být vždy dualistou, protože si udržuje odstup od objektu, aby ho tak 

mohl poznat. 

Pro pojetí náboženství odmítnutí mystiky znamená odmítnutí -všech forem 

směřujících kpanteismu, který zdůrazňuje intuitivno. Cílmystiky,- extáze nebo ·nirvána 

je pro Rádla vyvrcholením těchto negativních.procesů, je to podle něho stav dokonané 

pasivity, úplné vzdání se vlastního sebeovládání a osvobození instinktů. Mýtus je podle 

něho něco na způsob teologie mystiky. 

V západní Evropě nastal počátkem dvacátého století velký zájem o mystiku, je 

na ní založen novodobý okultismus (zahrnuje např. spiritismus, teosofii, astrologii, 

antroposofii nebo magii). Proti těmto fenoménům napsal RádI několik brožur a článků. 96 

Mezi jejich hlavní rysy podle něho patří: (1) nemají přesně vymezený obsah a iimyslně 

mlží o předmětech, o kterých pojednávají; (2) vyžadují určité naladění založené jen na 

pocitech; (3) zdůrazňují tajemnost a její důležitost. O spiritismu se RádI vyjadřuje jako 

o materialismu ducha,97 který se nachází v příkrém rozporu s jeho pojetím duchovní 

skutečnosti. 

V knize Věda a víra u Komenského RádI charakterizuje mystiku slovy: "Mystika 

záleží v pasivním poměru rozumu k tajemstvím tohoto světa. ,,98 Tajemství je tu 

pochopeno jako nemožnost definitivního poznání okolního světa, protože vždy je v něm 

něco pro nás zatím nepoznaného nebo dokonce nepoznatelného. Tento druh tajemství je 

96 Co soudím o spiritismll (1922), Moderní věda a takzvané okultní vědy (1923). 
97 MVS.l13 
98 Věda a víra II Komenského s.28 
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stejně reálným fenoménem pro mystiky stejně jako racionalisty, to, co je odlišuje je 

poměr rozumu k tomuto tajemství. Pro racionalistu je rozum kritériem, pro mystika je 

typický pasivní přístup rozumu k tomuto tajemství. 99 

Pro racionalistu rozum určuje rozdíl mezi city dobrými a špatnými,-stejně tak 

rozumem ovládáme instinkty. Můžeme jím analyzovat mythus, poznávat v něm pravdu 

od symbolu. Není zakázaná oblast jevů, kde nelze použít rozum, to RádI vztahuje i na 

oblast náboženství, citu nebo umění. 100 

Mystika upírá rozumu právo, zabývat seurčitýmoboremjevů.·Vnáboženství se 

mystika projevuje tím, že vylučuje racionální snahu pro určitý obor jevů, namísto toho 

vyžaduje jejich přijetí, to se projevuje příkazem, abychom církevním- naukám prostě 
, 

"věřili" (credo quia absurdum). Stejně tak tajemstvím přírody bychom se měli jen tiše 

"obdivovat"; umělec by měl jen "tvořil", život by měl být pouze instinktivně ,;žiť'. 

Mystik podléhá citu zapomíná na sebe a stává se částí tajemství, cítí, že 

tajemství jej obklopující je tak ohromné, že drtí jeho individualitu101
, mystik pouze 

tajemství "zří", pokouší se s ním splynout, ne ho pochopit. Na úrovni jednání se mystika 

projevuje v pověrečnosti,v hysterii, v temné řeči. Mystik nemluví analyticky o svých 

myšlenkách, nýbrž jen v symbolech, které mají vsugerovat stav mystický. Takové 

příznaky mystiky nachází RádI například i u Komenského. 102 

99 Věda a víra u Komenského s.29: " .. otázka, která dělí mystika od racionalisty jest, zdali rozmn má 
právo kritisovat city, analyso-vat city, získané intuici, rozhodovat o impulsech, daných instinktem, 
zdali smí vnikat do tajemStví a rozjasňovat je svým světlem."· 

100 Věda a víra u Komenského s.31: " .. pro racionalistu neexistuje svatyně, do které by rozmnu vstup byl 
zapověděn, třebas těchto svátýní nevystavěl; rozum sice nestvoří lásku, ale smí ji pitvat a ovládat; 
rozumem se nenajíme, ale smíme potravu analysovat a volit; rozumem nenamaluješ obraz, ale smíš jej 
posuzovat" 

lOl Věda a víra u Komenského s.31 
102 Věda a víra u Komensk~ho s.29: "U Komenského se projevuje mystika několikerým způsobem; 

jednak rozplývavostí myšlenek, zvláště v pozdějších spisech patrnou, jednak upřílišněnou zálibou v 
symbolické řeči, ke které lze připočíst i zvláštní výrazy, jež si tvořil, a které jsou narážkou na 
tajemno .. jako "pansofia" (vševěda), "panaugia" (obecná cesta světla) .: atp. Jako všichni mystikové, 
Komenský věřil také v tajemný význam čísel 3 a 7 a slepě věřil v proroctví." 
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3.3 Etika 

. U Rádla je filosofie z velké části převedena na etiku, v tom smyslu, že pro něho 

ustanovuje "to, co by mělo být'. Rádi proto byl často svými odpůrci obviňován, že je 

spíš moralista než než filosof, jeho veřejná aktivita byla výrazně moralizující. F. Krejčí 

Rádla obviňuje, že redukuje problém poznání ·na problém jednání. -Pokud vezmeme 

souhrn Rádiových článků v Křesťanské revue, musíme dát kritikům částečně za pravdu, 

velkou část obsahu zabírají hodnocení konkrétních· událostí, diskuze jsou často vedené 

více v praktické než teoretické rovině. To je přesně způsob jakým RádI pracuje, burcuje 

a vyzývá k aktivitě. 

Etika u Rádla předchází filosofii. Zákon pro něho stojí na počátku civilizace a 

znamená zavedení řádu do chaosu. Oproti mýtickým představám, zákon preferuje 

uvědomělé lidské jednání a překonává tak mýtus i fatalistické pojetí osudu. 

Společnost podrobená zákonu stojí v RádIově pojetí na vyšším stupni civilizace než 

přírodní společenství. Zákon pro něho znamená přelom v dějinách lidské civilizace. 

Rádlova etika je založena na jeho pojetí morálního řádu svobodě, rozhodnutí 

jedince a autority zjevení. RádI nachází předobraz svého pojetí etiky ve Starém zákoně. 

Židovské desatero je zákon, jak 1!1ají lidé jednat podle vůle Boží. Bůh v něm je 

zákonodárcem} soudcem, protože uzavřel se svým lidem smlouvu. Tento Zákon 

zapadá do Rádlovy koncepce toho, co má být, chápe ho jako zákon pro budoucnost. 

RádI zdůrazňuje, že starozákonním prorokům, Ježíši a apoštolům nešlo o 

poznání, teorii či spekulaci, ale o uskutečňování Boží vůle. V evangeliu, -si všímá 

J.eží~~,,~~.;;-yj:z'yy k pokání(metanoia), kterou vykládáme jako změnu myšlení, 
~, .••.... 

"obrácení". Toto obrácení v sobě obsahuje i celkovou změnu životní praxe. 

O myšlenkový, životní i civilizační obrat šlo také Rádlovi, postupně se 

odvrací od řecké myšl,enkové tradice pro její intelektualismus a své pojetí zakládá 

stále více na Starém zákoně a evangeliu. 

V Útěše z filosofie Rádi své pojetí etiky dále propracovává. Hlavním 

tématem celé knihy je morální svět, tvořený morálními zákony (láska, věrnost, 

loajálnost, přátelství, důvěra, pravda, spravedlnost). Tyto zákony jsou osobní, 

procházejí soudností, nelze k nim nikoho nutit, nejsou v nás, ale pro nás. 

Morálnímu řádu máme sloužit, to je naším základním posláním. Nejčistším výrazem 
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morálního řádu je pro Rádla Kázání na hoře, zároveň upozorňuje na jeho možné 

dezinterpretacelo3
. Bůh jedná tak, jak jednal Kristus. Je bezbranný, netrestá, nedělá 

zázraky ani neposílá pohromy, působí tak, že na svět posílá hodné lidi. RádI 

zpřítomňuje eval!g~!ijní etiku v 
~":::::"~·-·-~':!'~1;~~ 

Antická pravda je poznáním, THEORIA, toho vskutku jsoucího, 

neměnného či základu jsoucího. S touto metafyzikou RádI sváděl urputný zápas ve 

věci pravdy, která vede k jednání, ve věci víry nachylující se k činu, mířícímu do 

budoucn~ ve věci toho, co býti má, oproti tomu, co jest. 

V Útěše z filosofie RádI' mluví o morálním řádu jako o tom, co je dáno apriori, 

není výtvorem lidí, lidi ho jen objevují. Jeho zákony jsou aut()nomní, na člověku 

nezávislé. Řecká a středověká metafyzika je pro Rádla hodnotná, protože objevila 

říši ducha, která je nadřazena skutečnosti. smyslové. 

3.4 Estetika 

Pojetí estetiky u Rádla není systematicky rozpracované a v jeho přístupu jsou 

zřetelné rozpory. Na jedné straně odmítá estetizovanou vědu (romantickou) nebo 

esteti<tká náboženství (častá výtka proti Orientu), v pozdějším období své činnosti však 

píše několik pojednání o důležitosti estetického hlediska pro duchovní život.· Až v době 

nemoci vypracoval články do Křesťanské revue O původu krásy a Rozšíření krásy v 

organickém světě; v nich zastává až skoro platónská stanoviska,. Lze je chápat jako 

polemiku proti darwinistickému pojetí výkladu vzhledu jako evoluční výhodě 

pocházející ze sexuality. 

Je pro nás zajímavé, že se RádI prakticky nevěnuje problematice umění jako 

takové. Určité náznaky můžeme vidět v jeho knize o Šaldovi 104, v níž se ohrazuje proti 

pouhému estetismu jako hlavnímu kritériu hodnocení. Pokaždé, když RádI umění 

oceňuje, klade své kritérium mimo ně samo, což v jeho případě znamená,že umění by 

mělo sloužit nějakým ideálům, a tak být součástí programu pro reformu světa. Zcela 

odmítá neutralitu umění a staví ideje před jeho výrazové prostředky. 

103 Náboženství a politika 1921. s. 67 
104 F.X: Šaldova filosofie(1918). 
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4. Rádlovo pojetí dějin a dějinnosti 

RádI staví své uvažování o historii na pojmu "události" (pojem má původ u 

Di1theye), tu lze umístit v čase, je jakýmsi mezníkem,' ke kterému je třeba se vztahovat a 

nelze se mu vyhnout. Mezi její charakteristiky patří ohraničené trvání v čase, vnitřní 

jednotnost a lze jí přiřadit určitý smysl. Pojem o události mluvíme v procesech živé i 

neživé přírody, stejně jako u člověka, v každé ze sfér má ale jiný smysl. 

Z přírodovědného hlediska na sebe události naZaVujil05, protože jen vZájemntl' 

spojitost umožňuje kontinuitu biologického dění. ~~.i~:tc vzhledem k člověku 12 
v duchovním smyslu na sebe můžou navazovat události skokově, tj. může nás ovlivnit J', " 

událost několik století stará. 
j 

Smysl jednotlivých událostí můžeme přisuzovat pouze přírodě živé, -u neživé 

přírody jsou události vždy determinovány vnějšími podmínkami, vkládání smyslu do 
, ' 

takových dějů je předvědecké pochopení mýtu, _ který jim smysl přičítal, protože nebyl 

schopen rozumově pojmout kauzalitu těchto dějů. Naopak v přírodě živé mluvíme o 

smyslu jednotlivých událostí, protože mají určitou vnitřní účel, kterou můžeme 

pochopie06
, v tomto směru viděl RádI prospěšnost darwinismu, protože chápe přírodu 

histpricky (ve vývoji). Živá příroda je pochopena jako historické dějství, ale není historií 

ve smyslu lidských dějin. Pojetí lidských dějin můžeme vidět až tam, kde se sama otázka 

po smyslu pokládá a odpovídá se na ní. 

Lidské dějiny a historie přírody nejsou totožné věci, proto u nich nelze najít 

stejnou přírodní účelnost. Proto je podle Rádla chybné snažit se vysvětlovat kulturu 

pouze na jejích biologických základech, jak to dělají rasová a romantická pojetí. 

Lidský život v sobě obsahuje stejně spojité hledisko biologické historie, jako 

skokové pojetí lidských duchovních dějin. Civilizace není potom dána přirozeně, ale je 

volbou jedinců v určité ideje a v jejich následování. V dějinách ducha neexistuje 

kontinuita, jak si to představují pozitivističtí historici (protože tak se můžou jevit při 

105 E. Radl. Národnost jako vědecký problém, s. 15-17; MV s. 262-264; DF I., s. 23 
106 RádI píše v Moderní vědě, s. 262, že s životem se objevují dějiny a že už archeologie pracuje s určitou 

interpretací faktů. 
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pohledu "z venčí"), ale svobodná volba subjektů tvořících smysl. (příklad diskontinuity 

v duchovních dějinách). 107 

Událost ve smyslu duchovním je aktivním činem svobodného subjektu, přináší 

novou kvalitu, kterou nelze vysvětlit z pouhých vnějších příčin. Historik lidských dějin 

nemůže být podle Rádla nikdy nezaujatým pozorovatelem, vždy do svého zkoumání 

vkládá uvědoměle nebo neuvědoměle svou filosofii dějin. Porozumění je závislé na 

jeho hodnocení událostí dějin, které vždy hodnotí a. měl by je vědomě hodnotit. 

Základním horizontem historika má být podle Rádla starost o budoucnost. 108 

Rádlovo pojetí smyslu českých dějin je potom v návaznosti na Masaryka 

program pro budoucnost, který vychází z idejí české reformace, dále idejí Komenského, 

Palackého a mnoha dalších, tento program není uzavřen a stále pokračuje jeho 

vytváření. 

Historická událost má pro nás hodnotu podle toho, jak je nám přístupna v naší 

přítomnosti, jakou pro nás představuje inspiraci pro naše současné chování, nakolik nám 

pomáhá vytvořit program pro budoucnost. Zdá se, že některé postupy RádI přijímá i z 

myšlenek Hanse Driesche, ale v Dějinách filosofie zcela odmítá jeho myšlenku historie 

jako "kumulace zkušeností" 109. Zároveň se ohrazuje proti Nietzscheho myšlence 

věčného návratu téhož, ta ho děsí svým nihilismem a bezvýchodností a znamená pro 

něho v konečném důsledku popření dějin. 

Ve studii O naší nynější filosofii postuluje RádI jako jedno ze základních kritérií 

pro myšlení uvědomělou návaznost na minulost a odpovědnost vůči svým kořenům 

(překvapivě zmiňuje i národní kořeny): .Český filosof i musí být vědom toho, že 

pokračuje v myšlení svých českých předchlidců1LO• Historie a vědomá návaznost na ni 

má hlavní význam ve vytváření vlastní identity a to jak individuální stejně jako 

kolektivní. Stejně tak lze národ lze chápat jako přihlášení k určitému programu (v 
-:r~-... 

Masarykově smyslu) a nejenom za dattost kmenového původu; svoboda individua pak 

zůstává zachována. 

107 Srv. E Rádl, Národnost jako vědecký problém, s 19-20 
108 E Rádl, Dějiny filosofie II, s. 247: Silný člověk žije budoucnosti: sahá po živých věcech, které ještě 

nejsou, a přezíní mrtvoly věcí, které užjsou dány. Do budoucnosti je svět dokořán otevřen, tam jest 
svoboda, tam člověk volným rozmachem rýsuje plány budoucího běhu věcí Budoucnost je doménou 
lidí statečných; minulost naproti tomu je útočištěm poražených; neumějíce nic provést sami, 
reprodukují jen ve fantasii hmotu toho, co se stalo. 

109 DF II., Driesch 
110 O naší nynější filosofii s.34 
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4.1 Dějiny filosofie 

Dějiny filosofie jsou RádIovým největším dílem, shrnuje v něm svou poválečnou 

činnost a vyvozuje z ní důsledky. Název knihy může čtenáře mást, protože není 

klasickými dějinami filosofi:, které by systematizovaly historické bádání, ale 

představují spíše. dekonstruk~ť~l dějin filosofie. Ve své době vzbudila tato kniha 
-"""",~~~:.=-

negativní ohlas, RádI byl kritizován za formální nedostatky, faktické chyby a 

nezdůvodněná odsouzení mnoha filosofických velikánů. V konečném důsledku se 

Dějiny dočkaly mnohem většího odsouzení než jakékoliv jiné Rádlovo dílo včetně 

Útěchy z filosofie. 

Kritériem filosofie pro Rádla je úkol "být programem pro život", vše ostatní je 

pouhý intelektualismus nebo diletantismus, případně mýtus. Toto kritérium Rádlovi 

um()žňuje zařazovat do dějin filosofie i myslitele, kteří nejsou většinou považováni za 

filosofy v pravém slova smyslu. Spíše než o dějinách filosofie můžeme v tomto pojetí 

mluvit o dějinách evropské civilizace. Nezbytným prvkem pro pochopení jednotlivých 

myslitelů je pro Rádla pochopení výzev, na které se snaží odpovídat, proto jeho 

hodnocení postav dějin filosofie je založeno spíš na jejich konkrétním řešení problémů 

než na ohled na úplnost jejich filosofického systému. 

V úvodu knihy nastiňuje Rádi svůj přístup k hodnocení dějin myšlení. V jeho 

p9jetí se střídá· pokrok. s úpadkem v jakýchsi vlnách. Oceňuje předfilosofický svět 

olympských bohů. Klasick~"Jecká filosofie, která z něho vznikla, je počátkem úpadku 
"'''=~t',':!;rij~~'f~;';''",,~ 

kultury. Helénismus se ocitá zcela v zajetí mýtu a až křesťanství je programem pro 

obnovu civilizace. Ve středověku křesťanství upadá a později se reformace se snaží o 

jeho obnovu. V novověku dochází k dalšímu úpadku v důsledku intelektualismu vědy 

na jedné straně a mýtu romantického myšlení na straně druhé. 

Podle Rádlova názoru civilizace začíná ustanovením zákonlt, které jsou pokusem ' 

osvobodit člověka od fatalismu pouhé přírodní nutnosti. Toto pojetí zákona je typické 

pro židovskou i řeckou kulturu a je zcela odlišné od "mlhy" mýtu, protože je založeno 

na vědomé formulaci imperativu. 112 

111 Dekonstrukce ve smyslu hodnocení tradice podle současných kritérií. 
112 Z a Vs. 32. 
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Klasická řecká civilizace stojí na počátku metodicko-kritického myšlení, pro 

které jé vzorem Sokrates se svou dialogickou metodou. Ve stejné době působí izraelští 

proroci, kteří jsou zákonodárci a bojovníci zapravdu a vyzývají k obrácení. 

Oba dva zdroje evropské .civilizace stojí proti sobě v určitém. napětí. Řečtí 

filosofové představují kontemplaci, izraelští proroci víru. V knize Západ a Východ 

hodnotí RádI obě tradice jako v podstatě rovnocenné, z řecké tradice .odkazuje na 

klasickou filosofii a odmítá helénismusGako zajetí mýtu). V Dějinách filosofie 

vyzdvihuje izraelskou tradici a klasickou řeckou filosofii interpretuje jako odpadnutí od 

~ zákona ,z důvodu rozvíjejícího intelektualismu. 1J3 

fřekvapivě má RádI v Dějinách filosofie mnohem více pochopení pro středověk 

než klasický starověk. Vrcholem je pro něho biblicko-evangelická tradice, s níž je 

klasická antická filosofie v mnohém rozporu. To je nejlépe vidět v pozdním středověku, 

kdy ve scholastické filosofii vítězí antická tradice spekulace o Bohu oproti evangelicky 

pojaté víře a živou křesťanskou etiku nahrazují statická dogmata. Ze středověku Rádi 

obdivuje ideál rytířství (ve značně idealizované podobě) a vidí v něm pokračování 

biblické tradice. V Útěše z filosofie je obhajoba středověku proti osvícenskému pojetí 

ještě silnější, RádI na něm vyzdvihuje vládu mravního zákona, který je později v 

novověku zrelativizován a popřen. 

Rádlova interpretace novověku v Dějinách filosofie je v mnohém rozporuplná, 

která proti odborné filosofii vznáší často obvinění z intelektualismu. Z toho důvodu 

oceňuje především anglosaskou tradici s jejím smyslem pro reálné a konkrétní problémy 

i s její praktičností a aktivitou. 

113 DF J., s. 62: "Mythus se znovu rozmohl; filosofie, někdy jen nejasně od něho oddělená, se začala jako 
hnutí intelektualistické, 9. jako jednostranné spekulování o podstatě věcí a přezírání praxe životní; tj. 
toho, co býti má." 
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4.2 Dějiny vývojových teorií 

Dějiny vývojových teorií nabízejí zcela jiný přístup k metodologii než ostatní 

biologické pojednání, jsou napsány populární formou, obsahují jakýsi přehled 

biologických teorií s důrazem na jejich hlavní představitele, je to pokus pochopit 

vědecké teorie psychologicky v historickém kontextu, jako plody úsilí konkrétních lidí 

v určité době, které se neobejdou bez subjektivních soudů, jsou zakořeněny zcela ve své 

době (obdobný postupje potom použit i v Dějináchfilosofie).114 

Objevem dějinnosti poznání RádI o půl století předešel teoretiky a historiky 

vědy, jakými byli K. Popper, T. S. Kuhn nebo P. Feyerabend a další. RádI se v prvním 

sZaVku Dějin snaží vyrovnat především s mechanickým pojetím novověkou přírodní 

vědu. 

Biologie jako zvláštní věda pro 'něho vzniká až se začátkem 19. století. Vykládá 

Darwinovu teorii jako pokus nahradit tradiční vědeckou racionalitu historickou 

narativitou (vysvětlit vyprávěním). Pro Rádla nauka o vývoji druhů není vůbec 

"vědecká" ve smyslu novověké vědy a znamená faktický rozchod s celou duchovní 

tradiCÍ západního myšlenÍ. RádI ukazuje, že klasický darwinizmus byl ve skutečnosti 

pokusem postavit biologické zkoumání nikoliv na racionalizmu, nýbrž na dějinnosti. 

114 DVf, s. 12: "Dnešní biologie nezávisí jen na svém pravém objektu, tedy na struktuře, způsobu života, 
vývoji organizmů apod., Jlýbrž jehytostně závislá také na způsobu, jak bio1ogii chápali naši 
předchůdci." A doplňijje v předmluvě k 2. vydání: "Zkoumání přírody je lidskou záležitostí, dějiny 
vědy jsou dějinami lidských osudů." "ne abstraktní pravdy, nýbrž konkrétní lidé, čemu věří a jak věří, 
způsob, jakým pod dojmem své víry se dívají na svět". 
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5. Kritika "romantického myšlení" 

RádI se snaží s romantickým myšlením vyrovnat v knize Romantická věda z 

roku 1918, zároveň je to pro něho i rozchod s některými prvky romantiky, na které 

naZaVoval ve své předválečné činnosti. Sám považuje později tuto knihu za málo 
, .. m~:·5,::~;íj.""x:&j~-

povedenou a své pojetí vyjadřuje ve spise Moderní věda. Romantikou se také zabývá na 

velkém prostoru v druhém díle svých Dějin filosofie. V knize Východ a Západ pak 

ukazuje paralely mezi romantiky a Orientem. 

Původ romantiky začíná u Rádla v novověku u Spinozy a Rousseaua. Obě učení 

mají panteistické pozadí, směřují k zbožštění přírody a přirozenosti, vyzdvihují 

instinktivnost na úkor prý upadlé civilizace. 

~:;z.!!:.~~ojelL~řír2gy,""y.if!L..M~.,.!ll?~Q~",J1._~~~c~~ ... ~RiI!~,~, jím je později 
;> 

ovlivněna německé klasická filosofie, působí tak na jedné straně na Herdera a Goetha, 

zároveň, ale také na Kanta a Hegela. Spinozův panteismus prý probouzel "orientální 

nálady" a připravoval tím půdu pro romantiky. 115 

Rádlovi se zdá paradoxní, že právě židovského filosofa Spinozu objevili 

předchůdci německého nacionalismu a tak i rasoví teoretici, kteří ze svého učení 

vyvozují zcela neromantické důsledky. Spinoza se tím prakticky stal předchůdcem 

rasového antisemitismu, ten Rádi chápe jako důsledek mystických tendencí v romantice. 

Rádlův pohled na Spinozovo učení je omezený jen na kategorické odmítnutím 

panteismu. 

Hlavní postavou romantiky byl Rousseau, od něho pochází koncept přirozeného 

člověka, který RádI označuje jako pouhou konstrukci bez skutečného podkladu. 

~~2,!!.~má podle něho nechuť k metafyzice a ke skutečnému filosofickému bádání, 

proto odmítá civilizaci a staví základ pro nové pojetí člověka jako instinktivní bytosti. 

Rousseaova koncepce společenské smlouvy není smlouvou ve smyslu zákonu v pravém 

smyslu, ale pouhého organického pojetí společnosti, vůle jednotlivce se ztrácÍ. V 

Dějinách filosofie je Rousseau představován už jen jako "rétor citu a lásky", kterou 

neměl, slaboch a hlasatel anarchistické vzpoury proti vládě každého zákona, vzpoury 

proti všemu metodickému. 116 

115 DF II., Spinoza 
116 DF II., Rousseau 
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Jakýkoliv pokus dát životu určitý pravidlo nebo zákon znamená pro romatiky 

znásilnění skutečnosti, proto nejsou přístupní rozumové kritice a prakticky se tak 

vyčleňují z tradice jejím popřením. 
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6. Východ a Západ 

RádI promýšlí protiklad Východu a Západu na několika různých rovinách: (1) 

jako odlišnýnoetický přístup v antinomiích mýtus - kritické myšlení, mystika - věda, 

instinkt - rozum. (2) v jednání jako antinomii aktivita - pasivita, , kriticko-racionální 

myšlení v protikladu k fatalismu. (3) v uspořádání společnosti protiklad mezi 

uvědomělým individualismem a kolektivní vůlí iracionální masy. Napětí mezi těmito 

antinomiemi není pro něho nový problém moderního světa, ale postupuje celými 

dějinami civiIizacell7
. 

Uvedené antinomie jsou RádIovým přístupem ke zkoumání, aplikuje je i pro 

ostatní témata a souvisí s jeho konceptem světa rozděleným na instinktivní přírodu v 

protikladu k uvědomělé činnosti lidí v dějinách. Na příkladu protikladnosti kultur 

Východu a Západu zakládá svou obhajobu evropské civilizace. Pojmem "Východ", 

nerozumí jen samotnou Asii, ale i Rusko a v oblasti filosofie i Německo proti tradicím 

západní Evropy (přeneseně i Ameriky). Východ popisuje prakticky osvícenským stylem 

a pokládá ho za v podstatě primitivní část světa, spojuje ho s určitým životním 

postojem, fatalistické zabsolutnění jsoucna a kolektivním duchem. "Západ" proti tomu 

znamená individualismus, aktivnost a morální zodpovědnost za bližnÍ. Rusko chápe 

jako zemi na rozhraní, v určitých rysech tak naZaVuje na Masarykovo pojetí z jeho 
--.;:;,;;--;;~~~ 

knihy Rusko a Evropa. ., 

Přístup k problematice Východ - Západ ' v evropském myšlení podle něho 

vyjadřuje protiklad západního osvícenství a německé romantiky, tu pokládá za příklon k 

východnímu mysticismu a přímé nebezpečí pro evropskou civilizaci. Ve svém 

"osvícenském" nadšení pokládá za samozřejmé, že by Východ měl usilovat o civilizaci 

evropského typu a že je to jediné vhodné řešení. To, že civilizace pochází z Evropy není 

v RádIově pojetí žádný projev determinace z pohledu geografického nebo rasového, 

civilizace se mohla vyvinout, kdekoliv jinde, stejně tak může být přenesena a 

pokračovat v Asii a v Evropě zaniknout. Z hlediska civilizace se dají hodnotit všechny 

oblasti lidského života, náboženství, politika, věda i umění, kritériem je uvědomělý 

aktivní přístup ke skutečnosti a snaha o její zlepšení. 

117 Za Vs. 213: " ... není to nový problém, tento rozpor mezi vědou a mythem, vírou a pověrou, 
determinismem a fatalismem, rozumem a instinktem,..svobodou a odevzdaností v osud, důvčrou v 
Boha a pantheismem!" 
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Civilizace a její obrana je hlavním tématem knihy Východ a Západ. Tato kniha 

je přímo reakcí na jeho setkání s východní a americkou kulturou, jakje poznal na své 

studijní cestě kolem světa a mohl je tak porovnat s evropskou situací. 

Podle jeho pojetí je evropská civilizace založena na trvalém boji o duchovní 

hodnoty, založené na tradici Sokratovské kritičnosti a římského práva, křesťanství, 

středověkého rytířství, refonnace a kritické založení vědy, demokracie. V oblasti 

jednání je civilizace překonáním fatalismu ve smyslu předurčenosti a nevyhnutelnosti 

osudu.1l8 RádI chápe civilizaci jako určitý ideál nebo cíl a zároveň kritérium, kterým 

poměřujeme své úspěchy a neúspěchy1l9. Není vázána na hmotné podmínky, vědecký 

pokrok nebo určitý národ, přestože se vyvinula z určitých podmínek a v konkrétní době. 

Hlavními rysy jeho' civilizace, jak je vyjmenovává v knize Východ a Západ, 

JSou: uvědomělý život očištěný od pověry,' kritičnost, kontinuita, vědeckost, 

~aZ,~~lla tradici, aktivní optimismus, smysl pro vůdcovství, individualismus a 
~==- -

osobní odpovědnost, tradice literatury, umění a filosofie, víra v pokrok. 

Východ je podle něho ve stádiu, kdy se civilizace ještě nevyvinula a Je na 

stejném stádiu jako byla evropská civilizace ve své prehistorii. Asie má podle něho 

společnou mentalitu, ale netvoří vědomou jednotu myšlení, jak je tomu v Evropě, 

podobnost asijských kultur je pouze vnější' a není v nich vzájemné myšlenkové 

provázanosti. Ve zřízení východních států se neprosadil vědomý individualismus, proto 

je jejich uspořádání založené pouze na instinktivním základě s despotickou vládou, 

společnost je bez samostatného, nezávislého a soukromého myšlení, na rozdíl od 

Evropy, která je prý založena na vědomém, individualistickém společenství. 

Důkaz nadřazenost západní civilizace je pro něho přístup Východu k slabším 

členům společnosti pro které je jedinou životní možností absolutní poslušnost a 

podřízenost, šokuje ho východní pasivní pohled na bídu a utrpení, které je často 

chápáno jako důsledek minulých životů. RádI měl před svou cestou celkově malé 

znalosti Asie, vycházel z osvícenského zjednodušujícího pohledu. Při svém pobytu ve 

východních zemích se stýkal především se západně orientovanými intelektuály, 

případně s konvertity ke křesťanství a misionáři, nemohl tak prakticky proniknout 

hlouběji do východního myšlení, často tak zastával velmi povrchní pohled nechápal 

podstaty problémů. 

118 DF I. s. 18: "Neboj s~ člověče! Není osudu! To byl největší objev filosofie!" 
119 ZaV s. 316 
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Nejvíce se RádI zaměřoval na výklad orientálního myšlení z popisu náboženství, 

jeho vnějších znaků a důsledků pro praktický život. Orientální náboženství podle něho 

nedává návod na zlepšení života svých přívrženců, nebojuje proti bídě, ale naopak ji 

vykládá jako neodvratný osud. To souvisí také se spojením těchto náboženství a 

absolutistickým uspořádáním vlády, která na něm potom zakládá svou legitimitu. 

Východní náb6ženství pro něho v konečném důsledku nejsou nic jiného než 

mystický panteismus smíchaný s prvky pověry, jako je víra v strašidla, zlé duchy, 

kouzla a jiné pověry. Tyto náboženství jsou pro něho spíše druhem národní zvyklosti, 

která je v protikladu vědomému vyznáním západu. Indická náboženství také hodnotí 

jako možnou degeneraci původně pro kulturní pokrok přínosných náboženstvÍ. 

Dekadenci těchto náboženství vidí v jejich estetizujících sklonech a .pasivním postoji. 

Nejpřívětivěji z východních náboženství hodnotí japonský šintoismus, odmítá jeho 

mystiku, ale obdivuje jeho ~ praktické dopady, organizovanost na něm založené 

společnosti a její přísnou etiku. 

Náboženská tolerance, kterou na Východu obdivují někteří západní myslitelé a 

staví ji jako protiklad s netolerancí křesťanů podle Rádla spočívá pouze v 

nevyhraněnostil20 těchto náboženství, vzájemně nejsou principiálně odlišná. Tak je tato 

tolerance spíše Ihostejností 121 a nedostatkem uvědomělosti. 122 RádI také ukazuje, ·že jde 
c" 

pouze spíše o snášenlivost v teoretické rovině, a uvádí, že ve vnějším projevech je 

Východ naopak méně snášenlivý. 

Orientální religiozita pro něho má shodné rysy s přirozeným náboženstvím. 

C Oproti křesťanství je pouhou podvědomou společenskou praxí, neobsahuje prvek 

vědomého vyznání, nevyskytuje se v ní vědomé přijímání víry, šíří se spíše jako 

sugesce. Východní religiozita podle něho spočívá pouze v mystérium tremens. 

V Asii prý není kritika ani žádný duchovní protest, ale jen plynulý přechod 

jednoho učení v druhé, který si sami východní věřící neuvědomují, ve východním 

náboženství není prvek vývoje a nemá dějiny ve smyslu událostí a epoch, které jsou 

předmětem vědomé reflexe. Celé jejich náboženské myšlení je pouhá mystická nálada, 

120 Za V s.238: " .. víry jsou tak pomíchané, že to nevědí ani věřící ani knězi a nedovede to pověděti ani 
znalec těchto různých náboženství, protože chrám patří najednou všem třem náboženstvím a bohové 
všech tam najdou místo." ' 

121 ZaV s.240: "Snášenlivost bývá také plodem nedostatečného zájmu o názory sousedovy. Snášenlivost 
se někdy velice podobá lhostejnosti .. " 

122 Za Vs. 240: " ... rozumíme snášenlivostí spoléhání na sílu duchovních zbraní, poučování a 
přesvědčování. Orient rozumí snášenlivostí trpně se poddati náladě okolí a věřiti, že příroda sama si 
pomůže ... " 
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jejíž jedinou dimenzí Je věčnost, a jedinou SPOJnICI mezi jevy je jakási neurčitá, 

neuchopitelná "prapodstata". Proto jsou historické osobnosti ihned mytologizovány a 

zevšeobecňovány v nadčasové idoly. 

Všechna Východní učení jsou pro Rádla nejasné mýty, obsahují v sobě část 

filosofie, náboženství a historického mýtu. Jejich filosofie není programová a zabývá se 

pouze náhodně vybranými fenomény. 

Východní myšlení nemá originální osobnosti v evropském smyslu, jeho velcí 

představitelé, jako BuddhatLao-c' nebo Konfucius jsou spíše mytickými postavami, 

které sjednocují určitou tradici. Taoistické učení je pouhou směsí mystiky a životních 

pouček. Lao-c' si vystačí bez pojmu pravdy. Jeho etika spočívá v pasivním 

nezasahování, odevzdaností osudu, podle Rádla založeném na strachem před aktivitou, 

individualitou a rozumem. Tento pasivní stav odevzdanosti Lao-c' nazývá jako štěstí. 

Konfucionismus je podle Rádla_~~~~i20u duchovní slabostí a průměrností. 

Konfuciovým ideálem je poddanost autoritě, chápaná nekriticky a pasivně. Dále mu 

přičítá nevyhraněnost k otázce Boha, protože.t2".!?y_mohlo jeho popření by mohlo být 
~~~ ~~~~I<8'iI'M~ 

chápáno jako vzbouření se proti autoritě. RádI odtpítá konfucionismus jako pouhý 

mystický asketismus a etiku bezmyšlenkovité podřízenosti. 

Rádlova interpretace buddhismu je značně povrchní. Nirvánu chápe jako svým 

způsobem metafyzickou sebevraždu,popisuje ji jako bezvědomý stav mysli; ve kterém 

si už nic nepřejeme, ničeho se nebojíme,' nic nemilujeme ani neočekáváme.123 Pro 

Buddhovy teze o všeobecném utrpení a jeho asketickém překonání nemá žádné 

pochopení. Podle Rádla není v buddhismu dostatečně pochopeno subjektivní ufrpení a 

jeho smysl. Utrpení je se v něm prý vztahuje jenom na na přírodní katastrofy, na rány 
~ ~ 

osudu. Chybí prý u něj 'zcela prvek viny, je tak náboženstvím nezodpovědnosti. 

Veškeré tendence spojovat myšlenku buddhismu evropskou skepsí jsóu pro něho 

zcestné, protože v buddhismu vůbec nejde poznání a jeho jistotu. Také nemůže být 

spojován s pesimismem v západním slova smyslu Gak ho RádI vidí u Schopenhauera a 

Nietzscheho), protože je spíše rezignací, nechutí bojovat proti vnějším podmínkám. Na 

buddhismu ho udivuje jeho přístup' k Bohu, kterého neodmítá aní nepřímá, protože ho 

do svého systému nepotřebuje. 124 

123 Za V s. 204 
124 Za V s. 167: ,,(Buddha) Nezavrhoval-li bohů, nepotřeboval jich pro své učení o vykoupení; jeho karma 

vládne světem at' jsou bohové či nic; důsledně vzato není u Buddhy místa pro bohy zákonodárce, 
mílující spravedlnost, trestající vzpouru, když neru vůbec zákona, není smyslu dějství, když svět jest 
jedině chaosem zjevů se slepou nutností se vyvíjejících." 
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'( 

Podle Rádla není asketická ~~~~-ť.~~OVě vidí spíše prvek pasivity, přestože s 

křesťanstvím sdílí přikázání o neublížování, které je ovšem rozšířeno od člověka i na 

ostatní živé organismy. V tomto rozšíření je 12!.;Ý ~až~y._".P~~_-::!':'!!!~~ a 

nebezpečného zbožštění světa. Rádlovo odsouzení etiky buddhismu je založeno na 

neexistenci aktivního prvku v přikázání na rozdíl od křesťanstvÍ. Přikázání "nezabiješ" f jeho interpretace v evangeliu zavazuje člověka k aktivní pomoci bližnímu, na rozdíl 

(' od toho RádI vidí buddhistický princip soucitu se vším stvořením jako pasivní 

panteismus. 

Podle Rádla v jeho pochopení etiky spočívá rozdíl mezi Východem od Západu v 

tom, že Orient ve svém myšlení nezná morální přikázání "Ty máš!". Mravnost je 

založena na pouhém zvyku a tradici, velmi se podobá..h~léni~!i~ké konceptům (které 
~::::::::.'::'~> 

RádI považuje za dovršení úpadku klasického Řecka). Morální ideál Východu se 

podobá spíše stoické ataraxii nebo apatii primitivů; obojí směřuje nanejvýš k vlastnímu 

sebeovládání, ale nemůže být reformou pro svět. 

Rádlův názor na východní mentalitu se odráží i v posouzetú moderních asij ských 

vůdců, jako Gándhího a jeho principu nenásilí vůči Britům. Morá~ní ideál Evropanů 

jako by tedy vycházel ze zásadně jiného stanoviska než morálka 

Hodnocení celého východního myšlení v náboženství i filosofii RádI odbývá 

tím, že je označí jako panteistickou mystiku. ~l\~~~~ __ ~~~_~:!.:;t.~~~!!y'?.~,'p~!~g~.!z-_-_. 

bere.zu~~, V~~!~~~:.~!!~f~2§.!!.:.._Východní myšlení neobsahuje kritickou analýzu, 

která je aktem" k nápravě světa a odmítnutí fatalismu. VeŠkeré spojování západní 

filosofie s Východem a hledání paralel me~e podle Rádla nesmysl, protože ti, co 

to dělají, pouze přiřazují naše kategorie ta,kde nejsou a ani nemohou být. 

Rádlovy povrchní a schematické výklady myšlení a náboženství Východu, jsou 

v konečném důsledku zaměřeny na původ a důsledky myšlenkových tendencí tehdejší 

Evropy. Jeho agresivní polemiky obsahují i velmi hluboké postřehy, a to nejenom o 

obsahu jednotlivých učení, ale především o protikladných psychologických sklonech, 

životních postojích a jejich důsledcích. 

Nevysloveným závěrem Rádlovy knihy Východ a Západ je fakt, že nelze přenést 

evropskou civilizaci do jiného kulturního prostředí, protože nestačí přijmout její 

výsledky, moderní vědu a techniku, a přitom zároveň nechápat kulturní základ Západu, 

na kterém byla tato civilizace vytvořena. RádI je skeptický k tomu, že by tehdejší 

- 41 -



Diplomová práce Emanuel RádI a náboženství 

evropská kultura byla vhodným reformním programem pro celý svět, snaží se najít "to, 

co by mělo být". 
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7. Krize evropské civilizace 

Jedním z hlavních témat byla pro Rádla krize civilizace. Pojem civilizace 

přiznává pouze tradici evropské, na rozdíl pouhých "kultur" mimoevropských. Základy 

evropské civilizace vidí v Řecké filosofii, křesťanství a římském právním řádu. V Útěše 

z filosofie označuje za začátek úpadku civilizace renesanci, protože ji chápe jako 

vzpouru proti antické metafyzice a morálnímu řádu. V případě renesance se v jeho 

hodnocení projevuje fakt, že to byla doma vzniku mechanického pojetí přírody, které je 

v základu novověké vědy. 125 

RádI vidí evropskou civilizaci v krizi, protože zapomíná na svoje kořeny, které 

jsou v odpovědném jednání, důrazu na autonomii jednotlivce a kritické myšlení. Evropa 

je podle něho infikována vírou v masy a pudy, z této víry pramení ideologie 

panslavismu i pangermanismu, stejně tak marxismus a fašismus. Příznaky tohoto 

úpad!ru můžeme vidět ve všech oblastech kultury (romantismus), politiky (demagogie) a 

náboženství (národní církve). 

V myšlení se tyto tendence projevují v přeceňování kolektivity a pOjlmam 

historického vývoje fatalisticky, jako samo..-pohybu na úkor vůle a odpovědnosti 

jednotlivých lidí. Lid, národ nebo dělnická třída jsou chápány jako přírodní síly, ztrácí 

se důvěra v síly individua. 126 

Původ podlehnutí evropské civilizace vidí v určitých tendencích novověké 

filosofie, které interpretuje jako vzpouru proti tradici. Vyčítá inteligenci, že přestala 

snažit být odpovědným duchovními vůdci civilizace, zbavení se odpovědnosti se 

projevuje v jejím příklonu k romantismu, materialistickém socialismu nebo v pouhém 

utilitarismu amerického typu. 127 

Romantismus v myšlení, který má v novověku kořeny u Rousseaua, se vlivně 

projevuje ve filosofii Hegela, Fichta a jejich následovníků. Stejně podobné tendence 

vidí Rádi u Nietzscheho učení o .nadčlověku nebo Marxově revoluce proletariátu, jsou 

to pro něho důsledky romantického východiska. 

125 V tomto pojetí se výrazně projevil jeho myšlenkový vývoj, názory z Moderní vědy a z Útěchy z 
filosofie se velmi lišÍ. 

126 Válka Čechů s Němci s. 105 
127 Za Vs. 326 

- 43-



Diplomová práce Emanuel RádI a náboženství 

Jako jeden s průvodních jevů těchto tendencí vidí RádI zájem německé filosofie 

o východní myšlení. Nadšení pro Východ se projevuje u Herdera, u Goetha, v 

Schopenhauerově pesimismu nebo v Nietzscheho v jeho přehodnocení řeckého tradice. 

Jeden z hlavních filosofických vlivů německého romantismu vidí v zájmu o helénismus, 

který chápe jako úpadek řeckého myšlení a jeho příklon k asijskému mýtu. Stejnou 

tendencí je pro něho zájem o studium studium kultur primitivních národů, usuzování na 

z jejich příkladu na vznik našeho náboženství a myšlení (náboženství chápané jako 

instinktivní jednání). V důsledku mají tyto tendence za následek relativizaci našich 

kulturních a civilizačních hodnot. 

Celá Rádlova politická filosofie směřuje k jeho idei evropské civilizace, jako 

programu, na něm podle něho stojí evropský pokrok a k němuž se musíme vrátit 

abychom neupadli do anarchie. 
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8. Politické myšlenky 

V politickém myšlení Je RádI nejvýraznější kritik národovectví a 

konzervativního vlastenectví. Je pro něho nepřijatelný postoj většiny prvorepublikové 

inteligence k pojetí českého národa založeném na ~g~!~~~!,~~~j~~tp.. On se 

společně s Masarykem snaží založit český národ na určitém ideovém programu. Jeho 

pojetí se zakládá na odmítnutí přírodních a historických daností, jako toho na čem 

bychom měli zakládat svou současnost, naopak je pro něho pro dnešek určující 

budoucnost, vyjádřená naším společným programem . 

. Pro své působení bývá RádI řazen mezi zastánce tzv. nepolitické politiky, která 

není motivována mocensky ale mravně, pokračuje tak v Masarykově předválečné 

činnosti. 

Politickou příslušností byl RádI sociální demokrat, ale nikdy nezastával (kromě 

epizody s Realistickou stranou) významnější funkci a ani o to sám neusiloval. Ve 

veřejném životě "kritizuje politikaření a politiku, která je dělána jen pro sebe, nezávisle 

na teoretickém myšlení a praktických důsledcích. V prvorepublikovém životě vidí 

přeceňování politiky, které je pro něho negativním jevem. Pro Rádlovo politické 

myšlení bylo typické promýšlení konceptů národa, demokracie a státu. 

8.1 Rádlovo pojetí demokracie 

Rádlovo pojetí demokracie je založeno na ochranu autonomie jednotlivce. 

Demokracie Je definována jako politický ideál, jako vláda všech rozumných a 

svobodných občanů. 128 Vláda většiny podle toho v podstatě nemusí být ještě 

demokracií, pokud narušuje autonomii jednotlivce. RádI oprávněně obává kolektivní 

nezodpovědnosti, kterému je demokracie, definována jako pouhá vláda většiny, 

náchylná. RádI 

128 Demokmcie a věda, 1919 s. 45 
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Nejhorší příklad vlády většiny je pro něho v myšlenkách komunismu, abstraktní 

zájem lidstva je absolutizován a' povýšen nad práva jednotlivce, což je přímo 

protikladné tradici evropské civilizace. 

V knize Demokracie a věda píše Rádlo důležitosti autonomie jednotlivce, která 

Je podmínkou pro založení demokracie. Ve svých myšlenkách se blíží pojetí smluvního 

státu, který je organizován na základě potřeby ochrany práv a zajištění potřeb 

jednotlivce. Pro tuto ochranu vznikají zákony, které jsou určeny pro korigování 

mezilidských vztahů, aby jedinec mohl sledovat své zájmy. 129 

V posuzování významu individuálních soukromých zájmů ve smluvní 

demokracii .se RádI blíží pojetí liberalismu přestože se jinak k liberalismu nehlásí, 

naopak ho ve většině jeho projevů kritizuje. Odmítnutí liberalismu zaměřuje především 

na jeho· extrémní podoby, znamená pro něho nedostatek duchovní hloubky, .popírání 

náboženského a etického smyslu života. Důkazem nesmyslnosti liberalisrIms nedokázal 
t;z.;::::;;;_E,E~~~~ 

vyřešit kulturní, náboženské, národnostní konflikty devatenáctého století, nýbrž je 

chápal pouze jako soukromé názory a ideologie. Odmítá taky lib~alistický pov§.bního? 

~iklerikalismu§-k!e!ý sleeě od!llít~ p"'Q.?;,!!iva...s;.irkeYllÍho..Q[g~izace.:. 

Přes v podstatě liberální pojetí demokracie RádI není skutečným liberálem ani v 

politickém myšlení. V jeho článcích je kladen silný důraz na solidaritu se slabšími členy 

společnosti a skupinami (dělníci, ženy), v praktickém výsledku navrhuje jejich pozitivní 

diskriminaci. 130 

RádI spojuje individualistické ~í~ státu více s reformací než s liberalismem, 

v jeho důrazu na samostatnost a svědomí jednotlivcAe zrcadlí duchovní boj reformace 

o upřímný vztah k Bohu, než rovina boje o politickou a hospodářskou svobodu v 17. a 

18, století. 

RádI pozoruje psychologické tendence a společné kořeny zdánlivě protikladných 

ideologií, ukazuje na jejich. souvislost. Tak je kritika fašismu spojena s kritikou 

liberalismu, jako opačného extrému, který svou slabostí a nevyhraněností napomohl k 

převaze totalitních ideologií. Je překvapivé, jak se někter,é Rádlovy politické úvahy až 

prorocky vyplnily. Sám se vždy snažil varovat, jak dokazuje jeho široká publikační a 

přednášková činnost, a chtěl najít obranu proti ohrožení naší civilizace, bohužel se jeho 

myšlenky většinou nesetkaly s větším pochopením a podporou. 

129 Válka Čechů s Němci. s. 111 
130 KR VI. s. 10 
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8.2 Československá státnost 

RádI se staví proti jednomu z principů, na ktery.ch byla postavena První 

republika, principu národního státu l3l
. Tato myšlenka byla v základech českého 

národního obrození, její teoretický základ byl ovšem německého původu, jejím 

teoretiky byli Herder a Fichte. Pro Rádla to byl jeden . z prvků romantického 

úpadkového myšlení l32
, vzorem pro něho bylo naopak smluvní demokracie, které se 

prosadily v Západní Evropě: Jeho politická myšlení bylo založeno na evropské tradici 

ve spojení se západním křesťanstvím, odmítal jakýkoliv náznak jiné organizace, zvláště 

pak takzvané "východní vlivy". 

V československé problematice RádI znovu kritizuje pojetí státu jako 

národního a jazykového útvaru,· podle něho to nemůže být základem (přednáší o tom 

například v Bratislavě), což se později bohužel potvrdilo při předválečných 

událostech. Nacionální problematiku podrobuje nejdůkladnějšímu zkoumání v knize 

Válka Čechů s Němci, kde probírá její teoretické otázky a zároveň ukazuje na reálné 

dopady v tehdejší společnosti (na postavení německé menšiny vzhledem k státnímu 

aparátu, ve školách a při sčítání lidu). 

Převážně nesouhlasí s pojetím většiny svých předchůdců i současníků, odmítá 

Palackého ·založenÍ české identity na boji s německým živlem, stejně jako kritizuje 

Masarykovu nedůslednost při řešení konkrétních národnostních problémů. Naopak 

oceňuje společné důrazy na náboženskou reformaci, demokratičnost a Masarykův ideál 

humanity. Jeho hlavní intence je, aby se národní program nezakládal na přirozených 

daností (rasa) a historických daností Gazyk nebo forma náboženství), ale na společném 

programu pro budoucnost. 

Národovectví v uvažování většiny prvorepublikových myslitelů odmítal, 

přestože situace Československu byla v porovnání s okolními státy v podstatě nejvíce 

liberální a situace menšin nebyla vůbec tak špatná jako v okolních zemích. Jenomže 

teorie postavená na podobných základech vedla v Německu k nacistickému převratu a 

světové válce, Rádlovy prognózy z dvacátých let se bohužel vyplnily. 

131 národ je chápaný jako přirozená kategorie 
132 U Herdemje to spojeno i s jeho obdivem k východní filosofů. 
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RádI odmítá kolektivní pojetí národa, protože jazykové a etnicky pojaté 

vlastenectví staví na pouhé přírodní danosti a instinktivním (iracionálním) myšlení, 

popírá ideu civilizace, která je naopak postavena na uvědomělém přihlášení k 

programu. 133 Staví tak do protikladu organické pojetí národa a civilizace založené na 

smluvních státech západního typu. 

Pojetí organického státu neplatí u Československa vůbec, protože po válce 

vzniká prakticky z politických důvodů. Ideologie čechoslovakismu je pochybná, protože 

je založená pouze na příbuznosti jazyků, v historické tradici se obě etnika rozcházejí, 

navíc v první republice existoval silný odpor k této ideologii ze strany Slováků, který se 

projevil jak po roce 1938, stejně jako v devadesátých letech. 

Rádi navrhoval koncepci národu politického, který měl spojit všechno 

obyvatelstvo na území Československa v jeden politický národ. 134 Chtěl, aby stejná 

kulturní autonomie, jako by~~.~ec~~~~l2.~.ID, byla zaručena ~Cjii_~~,,.. 

Československo mělo být organizováno podobně jako Švýcarsko nebo malé 

demokratizované Rakousko-Uhersko. Rádi v tomto navazuje na známé Masarykovy 

myšlenky a hledá idee pro Československo, a jeho význam bude mít pro lidstvo jako 
~ 

celek, jeho příspěvek pro věčnost, pouhé zachování etnického národa pro něho nebylo 

důležité. 

Tyto Rádlovy myšlenky nenalezly v První republice výraznějšího ohlasu, 

naopak byl obviňován z filogermánství. Za své články byl obviňován ze sympatií s 

Němci Gak píše .. on se naopak snažil oprostit české myšlení od vlivů německé 

romantické filosofie). Většina české inteligence zastávala Palackého koncepci boje 

mezi Čechy a Němci. Masaryk se snažil od tohoto pojetí národa oprostit, vykládat ho 

jako duchovní boj, jak ale RádI ukazuje úplně se od něho neoprostil. Později si Patočka 

klade stejnou otázku135
, interpretace Rádlovy filosofie je v ní pro něho důležitá. 

Československá ústava dostatečně neobsahovala ochranu národnostních menšin. 

V podstatě převádí například právo na vlastní jazyk na soukromé právo jednotlivce, na 

místo toho aby hájila i práva celé skupiny. Podle Rádlova názoru ovšem nestačí 

ustanovené právo na vlastní jazyk pro jednotlivce, protože to znamená, že slabší 

příslušníci menšin se tohoto práva později vzdají. 

133 Válka Čechů s Němci, s.134: "Tu tedy národ jest ideálem, úkolem, programem; národ není, ale má 
býti, a k němuje třeba materiál tohoto světa povznésti." 

134 Válka Čechů s Němci s. 108 
135 Česká vzdělanost v Evropě, Praha 1940 
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RádI vždy vycházel z představy smluvního státu (ve smyslu západoevropských 

demokracií) ideálu zřízení, který stavěl proti ideologii národních států, proto nesouhlasil 

s prvorepublikovým pojetím českého a slovenského národa jako státotvorných 

národností a Československé republiky jako "národního státu". RádI ukazuje, že pojetí 

národního státu je založeno na Herderově romantické teorii národa a tu považuje za 

zcela pochybenou. 

RádI se tedy zastával Němců v první republice, protože chtěl, aby 

Československo navazovalo na politické ideály Západu. 136 Stát má vycházet ze 

zvláštních potřeb svých občanů a národnosti tvoří od začátku konstitutivní jednotky 

státu, nejen trpné menšiny. Přesvědčení o tom, že stát musí pojmout do své struktury 

tyto společenské skupiny jako rovnoprávné partnery je základem autonomního, 

federativního státního zřízení. Čím více autonomie ve státě, tím více se blíží smluvní 

společnosti. To znamená podle RádIová konceptu, že i Němci mají být jako skupina 

konstitutivní jednotkou státu a nejen individuálními občany Československa. 

136 Válka Čechů s Němci. s. 171: "Naopak právě přílišné zdůrazňování slovanství nás sbližuje s ideologií 
německou a vzdaluje od politických plánů francouzských a anglosaských." 
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9. Rádlova kritika positivismu 

Jedno z RádIových hlavních témat je snaha vyrovnat se s pozitivismem ve vědě 

a filosofii. Jeho kritika se soustředí především na jeho negativní důsledky v životě 

člověka a celé společnosti, k1:erýkontrastuje s velkými úspěchy pozitivistické metody v 

přírodních vědách a jejich následné aplikaci v technice. 

Odpor proti romantice, odmítání mystiky a okultních věd jsou hlavní témata pro 

Rádla stejně jako filosofy zastávající pozitivistický scientismus. Přes tento společný 

výchozí bod je RádI ve všech oblastech kritikem pozitivismu a pokračuje tam, kde jeho 

učitel Masaryk ve svém před;rálečném působení skončil. 

Podle Rádla je pozitivismus vyústěním a zároveň překonáním katolického 

liberalismu sedmnáctého století, hodnotí ho jako nepochybný pokrok vpřed. Pod 

heslo "pozitivismus" nezařazuje pouhou positivistickou filosofii v užším smyslu, 

ale i organizace a hnutí s ním spojená137
, podobně i příbuzné směry, jako je 

filosofický monismus \38. 

Postoj k positivistické vědě prochází u Rádla postupným vývojem. V 

období před První světovou válkou uznává noetický koncept "přímého nazírání" 

podstat139
, který ho přibližuje monistickému pojetí v no etice, což později odmítá. 

Ve svých článcích o metodologických problémech nesouhlasí s pozitivistickou 

objektivitou vědy, která pracuje jen s abstraktní a neosobní zkušeností, jejím 

kritériem je pak pouhá logická správnost. Tato metoda pak vede k redukování 

skutečnosti pouze na jeden rozměr. RádI pozitivisty přirovnává k sofistům nebo 

středověkým scholastikům, jako těm kteří pouze operují se slovy a koncepty 

namísto pravé skutečnosti. 

Spojování mOnIsmu s positivismem Je téma u Františka Václava 

Krejčího 140, jeho mOnIsmus Je ale spíše program (odmítnutím dualismu) než 

\37 například časopis Volná myšlenka 
138 František V. Krejčí: Světový názor náboženský a moderní s. 52: "Monismje názor, že veškerenstvo 

vychází z jediné podstaty či substance. Základem monismu je tvrzení, že pro vysvětlení fungování 
světa není potřeba mít princip duchovní a hmotný, ale že svět je jednotný. " 

139 Ve smyslu pojetí, které můžeme najít u Goetha .. 
140 František Václav Krejčí (1867-1941) byl především umělecký kritik a spisovatel, ale angažoval se v i 

v otázkách filosofických, byl členem Svazu socialistických monistů. 
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filosofický systém. RádI mnohem více oceňuje pozitivismus v pojetí prof. 

Františka Krejčího 141 , který pro něho byl mnohem fundovanějším oponentem. 

RádI oceňuje pozitivismus v jeho aktivním přístupu k poznávané skutečnosti, 

sám věří v sílu rožumu a praktičnosti, kritizuje vše iracionální: Dále jsou pro něho 

rozhodně přínosné tendence, jako jsou: víra v tento svět (proti středověké víře v 

nebesa), důvěra v schopnosti rozumu, snahu po uplatnění důsledků v praktickém životě. 

V konečném důsledku RádI chápe pozitivismus za již překonaný, v knize O naší 

nynější.filoso.fii shrnuje jeho negativní rysy do tří bodů: (1) je založený na mechanickém 

pojetí přírodovědy (2) je přehnaně racionalistický - dedukuje zákony skutečnosti, místo 

aby je poznával y konkrétní skutečnosti (3) není v něm založena osobní odpovědnost 

jedince, s tím související nepochopení křesťanství. 

Z hlediska praktické filosofie kritizuje na pozitivismu především jeho 

intelektualismus. Dále je jeho kritika vedena z pozice morálních důsledků; zcela odmítá 

pozitivistické vylučování hodnotových soudů a rezignaci na osobní odpovědnost vědce 

za důsledky svého zkoumání. Pokud se zaměřuje na kritiku pozitivistické metodologie, 

vychází Rádi ze svého zkoumání vzniku biologických teorií, ve kterém zdůrazňuje 

důležitost historického kontextu a psychologických činitelů pro výsledek vědeckého 

zkoumání. V neposlední řadě Rádi kritizuje pozitivismus pro jeho intelektualismus, což 

pro že je zaměřena na pouhý popis a sbírání fakt a jeho cílem je pouhá teorie. To 

vychází z diametrálně odlišných pohledů na místo a funkci filosofie v rámci života 

člověka. 

Ve svých článcích o vztahu filosofie a vědy (filosofie a teologie) 

argumentuje proti' pozitivistickému odmítání metafyziky, ukazuje jak je správně 

pojatá metafyzika (bez příměsí mystických prvků) blízká moderní vědě. 142 

141 František Krejčí (1858 -: 1934 Praha) byl český psycholog ajeden z českých pozitivistických filozofů. 
Podílel se na založení časopisu Česká mysl a v letech 1900-1931byljeho redaktorem. Rádl najeho 
popud napsal pro Českou mysl několik polemických článků. Krejčíje znárný především jako zastánce 
teorie psychofyzického paralelismu v psychologii, z které vyvozoval noetické předpoklady své 
filosofie. 

142 MVs.26 
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Neuznává Comtovu pozitivistickou hierarchii 14\ ve které je přírodní věda 

nadřazena metafyzice i teologii, ale ukazuje na jejich spojitost a neoddělitelnost. 

V Útěše z filosofie potom svá stanoviska obrací a vyzdvihuje mýtus oproti 

novověké vědě. Zajímavé je pro naše zkoumání náboženských fenoménů také jeho 

spojování pozitivismu s katolickou tradicí, nachází v nich společné myšlenkové 

paralely a důsledky l44. 

Hlavním protivníkem Rádlovi ve sporu o pozitivismus byl děkan 

filosofické fakulty František Krejčí 14\ oba shrnuly svá stanoviska v článcích, 

které potom vycházejí v České mysli. Pozitivismus v jeho interpretaci vychází z 

"daného", tj. z jednotlivých ověřitelných faktů, je kriticky zaměřen proti 

metafyzice, ontologii a všem spekulativně orientovaným směrům. RádI oceňoval 

jeho publikační a učitelskou činnost, líbilo se mu, že provokuje svým postojem 

idealisty a nutí je reagovat. 

Řešení, které RádI ve svých raných pracích nabízí je věda počítající se 

subjektivitou, protože na daná fakta reaguje vždy živý člověk, který podle svého 

rozumového rozvažování zkušenosti volí a systematizuje. Rádlovy úvahy o 

subjektu ve vědeckém zkoumání se blíží některým poznatkům fenomenologické 

filosofie, se závěry tehdejší fenomenologie ale nesouhlasil, protože vychází z jiných 

no etických předpokladů (například odmítá jakoukoliv možnost uzávorkování v 

procesu poznání). 

Rádlovo proti pozitivistické naladění se promítá do jeho příspěvku ke sporu o 

smysl českých dějin 146, kritizuje pozitivistický přístup tehdejší univerzitní historie, 

konkrétně jejího hlavního představitele Josefa Pekaře, polemika se týká především 

metodologických problémů 147. Jejich přístup po stavený pouze na "pozitivních faktech", 

143 Podle Comteho isou tři stádia, které jedinec sám i lidstvo jako celek prochází: 1. Stadium teologické 
neboli ftktivní: Clověk hledá absolutní poznání skrze zkoumání vnitřní povahy věcí. Věří, že za 
každým procesem je živá vůle. Toto stadium probíhá ve třech etapách: animismus, polyteismus a 
monoteismus. 2. Stadium metafyzické neboli abstraktní: I zde hledá člověk absolutní poznání, ale 
nezkoumá již nadpřirozené síly, nýbIŽ abstraktní pojmy a entity. Za nejvyšší obecnou entitu uznává 
přírodu, v níž vidí pramen všech ostatních jevů. 3. Stadium vědecké neboli pozitivní: Člověk dospívá 
k tomu, že absolutní poznání není možné. Snaží se tedy pozorováním a rozumem poznat podobnosti a 
posloupnosti v daných faktech, s cílem podřídit je jedinému všeobecnému faktu. (Neff, V. Filosoftcký 
slovník pro samouky: neboli Antigorgias. Vyd. 2. rozš. PralIa: Mladá fronta, 1993. S. 56) 

144 Společná je také kritikajesuitů pokládá je ze náboženský ekvivalent pozitivistických scientistů; stejně 
píše o Comtovi, že jeho názory o uspořádání společnosti mají svůj vzor v katolické církvi. 

145 v knize O naší nynější filosofii s.18 jmenuje mezi pozitivisty také F. Drtinu a F. Čadu; i Masaryk 
podle něho myslí v mnoha ohledech pozitivisticky. 

146 E. Rádl, O smysl našich dějin 
147 tamtéž s.15 

- 52-



Diplomová práce Emanuel RádI a náboženství 

které mají být nezávislé a dřívější než následně vytvořené teorie, je podle Rádla 

chybná. Argumentuje před výběrem fakt, který se děje vždy při snaze dosáhnout 

stanoveného cíle zkoumání. Pozitivní fakt (ne stranný fakt) v historii pro Rádla 

neexistuje, protože historická fakta jsou vždy ovlivněna naším výběrem, 

zdůrazňováním nebo naopak přehlížením.· Subjekt (zdánlivě) objektivního vědce

historika ovlivňuje výběr faktů a tak i výsledek zkoumání, pokud si to navíc sám vědec 

neuvědomuje a je přesvědčen o své objektivitě. Poznání historie nemůže být nezaujaté, 

proto do něho musíme vložit sami sebe, aby mohlo dojít k pochopení. Hlavní Rádlova 

výtka proti pozitivistické historii je její snaha po nedosažitelné minulosti (všechny 

zkoumané minulé události zpřítomňujeme a chápeme v přítomnosti). 
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10. Náboženství 

Podle Lochmana 148 RádI v otázce náboženství navaZUje na Masarykovy 

myšlenky, ale jde v jejich promýšlení mnohem více do hloubky, především v otázce 

víry a Boha. Masaryk má sklony k přirozenému náboženství, oproti němu však klade 

RádI důraz na biblické zjevení. Liší se také jejich přístup k církvi. Masaryk žil prakticky 

mimo náboženskou komunitu a aktivně se neúčastnil života v církvi. Naopak RádI se 

široce angažoval jako univerzitní profesor především ve studentském prostředí. Byl ve 

vedení Akademické YMCA, pořádal osvětové přednášky, vydával tematické brožury a 

vedl redakci Křesťanské revue. 

Stejně tak Lochman tvrdí je RádI jeden z mála českých filosofů dvacátého 

století, který dokázal hlubo~e a podmětně promýšlet náboženskou problematiku. Ve 

svých polemikách se RádI musel hájit proti výtkám, že vnáší teologický přístup do 

filosofie. Ve sporu o vědeckost teologie i na dalších místech vždy zdůrazňuje, že mluví 

jako filosof a ne teolog. 149 Zároveň je třeba říci, že nikdy nestaví proti sobě vědu, 

filosofii a teologii, protože jsou pro něho vyjádřením stejné pravdy a navzájem se 

doplňují. 

Pokud RádI mluví o náboženství, myslí tím křesťanství, takzvaná 

"východní náboženství" označujeme pouze analogicky k němu. ISO Veškeré naše 

. pokusy o klasifikaci orientálních. náboženských projevů a promýšlení jejich 

teologie považuje pouze za naše konstrukce a vnášení našich představ tam, kde ve 

skutečnosti nic odpovídajícího není. 151 

148 Jan Milíč Lochman; EMANUEL RADL: IN MASARYK'S FOOTSTEPS. 
149 KRl, s. 2 
150 ZaV s. 65. 
151 Za Vs. 65: "Orientální náboženství jsou většinou pouhým stavem mysli, které Evropan podle analogie 

jmenuje náboženstvím a různě je klasifIkuje a hodnoti, jejichž náboženský (věroučný, teoretický, 
mravní) význam orientálnímu věřícímu však bývá skryt. Proto také nelze v Orientě oddělovati 
. náboženství, politiku, filosofii a sociální názory. 
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10.1 Víra 

RádI pracuje s pojmem víry už od svých biologických prací, v nichž je mu víra 

odpovědí na pyrrhónskou skepsi (na rozdíl od vědecké skepse, která je nutnou součástí 

vědecké práce). Akt víry leží v základu jakéhokoliv vědeckého snažení vůbec, což 

souvisí s jeho pojetím vztahu a vymezení vědy, filosofie a teologie. Víra je v jeho 

článcích 152 chápána jako vnitřní jistota, že lze vůbec dojít k poznání, stejně tak se 

projevuje na etické rovině jako důvěra v platnost morálních norem a vědomí vlastní 

odpovědnosti. Vlastní pojetí víry je u Rádla základním kamenem v obhajobě 

křesťanství, ale i kritériem hodnocení jeho jednotlivých fází a teologie. 

RádI navazuje na biblické pojetí víry jako odpovědi na boží slovo, které přichází 

od Boha k člověku ve zjevení. ~53 V Dějinách filosofie sleduje vývoj pochopení víry od 

antiky až po současnost a jednotlivé proudy evropské myšlenkové tradice hodnotí na 

základě toho, jak pojímají víru a staví se k ní a jaké mají důsledky pro život člověka. 

10.2 Evangelijní víra 

Pro Rádla znamená křesťanská víra odevzdání se, vzdaní se vlastní vůle. Jistotu 

nacházíme pak mimo sebe, jako jedinci se oprošťujeme a očišťujeme, zároveň 

získáváme jistotu ve svém jednání a důvěru ve své konání. Biblická víra se podle něho 

podobá víře objevitele (Rádi uvádí příklad Kolumbovy cesty do Ameriky)I54, společné 

jim je aktivní odevzdání a spolehnutí se na absolutní skutečnost. Pravá skutečnost je 

popud a zároveň cíl našeho jednání. 155 

Evangelijní víra je podle Rádla spolehnutí se, důvěra, podobně jako se spoléhá 

dítě na matku nebo nemocní v evangeliu na JeŽÍše. Takto pojatá víra není aktem rozumu 

ani rozumu podrobeného vůli a už vůbec ne uznání platnosti nějaké teorie. 156 Podle 

Rádla představuje akt důvěry celého člověka, při němž sehrává stejnou roli srdce i 

rozum a předchází jakémukoliv vědění nebo pochybování. Centrum vůle se přesunuje k 

152 Fil-teoI, s. 2. 
153 E. Rádl, Útěcha z filosofie. Praha 1946, s. 10. 
154 DF I, s. 281. 
155 DF I, s .. 2.~~: .. ?, .. evangelium a učí, že existuje pravá skutečnost, jejímuž vedení se máme odevzdat." 
156 DF I, s. 9S1ť~. 
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Bohu, na něhož -se člověk zcela spoléhá. V souvislosti s vírou a jejím zakotvením v 

Bohu RádI často pouŽÍvá spojení absolutní skutečnost. 151 

Takto pojatá víra ani její paralely nelze najít v antické filosofii. Proti ní stojí 

Sókratés i Platón nezúčastněně vůči světu jako pouzí pozorovatelé. V evangeliích jsou 

odcizené veškeré teorii a spekulaci, Ježíš nikde nevysvětluje podstatu modlitby, Boha 

nebo nebes a vždy přímo říká, jak se chovat i co činit. Proto jsou podle Rádla evangelia 

tak obsahově nepřístupná pozitivistické vědě, která se někdy snaží dělat z Ježíše 

pouhého mravního reformátora, protože u něho nenalézá žádnou spekulaci po vzoru 

antických fílosoffi. 158 RádI srovnává evangelium s Platónovým Faidónem, který hodnotí 

(podle mého názoru chybně) jen jako pouhou teorii a spekulaci. 159 Ve světě křesťanské 

víry je poznání pouhým pomocníkem aktivního jednání a jednání samo je založeno na 

víře člověka, který stojí osamocen proti světu. 

V antické filosofii je pojetí absolutní skutečnosti nedynamické. Pro Platóna je 

rozhodující nahlížet pravý. svět idejí,160 operuje pouze v rozpětí vidoucího a viděného. 

Evangelium zastává pojetí dynamické, vztah lze spíše popsat jako mezi hledajícím a 

vedoucím. Evangelijní zvěst nás vede k Bohu a její základní otázkou je: ,jak obstojím 

před Bohem." Naopak platonismus podle Rádla ústí v mystiku a končí pasivitou a 

popřením odpovědnosti (argumentuje historickým vývojem novoplatonismu). 

RádI popisuje evangelijní působení JeŽÍše v analogii k matce, která učí chodit 

své dítě. 161 Matka nepodává dítěti teorii, ale poskytuje mu přímý (nepopisný) návod, 

který vyžaduje aktivitu·-dítěte, a cíle je dosaženo· spolupůsobením jejich vůle. V celém 

procesu podle Rádla nejde o vědění nebo poznání, ale o spolehnutí se, odhození vlastní 

vůle a její rozplynutí ve vůli matky a vůli situace. Pokud k tomuto spolehnutí 

nedochází, končí veškeré pokusy nezdarem. 

151 DF I, s. 9: "Člověk stojí vírou proti světu, jeho bytost se kloní k budoucnosti, která slibuje splnění 
jeho naděje, neopírá se o skutečnost, která je, ale která má být. Absolutní skutečnost neexistuje jako 
něco objektivně daného,je to zákon, úkol, ukazatel činnosti." 

158 CIT DF I, s.265: Učeníci JeŽÍšoví také nikdy k Ježíšoví nepřistoupili s theoretickými otázkami a Ježíš 
nikdy žádnou theoretickou odpověd' nedal Světoborné učení, nejblubšíze všeho, co známe, to je 
zcela prosté theorie! 

159 DF 1,276: Sókratés se věnuje myšlení o tom "co jest ajaké to jest", JeŽÍš říká co konat a co má nastat. 
160 DF I, s. 157 - 170. 
161 DF I, s. 277: "Když matka řídí první krůčky dítěte, když je učí vyslovovat první slova, rozeznávat, co 

se sluší a nesluší, ani· tu není stopy po theorii. Ani matka-učitelka -a lékar"ka,· které theorii znají, 
netheoretisují a nedokazují nic dítěti, nýbrž podávají mu přímo návod, jak si má vésti. Předpokládá se, 
že dítě chce udělat samostatný krok; jeho svaly se napínají; jeho vUle se snaží koordinovat svaly k 
dánému cíli. OdváŽÍ se? Chytá se matky za ruku; matka pomáhá; odstraňuje překážky, volí vhodný 
okamžik; dodává dítěti odvahy -a na konec silná vůle matčina,- o kterou se opírá slabá vůle dítěte, 
způsobí první slavný volný krok! -.. " 
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Odevzdání se Boží vůli RádI vysvětluje jako duševní stav, kdy se protiklady 

aktivity a pasivity, sebedůvěry a nemohoucnosti, poznání a mystického rozplynutí 

spojují v jedno napětí. 162 To nám evokuje pojetí apoštola Pavla (víra rozhoduje a ne 

skutky) a podobné důrazy potom nacházíme i u Augustina (Miluj Boha a jednej jak 

chceš!). Systém mravních předpisů tu není důležitý, hlavní je poddání se Boží vůli beze 

strachu a dobré jednání vyplyne jako samovolný výsledek. 

V RádIově pojetí je evangelijní tradice spjata s otázkou "Co mám dělat?" na 

rozdíl od otázky filosofie která se ptá: "Jaká je podstata skutečnosti." V evangeliu je 

podle Rádla dualismus člověka k jednání náchylného a skutečnosti, do které jednající 

člověk vstupuje; naopak v antickém myšlení je dualismus ve vztahu mezi poznáním a 

poznávajícím předmětem. 163 

V knize Náboženství a politikal64 ilustruje RádI vztah víry a aktivního činu 

pomocí evangelijního citátu o síle víry z Matouše: ,,Amen z~~~1!...::.án:.l Budete-
, .. _-"".'~.'--" 

li míti l!ÍruJgko zrno_hořčičné, dítě hoře této: Přejdi odsud tam i přejde, a nebudgLvám é" '--- '--~~~~ ... ,-.".,. .. ~." .... ,-, . .-,~""_ ......... "~ ... _.-~."' .. "'''-,.,......,,..~~ ..... _~'''''''. __ .. ,..... -----""~"'"~ 

nic nemožného. ,,165 Pomocí tohoto citátu interpretuje víru jako přesvědčení/66 které 
~_. 

nemá původ v rozumu ani ve vůli, ale v aktu víry pojatém jako výzva k činnosti. Dosah 

tohoto přesvědčení není v pouhém pasivním přitakání, ale je naopak podmětem pro 

aktivní konání člověka. 161 Pro Rádla představuje tento aktivní přístup přímo kritérium, 

podle něhož posuzuje pravost víry. 168 

Později je hlavním Rádiovým argumentem při obhajobě křesťanství vůči 

pozitivismu poznání, že víra není redukovatelná na vědění a je spíše aktem vůle. 

Stejným způsobem se snaží obhajovat teologii jako vědu o víře v Boha (je místem, kde 

se setkává naše víra s kritickým myšlením ).169 Víra není omezena pouze na sféru 

162 DF I, s. 278. 
163 DF I, s. 281. 
164 Náboženství a politika 1921. s. 48 - 49. 
165 Mt 17,20 
166 Náboženství a politika 192L s. 50: "V těchto slovech víra jistě neznamená VíruN nějakéformule(na 

př. "že jest Bůh, že jsou zázraky možné atp.), nýbrž elementární přesvědčení, že jest nutno, aby hora 
přešla s místa na místo ... musíme býti přesvědčeni, že vůbec není ani možná, aby ta hora nepřešla na 
druhé místo. " 

167 Tamtéž: "Kdo nemá toho přesvědčení, pro toho hora se nehne; kdo je má, ten se přičiní, aby přešla: 
udělá plány, najme inženýry a dělnictvo a horu dá odnésti." 

168 Tamtéž: "Kdyby někdo však pouze seděl a pevně ~,věřil", že se hora hne - neměl by pravé víry." 
169 Tamtéž s. 47: Opravdová víra totiž není Zvláštní formou vědění, tak že by vědění bylo vyšším 

stupněm než věření, protože víra vůbec není theoretickým poznáváním věcí, nýbrž jest zvláštním 
napětím duše, rozhodující se pro nějaký čin. 
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duchovna, ale podkládá jakoukoliv tvůrčí aktivitu,110 nestojí proti vědě, ale potřebuje ji, 

aby se oprostila od pověry. 111 

Víra je aktivitou věřícího subjektu, výrazem jeho svobody, vede věřící subjekt a 

konstituuje ho jako věřící, ale rysem víry je její nezakotvenost, neboť víru nelze 

zakotvit ani v subjektu, ani v objektu. In K živé víře patří i možnost selhání a 

neúspěchu, protože víra je spolehnutí se a zároveň hledáním. I13 

Pro apoštoly se víra stává "vírou v Pána Ježíše, toho ukližovaného", je pro ně 

centrálním bodem kázání o zmrtvýchvstání, které RádI chápe jako posvátné hesloI74 

(odmítá ho chápat ve smyslu "pozitivního faktu"). Postupně je víra v Krista u 

prvokřesťanů vyměněva za názor o Kristu; místo jeho následování ve víře se hlavní 

otázkou stává spekulace o něm - o jeho zázracích, o zmrtvýchvstání; za víru se pokládá 

rozumové uznání těchto spekulací. I75 

V tomto ohledu je RádI kritický i k samotnému evangeliu a už II Jana vidí 

začátek intelektualistického pojetí víry. Ve Skutcích apoštolských pak ukazuje k pojetí 

víry, které je založeno na pouhém uznání slov apoštolů. Naopak za typické vyjádření 

víry považuje Pavlovo obrácení na cestě do Damašku. 

Chyba křesťanské tradice ve vztahu s antickou kulturou spočívá v tom, že 

evangelijní odevzdanost činného člověka ve vůli Božíl76 mění vlivem gnóze v mystické 

prožívání Boha. Spolehnutí se na vůdcovství Kristovo se mění na teorii o mystické 

bytosti, Spasiteli. Evangelijní pojetí hříchu jako spuštění se vedení Božího přechází ve 

zmytologizované pojetí boje Dobra· a Zla. 

Křesťanské myšlení prvních století se snažilo spojit židovsky pojatého 

Boha a antické pojetí pravdy. Základy křesťanské dogmatiky se tvoří v reakci na 

boj s gnózí a mýtem, někteří podléhají (RádI uvádí Clementa Alexandrijského a 

Origena) a od nich pak odvozuje celou tradici pravoslaví jako "otroctví" mýtu. 177 

170 Náboženství a politika 1921. s. 50: "Víru mají vědcové, objevující nové pravdy, bojovníci za nový řád 
společenský, zakladatelé nového náboženství, vůbec ti, kdo pracují o uskutečnění nových ideí. 

171 Náboženství a politika 1921. s. 50: "Tato živá víra ovšem vědy potřebujea nemůže potřebovati lži, ale 
není poznáním pravdy, nýbrž nanejvýš bojem o toto poznání." 

172 Náboženství a politika 1921. s.4 7. 
173 Tamtéž: "Věřím, žejistě zítra slunce VY,jde, ale neVY,jde-li, učiníljsem chybu ve výpočtu a věřím, že 

opraviv ji, opět jistě mohu očekávati nový výsledek a tak do nekonečna: stokrát se zklamu, ale jen 
proto, abych opravíl smysl své víty; víty samotné se nevzdám, dokud budu živ ... " 

174 DF I, s. 283: "Bylo to pro ně posvátné heslo, jako je pro vojáky prapor: vejménujeho šli do boje." 
175 DF I, s. 284. 
176 DF I, s. 298 
177 DF I, s 305. "Východní křesťanství, jehož nejsilnější větev se později konstituovala jako pravoslaví, 

tehdy upadlo do otroctví mythu, ve kterém dosud vězí; západní katolictví se jakž takž ubránilo gnosi, 
ale vleklo s sebou novoplatónský mythus celý středověk. .. " 
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Podle Rádla nastává definitivní příklon k víře pochopené jako teorii ve středověké 

scholastice. 178 

10.3 Církev 

Pojetí církve není u Rádla hlouběji rozpracováno. Zabývá se jí jen v souvislosti s 

jinou problematikou a ukazuje na její úpadkové formy a projevy. V politické filosofii 

pracuje s Masarykovým protikladem teokracie a demokracie. Rozlišení konfesí u něho 

zapadá do schématu protikladu Východu a Západu, mytického a kritického myšlení. 

K pravoslavnému křesťanství je RádI nejkritičtější, chápe ho až jako určitý 

mezistupeň mezi křesťanstvím· a "východním mýtem". V pravoslaví nachází mnohem 

více vlivu gnóze a mystiky, jehož důsledkem je podle něho "východní pasivita'\ U 

východního křesťanství kritizuje jeho zakonzervovanost, absenci programu a snahy o 

reformu. Jako dekadenci pravoslaví později kritizuje tehdejší ruské myšlení (hlavně 

Tolstého). 

Na katolictví překvapivě obdivuje účinnou vnější organizacj a systém, který je 

efektivní, zabraňuje anarchii a úpadku mravů. Naopak vadí mu "zbožštění církve'" která 

se později stává modlou a předmětem víry. Zcela směr, kterým se církev vydala v 

novověku, vyčítá ji snahu po zakonzervování starých dogmat spojenou s odporem proti 

jakýmkoliv reformám. Pokleslá církev se podle něho soustředí pouze na hromadění 

majetku a moci namísto aktivní účasti na zápasu o konkrétní věci víry, stává se tak 

pouhou politickou organizací. 

Protestantismus oceňuje, jako snahu o návrat k původnímu učení Ježíšovu, které 

. je založeno na živé víře. Oceňuje protestantskou orientovanost na praktický život a 

aktivitu. 179 

V hodnocení renesance a reformace se rozchází s Masarykovým pojetím dějin, 

považuje za omyl jeho ztotožňování Lutherovy a Kalvínovy náboženské reformace s 

počátky moderní vědy a filosofie.180 Rádi naopak vidí konflikt mezi renesancí a 

178 DF I, s. 289 "Theoretikové křesťanství zvítězili proti theosoffun, a tak bylo napsáno na prapor 
vítězného křesťanství heslo intelektualistické, formulující theorii o Bohu:' 

179 DF n, Luther 
180 Z Masarykovy filosofie dějin, s. 15. 
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reformací. Reformace pro něho znamená imperativ víry, 181 renesance pak ustanovuje 

přírodu jako poslední kritérium lidského myšlení. 182 

Reformace je pro Rádla veskrze pozitivní přelom, protože nahrazuje 

středověkou (neuvědomělou) zbožnost, vírou v mravní zákon, dobrou vůlí a 

individuální zbožností. 183 Pokud jde o českou reformaci, odmítá husitství, které je pro 

něho projevem přirozeného náboženství a nebezpečně se blíží romantickému pojetí. 

10.4 Dvojí pravda 

. RádI se často věnuje tématu "dvojí pravdy", rozkolu mezi pravdou víry a 

pravdou vědy (dříve filosofie), snahou tímto způsobem zachraňovat dogma a 

církevní uspořádání v .konečném. Ve své analýze z Dějin filosofie připisuje 

začátky tohoto způsobu uvažování W. Occamovi a středověkému nominalismu, 

které podle něho prakticky zastávají i všichni myslitelé renesančnÍ. ~ Pro Rádla je 

toto rozlišení problémem, protože s sebou v novověku přináší oddělení vědy a 

víry, což následně v etické oblasti znamená konflikt mezi domnělou svobodou 

bádání a odpovědností vědce jako člověka. 

181 DF n, Luther. 
182 DFII., 
183 Tamtéž. 
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10.5 Rádlův vztah k teologii 

Vymezení úkolu teologie a jejího místa vedle vědy a filosofie bylo pro Rádla 

jedno z témat, kterým se soustavně věnoval na stránkách Křesťanské revue. Jeho 

prvním článek v právě založené revue se jmenuje Filosofie a teologieY Je to dialog 

s Masarykovým pojetím teologie. Masaryk se v Konkrétní logice nevyjadřuje o 

teologii jako o vědě a v následující Rukověti sociologie zařazuje do hierarchie věd 

pouze abstraktní teologii, čímž podle Rádla redukuje teologii na filosofii 

náboženství. RádI se v článku snaží obhájit fil osofii a teologii před' argumenty 

pozitivis~u. Obhajobu soustřeďuje na praktické aspekty oproti "pouhé teorii" a jejich 

neredukovatelnost na pouhou reflexi. Teologie nemůže být redukována na pouhou 

filosofii náboženství, protože není pouhou abstraktní spekulací o dogmatech, ale je 

stejnou měrou teologií zjevení. Zjevení chápe jako pravý zdroj teologie; která nemůže 

být redukována jen na psychologii nebo historii náboženství (to by se mohla stát 

pouhou součástí těchto věd). Teologie je vyjádřením určité dimenze života, jež 

souvisí s předměty ostatních speciálních věd, ale není v nich zcela obsažena. 184 V 

konečném důsledku uvádí filosofii do závislosti na zjevení,185 za což ho později 

'kritizuje Patočka. 186 Přehnané zdůrazňování závislosti na zjevení může být 

interpretováno jako omezení svobodného aktu víry (stává se tím z ní pouhá 

poslušnost). 

Pro Rádla byla velmi důležitá otázka po vztahu filosofie a teologie. Často byl 

svými oponenty hlavně z řad positivistických filosoru osočován z teologizujícího 

pohledu187
• Je příznačné, že jako svůj první článek v právě založené Křesťanské 

revue188 píše RádI esej Filosofie a teologie189
• (reaguje tak na článek Dr. Smetáčka 

Emanuel Rá~l a náboženství, který je jakousi kritikou Rádlovy knihy Naše 

náboženské ideály před válkou a po válce 190). RádI je osočován, že je spíše teologem 

184 Náboženství a politika 1921. s. 50: ., .. každé náboženství má také svoji theorii o světě; není sice jen 
touto theorií,jen světovým názorem,jen věcí poznání, ale vede ke zvláštnítheorii, kterou všeobecně 
nazýváme theologií." 

185 Rádlovo ~ojetí zjeveníje dosti nenáboženské, zakládá kromě náboženství stejně tak i :filosofii a vědu. 
186 Teol-fil, CM' : 
187 dopnit odkaz Smetáček, Krejčí (Česká mysl) 
188 Křesťanská revue I, 1927-1928, s. 2 
189 Jan Patočka v české mysli reaguje polemikou - postoj naznačuje už názvem - Teologie afllosofle 
190 RÁDL, Emanuel. Naše náboženské ideály před válkou a po válce. Praha: YMCA, 1927 
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než filosofem (alespoň ve smyslu jak filosofii chápou pozitivisté, pro ně navíc 

teologie není vědou). 

Dialog mezi vědou a teologií je podle Rádla žádoucí, neboť teologie musí 

reagovat na nové vědecké poznatky a vyvozovat z nich pro sebe důsledky,191 Podle 

Rádlova pojetí nevedou protináboženské vědecké argumenty k vyvrácení náboženství, 

ale kjeho zdokonalení a očištění od předsudků. 192 

. Rádlův blízký spolupracovník JosefLukl Hromádka, se kterým společně založili 

a vedli Křesťanskou revue, myšlenko:vě přísluší k teologii krize. 193 Byl Barthovým 

žákem. RádI pro moderní protestantskou teologii dvacátého století, jež směřuje k "nové 

ortodoxii",' neměl nikdy příliš velké pochopení. 194 Barthovu teologii. uznává jako 

pochopitelnou reakci na liberální teologii devatenáctého století,. která umenšuje význam 

víry a zjevení .. RádI označuje Bartha za katedrového teologa, který se snaží zachránit 

spíše scholastickou teologii než živé náboženství a jehož teologie je odtržená od 

praxe,195 neposkytuje dostatečně silný program pro reformu, nebere vúvahu moderní 

vědu a myšlenkami se vrací do středověku. l96 Evangelium se svou praktičností je pro 

něho prý druhotné, zajímá se hlavně o spekulace o Bohu a Krédu.· (podobnými 

argumenty"ad hominem" proti "intelektualismu" a nepraktičnosti si RádI vypomáhá 

často, používá je i u mnoha dalších moderních myslitelů.) Barthovu teologii hodnotí 

jako přepínání dualismu až do té míry, že se mu člověk ztrácí a přestává být tématem. 197 

Tato "propast" mezi Bohem a člověkem se pro teologii krize rozpíná i mezi mravností a 

zbožností, cožje pro Rádla zvláště nepřijatelná (a 9n by řekl i nebezpečná) nauka. 

191 Náboženství a politika· 1921. s. 50: "S touto, náboženskou theorií věda musí býti ve stálém sporu, t.j. 
musí ji pořád kritisovati 11 opravovati, tím zajisté věda na náboženství působí. Kritika Písma např. jistě 
má vliv na naše náboženské názory; kdyby se dokázalo, že JeŽÍš nežil, anebo zase, že konal opravdu 
zázraky, měl by takový důkaz jistě náboženské důsledky." 

192 Tamtéž. 
193 RádI toto označení užívá nmohem častěji než zažité spojení "dialektická teologie". 
194 DFII., s. 496: "Je to produkt luteránství (třebas jeho kazatelé byli zčásti i kalvínci) s reakčníriů 

tendencemi." 
195 DF 11., s. 496:"K denním starostem prostého člověka má "dialektická teologie" tuc daleko, jako 

dialektický materialismus." 
196 DF II., s. 494. 
197 DF II., s. 495. 
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10.6 Zjevení a vyznání 

Základem náboženství je pro Rádla zjevení ve smyslu rozkazu a nároku, který 

nutí člověka k následování. 198 Pokud má vysvětlit svoje pochopení formy tohoto 

zJevéní, značně se odchyluje od křesťanské tradice. Chápe ho zcela světsky, jako 

předávanou zkušenost a vlastní tvůrčí pokračování 199. V tom smyslu není výsadou 
C', 

pouhého křesťanství nebo jenom náboženství, RádI mluví i o zjevení ve filosofii a 

vědě. 2°O To, co je pro něho na křesťanském zjevení unikátní, je jeho historičnost, kterou 

orientálníll1- náboženstvím upírá. 

Na rozdíl od orientálních náboženství, které jsou podle Rádla pouhou náladou, 

křesťanství pro něho zakládá' vyznání víry, jako vědomé rozhodnutí jednotlivého 

člověka pro Boha. Evropské křesťanství od "orientálního mýtu" dále odlišuje jeho 

pevný morální základ, teismus a církevní organizace.201 Vyznání víry slovy ,,Bůh jest" v 

křesťanství nemůže mít smysl pouhého konstatování faktu, ale je vyznáním důvěry a 

. spolehnutí se.202 Víra v osobního Boha je pro něho vírou v konečném důsledku vírou ve 

vlastní osobnost a její schopnost soudie03
, zásadně tak prý odlišuje křesťanství od 

ostatních náboženství: 

10.7 Pojetí Boha 

Ve svém uvažování o Bohu stejně jako o víře je RádI. zakotven v biblické tradici, 

jeho pojetí vychází z protestantského pochopení, schodné prvky nacházíme i u 

Masaryka. Lochman ve své studii píše204
, že pokud je pro Masaryka Bůh především 

198 E RádI. Filosofie a theologie, KR I, s 6 
199 Za V s.246: "Bůh nediktoval náboženství ani Mojžíšovi ani Ježíšovi .. ale náboženství jim bylo těmto 

mužům "zjeveno" jednak: učiteli,jednak: knihami, jednak neuvědomělou tradicí,jednakjejich vlastní 
tvůrčí činnosti." 

200 ZaV s.246: "V tom smysluje všechno náboženství ,,:zjevené",tojest historické,.naučené, v určitých 
okolnostech objevené .; všechna náboženství jsou dilem lidi .. " 

201 ZaVs.68 
202 DF n, s. 248 : " .. tak jako mám rád svého otce a vim, že on mne má rád a že se mohu na něho 

spolehnouti, tak s plnou důvěrou hledím i k Bohu." 
203 ZaV s. 188: "Ano, o to jde: vira v osobnilIo Bohajest především věrou ve vlastni osobnost, v 

nekonečný význam vlastní bytosti; stojíme proti světu. nikoli jako část a projev světa, nýbrž jako 
osobnost ve světě jednající a svět soudicí. " 

204 LOCHMAN,Jan Milič. Emanuel Rádi: in Masaryk's Footsteps in ČAPEK, Milič 1981 
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Bohem evangelií, v RádIově pojetí jevíce Bohem starozákonních proroků a Bohem 

apoštolů. 

Pojetí Boha je u Rádla v duchu jeho vysvětlení víry. Bůh nemůže být pochopen 

jako objekt pro poznání, to je pojetí, které má původ"v antické filosofii a je v rozporu s 

chápáním Boha v judaismu. 2~, Boha se snaží pochopit nepředmětně, jako absolutní "to, 

co má být" v kontrastu k tomu "co je". 206 V RádIově myšlení na mnohých místech 

splývá pojem Boha s pojmem autority207, jako poslední záruky208 pro naše konání. 

V Útěše z filosofie má Rádlovo pojetí Boha obdobné rysy s myšlenkami D. 

Bonhoefera v jeho Listech z vězení. ,,Bůh koná, jako konal Kristus .. proto je Bůh zcela 

bezmocný, nezasahuje do světa silou .. "209 Tento popis "bezmocného" Boha, který koná 

stejně jako Ježíš v evangeliu, není u Rádla vyjádřením toho, že Bůh svět nepůsobí, ale 

naopak jakým způsobem ho ovlivňuje. 

10.8 Ježíš 

Ježíš210 je pro Rádla mimořádnou náboženskou osobností, zároveň vychází z 

konkrétní tradice a doby, je jí ovlivněn, podobně, jako je vývoj křesťanství určen 

konkrétním prostředím dobou, v které se rozvíjelo. RádI zdůrazňuje rrsy, které Ježíše 

odlišují od helénistického synkretismu,je to pro něho především jeho osobní záruka za 

své hlásané pravdy a schopnost nést její důsledky. 

Osobní vztah Ježíšovi podle něho nemůže být založen na potvrzení jeho zázraků 

nebo' života, ale musí být založen na rozhodnutí k jeho následování. 2ll Domnělá 

nezaujatost ve vztahu k Ježíšovi je pro poctivého člověka nemožná, musí se rozhodnout 

a zvolit následování, nebo zamítnutí. Nemůže být ve víře v Ježíše "objektivní" ve 

205 DF I, s. 425 " .. Bůh evangelií, takto pojatý, neexistuje nikde, ani na tomto ani na onom svčtč, 
neexistuje jako objekt pro nezaujaté poznání; t. j. nelze jej ani smysly vnímat, ani rozumem chápat, 
ani mysticky proŽívat; nelze o něm říci, že trvá i když na něho nemyslim, ani že jest pouhou mou 
představou -'- neboť všechny tyto názory vycházejí z antického pojen Boha jako objektu pro poznání. 

206 DF I, s: 427 "Boha nemůžeme pochopit v souřadnicích předmětného myšleni .. protože Bohem neni 
"to co jest", ale "to co má být' povýšeno do absolutna." 

207 viz SB Havlíček 
208 DF I s. 427: "za posledni autoritou je pmvá skutečnost .. " 
209 Útěcha s. 23 -jak koná Bůh . 
210 Náboženstvi a politika 1921. 5.7 - 9 
2ll DF I, s. 275:" .. k Ježíši neni prvni otázkou, zdali žil či nic, nýbrž můžeme-lijej potřebovat či nic." 
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smyslu vědy, tím by se mu stala jeho zvěst nepřístupná. Volba (nebo zamítnutí) Ježíše 

je projev svobodné vůle, pokuď jsme "nezaujatí" této svobody se vzdáváme. 

Nesvobodný může být člověk ve vztahu k Ježíši také pokud ho přijímá nebo odmítá 

jenom na základě tradice, nebo svého pouhého pocitu (z tohoto důvodu RádI považuje 

ateismus bližší Bohu, než je například romanticky pojaté náboženství. 2t~ Ježíšova víra 

je orientována na příchod království Božího, které naši současnou existenci vztahuje k 

budoucnosti a poskytuje nám oporu pro současnost. 213 

10.9 Gnóze 

V RádIově pojetí se Křesťanství \r dějinách konstituuje především v boji s gnozí, 

v tomto zápase je k původní Ježíšově nauce' přijímáno mnoho helénizujících prvků. 

Zápas pro něho končí přijmutí některých prvků gnóze do církevního života, výrazem 

jejího vlivu podle Rádla zůstávají některá církevní dogmata, sklony k ritualismu, 

formalismu, mystickým a asketickým tendencím. Zajímavé je s jakým despektem RádI 

přistupuje k pravoslaví, podle něho zcela podlehlo orientálnímu mýtu už v době 

Klementa Alexandrijského a Origena, toto zajetí mýtu na Východě podle něho trvá 

dodnes (v případě katolictví pakmluví o novoplatónském mýtu). 

Ve stejném duchu Rádi srovnává Krédo a Otčenáš. Krédo je pro něho převádí 

víru na uznání určitých dogmael4
• Oproti ní Otčenáš není teorií, naukou o tom "co je", 

ale je vyjádřením konkrétního poměru člověka k Bohu. Tento poměr je podle Rádla 

pravé náboženství. 215 

212 E. Rádl, Náboženství a politika, s. 70-71 
213 E.Rádl, Náboženství a politika, s. 11: ,,Pro Ježíše je království Boží bndoucí i přicházející i přitomné. 

Ježíš věří v příchod království Božího a zároveň pro ně pracuje." 
214 Tamtéž " .. církevní Kredo, které jest ovšem fonnulí, nikolí živou vírou." 
215 Tamtéž "Otčenáš, jako výron zvláštm'ho poměru člověka k Bohu, poměr člověka-dítěte, slabého, ale 

ke všemu odhodlaného a přehlížejícího všechny své slabosti a své touhy a ustavujícího si program pro 
život vlastní i pro život celého světa, jest projevem zvláštního oboru cítění a smýšlení, které právě 
jmenujeme náboženstvím." 
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10.10 Deviace náboženství 

Rádi rozhodně odmítá Rousseaovo přirozené náboženství, stejně jako Kantův 

koncept náboženství v mezích pouhého rozumu, oba směry mají podle něho původ v 

úpadkových formách náboženské tradice, kterými jsou panteismus a deismus. 

Vymezuje proti jakékoliv tendenci vysvětlovat vznik náboženstvím z instinktivního 

chování Náboženstvíjsou pro něho dílem lidí, určující roli v nich mají geniální jedinci, 

kteří pokračují. v tradici svých. ideových předchůdců.216 

Panteismus217 je jeden směr úpadku náboženství, od křesťanství se liší tím, že 

křesťan věří2l8 v osobního Boha a že uznává také osobní zodpovědnost lidí za jejich 

činy, pantheismus mluví o slepé nutnosti dějství. 219 

V moderním myšlení pochází pantheismus od Spinozy, velkého rozmachu 

potom dosahuje v Německém idealismu a ve směrech na idealismus reagující (proto 

RádI bere za projev panteismu i marxismus, jako obrácený idealismus). 

Rádi považuje panteismus za pouhou náhražku náboženství, odosobnění Boha, 

které pramení z převládnutí determinismu a mechanistické pojetí světa v osmnáctému 

století.220 Toto pojetí, které se v jednání projevuje ztrátou osobní odpovědnosti a 

fatalismem, je podle Rádla i v základu pozitivismu. 221 

~.J~~~sou příbuzné okultní jevy jako je theosofie a spiritismus. Podle 

Rádla jsou spojením ~ystiky a vědy, jejich důsledkem pro jednání je absence etického 

uvědomění. Jako všechny směry tíhnoucí k mystice, jsou založené na spíše na citu a 

216 DF II., 
217 Náboženství a politika 1921, s.53: Vesmír jest tedy bud' sám bohem anebo jest projevem substance 

boží. 
218 slovo "věřit" chápe Rádl ve smyslu "důvěřovat" v opozici ke špatnému pochopení jako "uznávati za 

platné". 
219 Náboženství a politika 1921. s.53: V křesťanství člověk stojí proti svému Bohu jako zodpovědný muž 

proti muži, přítel proti příteli, syn provinilý proti soudci, v pantheismu člověk nemá k Bohu než vztah 
rozumový, hledě pochopiti jeho podstatu aneb uznávaje, že ji pochopiti rozumem nelze a tedy se 
oddávaje mystickému zření. 

220 Náboženství a politika 1921. s.55: "Bůh jako osobní autorita smyslu, ani nemá smyslu osobní zodpo
vědnost; lidé jsou jen částí vesměmého stroje a tento ohronmý stroj jest nejvyšším předmětem 
lidského myšlení a tedy svého druhn Bohem, k němuž ovšem se modliti anebo vůbec něco od něho 
očekávati nemá smyslu." 

221 Tamtéž: "Ovšem i positivista má podobnou filosofů; pantheista se podstatně od něho neliší, liší se 
leda tím, že se zálibou mluví cl tomto nepostižném stroji - Bohu, kterého si hledí všelijak poeticky a 
mysticky vyšperkovat." 
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náladě než na rozumovém uvažování. Jsou pro Rádla symptomem myšlenkového 

úpadku stejně jako bylav 17. stoletfaIchymie a astrologie.222 

V křesťanství se Rádi ohrazuje proti jakékoliv formě anarchismu, označuje tak i 

například Tolstého myšlení. Radikálního pacifismus odmítá zcela, spolu s Masarykem 

ho považuje v praxi neuskutečnitelný a· hlavně nezodpovědný vůči bližnímu a 

společnosti. Anarchismus v RádIově interpretaci znamená především nedostatek 

uvědomělého individualismu, pasivitu a nestálost. V Útěše z filosofie nabývá 

anarchismus významu vzpoury proti vládě zákona. 

Evropský ateismus není bezbožný v pravém slova smyslu, ale je pro něho 

nejpřímější cestou· k Bohu, na rozdíl od model východních náboženství, které je 

modloslužebnictvím. 223 

10.11 Katolický liberalismus: 

Jako zcela zavrženíhodnou věc RádI považuje "katolický liberalismus", tímto 

názvem označuje katolictví po Tridentském koncilu společně s myšlením z něho přímo i 

nepřímo vycházejícím. Na filosofické rovině pro něho znamená definitivní vítězství 

úpadkové . formy nominal~smu, v praktické rovině znamená katolictví světsky 

pochopené.224 

Katolický liberalismus používá náboženství, jako politický prostředek stejně 

jako zdroj umění, podle Rádla neobsahuje žádnou duchovní vroucnost (inspiraci k 

činu), je v konečném důsledku zcela světsky orientovaný. Ve stejném duchu hodnotí 

jezuity, jako charakteristický projev katolictví XVII. století225 

Ve filosofii je projevem potom působení Galilea nebo Descarta, jako přívrženců 

katolictví světsky pochopeného. V RádIově odsudku renesance jsou tyto myšlenkové 

směry, které chápeme jako osvobození moderní vědy od náboženství, ve skutečnosti 
.' 

222 Náboženství a politika s. 74 Spiritismus není náboženství; je to nemoc vůle, toho dmhujako 
alkoholismus. 

223 Náboženství a politika s. 71 ;,Modemí atheismus zdá se býti nejpřímější vážnou cestou k Bohu, kdežto 
estetická a filosofická náboženství jsou jen hračky." 

224 DF II., s.69 
Z2S Věda a víra u Komenského 1939. s. 35: " .. jesníta znamená naopak tolik co nevěřící, za prodanec 

ďáblův, světský člověk. .. politikou nahrazují náboženství." 
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logickým vyústěním středověké scholastiky, tak může potom oZnačit i francouzské 

osvícenství jako katolické hnutí.Z26 

Průvodním jevem katolického liberalismu je specializace, chápána v protikladu 

k středověkému universalismu, jako rozlišení teologie, filosofie a vědy na tři nezávislé 

disciplíny.227 Toto rozlišení je odůvodněné myšlenkou "dvojí pravdy"; tj. oddělení 

pravdy vědecké, která je podřízena faktům a rozumu, a pravdy theologické, závislé na 

autoritě církevní. 

Toto pojetí vyplývá ze středověkému nominalismu, zastávají podle Rádla 

všichni myslitelé renesanční .. Pro Rádla je toto rozlišení problémem, pr'otože s sebou 

přinášÍ oddělení víry a vědy, což následně v etické oblasti znamená konflikt mezi 

domnělou svobodou bádáním a odpovědností vědce jako člověka. Z důvodu dvojí 

pravdy renesanci v Útěše interpretujejako povstání proti veškeré předchozí tradici. 

Podle Rádlovyinterpretacese tato filosofická chyba přechází do novověké vědy, 

v přesvědčení, že vědecké poznáníje na ostatním nezávisléZ28
• 

10.12 Pozitivistické víra 
/" ,/1 ,,. ____ .-.....~, 
I '-~ .. V 

Pozitivisté považují náboženstVí za překonaný jev, označují hojako určitý druh 

pověry, nedokonalého a neúplného vědění. Podle Rádla, __ má jejich odmítání má několik 
. . . I lJ-- c-v----
zdrojů;2~9 (1) Comtow koncepci o' třech epochách vývoje lidstva: theologickou, 

metafysickou a positivistickou (nebo vědeckou); poslední' obě předešlé překonala; (2) 

Spencerovo učením <> Prozřetelnosti jako "Nepoznatelnu", které nemá pro naše 

konkrétní myšlení o světě praktický význam; (3) nadšení z úspěchů vědy, rozšířené v 

druhé polovici 19. století a obecné přijetí darwinismu. 

226 Věda a vím u Komenského 1939. s. 36: "Nadšenci pro osvoboditele moderní vědy z pout temného 
středověku zapomínaji, že toto osvobození (bylo-li jaké) udalo se pod aegidou katolictví." 

227 Věda a vím u Komenského 1939. s. 38: " .. za Tomáše Akvinského, vědec byl theologem a theolog 
vědcem, kdežto v »přirozeném« stavu jeden člověk ovládá všechny schopnosti, teď se počalo 
rozlišovat: vedle theologie vyrůstala věda a filosofie. " 

228 VaVuK s. 38: heslo dvojí pmvdy .. Neodsuzujme je však ukvapeně; vždyt' tento dualismus přešel do 
moderní vědy a projevuje se v naukách - jak obvyklých v dnešní doběl- že pmvdy vědecké vědce 
k ničemu nezaZa Vují; vědec prý není nikomu zodpověděn, nepotřebuje se prý stamt o důsledky svých 
nauk a nemá prý nic společného ani s filosofií ani s etikou ani s politikou, ani s náboženstvím ani s 
uměním; a je prý beznárodní. Čím jiným se tyto modenií názory liší od renesančních, než že tam se 
věřilo v základní dualism vědy a theologie, zde v dualism vědecké a mmvní odpovědnosti? 

229 ER: Nab a pol. s.44 
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RádI paradoxně považuje P~~~~!~~W"5Q9mítnutí náboženství za pokrok oproti 

katolickému liberalismu sedmnáctého století, v něm se v důsledku pojetí "dvojí pravdy" 

odděluje filosofická a vědecká práce od konkrétníh~J.~9,w.!!!Wt, tak se stává, že přestože 
~ 

filosofové popírají platnost církevních dogmat, zachovávají navenek zdání 

pravověrnosti230 . Naopak pozitivismus zavazuje vědce k vyvozování praktických 

důsledků ze svých poznatků, ručí tak sám zajejich správnost.231 

V knize Náboženství a politika RádI svou interpretaci positivistického pojetí 

"víry"23\ její dva hlavqí rysy jsou: 

(1) Při rozhodování mezi dvěma teoriemi se musíme vždy přiklonit k té, která je 

silněji zdůvodněná. V náboženství z toho plyne, že při kritice písma nesmíme věřit jeho 

částem, které jsou zamítnuty ze správných vědeckých důvodů. 

(2) Z.i"ištěné poznatkům musí vědec důvěřovat, musí být otevřený kritice a 
(I-~ . 

aplikovat své poznatky pro konkrétní život (i náboženský).233 

(Toto má býti positivistická víra? To jest hrubá víra katolická! Katolíci učí totiž 

takto: od vědění jest třeba .. ) 

Pro pozitivisty je víra zvláštní formou vědění, pozitivní poznání je vyšší stupeň 

než pouhé věření (podle Comtovy konstrukce tří stádií dějin). OprotÍ tomu staví RádI 

své pojetí víry-2 kter.é rozlišuie víru od teoretiské.ho poznání. 
~~.I.'--../~------- \. 

Podle Rá:aIa pokud pozitivisté mluví o náboženství, chápou ho "katolicky" 

(pozitivismus se nejvíce rozvíjel v zemích katolických (ve Francii, Španělsku, Itálii)). 

Huxley dokonce prý hodnotí Comteho pozitivismu jako" katolictví bez náboženství". 

Protože se pozitivisté pohybují uzavřeni do tohoto schématu234
, míjejí jejich námitky 

proti náboženství svůj cíl. Správně pochopené náboženství je naopak přístupné vědecké 

kritice a vítá ji jako oproštění víry od pověry. 

Zcestná je pro Rádla snaha vykládat náboženství pomocí poznatků ze zkoumání 

primitivních národů, protože toto zkoumání nás od náboženství odcizuje, vede nás k 

tomu abychom ho zkoumali objektivně a redukovali na pouhý sociální proces. Podle 

230 Vzpomeňme jen příklad z Descartových Meditaci. 
231 Náboženství a politika 1921. s.45 ,,Filosofie a věda, za kterou si netroufájejí kazatel ručiti do všech, 

důsledků, jest podezřelá filosofie; žádný člověk, který má filosofii a vědu rád, se této také-filosofii 
nepodrobí. Proto: sláva positivismu, který u nás budil porozumění pro vědeckou čestnost!" 

232 Náboženství a politika 1921. s. 45 
233 Věřiti v pravdu znamená spolehnouti se na ni. 
234 Náboženství a politika 1921, s. 50: Pozitivisté dále zkreslují náboženství zužujíce je na pouhou 

(nedokonalou) vědu, filosofii, morálku, poesii, domnívajíce se, že je lze nahraditi pouhou morálkou a 
vědou, filosofií, poesií dokonalejšímí. 
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něho je k pochopení náboženství nezbytné vycházet z vlastního subjektu, z toho, co 

považujeme pro sebe za závazné a za poslední neproměnnou hodnotu. 235 Tento přístup 

není v positivismu relevantní stejně tak, jako není pro Rádla relevantní pozitivistická 

kritika náboženství. 

235 Náb. a pol. s.51 

-70 -



Diplomová práce Emanuel RádI a náboženství 

ZÁVĚR 

Podle vlastních slov RádI přistupuje ke zkoumání náboženství jako filosof. Mohl 

by ale odpovědět i naopak, ve svém pojetí totiž neodděluje teologii, filosofii a vědu, 

protože jejich poznatky považuje za vyj~:~~.~.~~.$~né pravdy, podle něho není rozpor 

mezi pravdou víry a pravdou vědy. 

Rádlova filosofická metoda spočívá v zařazování zkoumaných fenoménů do 

schématu protikladných celků, které vyplývají z jeho pojetí světa (na ontologické rovině 

jsou to například antinomie: neživá příroda -lidské dějiny, instinkt - rozum, danost -

svoboda; na no etické rovině je to protiklad mýtus - kritická věda .. )236. Tyto konstrukty 

protikladů jsou důsledkem Rádlova pojetí dualismu, jako "toho, co je" a "toho, co má 

být". V náboženství můžeme vidět takovou antinomii mezi pantheismem - theismem, 

na rovině církve RádI vidí antinomii pravoslaví (mýtus) - protestanství (aktivní víra). 

RádI rozlišuje dvě pojetí víry: (1) biblické pojetí víry jako důvěry, spolehnutí se 

a (2) antické pojetí víry jako theorie. V biblickém pojetí je víra aktivním činem 

(motivací k činu) její intence směřuje do budoucnosti, ne k danosti tohoto světa ("to, 

co je"), ale k "tomu, co má být". Víra jako teorie je pasivní přitakání danosti, její 

intence směřuje k "tomu, co je". 

Uvedená antinomie dvou typů věr se projevuje v křesťanské věrouce v 

rozporu mezi biblickým Otčenášem, jako vyjádření živé víry (důvěry) v Boha, a 

koncilním Krédem, které vyjadřuje víru jako přitakání dogmatu. 

Po~hopení biblické víry vyžaduje správné' chápání pojmu Boha. RádI nechápe 

Boha jako objekt, ale chápe ho jako absolutní skutečnost, jako absolutní "to co má být". 

Tak můžeme definovat víru, jako přitakání budoucnosti - tomu co není ale má být -

absolutní skutečnost, která nás vede .. 

Akt víry není závislí pouze na rozumu, nebo pouze na vůli jednotlivce, ale je to _ 1 

aktivní čin celého čiověka. Akt víry. není popřením vlastní· vůle, pouze centrum vůle se 

přesouvá k Bohu (absolutní skutečnosti). Pravá víra vždy vyžaduje aktivní čin. 237 

236 Sb. s. 488 

237 DF 1., S.274: "Je-li poslední.naší otázkou, co máme dělat na tomto světě,pakrozumje sice světlem, 
které nás vede, ale úkolem našim není vidět světlo, nýbrž jít kupředu." 
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