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art ikulovaných filosofií jednoho z nejzajímavě jš ích a nejkontroverznějš ích 
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Rádla s dramatickými událostmi novodobé historie Evropy, přerůstá rámec 

lokálního filosofování,  aby pak koneckonců  vyvrcholila v t ragické vzepět í 

art ikulace odpovědnost i intelektuála vůč i obci v situaci zásadního ohrožení 

hodnot evropského humanist ického dědictví,  v reflexi moci a bezmoci filosofie 

tvář í tvář  hrozbě  faš ismu.    

 

 

 

Klíčová slova 
 

Autent icita –  náboženství –  kr ize –  stát  – mravnost  –  práce –  pravda –  

národ – svědomí –  občan. 

 
 
 
 
 
 



Annotation 
 

The submit ted diploma work “Power and Powerlessness”  -  Emanuel 

Rádl on the intellectual’s responsibility for a life in polis addresses the 

fundamental quest ions art iculated by the philosophy of one of the most  

interest ing and controversial proponents of Czech philosophical thinking 

during the first  half of the 20th century.  The author presents Emanuel Rádl’s 

life and work on the background of the era of laborious format ion of a modern 

society in the independent  Czechoslovak Republic,  in opposit ion to  the 

thoughts and approach of the principal polit ical personalit y and source of 

inspirat ion for Czech philosophers of the ment ioned era –  T.  G. Masaryk. The 

classical topics of social philosophy, ethics and the philosophy of religion,  

which have t radit ionally occupied a dominant  place in Czech thinking, resonate 

in E. Rádl’s interpretat ion with the dramatic events of modern European 

history,  go beyond the scope of local philosophising to  culminate in the t ragic 

discourse on the intellectual’s responsibility towards the polis when the values 

of European humanist ic her itage are threatened, and in reflect ion on 

philosophy’s power and powerlessness when faced with the menace of fascism. 

 

 

 

Key words 
 

Authent icit y –  religion –  cr ises –  state – moralit y –  work –  truth –  nat ion 

–  conscience –  cit izen. 

 

 

 
 
 



Obsah 
 

 

Úvod ......................................................................................................................................7 

 

1. Emanuel Rádl – „Don Quijote české filosofie“ ..............................................................17 

 

2. Emanuel Rádl a jeho předchůdci ...................................................................................22 

2. 1. Krize moderního člověka ..........................................................................................26 

2. 1. 1. Krize inteligence ...............................................................................................37 

2. 2. Národ a stát...............................................................................................................41 

2. 2. 1. O smyslu českých dějin .....................................................................................43 

2. 2. 2. Češi a Němci.....................................................................................................49 

2. 3. Fenomén náboženství v moderní společnosti.............................................................56 

 

Závěr ...................................................................................................................................63 

 

Seznam použité literatury ..................................................................................................73 

 

Summary ............................................................................................................................78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  7  

Úvod 

 

Když  jsem se rozhodovala,  o  čem bude pojednávat  má diplomová práce,  

vyš la jsem, tak jak by dle mého názoru, a nejen mého, mě l uč init  každý filosof,  

ze svého okolí,  doby a kontextu.  Není to  tot iž  tak dávno, co jsme oslavil i 

devadesáté výročí od založení první Československé republiky. Toto výroč í 

vyvo lalo mnoho vzpomínek, reflexí,  konfrontací i otázek. Nejen média 

vzpomínala na odhodlanost  osamostatnit  se,  stát  se plnohodnotnými č leny 

Evropy, umět  obstát v konkurenci silně jš ích a déle samostatně fungujících 

zemí; na silný pocit  vlastenectví,  který semkl celý národ; na osobnost  T. G. 

Masaryka, která se stala jakýmsi synonymem češství; na oči plné nadě je a  

očekávaní upínající se do budoucnost i;…  

Jaké byly následující osudy českého státu,  víme sami velmi dobře,  ona 

vidina zář ivé budoucnost i se nenaplnila.  A snad právě  ještě  hůře vyzní 

v konfrontaci s obdobím první republiky.  Vždyť první republika bývá vždy 

líčena s takovým obdivem, hrdost í a sent imentem v hlase.  Ale bylo tomu 

opravdu tak? Byla Československá republika spokojeným domovem každého 

občana? Bylo tehdejš í školství a s ním související úroveň intelektuální vrstvy 

opravdu tak vysoká? Jaký byl onen oslňující ideál češství a na jakých 

základech vlastně  stál? Kam směřovaly ony odvážné kroky? 

Odpovědi na tyto otázky a mnohé dalš í nalezneme kde jindy, než  

v ideách a názorech tehdejš ích myslitelů  a umě lců .  Já osobně  jsem si pro tento 

účel vybrala díla nepř íliš vzpomínaného a dost i opomíjeného Emanuela Rádla1.  

Tento př írodovědec, filosof a hluboce věříc í č lověk zaž il a značně  reflektoval 

pozit ivní ale i negat ivní aspekty své doby. Nebyl lhostejný k událostem na 

polit ické a sociální scéně ,  nebál se otevřeně  vyjadřovat  své názory a nezalek l 

se ani ostřejš í d iskuze se svými současníky. Bylo však v jeho silách cokoliv 

pozměnit? Jaké vážnost i se dostávalo jeho postojům a snahám?  

                                                
1 E. Rádlovi opravdu nebylo věnováno příliš místa na naší filosofické scéně, proto jsem se rozhodla zařadit do 
své práce též kapitolu, které by jej měla ve stručnosti představit nejen z odborné ale i lidské stránky.  
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Jak je již  z výše zmíněného patrné,  ráda bych se cestou analýzy, syntézy,  

komparace a hlavně  aktualizace pokusila poukázat na individuální hlediska a 

východiska na pozadí tak obecného fenoménu jako je a byla první republika.  

Cílem práce je též  pokusit  se charakterizovat  postavu tehdejš ího intelektuála -   

kdo byl vlastně  za intelektuála považován, jaké bylo jeho postavení a vliv ve 

společnost i,  jaká byla míra odpovědnost i,  kterou nesl za své č iny a provolávané 

názory,…? Dále pak nalézt  nemalé množství analogických a pro současnost  

inspirat ivních momentů .  

  

Vzhledem k velkému počtu prostudovaných materiálů  je t řeba provést 

podrobnějš í rozbor literatury.  Činím tak nejen pro její zpřehlednění,  ale také 

bych ráda touto cestou upozornila ostatní čtenáře,  studenty a zájemce o toto 

téma na zajímavé a nosné momenty a usnadnila jím tak jejich budoucí studium.  

V neposlední řadě  i mně  samotné zpřehlednění a ucelení probraných pramenů  

všeho druhu (samostatně  vydané knihy, eseje,  statě,  přednášky č i př íspěvky do 

sborníků) pomůže ut ř ídit  si myš lenky a zejména rozhodnout  se,  jak bude práce 

strukturována. 

První t ituly z dílny Emanuela Rádla,  které si vyžadují naš i pozornost,  

pocházejí z konce první světové války a tedy z období vzniku první 

československé republiky. Není tedy př íliš překvapivé,  že se v nich Rádlova  

pozornost  soustředí převážně  na postavu T. G. Masaryka.2 Důlež ité je  

podotknout, že ho nehodnot í jen jako státníka a polit ika,  ale zejména jako 

myslitele a filosofa,  jehož  postoje a názory jsou podnětné a v mnohém hodné 

následovaní.  Zat ímco však Rádlovi kolegové př ijímající Masarykova 

stanoviska spíše s jakousi nutnou shovívavost í a respektem k hlavě  státu nejsou 

schopni př ílišně  objekt ivní kr it iky,  Rádl se poušt í do dost i detailní analýzy 

                                                
2 RÁDL, Emanuel. Masarykův ideál moderního hrdiny. 2. vyd. Praha : Nakladatelské družstvo Čs. Junáků při 
Lize lesní moudrosti, 1927. 24 s. 
RÁDL, Emanuel. T. G. Masaryk : přednáška ve sdružení pokrokové mládeže v Praze 13. prosince 1918. 1. vyd. 
Praha : Nakladatel B. Kočí, 1919. 28 s. 
Problematika T. G. Masaryka však není těmito tituly definitivně vyčerpána. Rádl Masaryka reflektuje téměř 
v každém svém literární počinu a přednášce. 
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Masarykových dě l,  nebojí se je zproblematizovat  a podrobit  rozsáhlé kr it ice.  A 

tak se setkáváme se souhlasnými, ale i silně  odmítavými tendencemi.  Rádl se tu 

a tam dokonce odhodlá k urč ité korektuře Masarykových myš lenek a též  

hodnot í zdroje a prameny, které mě ly vliv na jejich utváření; mnohdy se 

pokouší nalézt  vhodně jš í a dle svých vlastních zásad perspekt ivně jš í č i 

logičtějš í východiska,  která by mě la vést ke zklidnění č i dokonce celkovému 

vyléčení kulturního povědomí celého národa. 

Jak napovídají samy názvy Rádlových dě l z období let  dvacátých,  

Masaryk nadále zůstává podstatným inspirat ivním zdrojem. V návaznost i na to  

se objevují Rádlova celož ivotní témata v poněkud uceleně jš í a systemat ičtěji 

promyš lené podobě  –  náboženství,  filosofie a národ. Roku 1921 vychází knížka 

s názvem „Náboženství a politika“3,  která představuje jakýsi st ručný přehled 

Rádlových postojů  k současné veřejné problematice týkající se zejména 

rozsáhlé agitace pro vystupování z katolictví: „Podám v těchto kapitolách4 

čtenář i řadu výkladů  o  otázkách náboženských, majících vztah k dnešnímu 

našemu veřejnému ž ivotu,  abych tak prospě l těm, kteř í mají dobrou vůli o  

náboženských věcech přemýš let i.“5 V roce 1922 následuje úvaha „O naší  

nynější  filosof ii“6,  ve které se Rádl zamýš lí nad kořeny české filosofie od 90. 

let  19. stolet í (zaznívají jména jako Durdík č i Masaryk) a dále pak posuzuje 

některé projevy svých mladš ích kolegů  filosofů  (Vorovka, Kratochvíl,  Krejč í,  

Čáda, Trnka či Pelikán).  Na jedné st raně  knížka př ináš í zajímavý, avšak 

Rádlem silně  zabarvený, přehled české filosofie,  na straně  druhé jsou Rádlovy 

výtky vůč i kolegům hodně  konkrétní a čtenář  postrádá hlubš í a detailně jš í 

seznámení s danou tématikou; nejspíše i autor sám si je tohoto nedostatku 

vědom, neboť neustále doporučuje a odkazuje na související literaturu. Ke 

kulturnímu úpadku první republiky se vyjadřuje i dalš í Rádlova práce 

                                                
3 RÁDL, Emanuel. Náboženství a politika. 1. vyd. Praha : Nakladatel J. Vetešník, 1921. 112 s. 
 
4 Jmenujme kapitoly jako Ježíš, Husitství, Protireformace, Katolictví, Liberalismus, Positivismus, Vlastenecké 
náboženství, Lid a vůdce v náboženství, … 
 
5 Támtéž., s. 6. 
 
6 RÁDL, Emanuel. O naší nynější filosofii. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Stanislav Minařík, 1922. 42 s. 
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„Křesťanství po válce ve světě  a u nás“7 poprvé vydaná roku 1925. Rádl zde 

konstatuje,  že náboženství,  křesťanství nevyjímaje,  je  dnes v rozvratu nejen u 

nás ale v celém světě ,  a snaž í se objasnit  kořeny tohoto úpadku. Dle něho 

náboženství nejprve v 19. stolet í ustoupilo filosofii,  po válce pak polit ice; lze 

tedy hovoř it  o  jakémsi zpolit izovaní křesťanství.  Velmi zajímavou se jeví 

kapitola pojednávající o  možnost i odluky církve od státu; odluka podle Rádla 

nenaráž í na odpor u samotných katolíků ,  ale na odpor veřejnost i,  která si 

nežádá takové svobody církví.  

Od roku 1925 se Rádl věnuje č ím dál t ím intenzivně ji otázce 

národnostní,  kterou otvírá t itulem „O smyslu našich dějin“8.  Dle Rádla,  jak je  

již  patrné v úvodu, u nás existuje dvojí pojet í české minulost i,  př ítomnost i a  

vlastně  i dvojí program pro budoucnost. Myslitelé jako Palacký a Masaryk 

vnímají minulost  i př ítomnost jako jednotné smysluplné dě jství utvářené 

akt ivními osobnostmi,  druhý názor pak preferuje cit  před činy a české dějiny 

vnímá jen jako sled pasivně  př ijímaných událost í daných zákonitostmi vývo je.  

V dalš ím oddíle Rádl rozebírá metodu historickou, její dř ívě jš í a  nyně jš í,  

moderní postupy, upozorňuje na dů lež itost rozborů  jednot livých pojmů  v jejich 

daném kontextu; konkrétní chyby a nedostatky pak předkládá ve třet ím oddílu 

nazvaném „Methoda Hanušova spisu o Národním muzeu“.  Dále Rádl pokračuje 

stručnou charakterist ikou tř í nejdů lež itějš ích epoch českých dě jin –  doba 

husitství,  národní probuzení,  založení republiky –  a s nimi souvisejícími 

myš lenkovými proudy pomocí dvou již  výše uvedených postojů .  Následuje 

Rádlova přednáška „Mravnost v našem státě“9,  které byla v t ištěné podobě  

vydána v roce 1926, pojednávající o  mravních poměrech panujících převážně  

v řadách pražských studentů.  Emanuel Rádl se zde ve st ručnost i věnuje i 

prakt ické stránce tehdejš ího školství a vyjadřuje svů j názor např ík lad na 

                                                
7 RÁDL, Emanuel. Křesťanství po válce ve světě a u nás. 1. vyd. Praha : Nákladem Kostnické jednoty, 1925.     
24 s. 
 
8 RÁDL, Emanuel. O smyslu našich dějin : předpoklad k diskusi o této otázce. 1. vyd. Praha : Čin, 1925. 95 s. 
 
9 RÁDL, Emanuel. Mravnost v našem státě : přednáška na V. sjezdu YMKY v Československu v Hradci Králové 
v říjnu 1925. 1. vyd. Praha : YMCA, 1926. 39 s. 
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zařazení nového školního předmětu,  občanské výchovy, do celostátních osnov 

č i na koedukaci ve školách všeho druhu a nezapomíná též  podtrhnout   

důlež itost tělesné výchovy. 

Následuje vydání dvou Rádlových prácí,  v jejichž  popředí stojí 

náboženství,  a to „Náboženský diletantismus“10 z roku 1926 a „Naše 

náboženské ideály před válkou a po válce“11 z roku 1927. Náboženským 

diletant ismem Rádl rozumí zejména absenci prosté prakt ické víry v Boha a 

uvědomě lého př íslušenství k církvi v ž ivotě  člověka. Mnozí lidé se nepodrobují 

žádné autoritě  vyznání,  vyznávají sami a ani nevědí co,  neboť jím chybí 

konkrétní forma víry.  Př íč inu tohoto stavu vidí Rádl v reformačním úsilí,  které 

sebou v praxi př ineslo velký ot řes církevního učení a autorit .  Jako zásadní 

problém své doby vnímá Rádl nedocenění významu církevního odborného 

vzdě lání,  kterého je t řeba využ ít  pro moderní náboženský ž ivot.  Zat ímco 

„Křesťanství po válce ve světě  a u nás“  se zamýš lelo  spíše nad obecnými 

tendencemi v oblast i náboženství,  „Naše náboženské ideály před válkou a po 

válce“  se soustředí na konkrétní éry našeho náboženského vývoje a s nimi 

související osobnost i: „Hlavní fase našeho náboženského vývo je od obrození 

jsou: osvícenství,  představované zvláště Dobrovským, liberalismus s dvěma 

hlavními představiteli,  Aug. Smetanou, vycházejícím více z katolictví a           

F.  Palackým, opírajícím se o protestantství,  realismus Masarykův a poválečné 

hnut í „pokrokové“.“12 Jak je z výčtu osobnost í patrné,  náboženství se zda 

dostává do př ímých souvislost í s národnostní problematikou;  v důsledku toho 

pak může č íst  o  náboženském č i vlasteneckém smyslu naš ich dě jin.  Stejně  jako 

„Křesťanství po válce ve světě  a u nás“  i „Naše náboženské ideály před válkou 

a po válce“  př ináš í v závěru několik podnětných momentů  pro zlepšení 

náboženské, tedy i kulturní,  situace v Československu. 

                                                
10 RÁDL, Emanuel. Náboženský diletantismus. 1. vyd. Praha : O.H.Č.S., YMCA a S.Č.M.E., 1996. 12 s. 
 
11 RÁDL, Emanuel. Naše náboženské ideály před válkou a po válce : přednáška na VI. sjezdu YMCA v ČSL. v 
Brně 1926. 1. vyd. Praha : YMCA, 1927. 48 s. 
 
12 Tamtéž., s. 3-4. 
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„Krise inteligence“13 je jakýmsi negat ivním následkem veškeré doposud 

nast íněné problemat iky v praxi.  Rádl poznamenává, že krise inteligence není 

opětovně  jen domácím trendem, ale týká se celého světa,  neboť i ona je  

doprovázena poměrně  důsledným zneuznáním role duchovenstva v dě jinách. Za 

„prot ikandidáty inteligence“  považuje Rádl v prvé řadě  Rousseaua, Marxe a 

Deweyho; hospodářské a polit ické chápání ž ivota zapř íč iněné zejména 

marxismus a liberalismem sebou př ineslo důraz na sociální problémy a náladu 

vládnoucí ve státě .  Sociální otázky však dle Rádla nemají být  st ředem naš í 

pozornost i,  máme se soustředit  hlavně  na zájmy kulturní.  

Národnostní problém pak Rádl demonstruje na zvláštním a konkrétním 

př ípadě  zápasu mezi Čechy a Němci v našem státě.  „Válka Čechů s Němci“14 

není pro Rádla jen akademickým tématem, ale dost i silnou osobní zálež itost í,  

neboť má pocit , že Němcům na našem území bylo zejména po válce dost i 

ukř ivděno. Rádlův tón se proto mnoha čtenářům a myslitelům zdá být  až  př íliš  

smíř livý a vůč i Němcům nekrit ický. Opak je pravdou, Rádl Němcům mimo jiné 

vytýká jejich organické až  myst ické pojet í státu,  které v menš í míře postupně  

proniká i k nám, neboť na něm stojí soudobý st ředoevropský nacionalismus.  

Stát a národ a s nimi bezprostředně  související polit ika však nikdy nesmí 

zaujímat  vůdč í postavení,  musí se podrobit  vyšš í rozumové a mravní autoritě.  

Kýženým cílem těchto Rádlových úvah je tedy poukázat  na nedostatky obou 

zúčastněných st ran a umožnit  Čechům, kterým je spis v prvé řadě  určen, 

vytvoř it  si vlastní a objekt ivní postoj k Němcům ve svém okolí.  Roku 1929 pak 

Rádl temat icky navazuje knihou „Národnost jako vědecký problém“15,  která 

v mnohém př ipomíná již  výše zmíněný t itul „O smyslu našich dějin“ . Na 

stránkách této knihy se znovu setkáváme se Smetanou, Palackým č i Masarykem 

a jejich pojet ím smyslu českých dě jin.  Př ík ladem z praxe se Rádlovi stává 

národnostní sč ítání lidu v Československu roku 1921, na jehož  pozadí ukazuje,  

                                                
13 RÁDL, Emanuel. Krise inteligence. 2. vyd. Praha : YMCA, 1928. 39 s. 
 
14 RÁDL, Emanuel. Válka Čechů s Němci. 2. vyd. Praha : Melantrich, 1993. 296 s. ISBN 80-7023-147-5. 
 
15 RÁDL, Emanuel. Národnost jako vědecký problém. 1. vyd. Praha : Nakladatel O. Girgal, 1929. 86 s. 
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že národnost  není výsledkem procesu biologického, ale sociálního. Studie „O 

německé revoluci“16,  která poprvé vyš la roku 1933, se ubírá,  jak už  název sám 

napovídá,  obdobným směrem. Celkově  se zde však Rádl vyjadřuje vůč i 

Němcům podstatně  krit ičtěji,  nejspíše v důsledku nedávných událost í; práci lze 

tedy hodnot it  jako bezprostřední reakci na Hit lerovo převzet í moci.  Rádl se zde 

vyrovnává s postoji a myš lenkami německého socialismu a velmi pohotově a 

důkladně  promýš lí možný dopad silně  prot idemokrat ických tendencí německé 

polit ické kultury.  Opětovně  se zde autor věnuje tématu myst ického Německa a 

ještě  hloubě ji,  než  jak tomu uč inil ve „Válce Čechů  s Němci“,  poukazuje na 

jeho hluboké kořeny v německé romant ické filoso fii.  Rádl zde zdůrazňuje 

nutnost pot lač it  toto pojet í národa jako národního kmene v celé st řední Evropě.  

Kdo by předpokládal,  že dvousvazkové „Dějiny f ilosofie“17 Emanuela 

Rádla jsou systematickým a objekt ivním výčtem jednot livých dě jinných etap a 

jím odpovídajících filosofických směrů  a samotných filosofů ,  ten by se velmi 

mýlil.  Jedinou systematičnost  můžeme nalézt  v jejich chronologickém 

uspořádání,  první díl pojednává o ant ice až  středověku, druhý pak o novověké 

filosofii až  po Rádlovu současnost,  které si však žádá samotný formát díla.  

„Dějiny filosof ie“  jsou vskutku „Rádlovy“ –  celou prací prochází Rádlův 

nezaměnitelný tón, který interpretuje jednot livá období,  nalézá zajímavé a 

neobvyklé souvislost i se současnost í a v neposlední řadě  dost i odvážně  a  

krit icky hodnot í některé myslitele.  Těmito slovy charakterizuje v předmluvě  

své dě jiny sám tvůrce: „Tento spis nejde ve stopách obvyklých dě jin filosofie:  

š lo  mi o př ítomnost  a budoucnost , niko li o  minulost ; právě  proto však se mi 

minulost  objevila ve svět le velmi ž ivém.  Jest liže se ve spise snad tu a tam 

hádám s filosofy dávno zemřelými,  není to neúcta k nim, naopak: právě  protože 

                                                
16 RÁDL, Emanuel. O německé revoluci. In O německé revoluci, K politické ideologii sudetských Němců. v 
tomto souboru 1. vyd. Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2003., s. 120. ISBN 80-86495-17-5. 
 
17 RÁDL, Emanuel. Dějiny filosofie I. : Starověk a středověk. reprint 1. vyd. Praha : Votobia, 1998. 515 s. ISBN 
80-7220-063-1. 
RÁDL, Emanuel. Dějiny filosofie II. : Novověk. reprint 1. vyd. Praha : Votobia, 1999. 670 s. ISBN 80-7220-064-
X. 
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jejich učení pokládám dosud za živé,  zápasím s ním; pokud už  živé není,  

nezajímá mne.“18 

Spis „K politické ideologii sudetských Němců“19,  jak už  sám název 

napovídá,  se znovu věnuje otázce Německa, jeho polit ickým a kulturních 

postojům; oprot i spisům „Válka Čechů  s Němci“  a „O německé revoluci“  má 

však poněkud méně  obecný význam a je spíše jakýmsi překlenut ím obou těchto 

prací.  Rádl se zde již  nevěnuje vztahu Čechů  a Němců; oslovuje předevš ím 

československé Němce20,  znovu a znovu odmítá nacionalismus založený na rase 

a možné východisko nachází ve snaze dospět  k pozit ivním ideálům, k pokroku 

založeném na duchovním růstu lidstva.  

Možná pro inspiraci samotným Boethiem,  možná pro životní situaci,  ve 

které se Rádl nacházel,  představuje „Útěcha z filosofie“21 Rádlův nejosobitějš í 

a nejpoet ičtějš í filosofický a literární počin.  A tak není překvapivé,  že čtenář,  

který není dostatečně  seznámen s Rádlovým myš lenkovým podhoubím, může 

snadno přehlédnout  mnohé náznaky psané meziřádky č i dokonce nepochopit  

některé z uvedených úvah. Emanuel Rádl oslabený nemocí a uzavřený vůč i 

světu jen v úzkém kruhu své rodiny vzpomíná na filosofické učení,  na přátele a  

veškeré impulsy,  které ho provázaly celým ž ivotem: „Vzpomínám s vděčnost í 

na t iché návštěvy filosofů ,  které mne už  dř íve těšily,  když  jsem v úkrytu srdce 

svého na filosofické štěst í myslíval.  Neboť mě l jsem a mám filosofii rád a 

tento rukopis,  psaný tužkou v posteli,  je vyznáním této lásky, chválou filosofů  

a jejich důvěrnou obranou.“22 Knížka psaná zprvu pro autorovu vlastní potěchu 

se stala v průběhu několika málo let  Rádlovým nejčastěji vzpomínaným,  

vydávaným a citovaným filosofickým odkazem. 

                                                
18 RÁDL, Emanuel. Dějiny filosofie I. : Starověk a středověk., s. VI. 
 
19 RÁDL, Emanuel. K politické ideologii sudetských Němců. In O německé revoluci, K politické ideologii 
sudetských Němců. v tomto souboru 1. vyd. Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2003., s. 120. ISBN 80-86495-17-
5. 
 
20 Proto též spis vyšel nejprve v německém jazyce „Zur politischen Ideologie der Sudetendeutschen“ a to v roce 
1935.  
  
21 RÁDL, Emanuel. Útěcha z filosofie. 6. revidované vyd. Praha : Svoboda, 1994. 90 s. ISBN 80-205-0399-4. 
 
22 Tamtéž., s. 5. 
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Sekundární literatury,  která by zprost ředkovávala Rádlův ž ivot  a dílo  

poměrně  kvalitní a  hlavně  obecnou formou, není opravdu př íliš  mnoho. Značná 

část knih pojednávajících o Rádlovi,  vznikla jako polemika, kterou s ním vedli 

jeho soudobí kolegové; př ináš í tak jen velmi úzký vhled do Rádlova učení.  

První t itul,  po kterém jsem já osobně  sáhla,  nese název „Don  Quijote 

české filosofie: Emanuel Rádl (1873-1942)“23.  Tuto knihu bych doporučila  

všem těm, kteř í se s Rádlem a jeho filosofií teprve seznamují.  Josef L.  

Hromádka, Rádlův velmi blízký a dlouholetý př ítel,  zde předkládá Rádlovy 

základní postoje a názory ve velmi čt ivé a nenucené podobě .  Ideové proměny 

uvnit ř  společnost i jsou vyloženy na pozadí zásadních událost í,  které se v první 

polovině  20. stolet í odehrály.  

Patočkova kniha „Věčnost a dějinnost : Rádlův poměr k pojetí člověka v minulosti 

a současnosti“24 je prací,  ve které navzdory jejímu podt itulu o Rádlovi není téměř  

nic; opravdu, Rádlovi je zde věnováno jen několik  kapitolek (v poslední z nich 

Patočka opravdu byst ře a zajímavě  líč í Rádlův vztah k filosofii S.  

Kierkegaarda).  Patočka tento spis začal psát,  jak sám př iznává, jako odpověď 

na Rádlovu „Útěchu“,  ale  nakonec se mu stala spíše prostředkem, jak vymezit  

své vlastní filosofické stanovisko vůč i sporům, které tehdy zachvát ily západní 

myš lenkový svět , mezi existencialisty a marxisty o pojem humanismu. 

Třet í a poslední monografie,  tentokráte od Zuzany Škorpíkové „Rádlovo 

pojetí pravdy“25,  nenaplnila má očekávání.  Tato studie čet la se mi opravdu 

velmi špatně; autorka,  která prokazuje podrobné znalost i Rádlovy koncepce, ke 

mně  nepromlouvá dost i uceleným a jasným způsobem: vždy zproblemat izuje 

určité téma, položí si několik otázek, avšak tyto otázky povětšinu sama 

nezodpoví; namísto předpokládaného výkladu následují jen př ímé citace 

z Rádlových děl.   

                                                
23 HROMÁDKA, Josef L. Don Quijote české filosofie : Emanuel Rádl (1873-1942). 3. vyd. Brno : L. Marek, 
2005. 96 s. ISBN 80-86263-66-5. 
 
24 PATOČKA, Jan. Věčnost a dějinnost : Rádlův poměr k pojetí člověka v minulosti a současnosti. 3. vyd. 
Praha : Oikoymenh, 2007. 136 s. ISBN 978-80-7298-256-1. 
 
25 ŠKORPÍKOVÁ, Zuzana. Rádlovo pojetí pravdy. 1. vyd. Praha : Filosofia nakladatelství Filosofického ústavu 
AV ČR, 2003. 246 s. ISBN 80-7007-175-3. 
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Pro lepš í obeznámení se s kulturním, antropologickým a dě jinným 

kontextem obohat ila jsem svou práci o  „Slovník českých filosofů“26 ; dále pak o 

„Antologii z dějin českého a slovenského myšlení“27,  která za pomoci vhodně  

vybraných stat í,  článků ,  esejí a rozličných úryvků ,  kterým vždy předchází i 

stručná výkladová část,  popisuje vývoj české a slovenské filosofie a též  je jí 

reflexi zásadních hospodářských, polit ických a společenských změn, které se 

udály v rozmezí sta let  (1848 –  1848); též  o  „Českou filosof ii:  Nástin vývoje 

podle disciplin“28,  jak už  podt itul sám napovídá,  tato velmi zdař ilá studie 

přehledně  předkládá čtenář i vývo j české noet iky, logiky, et iky, psychologie,  

filosofie náboženství,  pedagogiky, sociologie a dějin filosofie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 GABRIEL, Jiří; a redakční kruh. Slovník českých filosofů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 700 s. 
ISBN 80-210-1840-2. 
 
27 PAUZA, Miroslav; HAJKA, Dalimír; a kolektiv dějin filozofie Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV v Praze 
a Ústavu pro filozofii a sociologii SAV v Bratislavě. Antologie z dějin českého a slovenského filozofického 
myšlení : od roku 1848 do roku 1948. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1989. 811 s. ISBN 80-205-0029-4. 
 
28 KRÁL, Josef. Československá filosofie : Nástin vývoje podle disciplin. 1. vyd. Praha : Melantrich, 1937. 338 s. 
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1. Emanuel Rádl – „Don Quijote české filosofie“  
 

Emanuel Rádl se narodil 21.  prosince 1873 do početné rodiny 

maloobchodníka v Pyšelech.29 Po absolvování gymnázia v Domaž lic ích 

nastoupil na přání své maminky do noviciátu.  V august iniánských klášterech 

v Domaž lic ích,  Vrchlabí a Praze však pobyl pouhé dva roky, zakrátko se 

s řádem rozešel a v jádře i s katolickou církví vůbec, později se př ik loni l 

k protestant ismu. Následovalo studium př írodních věd na Filosofická fakultě  

Univerzity Kar lovy, po promoci roku 1889 pracoval na fakultě  jako asistent 

Ústavu zoologie.  Poté jako st ředoškolský profesor učil na gymnáziu v Plzni,  

reálce v Pardubicích a gymnáziu v Praze v Ječné ulici.  Roku 1904 se na 

Univerzitě  Karlově  habilitoval pro fyziologii smyslových orgánů  zvířat  a 

dějiny bio logických teorií.  Od roku 1919 byl řádným profesorem př írodní 

filozofie a dě jin př írodních věd na Filosofické  fakultě  UK, po jejímž  rozdělení 

pak působil na Př írodovědecké fakultě .  

V souladu se svým vzdě láním zahájil Rádl svou odbornou dráhu jako 

bio log a fyzio log; zprvu se zabýval studiem nervového systému, zraku a 

fototropismu nižš ích ž ivoč ichů  ( lze smě le ř íc i,  že jeho práce o fototropismu 

zakládají vědeckou etologii u nás). Mezinárodně  je j proslavily jeho  

dvousvazkové „Dějiny vývojových theorií v biologii XIX. století“,  které vyš ly 

původně  německy (1905-1913 a znovu 1970),  dále anglicky (1930 a 1988) a 

španě lsky (1931); úplné české vydání vyš lo  až  roku 2006. Již  zde poznáváme 

v Rádlovi filosofa př írody; pojet í evoluce není pro něho jen sled bio logických 

faktů ,  je založeno na určitých myš lenkách, které na sebe dě jinně  a krit icky 

navazují.  Odtud se Rádl vydal k obecně jš ím zamyš lením nad vědou, nad je jí 

podstatou, metodami,  výsledky. V „Romantické vědě“  vyjádř il své rozhořčení 

                                                
29 „Narodil jsem se v malinkém městečku s velkým náměstím. Jako hoch jsem ještě prožil doznívání baroka. 
Vzpomínám, jak v neděli lidé plnili v svátečním šatě kostel. Po kostele vyšli na náměstí a skupiny lidí starších, 
žen i mládeže naplňovaly náměstí, debatujíce a smějící se. Kam se tento společenský zvyk ztratil? Před Božím 
tělem se všechno drhlo; lidé si kupovali nové šaty, děti sháněly po okolí květiny. V průvodu šly cechy, někteří 
ještě v krojích cechovních, a všichni se svými korouhvemi. Bylo zvonění, zpěv, střelba z hmoždířů – našli jsme 
snad od té doby krásnější společenskou oslavu?“ - RÁDL, Emanuel. Útěcha z filosofie., s. 48. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fototropismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Etologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/1905
http://cs.wikipedia.org/wiki/1913
http://cs.wikipedia.org/wiki/1970
http://cs.wikipedia.org/wiki/1930
http://cs.wikipedia.org/wiki/1988
http://cs.wikipedia.org/wiki/1931
http://cs.wikipedia.org/wiki/2006
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nad romant ismem; romant ikové č lověka nejdř íve z př írody násilně  vytrhnou, 

aby ho pak s ní zase stejně  násilně  smiřovali.  Pod t ímto dojmem reflektuje pak 

Rádl filosofii před Goethem a Kantem i po nich (Fichte,  Schelling,  

Schopenhauer,  Hegel) a také reakce prot i romant ismu samotnému. Kr it ice 

novodobého myš lení počínajícímu Galileim a Descartem věnoval Rádl svou 

„Moderní vědu“ ; pod jejich vlivem změnil se postupně  skutečný př irozený svět  

jen ve vědecké pojmové konstrukce bez smyslu pro univerzálně  platnou 

metafyziku dotazující se rovněž  na jeho účel a smysl.  Tento mechanist ický 

výklad organické př írody pokusil se Rádl překonat  pomocí vitalist ického  

myš lení,  prezentovaného zejména německým bio logem a filosofem H.  

Drieschem, ale ani ten mu nepř inesl uspokojení: „;…  nakonec však jsem 

pochopil,  že vitalismus nestač í,  protože Driesch nevidě l nad ním vládu 

morálnost i.  Pro něho byla společnost  lidská,  např ík lad manželství,  stát,  církev,  

pouhou „kumulací“,  jak ř íkal,  pouhou náhodou, …“30  

Rádlovi tedy pouhé př írodní kategorie a pojmy nestačily,  vyšš í c íle a  

ž ivotní účelnost nikdy zcela nepochopíme, nepodř ídíme- li je morálnost i.  

S vědomím, že mravní řád, který vládne nad námi,  je neuchopitelný jen skrze 

př írodní vědy, zanechal Rádl bio logických studií: „Opoušt ím bio logické učení 

o  buňkách, o  jádru buněčném i o  tělískách mikroskopicky drobných, které 

objevili bio logové. Neboť hmota,  to  jest  tma kolem ní,  metoda pak této vědy je 

prodána myš lení nové doby, podle něhož  se mají věci vyšš í,  jemně jš í,  

vznešeně jš í oceňovat  podle nižš ích,  primit ivně jš ích,  bezvýznamných. Opoušt ím 

tedy metodu vysvět lovat  růže z buněk, obrat lovce z červů,  člověka z opice a 

Boha z inst inktů  lidských. Vracím se k metodě  starověké a středověké a chci 

rozumět  živým bytostem, a proto vykládám si žábu podle vzoru dokonalého  

obrat lovce,  opici podle míry č lověka a lidi podle obrazu Božího.  Živé bytost i,  

bakterie,  rost liny,  zvířata,  lidé jsou vládou  svého druhu, vládou, která má 

                                                
30 Tamtéž., s. 26. 
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program (obsah, úkol,  cíl atd.) a která organisuje  živou bytost, jako vláda 

organisuje občanstvo.“31 

Na počátku 20. stolet í se tedy Rádlův zájem začal obracet  k filosofii,  k  

veřejným zálež itostem a k náboženství.32 Ve všech těchto oblastech Rádl 

z velké část i navázal na T. G. Masaryka; zejména pak svým veřejným 

působením, jehož  podstatu kdysi sám Masaryk dokonale vyjádř il termínem 

„nepolit ická polit ika“.  Pod Rádlovým zorným úhlem ji pak nejlépe vyst ihuje 

požadavek vždy spojovat  filosofickou práci s aktuálními společenskými 

problémy; Rádlovy přednášky a mnoho polemicky laděných stat í,  článků  a  

knížek tak pojednává např ík lad o problémech demokracie,  o  „české otázce“, 

národnostní polit ice,  reformě  československého školství,  vztahu státu a církví,  

ženské otázce,  alkoholismu, okultních vědách a jiných pověrách. V roce 1919 

Rádl založ il spolu se Zdeňkem Nejedlým Realist ický klub, který mě l 

pokračovat  v duchu myš lenkového dědictví Masarykova kr it ického realismu a 

tedy i t radice České strany realist ické.  O rok později se však Klub rozdělil na 

skupinu kolem Rádla a skupinu kolem Nejedlého, důvodem byl zejména 

odlišný postoj obou myslitelů  k socialismu a sociální revo luci.33 Inspirace 

Masarykem je patrna i v názvu vědecké revue Nové Atheneum, která nebyla 

jediným odborným časopisem, jehož  byl Rádl zakladatelem. Rádlův př ík lon k 

protestant ismu nalezl své uplatnění a  vyjádření v účast i na založení 

filosoficko-teologické Křesťanské revue; a zejména v jeho spolupráci s YMCA 

(Young Men's Chr ist ian Associat ion, která vydala řadu Rádlových přednášek 

jako samostatné t isky).  Na českém filosofickém ž ivotě  se Rádl podílel i jako  

dlouholetý předseda Jednoty filosofické.  V roce 1922 podnikl pak cestu kolem 

                                                
31 Tamtéž., s. 23. 
 
32 Rádl však nikdy nepřestal být filosofem přírody, který se nad nikdy nepovyšoval a bránil jejímu znásilňování 
skrze moderní pojmový systém; jak dále uvidíme myšlenky z „Moderní či Romantické vědy“ objevují se i v jeho 
filosofické závěti „Útěše z filosofie“. 
 
33 Zdeněk Nejedlý byl v mládí obdobně jako Rádl Masarykem velice fascinován, o čemž svědčí i jeho 
několikadílná monografie o jeho životě a filosofii. Postupně však přešel do marxistické pozice: smysl dějin vidí 
v zásadní a komplexní sociální změně, vítá proto sociální revoluci, oslavuje hnutí mas a zdůrazňuje hospodářské 
poměry panující ve společnosti. 
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světa, možná též  po vzoru Masarykově ,  výsledkem mu byla znalost  východního 

způsobu myš lení,  kterou zužitkoval v knize „Západ a Východ“ .  

Rádl též  ř ídil práci př ípravného výboru VIII.  mezinárodního kongresu a 

v roce 1932 se stal č lenem nové redakce časopisu Česká mysl,  která rok poté 

ot iskla jeho článek k programu tohoto sjezdu. Kongres konaný 2.–7. zář í 1934 

tedy rok po vítězství faš ismu v Německu; o to  více cenně jš í byla účast  několika 

německých filosofů ,  kteř í tehdy ž ili v Československé republice; se stal 

manifestací nejen různých filoso fických stanovisek, směrů  a názorů,  ale i vů le  

filosofů  př ispět  k obraně  demokracie,  humanity a míru.  Zadíváme-li se na 

hlavní temat ické okruhy, které byly na kongresu projednávány a diskutovány:  

hranice př írodovědy (již  výše zmiňovaný německý bio log a filosof Hans 

Driesch přednesl úvahu „Naturwissenschaft und Philosophie“),  význam logické 

analýzy pro poznání (zazně la např ík lad přednáška Rudolfa Carnapa s názvem 

„Die Methode der logischen Analyse“), popisná a normativní sociologie,  

náboženství a  filosofie (nemalý ohlas vyvo lala řeč  „Die christliche 

Weltauffassung als allseitige Synthese“  ruského filosofa,  představitele ruského 

intuicionismu, personalismu a et iky, Nikolaje Losského),  krize demokracie 

(jednání na toto téma zahájil Karel Čapek volnými citacemi myš lenek T. G. 

Masaryka),  problém psycho logie a pedagogiky, úkoly filosofie dnešní doby (ze 

všech referujících jmenujme např ík lad významného českého filosofa,  žáka 

Brentanova, Oskara Krause,  jehož  př íspěvek „Besonderheit und Aufgabe der 

Philosophie in Böhmen“  byl svým obsahem více než  aktuální) ; není 

překvapivé,  že se právě  Rádl stal duší tohoto mezinárodního zasedání.  

Intelektuálové, kteř í se zde seš li,  c ít ili pot řebu nastavit  zrcadlo sami 

sobě ,  zamyslet  se nad nyně jš ím stavem světové filosofie,  projevit  mezinárodní 

jednotu vědy. Hodlali se obrát it  k veřejnost i a vyslovit  adekvátní filosofická,  

ale i občanská stanoviska.  Osobně  se však domnívám, že se jim koneckonců  

přece jen podař ilo  spíše reflektovat  svou situaci,  uvědomit  si své dě jinné 

určení,  svou sílu a slabost  zároveň.  Sám Rádl se vyjádř il velice krit icky na 

adresu současné domácí i světové filosofie; nejvíce odsuzoval vleklé spory 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Intuicionismus&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Personalismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Etika
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př ívrženců  posit ivismu, kteř í uvrhli filosofii do izo lace.  V souladu se svými 

osobními postoji a v návaznost i na filosofii Masarykovu a Platonovu vyzva l 

Rádl své ko legy, aby změnili př íliš nekrit ický postoj k př írodním vědám a 

vrát ili se k disciplínám, které doznaly značného opomenut í,  jako et ika, teologie 

č i historie.  Vždyť současná věda nerozumí světu a trpí značným asket ismem. 34 

Rádlova skupina se ve svém programu („Our philosophical programme“),  ke 

kterému se podrobně ji vrát íme v závěru této práce,  př ihlásila  k filoso fii 

demokrat ičtějš í,  která by mě la odrážet a problemat izovat každodenní ž ivot,  

porozumět  v prvé řadě  prostým lidem,  odmítnout  pesimismus a odstranit  

pasivismus, který oslabuje schopnost krit ického myš lení.  

Vleklá nemoc nakonec vyřadila Rádla zcela z veřejného ž ivota; tento 

zakladatel Československé ligy pro lidská práva zemřel v Praze v domácí 

izolaci 12. května 1942: „Když  Rádl zemřel,  hovoř il jsem o něm v Americe se 

svým blízkým př ítelem, který zná dobře naše universitní a kulturní ovzduš í.  

Věděl o  mých int imních stycích s ním a polož il mi otázku, […]: Jak to, že Rádl 

zůstal bez š irš ího vlivu? Jak to,  že spíše dráždil než  imponoval?“35 Ano, jak 

mohla být  tak mimořádná postava, jakou Emanuel Rádl bezpochyby byl nejen 

v rámci období první republiky, toliko nepochopena, nedoceněna a dokonce 

v mnohém zapomenuta? Vždyť,  jak dále uvidíme, je toho tolik,  čeho bychom se 

od něho mě li uč it ; ostatně  jako od všech, kteř í filosofii opravdu milují a  

chápou ji jako své ž ivotní poslání: „Těžká, přetěžká věc jest  filosofie! A přece,  

když  jen cípeček porozumění zavadí o  moji mysl,  hlava zahoř í,  tento svět  zmiz í 

a vidím kolem sebe jen veselé tváře mužů ,  kteř í se pozdravují; už  všechno  

pochopili,  už  rozumě jí jeden druhému a mají se rádi,  protože poznali,  že jeden 

nejvyšš í c íl všechny vedl.“36 

 

                                                
34 Na kongresu byla poprvé čteno v českém kulturním prostředí stěžejní dílo německého fenomenologa 
Edmunda Husserla „Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie“ („Die Krisis der europäischen 
Wissenschaften und die transzentale Phänomenologie: Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie“). 
 
35 HROMÁDKA, Josef L. Don Quijote české filosofie : Emanuel Rádl (1873-1942)., s. 18. 
 
36 RÁDL, Emanuel. Útěcha z filosofie., s. 36. 
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2. Emanuel Rádl a jeho předchůdci 
 

J iž  krátce po první světové válce,  kdy se zásadně  t ransformovala 

polit ická tvář  Evropy př inášející sebou závažné mocenskopolit ické změny,  

objevily se více než  t lumené hlasy pesimismu. Pesimismu, který od nového 

uspořádání očekával více; pesimismu, který však svojí př ílišnou skepsí a  

pasivitou předčasně  zavíral pomyslné dveře veškerým možným tvůrčím a 

akt ivním počinům ve všech rovinách kulturního dění.  

Emanuel Rádl pat ř il k těm nemnoha myslitelům, kteř í nehodlali usnout 

na vavř ínech a odevzdat se s rukama v klíně  vlně  pesimismu valící se Evropou. 

Není náhodou, že v této atmosféře,  která se ho bezprostředně  jako občana nově  

vzniklé samostatné Československé republiky dotýkala,  sáhl po učení T. G. 

Masaryka. Jakkoliv k tomu okolnost i svádí,  Masaryka nelze dle mého názoru 

jednoduše označit  za Rádlova učitele.  Oba vyš li na svou filosofickou dráhu 

z naprosto odlišných startovacích bloků , oba však mě li stejné,  nejen sociální,  

c ítění a nutkavost odpovídat  na současné otázky, nebyli apat ičt í vůč i věcem a 

událostem ve svém okolí,  odvážili se zproblematizovat  napohled jednoduché a 

nepotřebné; není tedy překvapivé,  že oba doběhli do obdobného cíle.  Dá se 

ř íc i,  že Masaryk slouž í Rádlovi zejména jako inspirační impuls,  č i jako jakás i 

kotva,  která mu umožňuje vždy najít  pevný bod, o  který se lze opř ít ,  nebo který 

mu pomůže utř ídit  si své myš lenky a posunout  se zas o krok dál: „Masaryk se 

nezmocnil Rádla,  nýbrž  Rádl se dostal do blízkost i Masarykovy odpověďmi na 

své otázky. Nikdy neztrat il vůč i svému mistru svrchovanou svobodu: běžel za 

ním, předběhl ho, zase se k němu vracel,  aby po krátké poradě  spěchal k cíli,  

který si určil –  po lidsku mluvě  –  sám.“37 

Na první pohled jsou si opravdu v mnohém podobni,  jakoby byl Rádl jen 

jakousi Masarykovou parafrází,  ale opak je pravdou. Ve st ředu zájmu obou 

těchto myslitelů  stojí snaha prolnout  abstrakci s autent ickým smyslem pro 

realitu života.  Vždyť nadosobní pr incipy jako láska,  pravda, spravedlnost , 
                                                
37 HROMÁDKA, Josef L. Don Quijote české filosofie : Emanuel Rádl (1873-1942)., s. 78. 
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krása atd.  nejsou odloučeny od tohoto světa,  naopak mají být  nedílnou součást í  

„ž ivé a plné existence“ každého č lověka. Na českém kulturním poli byl právě  

Masaryk prvním z těch, kteř í si povš imli,  jak se tato opravdovost  života,  

opravdová lidskost  ze společnost i postupně  vytrácí.  To, co bylo mnoha jinými 

vnímáno jako běžný a zcela normální trend běhu dě jin,  Masaryka značně  

znepokojovalo a vybízelo ke krit ické reflexi.  A v tom tkví zajisté pro Rádla 

největší inspirat ivní impulz: nepř imhouř it  oči,  nepř ijímat  pasivně  nabízené,  

nechápat  vše jen jako stat ické a neměnné, nespokojit  se s daným, ale pokusit  se 

nalézt  prameny této všude panující kr ize autent icity lidské existence a krit icky 

je zhodnot it  z pohledu současnost i.38  

 

Podat hodnotnou a fakt ickou analýzu a interpretaci Masarykovy filosofie 

je nesmírně  těžké, ne-li dokonce nemožné. Po přečtení několika jeho dě l 

čtenář,  alespoň já osobně  jsem mě la tento pocit,  není absolutně  schopen 

shrnout  a vyjádř it ,  jaký je  vlastně  onen Masarykův názor.  Problematickým se 

jeví už  jen samotný Masarykův př ístup k jednot livým filosofům, např ík lad ke 

Kantovi,  Humovi č i Comtemu, které nespočetněkrát  reflektuje.  Je patrné,  že 

jeho poměr k nim se v průběhu jeho ž ivota vyvíjel velmi rozličně;  nelze tedy 

zcela jednoznačně  ř íc i,  že tohoto či onoho filosofa př ijímá, že s jeho 

stanovisky naprosto souhlasí.  Masaryk je v prvé řadě  a předevš ím kr it ikem, a 

to v plném slova smyslu: Masaryk nekr itizuje jen ona jednot livá stanoviska,  

jeho předně  zajímá, jak se k danému stanovisku staví sám ten,  který je j 

pronáší,  a nejen on: „…  jeho filosofií je tento zájem o existenci člověka,  ne o 

stanoviska,  ale o  schopnost  jejich zaujímání a měnění,  o  strukturu lidské 

osobnost i,  o  v nit řní harmonii č i d isharmonii č lověka, ne tedy o to,  jaké  

„stanovisko“ kdo zastává,  ale v jakém poměru je toto jeho vyznávané 

stanovisko k vlastní osobnost i a osobnost i toho či onoho člověka, k jeho 
                                                
38 Z tohoto postoje jednoznačně a logicky vyplývá též nárok na reflexi historickou, které, jak dále uvidíme, je 
věnován velký prostor nejen u Masaryka, ale taktéž u Rádla: „Jde o to kriticky navazovati, zpracovati minulost 
podle moderních požadavků rozumu a praxe; nejde tedy o slepou víru, ale ani nejde o slepou nevěru. Přítomnost 
stavěti kriticky z materiálu daného minulostí, tj. náš úkol.“ - RÁDL, Emanuel. Naše náboženské ideály před 
válkou a po válce : přednáška na VI. sjezdu YMCA v ČSL. v Brně 1926., s. 46. 
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totalitě  rozumově  –  morálně  –  c itové,  k totalitě  s ložek niterných i 

společenských, minulostních i perspekt ivních, funkčních i hledačských …“39 

Masarykovým cílem je tedy spíše schopnost lidské kr it ické sebereflexe 

vůč i postojům a názorům, se kterými je  každodenně  konfrontován. V rámci 

tohoto pojet í lze pak na každou Masarykovu úvahu pohlížet  jako na jeho 

vlastní pokus o osobní sebereflexi.  Mně  osobně  se tato sebereflexe,  zejména 

zpočátku, zdála být  až  přespř íliš nekonečnou, jakoby se Masaryk dokonce bál 

konstatovat,  k jakému poznání vlastně  došel.  Je samozřejmé, že kdyby vynáše l 

soudy s naprostou určitost í a danost í,  popíral by sám sebe; na druhou stranu 

k čemu je ona sebereflexe už itečná, nejsme- li schopni ut ř ídit  a vynést  je jí 

výsledky na svět lo .  Možná, se Masaryk obával,  že kdyby tak učinil v plné míře,  

stal by se jen dalš ím v řadě  filosofů  vyjadřujících jakýsi svů j světový 

pseudonázor.  Proto svá stanoviska soustavně  nezpracoval cestou teoret ickou; 

t ím, že je  ot iskne na papír,  jakoby jim udílel definit ivní a neměnnou platnost ; 

ale zaujímá je a realizuje ve skutečném ž ivotě:  „Odtud pochází neklid jeho 

spisů:  nikde u něho nenajdete líčení,  pokus o soustavný výklad ně jakého 

názoru, nýbrž  jen důkazy, námitky a zařazování.  O žádné theorii vědecké nelze 

ř íc i,  že by byla Masarykova; o  žádném oboru vědním, že by se mu byl 

odevzdal; byl sice sociologem, psychologem, filosofem, ale spíše jen proto,  že 

těchto věd mohl už ívat  pro své cíle reformní,  polit ické a mravní.“40 Důlež ité je  

tedy pro Masaryka jednání; práce,  kterou č lověk vykonává, ta však nemůže být  

realizována zcela bez rozmyslu,  bez kr it ického př ístupu, bez poznatků  člověku 

vlastních,  tedy poznatků  neautent ických.41 

                                                
39 MACHOVEC, Milan. Tomáš G. Masaryk.  1. vyd.  Praha : Svobodné slovo,  1968.  264 s.,  s.  69.  
 
40 RÁDL, Emanuel. Dějiny filosofie II. : Novověk., s. 516. 
 
41 „ […] Vždycky jsem pracoval rád s nažil se být praktický, obracel jsem se k praxi a do praxe; ale není praxe 
bez teorie. Teorie nemusí být formulována pro sebe, stačí, když podkládá a řídí praxi. 
 

Tedy teorie pro praxi. 
 

Ano, ale také praxe pro teorii. Teorie má hodnotu, i když nemůže sloužit hned. Poznávat je právě tak důležité 
jako jednat. Jednáním poznáváme, tak jako poznáváním připravujeme správné jednání. Je-li někde rozpor mezi 
teorií a praxí, pak je někde chyba: buď je špatná ta teorie, nebo ta praxe, často obojí.“ - ČAPEK, Karel. Hovory s 
T. G. M.. 1. vyd. Praha : Fragment, 2009. 308 s. ISBN 978-80-253-0752-6., s. 161. 
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Jak vyplývá z výše uvedeného, čtenář  se musí bezpodmínečně  seznámit  

nejen s Masarykovou tvorbou, ale i s  jeho životní cestou, chce-li mu 

porozumět .  I  sám Rádl,  kterého Masaryk jednoznačně  podněcoval k reakci,  se 

vedle Masarykova teoret ického podhoubí neopomně l obeznámit  i s jeho  

prakt ickou činnost í,  neboť jen tak byl schopen, alespoň částečně ,  osobnost 

Masarykovu uchopit .  V přednášce z 13. prosince 1918 s názvem „T. G. 

Masaryk“  Rádl v krátkost i nast iňuje Masarykův ž ivotopis42,  seznamuje čtenáře 

s jeho tvorbou a základními ž ivotními postoji.  Přestože text  v mnoha místech 

působí ještě  dost i naivně  až  obdivně; Rádl si ještě  nedovoluje Masaryka 

jakkoliv kr it izovat : možná pro dosavadní nedostatečné seznámení se 

s Masarykovým dílem, možná pro svá doposud nevybroušená stanoviska; Rád l 

už  zde vyst ihl dost i pohotově  jádro Masarykova způsobu myš lení:  „Celý svů j 

ž ivot Masaryk zápasil o  vyrovnání tohoto rozporu mezi romant ickou sklonnost í 

mysli k tajemným, zázračným, nadlidským věcem a mezi realist ickým 

přesvědčením o moci rozumu nad př írodou; v tomto zápase jest  kořen jeho 

filosofování.“43 Jak dále uvidíme zejména v „př íliš romant ickém“ spatřuje 

Masaryk nemoc 19. stolet í,  která jedince vede k duševně  chorému stavu 

úst ícímu v sebedestrukt ivní č in sebevraždy. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
„ […] Tím jsme se dostali k poměru teorie a praxe. Já toho dualismu neuznávám: člověk mně není rozpůlen na 
polovinu poznávající a polovinu jednající; jednaje poznává, samo poznávání pak je činnost a jednání – a jak 
mohutná činnost, pane!” - Tamtéž., s. 164-165. 
 
Právě Čapkovy Hovory s T. G. M. přinášejí nejucelenější přehled Masarykových myšlenek; hovoříme-li o 
primární literatuře; beze sporu s tím souvisí samotná forma dialogu, která Masaryka tolik nesvazovala a 
umožnila mu okamžitě reagovat na možná nepochopení či zkreslení jeho vlastních slov. 
 
42 Rádl velmi silně vnímá zejména Masarykovo působení na poli společenském: zápas o pravost Rukopisů 
Královédvorského a Zelenohorského (1886-1888), který ho definitivně vtáhl do politiky, či Masarykův těžký boj 
proti antisemitismu v rámci tzv. hilsneriády (1899-1900).  
 
43 RÁDL, Emanuel. T. G. Masaryk : přednáška ve sdružení pokrokové mládeže v Praze 13. prosince 1918., s. 5. 
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2. 1. Krize moderního č lověka 

 

Problematiku krize moderního č lověka otvírá Masaryk již  svou 

habilitační prací z roku 1979 „Der Selbstmord als sociale Massenerscheinung 

der Gegenwahrt“44.  Spis,  který pátrá po štěst í a neštěst í lidstva,  představuje 

dost i podrobnou studii sebevražd, jež  zohledňuje zejména situaci v Evropě; 

mladý Masaryk je  zde ještě  značně  systemat ický, empir ický, fakt ický,  

stat ist ický, avšak již  z pár úvodních st ran sálá snaha nepodat  jen pouhý výčet  

poznatků,  tak jak již  uč inili mnozí před ním45,  ale pokusit  se o konečné řešení 

nejen z hlediska sociologického: nalézt  ony opravdové a nejúč inně jš í př íč iny 

sebevraždy v č lověku samém a odstranit  je .  

Podobně  jako Rádl i Masaryk cít í nutnost definovat  pojem, který je  

v centru jeho pozornost i,  vylož it  jeho obsah v kontextu své doby, proto je  

hlava první věnována určení pojmu sebevraždy: „V užš ím a vlastním smyslu je  

naprot i tomu jenom ten sebevrahem, kdo učiní svému ž ivotu konec úmyslně  a  

vědomě ,  kdo si smrt i jako takové přeje a je si jist ,  že si svým jednáním nebo  

opomenut ím smrt  př ivodí.“46 Kde jinde,  než  v životních momentech každého 

jednot livého člověka, začíná Masaryk své pátrání po původu neustále se 

zvyšujícího počtu sebevražd; po hodnocení působení př írody následuje 

působení fyzické a duševní organizace č lověka –  jednot livé př íč iny udává 

v pořadí jejich úč innost i.  Vychází tak v prvé řadě z obrovského množství 

stat ist ických poznatků,  které pojednávají o  konkrétních př ípadech sebevražd: 

proč pak ale v tom či onom př ípadě  jednou k sebevraždě  dojde, jindy niko liv? 

Masaryk dochází k závěru,  že sebevraždu jakožto  mezní projev kr ize 

č lověka nelze dostatečně  vylož it  jen pomocí poměrů  př írodních, společenských,  

                                                
44 Knižně vydané roku 1882 v Mnichově pod názvem „Der Selbstmord als sociale Massenarscheinung der 
modernen Civilisation“, v roce 1904 pak vyšla práce též česky „Sebevražda hromadným jevem společenským 
moderní osvěty“. 
 
45 „Ale také způsob Masarykova myšlení a tím i ráz zpracování látky je takto hraniční. Nebylo tehdy – a není 
dosud – běžné, že odborná kniha je současně knihou hrůzy, knihou vzrušení a zneklidnění nad realitou života.“ - 
MACHOVEC, Milan. Tomáš G. Masaryk., s. 51-52. 
 
46 MASARYK, Tomáš G. Sebevražda : Hromadným jevem společenským moderní osvěty. 4. vyd. Praha : Ústav 
T. G. Masaryka, 1998. 224 s. ISBN 80-901971-4-0., s. 16. 
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polit ických č i hospodářských, ale že je t řeba pohlédnout  na č lověka v rámci 

jeho plnost i,  nedat  mu jen věcný a faktický rozměr,  př ihlédnout  k dimenz i 

celku, př idat též  psychologické a hlavně  kulturně  historické hledisko.47 

Masaryk se i přes nedostatek historických pramenů  rozhodne podat 

stručný výklad dě jin fenoménu sebevraždy; a to od období starověkého Řecka a 

Ř íma až  po svou současnost.  Nejzajímavě jš ími momenty v dějinách se 

jednoznačně  jeví:  katolický st ředověk, který sebevraždy téměř  nezná, a naopak 

období 19. stolet í,  v průběhu kterého se počet sebevražd ve většině  

„vzdě laných“ měst  alespoň ztrojnásobil.  Postupná a stále sílící zt ráta 

křesťanskost i a nástup moderní vědy, pokroku a osvěty na její místo mají na 

moderního člověka velmi destrukt ivní a negat ivní dopad.  

Moderní č lověk dle Masaryka nedosahuje ani náznaku totalit y,  naopak, 

je rozvinut  nesouměrně ,  polovičatě ,  ztrat il harmonický názor na svět  a na 

ž ivot, jeho rozum a cit  jdou každý jiným směrem: „Ale věda může uspokojit  

jenom hlavu, nestačí pro život  a pro smrt ; proto uspokojuje jenom z polovice,  

nedává mravní opory, nedovede vést  masy. Rozum ponecháváme vědě ,  cit  pak 

náboženství  a církvi,  v něž  už  nevěř íme a kterým už  nedůvěřujeme –  a to  je  

jediná,  ale ohromná chyba naš í c ivilizace.  Ve všech naš ich školách, nižš ích i 

vyšš ích,  je  vzdě láván jenom rozum; o mravní vedení se ško la nestará,  to  

přenechává pozit ivnímu náboženství.“48 Nenáboženský moderní č lověk není 

schopen sebereflexe,  ocitá se tak v rozporu se sebou samým: něco jiného si 

myslí,  něco jiného koná; nemá ve svém ž ivotě  pevný bod, který by jej ukotvil 

v současnost i; č lověk moderní je nespokojený, nešťastný a tak si sám sáhne na 

ž ivot: „Boj svobodného myš lení s  pozit ivními náboženstvími vede 

k bezbožnost i mas; tato beznábožnost  pak znamená: rozumovou a mravní 

                                                
47 „Přehlédneme-li rozmanité příčiny sebevražd, shledáme, že většina působí disponujícím, menšina 
determinujícím způsobem; uvážíme-li pak ještě, že determinující příčiny jsou nejčastěji slabé a nepatrné, 
dojdeme k závěru, že rozhodnutí o zničení života není způsobeno náhlými poruchami společnosti resp. 
jednotlivců, nýbrž že téměř vždycky musí být předpokládán delší psychický nebo fyzický proces. Hromadný jev 
sebevraždy se tak jeví jakožto proces historický, jakožto kolektivní vina společnosti, i je proto naší úlohou 
poznat zákonitost v postupu tohoto procesu.“ – Tamtéž., s. 109. 
 
48 Tamtéž., s. 139 
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anarchii a  –  smrt .  […] Sebevrazi jsou krvavými oběťmi civilizování,  oběťmi 

kulturního boje.“49 

Neboť se pro Masaryka sebevražda a choromyslnost  staly nejsmutně jš ími 

a zároveň nejvýznačně jš ími známkami moderní doby, vrací se znovu k tomuto 

tématu na konci 19. stolet í v několika článcích a časopiseckých studiích 

souhrnně  nazvaných „Náboženství a moderní člověk“50,  tentokrát snad s ještě  

větší intenzitou a naléhavost í: „Dnes je již  epidemie; a  proto mluvím o  

sebevražednost i,  netoliko o sebevraždách, a jeví se sebevražednost  v tom, že 

lidé dnes poměrně  snadně ,  tedy z příč in poměrně  nesilných, namnoze 

nicotných, smrt  vyhledávají –  pokolení dř ívě jš í bylo,  řekl bych, tvrdší na 

ž ivot.“51 

Aby zmapoval projev skutečného moderního č lověka, provádí zde 

Masaryk dost i podrobnou psycho logickou a sociologickou analýzu něko lika 

filosofických soustav (David Hume, Immanuel Kant ,  Auguste Comte, August in 

Smetana) a několika představitelů  moderní literární tvorby (Garborg, Alfred de 

Musset,  Goethe,  Hein,  Lenau, …).  Právě Gram z Garborgových „Umdlených 

duší“  či Mussetův Octave ve „Zpovědi dítěte našeho století“  reprezentují pro 

Masaryka př ík ladnou ukázku moderního literárního hrdiny, který zt rácí starou, 

jednotnou víru na úkor vědění.  Tak, jak je  u Masaryka zvykem, sahá opětovně  

do historie,  aby nalezl kořeny zhoubného stavu lidské existence,  kořeny 

současné krize; doby přechodné, kdy se násilně  zt rácí starý názor,  a nový ještě  

není dohotoven. Velký mezník v novodobé historii spat řuje Masaryk ve 

francouzské revoluci,  která doprovázena osvícenstvím, nahradila náboženství 

katolické kultem rozumu. To se samozřejmě  neobeš lo  bez reakce,  která se 

započala pomalými kroky již  v Rousseauovi; do popředí se tak postupně  

dostávají romant ici se svým důrazem na cit .  Avšak ani racionalismus, ani 

                                                
49 Tamtéž., s. 143. 
 
50 Články vycházely v rámci Masarykovy revue Naše doba v letech 1896 – 1898; souborně byl pak spis vydán 
pod tímtéž názvem roku 1934. 
 
51 MASARYK, Tomáš G. Moderní člověk a náboženství. 2. vyd. Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2000. 218 s. 
ISBN 80-902659-4-4., s. 15. 
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emocionalismus nejsou východiskem pro moderního člověka: „Racionalist ický 

ďábel vyhání se emocionálním belzebubem.“52,  neboť oba typy představují 

vzpouru prot i Bohu a vedou k upř ílišněnému subjekt ivismu a egoismus. 

Vrcholnou fázi tohoto sobeckého a sebest ředného pojímání vlastní 

osobnost i nazývá Masaryk „t itanismem“:  „Moderní t itánové, jako jejich 

předkové v řecké a semitské mytologii,  ztéci cht í nebe a posadit  se na t růn 

Nejvyšš ího.“53 Literárním odrazem této neautent ické a značně  zfet iš izované 

lidské existence je bezpochyby Goethův Faust ; Faustův egoismus jest  

uvědomě lý,  sobecký a neskutečně  krutý.  Ve Faustovi zrač í se znovu dualismus 

duchovní a smyslový, dualismus duše a tě la,  rozumu a citu,  tolik typický pro 

novodobé pojímání č lověka. Nejprve Faust  nahlédne nedostatky úzkost livého 

spoléhání se na rozum a opoušt í tak „vědění pro vědění“ jako něco zcela 

bezcenného. Ve snaze nalézt  sám sebe vrhá se Faust  do života rozhodnut  prožít  

lásku, dát  tak  průchod svým citům; avšak i toto milostné vzplanut í k Markétce, 

předem odsouzené Faustovou skept ičnost í k neúspěchu, nevede jej k tolik  

žádané autent ičnost i.  Každý moderní č lověk má v sobě  kousek Fausta, přec o 

tom možná ani netuší …  

 

Oni t itáni vládnoucí nejen na literární scéně  neunikají ani Rádlově  

pozornost i;  ve své „Útěše“  pojmenovává je poněkud posměšně  „nosorožci“.    

Obdobně  jako Masaryk ohlíž í se i on zpět  do minulost i:  dle Rádla byla 

francouzská revoluce již  druhou světovou vzpourou v dějinách vzdě lanost i,  

první místo bezesporu zaujímá renesance.  V Rádlových očích renesance nebyla 

v žádném př ípadě  návratem k ant ice,  jak sama deklaruje; renesance 

nepochopila a nepř ija la  žádný z podnětných prvků  ant ických, renesance 

naruš ila jednotný světový mravní řád, ve který věř ila ant ika i st ředověk: „…  v 

jeden zákon, jednu mravnost,  jednu čest a spravedlnost. V této věci byl i 

zajedno společnost i na počátku civilisace,  proroci Starého zákona, Platón, 

                                                
52 Tamtéž., s. 27. 
 
53 Tamtéž., s. 28. 
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evangelium, stoikové, doba helénist ická i st ředověk …“54 Tím, že opust ila  

křesťanství,  stala se renesance hnut ím svět ským oslavujícím více hmotné 

hodnoty než  duchovní.  Avšak i toto vzpoura spočívající v citelném 

„přehodnocení všech hodnot“ byla součást í př irozeného vývoje dě jin; st ředověk 

se rozpadl ze svých vlastních př íč in55; byla inspirat ivním zdrojem pro mnohé 

později celosvětově  významné myslitele.  

Tato nová generace filosofů ,  tvořena tentokrát  již  z laiků  (Galilei,  

Descartes,  Locke, Hume, …) př icházející na scénu po rozpacích a zmatcích 

trvajících od 14. až  do 16. stolet í dává přednost  rozumu před vírou či vů lí.  Dle 

Rádla právě  Galileo Galilei,  největš í autorita renesance,  dopomohl k rozmachu 

novověkého racionalismu; nejprve t ím,  že metafyziku nahradil př írodovědou. 

Př írodovědecká exaktnost  pak spatřovala v metafyzice jen jakousi slepou, 

neobjekt ivní a  domně lou pseudovědu, která nemá pozemskému světu co 

nabídnout.  Aby byl př írodovědec, učenec vůbec, schopen ovládnout  př írodu 

začal si vymýš let  pojmy, pojmy umě le zkonstruované rozumem, pojmy 

neodpovídající př irozenost i světa.  Tyto jasné a logické pojmy než ivé př írody 

osvědčily se v technice č i mechanice,  ale pro metafyziku a morálku, jejichž  

předmět  předchází ustanovení pojmu o nich samotných, mě ly negat ivní až  

destrukt ivní úč inky.  

Z dějin filosofie je více než  patrné,  že nezájem o metafyziku se postupně  

rozšíř il po celém světě:  „. .. ; od té doby upadala a  upadala,  až  byla lidem na 

posměch, takže za naš ich časů  jako by vymřela.  Ale není mrtva,  nýbrž  jen spí; 

až  se probudí lidé k poznání,  že tento svět  jest  opravdu jen mámením smyslů ,  

až  lidé pochopí krásu skř ivánč ího zpěvu, který nikomu neslouž í,  nikomu 

neprospívá,  nýbrž  svobodně  vzlétá vysoko nad starost i vrabců ,  které mez i 

stromy prohání krahujec,  svobodně  zpívá,  jako by v tu chvíli samo abso lutno 

                                                
54 RÁDL, Emanuel. Útěcha z filosofie., s. 37.  
 
55 „Přelom nepřišel náhle ani zvenčí. Světská bujnost se táhla celým středověkem, sexuální hýření, nádhera, 
politika, zvůle byly ve všech středověkých staletích domovem; ale byly chápány jako útěk od ideálů, pohoršení, 
zpustlost. Teď však, po zmatcích na trůně papežském, po nenáhlém rozkladu rytířských ideálů, po zesvětštění 
klášterů, po křižáckých válkách, po úpadku scholastiky laický svět se začal hlásit o právo vládnout společnosti 
místo morální vlády.“ – Tamtéž., s. 42. 
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otvíralo nebesa a usmívalo se na svět  – potom znovu př ijde na tento svět  

metafysika,  královna věd, jediná,  svobodná, svrchovaná, všem lidem 

vládnoucí.“56 

Osvícenství pokračovalo v útocích na duchovní hodnoty s ještě  

intenzivně jš ím a důsledně jš ím zanícením; francouzská revoluce se svými 

vzbouřenými davy př inesla do Evropy negat ivismus s př íslibem duchovního  

nihilismu. Stoupající nedůvěra ve vládu církevní,  omezení moci státní,  důraz 

na lidskou touhu po jistotě  a svobodě,  to vše vedlo k rostoucímu zájmu o 

hospodářský a ekonomický statut jedince; v centru pozornost i stojí č lověk 

vzdalující se společnost i,  jehož  zájmy jsou nadřazeny zákonům: „Humanita se 

mění z lidství,  t .  j.  z účinlivé lásky,  v pouhé č lověčenství,  v pouhou 

zoologii.“57 Vítězí pokrok, produkt ivnost  a prospěšnost  na úkor lidskost i.  Není 

tedy divu, že právě  v období osvícenství spatřuje Rádl základy liberalismu a 

kapitalismu, které tolik hýbou moderní dobou.  

Pod zorným úhlem svého krit ického zhodnocení však Rádl osvícenství 

šmahem nezavrhuje; osvícenství si jej získalo zejména svým zrodem z kontextu 

a podmínek reálného ž ivota: „…;  tu filosofové po prvé v nové době  vstupují na 

pevnině  evropské uvědomě le do veřejného boje za aktuální úkoly,  za svobodu 

slova, za reformu katolictví,  za vládu jednot livce nad vlastním osudem. Po 

prvé v dějinách Evropy se tvoř í filosofické hnut í s polit ickým významem.  

Filosofie vystoupila z knih do života,  do literatury,  do polit iky,  do 

národohospodářství.“58 Mnozí však z těchto filosofů  byli pouhými intelektuály 

tvoř íc í nesmyslné filoso fické systémy ze zalíbení,  nemě li ducha společenského, 

angažovali se jen pro svůj vlastní prospěch a slávu; prvotní ideály,  za které 

francouzská revoluce bojovala v nich nenalezly dostatečné opory, některé se 

tak proměnily v karikatury,  některé se ocit ly v rozporu se sebou samými,  

některé nenávratně  zanikly.  

                                                
56 Tamtéž., s. 64. 
 
57 RÁDL, Emanuel. Dějiny filosofie II. : Novověk., s. 211. 
 
58 Tamtéž., s. 200. 
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Filosof francouzské revoluce,  který je Rádlovy t rnem v oko ještě  více 

než  Masarykovi,  Jean Jacques Rousseau, na místo osvícenského racionalismu 

umíst il př írodu. Dle Rousseaua civilizace,  výchova, zákony i osvícený rozum 

kazí č lověka od př írody dobrého: „Ó č lověče! Zavř i svů j ž ivot  ve svou bytost  a 

nebudeš bídným. Zůstaň na místě ,  které t i vykazuje př íroda ve světovém řetěze,  

nic nebude moci tě  z něho vyt lač it ; nevzpírej se prot i tvrdému zákonu nutnost i 

a nezeslabuj odporem prot i němu sil,  kterých t i nedalo nebe k tomu, abys svou 

bytost  rozšíř il nebo prodloužil,  nýbrž  k tomu jen,  abys ji zachoval,  jak a potud 

se mu líbí.  Tvá svoboda, tvá moc jdou jen tak daleko, jak daleko tvé síly 

př irozené, ne dále; zbytek jest  jen otroctví,  k lam a mam.“59 Rousseau se tak 

částečně  odklání od filosofie západní a jeho myš lenky nacházejí ž ivnou půdu 

převážně  v německé a ruské romant ické filosofii.  

Druhým významným předchůdcem filosofie 19. stolet í,  který však ve své 

době  nedosáhl takového věhlasu jako Rousseau, je Baruch (Benedikt) Spinoza.  

Již  pro svou pasivitu a uzavřenost  vůč i okolnímu světu,  které se bezpochyby 

odrážejí v jeho filoso fii,  nezískal si Spinoza Rádlovy sympat ie.  Spinoza,  žid  

vypovězený z Portugalska,  vzdal se postupně  židovské víry,  ale panteismus,  

fatalismus a myst iku si ponechal.  Namísto,  aby se pokusil lépe zachyt it  a  

charakterizovat  dualismus duše a tě la,  který Descartes formuloval přespř íliš  

dogmaticky, vrací se Spinoza k jediné všeobsažné substanci: „Descartes 

pochopil dualismus př íliš  úzce,  jako pouhý noet ický rozdíl mezi duš í a tělem a 

t ím dal podnět  k pokusům dualismus spekulat ivně  překonat.  Monismus však 

jest  chabá filosofie; ž ivot není jednoduchý! Ž ivý č lověk jest , musí být  

dualistou. Všechna dramatika ž ivotní vyrůstá z dualismu, z rozporu mez i 

mužem a ženou, individuem a společnost í,  rozumem a vášní,  č lověkem a 

Bohem. Láska, nenávist , víra,  oběť, nebe a peklo, mravnost,  povinnost,  román,  

drama, historie,  polit ika jsou jediné tam možny, kde je dvou vů lí spor,  kde 

zápas a smíření.“60 Není překvapivé,  že Spinoza, kterému chybě la opravdová 
                                                
59 ROUSSEAU, Jean Jacques. Emil : čili O vychování. Antonín Krecar. 3. vyd. Olomouc : Nákladem R. 
Prombergera, 1926. 421 s., s. 98. 
 
60 RÁDL, Emanuel. Dějiny filosofie II. : Novověk., s. 256. 
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víra v č lověka i v Boha, se svou odevzdanost í a skepsí oslovil,  stejně  jako 

Rousseau, tř icet iletou válkou oslabené, intelektuálně  znavené a téměř  

rezignující Německo. 

Německá filosofie vznikající na konci 18. stolet í nahradila filosofy 

básníky a spisovateli; Goethe,  Jakobi,  Leasing, Herder ještě  více iso lují 

č lověka od okolní společnost i,  ještě  více pozbývají Boha. V probouzející se 

romant ice objevuje se postava Immanuela Kanta; tento filosof světového 

formátu představuje pro Rádla jakýsi závan svěž ího vět ru: „Obnovil 

metafysiku, dal et ice přednost  před př írodovědou a prohlašoval zákony logické 

a mravní za organisátory ž ivota. To byla reforma dalekosáhlá,  dosud 

nedoceněná; bohužel,  odtrhl filosofii od života a z filosofů  uděla l pouhé 

profesory; ačkoli se bránil subjekt ivismu a relat ivismu, podlehl jin a stal se 

autoritou pro skept ickou filosofii naš ich dob.“61 Tak ani Kant,  částečně  

přemožen svou dobou, nezastavil ono myst ické poblouznění citem; z Německa 

š íř ila se romant ika dále na východ i na jih; stala se tak postupně  rozmanitým 

světovým hnut ím. 

V romant ice reflektující událost  francouzské revoluce a napoleonských 

válek nalezl německý národ kořeny svého obrození,  které pod vlivem 

Herderovým, Fichtovým a Hegelovým brzy přerost lo  v německé kmenové 

vlastenectví,  později v socialist ické,  rasové a ant isemitské teorie.  Fichtův 

idealismus, pod silným vlivem Kantovým, uč inil z č lověka jen pojem a 

odpoutal tak filosofii ještě  více od tvrdých realit  ž ivota dovolávaje se č ím dá l 

t ím absolutně jš ích tezí.  Absurdním shledává Rádl i Hegelova „abso lutního  

ducha“,  ve kterém se zrač í odraz Spinozova panteismu. Právě  Hegelova 

filosofie dě jin oprost ila se již  zcela od západního názoru o dějinách, tedy 

dějinách tvořených odpovědnými lidmi,  kteř í pracují pro pokrok lidstva: „Bůh 

tedy nepůsobí,  neř ídí svět ,  nesoudí skutků  lidských, není poslední mravní 

autoritou, k níž  se lze odvolat i č lověku t ímto světem opuštěnému, nýbrž  Bůh 

jest  tento svět  sám, nikoli sice svět  stojící,  a le svět  vyvíjející; tento svět  jest  

                                                
61 Tamtéž., s. 309. 
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jedním stádiem Boha vyvíjejícího se k dokonalost i,  k uvědomění sebe sama.  

Kamení,  zvířata,  lidé jsou jen stavem vyvíjejícího se Božství,  Bůh jest  v nás a  

skrze nás,  jest  v našich č inech dobrých i zlých, ale jest  i ve zvířatech, 

v rost linách, v kamení,  ve hvězdách, všechno jest Bůh.“62 

 Nové revoluce,  které proběhly v letech 1830 a 1848, definit ivně  

pohřbily osvícenské ideály a víru v reformní poslání filosofie.  Na jedné straně  

trval odpor vůči katolictví,  jehož  naplněním mě la být  odluka církve od státu, 

na druhé straně  vzmáhalo se polit ické katolictví.  V tomto porevolučním zmatku 

idejí zakládá Auguste Comte novou filosofii,  filosofii pozit ivist ickou: 

„Posit ivismus byl nejvlivně jš í filosofií v druhé polovině  předešlého věku; byl 

ozvěnou osvícenství,  zároveň však ohlasem rousseauismu. Osvícenská víra 

v rozumovou př irozenost  se v něm už  docela proměnila ve fatalist ickou víru 

v př írodu. Podněcoval víru,  že neutrální př íroda spasí svět  a nahradí 

„zastaralý“ duchovní ž ivot ,  př íliš osobně  interesovaný, jehož  plodem bylo  

náboženství,  metafysika,  ba snad i poesie.  Př írodovědeckost,  př írodní 

determinismus, mechanické pojet í světa vládly světem.“63 

Revoluce ovlivnily i Německo, které se díky polit ickému sjednocení a  

industrializaci stalo vůdcem st řední Evropy. Z odosobněné filosofie,  filosofie 

literární a  pesimist ické,  která zůstala stát  téměř  mimo všechny tyto změny, rodí 

se novodobý t itánský individualismus v čele se svým největš ím prorokem 

Fr iedrichem Nietzschem. Nietzschův jedinec povznesl se nad slušnou službu 

jiným lidem; stojí mimo zákon, mimo společnost,  mimo civilizaci,  neboť  

dosavadní mravní zásady pojímá jen jako dědictví otrocké: „…  jedině  průměrní 

mají vyhlídku na pokračování,  na potomky –  oni jsou lidmi budoucnost i,  

jedinými,  kdo přežijí;  „buďte jako oni! Staňte se průměrnými!“ vyzývá od 

nyně jška jediná morálka,  která má ještě  smysl,  která bude ještě  vyslyšena.“64 

V době  poválečné nahrazen je pak jedinec t itánským kmenem germánským. 

                                                
62 Tamtéž., s. 388. 
 
63 Tamtéž., s. 442-443. 
 
64 NIETZSCHE, Friedrich. Mimo dobro a zlo : Předehra k filosofii budoucnosti. Věra Koubová. 2. vyd. Praha 1 : 
Aurora, 1998. 216 s. ISBN 80-85974-54-1., s. 171. 
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Veškeré filosofické,  náboženské, mravní,  sociální,  vědecké č i polit ické 

revoluce,  které otřásly společnost í,  odrazily se zejména na její mravnost i.  Sám 

Rádl otevřeně  př iznává, že ohlas Masarykova et ického úsilí postupně  ale  

nenávratně  slábne. Mravnost se téměř  vytrat ila z veřejného, polit ického, 

vědeckého i umě leckého ž ivota a to  zejména díky přesvědčení,  že je  jen 

soukromou zálež itost í každého jednot livého člověka. Lokální mravnost ,  která 

se mění podle nálady, místa a času, se však nemůže stát  zárukou a oporou 

lidskost i.  Chce to  morální zákony, které nejsou produktem naš í mysli,  zákony,  

které stojí mimo nás: „… ,  neboť nejsou v nás,  nýbrž  jsou pro nás, vládnou nad 

námi.  Proto „objekt ivní“ pozorování lidí nás nepoučí o  vládě  morálnost i.  I  

kdyby vš ichni lidé lhali,  podvádě li a ž ili  prot i druhým lidem jako vlk prot i 

vlku, morální řád platí,  žádný objekt ivní popis lidí tento řád nepozná, protože 

víme  předem, co jest  správné, mravné, čestné –  vš ichni lidi to  vědí.“65 Tento 

mravní svět  liš í se od pouhých inst inktivních hnut í mysli hlavně  t ím, že 

prochází naš í soudnost í.  Člověk sám na základě  své vlastní zkušenost i je  

schopen po rozvaze rozumově  odůvodnit své jednání a tudíž  i převzít  za ně  

odpovědnost ; avšak jen do této míry jsou morální zákony věcí osobní.  

Nikdo nesmí být  nucen podrobovat  se těmto morálním zákonům, sama 

lidská mysl musí jich uznat  a ř ídit  se jimi.  Mravní řád, který je nám od počátku 

vlastní; např ík lad láska v lidském srdci není zprvu láskou skutečnou, ale jen 

jakousi její potencí; musí být  uvědomě le a  neustále př ipomínán. Mravnost  tedy 

znamená též  vedení,  výchovu a kázeň; poučení př ichází povětšinu zvenč í skrze 

rodinu č i uč itele.  Do války náležela mravní výchova převážně  do pravomocí 

katechetů ,  po válce byla k tomuto účelu na školách zř ízena občanská nauka. 

Občanská výchova mě la slouž it  jednak k osamostatnění mravní výchovy od 

vlivů  c írkevních, jednak k pěstování zájmu o polit iku.  Cíl mravní výchovy se 

tak o poznání změnil; v dětech již  není probouzen mravní řád, již  se nestaví na 

svědomí žáka, ale na společnost i,  pozit ivisty tolik přeceňovanou, a s ní 

související problematikou. Dochází tak značnému zpolit izování a  

                                                
65 RÁDL, Emanuel. Útěcha z filosofie., s. 8. 
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znacionalizování škol; polit ická a sociální nadstavba visí někde ve vzduchu,  

neboť jí chybí jednot livcův vnit řní duchovní ž ivot,  který tvoř il a má tvoř it  

pevnou základnu. Není a nebude sociální spravedlnost i bez individuální 

mravnost i a odpovědnost i: „…; první otázkou však, nad níž  by se vš ichni 

nadšenci pro občanskou výchovu mě li zamyslit i,  jest , zdali jest  naše nová 

mravní základna dost i hluboko a dost i pevně  založena, aby dovedla nahradit i 

předepsanou mravní výchovu založenou na náboženství.  Odpoutat i ji od 

náboženství byl č in revoluční: oceňujeme dostatečně ,  co znamená t isícileté 

sloučení mravnost i s náboženstvím,  v jehož  duchu pracovaly řady 

nejgeniálně jš ích světových mužů? Jsme si vědomi radikálnost i svého počínání 

a máme pro ně  dostatečnou průpravu?“66 Stát,  tedy i školy,  by nemě ly 

vychovávat  žáky jen podle nahodilých soudobých vlivů ,  nemě ly by je  

vychovávat  k prosazení vlastních polit ických a vlasteneckých cílů ,  a le  mě ly by 

hájit  a ochraňovat nedotknutelnost  víry a svědomí. 

Zpolit izování škol však není jediným negat ivním dopadem války, jak 

doznává sám Rádl: „Stat ist ika potvrzuje tento všeobecný úsudek: demoralisace 

za války spíše slábla,  aby t ím více propukla na jejím konci a v prvních letech 

po válce.“67 Stejně  jako Masaryk považuje i Rádl vzrůst  sebevražednost i68 za 

jeden z nejdů lež itějš ích ukazatelů  úpadku mravnost i ve státě.  Dalš ím, neméně  

podstatným a naléhavým, ukazatelem je neuspokojivý mravní stav mládeže; 

Rádl se soustředí zejména na studentstvo. Po válce studentů  na středních i 

vysokých školách výrazně  př ibylo,  pro uč itele je tak čím dál t ím obt ížně jš í 

zhodnot it jedince a jeho činnost : „V největš ím množství př ípadů  mravní závady 

žactva učitelům ujdou a objeví se jen náhodou kř ik lavá porušení řádu, která 

nelze než  trestat i,  když  už  jest  na výchovu pozdě.“69; i zde se tedy ztrácí 

                                                
66 RÁDL, Emanuel. Mravnost v našem státě : přednáška na V. sjezdu YMKY v Československu v Hradci Králové 
v říjnu 1925., s. 12. 
 
67 Tamtéž., s. 15. 
 
68 „Že mravní situace není zdravá, ukazuje množství sebevražd. Za války jich podstatně ubylo. Za r. 1923 se 
v republice zabilo 3552 lidí, každý den 10; za tři čtvrtiny roku 1924 2056; nejvíce sebevražd je v Čechách (4,7 
nad průměrem, nejméně na Slovensku 8,2 pod průměrem).“ – Tamtéž., s. 17. 
 
69 Tamtéž., s. 24. 
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individualita na úkor masovost i.  Mezi studenty se též šíř í velice negat ivní 

radikalismus; mnozí z nich vnímají názory svých rodičů  jako zpátečnické,  

opouštějí křesťanské hodnoty a př ik láně jí se ke komunismu; stali se 

krit ičtějš ími ke svému okolí,  ne však sami k sobě:  jsou samostatnějš í,  dají více 

na sebe,  ale přehlížejí své vlastní nedostatky a slabost i,  nejsou schopni 

sebekr it ičnost i,  nenalézají přesvědčení,  které by s č istým svědomím mohli vzít  

za své,  raději ž ijí v permanentní iluzi.  

 

 

2. 1. 1.  Krize inteligence 

 

Jak je zřejmé, neautent ičnost,  neident ičnost,  polovičatost  se netýkají jen 

prostých lidí,  a le podobné rysy vykazují i vzdě lanci.  Masaryk je  naprosto 

konsternován konkrétními osobními záž itky,  kdy např ík lad universitní 

profesoř i vědomě  a veřejně  zastávají názory,  které se př íč í jejich vnit řnímu 

přesvědčení,  a č iní z tohoto rozpolceného jednání dokonce cosi honosného, 

ž ivotní princip hodný následování.  Dalš ím projevem intelektuálního 

diletant ismu Masarykovy doby je polovzdělanost  zapř íč iněna nikoliv 

nedostatečným množstvím nabízených vědomost í,  a le jejich špatným 

uspořádáním č i osvojením si jen malého, speciálního okruhu z nich.  

Stejně  jako Masaryk i Rádl pociťoval,  že v moderní spo lečnost i,  zejména 

pak mezi učenci,  vládne diletant ismus. Diletantem pak není opětovně  ten,  který 

snad málo ví č i umí,  ale v prvé řadě  ten,  kterému chybí dostatek živé potřeby,  

osobního zápalu pro jeho tvůrčí č innost; s diletanty všeho druhu, můžeme 

hovoř it  např ík lad o diletantu filosofickém, náboženském č i spisovatelském, se 

setkáváme např íč  celým intelektuálním spektrem.70  

                                                
70 „Vědění, jež je přijímáno v nadbytku bez hladu, ba proti potřebě, nepůsobí teď už jako přetvářející motiv, 
tíhnoucí projevit se navenek, a zůstává skryto v jakémsi chaotickém vnitřním světě, který moderní člověk se 
zvláštní hrdostí označuje za sobě vlastní ‚niternost‘.“ - NIETZSCHE, Friedrich. Nečasové úvahy. Jan Krejčí a 
Pavel Kouba. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 2005. 296 s. Knihovna novověké tradice a současnosti; sv. 50. 
ISBN 80-7298-134-X., s. 97. 
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Jako značně  znepokojující nahlíž í Rádl stav filosofie své doby, filosofie 

mladé generace: V. Hoppe, T. Trnka, K. Vorovka, Jos.  Kratochvíl a dalš í) ,  

která paradoxně  sama sebe chápe jako obzvlášť ž ivotní a vytýká předešlé  

generaci př ílišnou umdlelost : „Od otázek konkrétního života veřejného naš i 

noví filosofové se vracejí k metodě  Durdíkově ,  spekulovat i o  abstraktních 

otázkách školské filosofie.“71 Mladá filosofie navazující v mnohém právě  na 

Durdíka,  jež  nemě l žádného vnit řního vztahu k našemu duchovnímu ž ivotu, 

odklání se od pokrokářského pozit ivismu a realismu, představuje pro 

zúčastněné jen jakousi interesantní př ílež itost,  mění se v zcela bezcennou 

myst ickou spekulaci.  

 Mladé generaci vyč ítá Rádl též  silné opomenut í Masaryka a jeho 

myš lenkového odkazu72.  Mladí filosofové nepociťují potřebu Masaryka 

zproblematizovat,  nejspíše jím není dost  soustavným, hlubokým č i abstraktním,  

v jejich dílech až  na drobné výjimky téměř  chybí: „Tím horší jest  tato věc,  že 

se neudála úmyslně .  Patrně  jim vůbec nenapadlo pomyslit i na to,  že Masaryk 

jest  také filosofem, že má svů j vlastní systém73,  že má svů j poměr posit ivismu 

a k idealismu; patrně  se jejich myš lenka nikdy nesetkala s myš lenkou 

Masarykovou.“74 I  jejich zanícený odpor vůč i pozit ivismu vykazuje značný 

nedostatek promyš lené krit ičnost i,  podložených argumentů  a obeznámení se 

s danou problematikou; nikdo z řad mladých filosofů  nemě l potřebu podat  

alespoň stručný výklad pozit ivismu a ujasnit  si tak,  co se pod t ímto pojmem 

skrývá. 

Konstatování špatného až  rozkladného stavu české filosofie nut í Rádla 

položit  si otázku, jaká je  budoucnost novodobého vzdělance,  kým bude 
                                                
71 RÁDL, Emanuel. O naší nynější filosofii., s. 15. 
 
72 Příchod Masaryka do Prahy v osmdesátých letech 19. století znamená pro Rádla probuzení nového života 
české filosofie; ne vždy zcela hluboká filosofie pomocí živého zájmu a opravdovosti řeší aktuální kulturní 
otázky. 
 
73 Právě Vorovka, pro kterého je Masaryk v prvé řadě nadaný slavný muž, nikoliv však filosof, se v této 
záležitosti striktně ohradil proti Rádlovi: (ve stručnosti) Masaryk se nevyvíjel, „nevznikl“ systém v pravém slova 
smyslu. Vorovkovu reakci, připomínající spíše pouhé slovíčkaření, neponechá Rádl bez povšimnutí: „Rozumějte 
tomu: vyvíjela se patrně jen „osobnost“ Masarykova, neboť že se názory filosofů vyvíjejí a mění, není námitkou 
proti tomu, aby měly jednotný základ.“ – Tamtéž., s. 30-31. 
 
74 Tamtéž., s. 23. 
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nahrazeno jeho místo ve společnost i? Protikandidáty inteligence jmenuje Rád l 

hned t ř i:  „…  rousseauovský pr imit iv jako opak civilizovaného č lověka, 

socialist ická víra v hospodářství jako poslední základ ž ivota a amer ické pojet í 

ž ivota jako v podstatě  praxe, měřené makavým úspěchem.“75 Každá ze tř í 

nabízených možnost í je pak zašt ítěna odpovídajícím myslitelem a jeho 

filosofickou soustavou. Rousseauovi a jeho divochovi jsme zde již  věnova li 

dost  pozornost i,  pojďme se tedy zabývat  zbývajícími dvěma uchazeč i.   

Nepat ř í-li svět  vzdě lanci,  musí zákonitě  patř it  dělníkovi,  toť stanovisko 

Marxovo. V Marxovi setkává se filosofie německá (Kant ,  Herder,  Fichte,  

Hegel) s filosofií západní,  tedy anglofrancouzskou; právě  od anglických a 

francouzských filosofů  vypů jčuje si Marx důraz na národní hospodářství,  

německému romantismu naprosto cizí.  Filosofie má se dle Marxe reformovat,  

proměnit ,  opust it  rovinu č istě  teoret ickou a vyjít  ze skutečného života.  Odpor 

prot i pouhému moralizování a spekulování je  Rádlovi sympat ický, vždyť i on 

horuje za filosofii rodící se zproblematizováním každodennost i,  avšak špatně  

jsou zvoleny nové pr incipy (zejména materialismus, determinismus,  

liberalismus),  na kterých Marxova filosofie stojí:  „…; v marxismu však, s jeho  

tradicí spinozovskou, fichteovskou a hegelovskou, jedinec jest  jen nahodilým 

projevem  př írody, národa, hospodářských podmínek. Z tohoto fatalismu vyrůstá 

v marxismu přesvědčení anarchist ické,  že duchovní ž ivot  jednot livcův je pro 

společnost  nebezpečný: přesvědčení lidské,  víra,  mravní názory, historie,  

vůbec vše,  co jest  podstaty ideové, musí být  př ísně  oddalováno od skutečného, 

dovoleného veřejného života, jenž  smí být  jen hospodářský.“76 

Praxe je též  nejdů lež itě jš ím aspektem amer ického poválečného 

pragmatismu alespoň tak,  jak je chápán v Evropě.  Dle Johna Deweyho již  

nejsou ve hře ideály,  rozum jako absolutní idea,  ale jedincova schopnost  užít  

rozumu jako pouhého prostředku k ovládnut í světa,  uplatnit  se tady a teď,  

vydě lat  peníze,  vybudovat  si postavení ve společnost i.  Teoret ické vzdě lání 

                                                
75 RÁDL, Emanuel. Krise inteligence., s. 8. 
 
76 RÁDL, Emanuel. Dějiny filosofie II. : Novověk., s. 414. 
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ustupující jednotvárné prakt ičnost i tak ztrácí pevnou půdu pod nohama: „Vývoj 

jest  př irozený: od středověké theologie k novodobému rozumu a smyslům a 

odtud k dnešní prakt ičnost i; inženýr,  dě lník a rolník oplácejí dnes vzdě lanci to,  

co on druhdy uč inil kněž ím.“77 Vzdě lanec se má př izpůsobit  dělníkovi a to 

převážně  t ím, že má svů j význam taktéž  spatřovat  ve vykonané práci.  Měř ítkem 

kvalit y práce však nemá být  míra její hmotné produkt ivity,  jak Rádl správně  

upozorňuje,  nýbrž  je jí samotný cíl a smysl.  Rádl pak oficiálně  už ívané termíny 

jako např ík lad „kulturní pracovník“ považuje za záchranný kruh, který je  hozen 

tonoucímu intelektuálovi v moř i dělníků .  

V rámci české filosofie jako takové se marxismu př ílišně  nedař ilo; za 

jediného zaujatého zastánce marxist ické filosofie té doby je označován Zdeněk 

Nejedlý,  který zpočátku patř il mezi Rádlovy nejbližš í spolupracovníky, právě  

Nejedlého koketování s komunismem ale jejich přátelství ukončilo; přesto však 

v mysli mnohých přetrvává negat ivní důsledek marxismu, hospodářské chápání 

ž ivota: „Sice si málo lidí t roufá hájit i důsledně  zásadu, že se kulturní otázky 

rozřeší úpravou věcí hospodářských, ale v praxi dnes vládne přesvědčení,  že 

hospodářská,  materiální bída jest  kořenem všeho rozvratu.“78 Jedním 

z palč ivých projevů  krize inteligence je pak neustálé stěžování si na materiální 

poměry,  ve kterých tato inteligence působí; jakoby snad duševní ochrnulost 

byla způsobena hmotným nedostatek.  Tím, že se i sama inteligence soust ředí 

nejprve na oblast  hospodářskou zat lač ivš í  tak otázky kulturní do pozadí,  dává 

v podstatě za pravdu marxismu a jeho potupnému tvrzení,  že intelektuální 

vrstva společnost i je jen sekundárním projevem sil hospodářských. 

 

 

 

 

 

                                                
77 RÁDL, Emanuel. Krise inteligence., s. 10. 
 
78 Tamtéž., s. 13. 
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2. 2. Národ a stát 

 

Pro Masaryka š la otázka státu a národa jednoznačně  a vždy ruku v ruce 

s polit ikou. Jest liže jsme výše došli k  závěru,  že Masaryka nelze zcela 

jednoduše zaškatulkovat  jako vědce č i filosofa,  př íměru polit ika se on sám 

nikdy nebránil: „Jak jsem řekl,  jsem č lověk polit ický; polit ické problémy mě  

zajímají a  drží od mládí.“79 A stejně  tak jako ve filoso fii i na poli polit ickém 

odhodlává se Masaryk uplatnit  své krit icky uvědomě lé hledisko;  již  v roce 

1876 uveřejnil v Moravské Orlici dost i krit ickou stať o pasivním polit ice 

českých poslanců:  vytýká jim zejména neochotu vůbec se do Vídně  dostavit , 

seznámit  se tak a spřátelit  s ostatními č leny par lamentu.80 Tedy stejně  tak jako 

v ž ivotě i v polit ice,  v polit ické vědě ,  je hlavní zásadou jednat ; podílet  se 

př ímým účastenstvím na polit ickém dění,  mít  upř ímný zájem o polit iku,  

prakt icky skrze ni naplňovat  své ideje; dá se vlastně  ř íc i,  že pro Masaryka není 

mezi polit ikou a životem samým rozdílu.  Sám Masaryk poprvé vstoupil do 

polit iky v roce 1891, avšak jeho poslancování nemě lo  dlouhého t rvaní,  

zakrátko se vzdal svého mandátu uvědomujíc si,  že jeho dosavadní př íprava na 

polit ický ž ivot  byla nedostačující.  Vrhl se tedy opětovně ,  ještě  s větším 

odhodláním než  prve,  do polit ického studia,  v rámci ně jž  se soustředil 

především na naše dě jiny.  

Masaryk studující a publikující se však neuzavírá před světem; vždyť  

současnost  mu poskyt la hned několik  př ílež itost í,  jak v praxi uplatnit  

problematiku autent icit y lidské existence; jednou z nich byla i krit ika 

př ílišného nacionálního cítění,  vlastenectví.  Masaryk si uvědomuje,  že 

rozpolcenost ,  dvojakost ,  neident ičnost  uvnit ř  č lověka jsou nejlepš ími podklady 

pro radikální nacionalismus. Jak zde již  jednou zazně lo: člověk, který není 

v usebrání sám se sebou, neodvažuje se hledat  vlastní nedostatky, naopak, 
                                                
79 ČAPEK, Karel. Hovory s T. G. M.., s. 241. 
 
80 MASARYK, Tomáš G. Masarykova práce : sborník ze spisů, řečí a projevů prvního prezidenta 
Československé republiky. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství, 1930. 340 s., s. 65.  
(Moravská Orlice, r. V. (XIV.), č. 93, dne 23. dubna 1876. Přetisk v knize J. Doležala: Masarykova cesta 
životem, Praha 1921, díl II., s. 121-182.) 
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shazuje vinu na někoho jiného, idealizuje si podmínky, ve kterých ž ije,  hlásá 

něco, v co sám ani nevěř í.  A tak naše st ísněnost  v rakousko-uherské monarchii 

nabírala na intenzitě; o  co víc se zvyšovala krit ičnost  vůči Němcům, Ž idům, 

státu,  o  to víc se snižovala vůč i naš í vlast i,  národnost i č i jazyku: „Vždyť  

č lověk, který má zlost  na svého souseda, než ije sobě ,  jeho zajímá stále jen,  co 

dělá soused, a celý jeho život  je otráven. Nenávidět  cizí národ –  to je laciné 

vlastenectví negat ivní,  a le  nutné je vlastenectví positivní,  které se neohlíž í 

stále,  co dělá soused, ale stará se o svůj národ.“81 

Masaryk, který skrze vlastní zkušenost i s běžnými lidmi pocít il tupou 

sílu nacionálního radikalismu, zakládá roku 1900 polit ickou stranu realist ickou 

(později nazývanou též pokrokářskou) a o sedm let  později vrací se znovu do 

ř íšské vlády. Masaryk, který nikdy nepochyboval o  síle našeho malého národa, 

si je však vědom nedotvořenost i lidí uvnit ř  něho; t ím, že např ík lad odstraníme 

Němce, se přece nevyřeš í náš problém.  Proto není překvapivé,  že pro nás 

Masaryk ve Vídni zprvu žádal jen jakousi samostatnost  uvnit ř  Rakouska; věř il,  

že ta nám umožní dozrát a později se zcela osamostatnit :  „Zvykli jsme si za 

Rakouska na negaci státu –  to byl následek poroby; dokonce jsme s i 

namlouvali,  že už  samostatnými být i nemůžeme. Toť to zase ne,  s t ím názorem 

jsem se nikdy smíř it  nemohl; ale vědě l jsem, že lidé ut lačovaní,  nesvobodní,  

porobou deformovaní stanou se ne lehko a ne obratem ruky svobodnými i 

duchem.“82 V důsledku ekonomického a polit ického vývo je v Evropě 

v předvečer první světové války Masaryk přehodnot il své stanovisko a rozhodl 

se dovršit  proces národního obrození; započal stále zainteresovaně ji rozvíjet  a 

zdokonalovat  myš lenku o založení samostatné Československé republiky a její 

pozice v poválečném uspořádání Evropy.  V čele prot irakouského zahraničního  

odboje navštěvuje Francii,  Anglii,  Rusko či USA, aby se v prosinci 1918 

navrát il zpět  do své vlast i a  byl zvolen prvním prezidentem v její samostatné 

historii.  
                                                
81 MASARYK, Tomáš G. Problém malého národa s. 76. In Ideály humanitní, Problém malého národa, 
Demokratism v politice. v tomto souboru 2. vyd. Praha : Melantrich, 1990. 128 s. ISBN 80-7023-036-3. 
 
82 ČAPEK, Karel. Hovory s T. G. M.., s. 267-268. 
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2. 2. 1.  O smyslu českých dějin 

 

 Vlastenčení sebou př ináš í též  zvýšený zájem o české dějiny,  avšak 

jejich reflexe je opětovně  dost i povrchní a zidealizovaná. Lidé se hrdě  nazýva jí 

„potomky husitů“ č i „nositeli slovanské vzájemnost i“,  a le  kolik  z nich vlastně  

vnímá skutečný obsah těchto ideologicky zabarvených hesel,  kolik  z nich se 

poušt í do vlastních a poct ivých úvah o naš í historii? Je vůbec naše dě jinné 

vědomí autent ické? Co v nás z dějin vlastně  zůstalo? V čem jsme skutečnými 

dědici naš í minulost i? Jak dnes vnímáme Husa, Palackého a mnohé dalš í 

postavy naš ich dě jin? Právě  takovéto otázky podněcují Masaryka k osobnímu,  

náročnému a krit ickému studiu dě jin: „Mně  česká otázka jest  otázkou po 

osudech č lověčenstva,  je mně  otázkou svědomí.“83 S t ímto přesvědčením vrhá 

se Masaryk do studia českých dě jin a př ibližuje nám jejich smysl.   

Není náhodou, že reformace se započala na universitě ,  Hus,  po něm 

bratř í i obrozenci usilovali o  vzdě lání,  neboť právě  vzdě lanost  byla pro ně  

nejvhodně jš ím a nejúč inně jš ím prostředkem nápravy. Hus,  jakožto  náboženský 

reformátor,  soustředil se na nápravu mravní a náboženskou, avšak: „Reformace 

každého jednot livce nebyla by bývala možná bez svobody společenské,  tedy 

církevní a politické.“84; toť podle Masaryka důvod, proč se Hus stavě l tak 

negat ivně  vůč i soudobé církvi,  vůč i papežství.  To, že se vzpíral církevní 

autoritě ,  neznamená však, že by uznával všemohoucnost  státní.  Nejvyšš í 

autoritou Husovi byla svoboda svědomí:  „Svoboda svědomí  nebyla Husovi 

pojem negat ivní,  nevzpírala se pouze autoritě ,  nýbrž  úsilí jeho o svobodu mě lo  

obsah ž ivý,  plný, pozit ivní.  Touto pozit ivnost í vyznamenávali se také bratř í,  

a le ani naš i buditelé nespokojili se negací.  Jest liže Hus stál o  to,  aby se 

autorita církevní podř ídila autoritě  svědomí, t ím samým téže autoritě  podř ídil 

autoritu státní, politickou.“85 

                                                
83 MASARYK, Tomáš G. Česká otázka., s. 11. In Česká otázka, Naše nynější krize, Jan Hus. v tomto souboru 1. 
vyd. Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2000. 493 s. ISBN 80-86142-07-8. 
 
84 MASARYK, Tomáš G. Jan Hus., s. 318. In Česká otázka, Naše nynější krize, Jan Hus. 
 
85 Tamtéž., s 318. 
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Na národní obrození nahlíž í Masaryk jako na pokračování reformačního  

úsilí a idejí,  tedy jako na duchovní boj rodící se z odporu vůči 

prot ireformačním tendencím: „Docela př irozeně  tedy naše obnovené 

obrozování př ipínalo se historicky na naš i reformaci,  je to  po pokuse prvním 

pokus druhý.“86 Dobrovský, Ko llár,  Šafař ík,  Palacký, Havlíček, Aug. Smetana, 

t ito všichni jsou v očích Masarykových pokračovateli Husovými.  

Kollár se narodil do doby silného národního i polit ického vzrušení,  které 

v celé Evropě vyvolala francouzská revoluce.  Š íř íc í se ideál humanity 

probouzel v národech touhu po sebepoznání: „Ve jménu humanity a osvěty byla 

práva národní a jazyková zabezpečena a odůvodněna: není př irozeného práva 

národa nad národem, není př irozeného práva nedat  národu vyvíjet  se svým 

způsobem k ideálu humanity.“87 Buditelská potřeba utvoř it  a rozšíř it  

samostatnou a svébytnou kulturu musela být  postavena na jednotném názoru na 

svět ; d le Masaryka češt í buditelé zvolili si za tento základ filosofii německou. 

Usilování o  duchovní samostatnost  získalo si brzy na svou stranu i mladičkého 

Kollára.  Prvotní impulz nalezl Kollár v Josefu Dobrovském; tento josefinista,  

dokonce svobodný zednář ,  zakladatel vědecké slavist iky (později ho v tomto 

úsilí následoval Šafař ík),  skutečný zakladatel vědeckého bádání o  Slovanech a 

Češ ích,  odpůrce reformních pot lačovatelů ,  př ívrženec reformačních idejí,  

otevřel bránu národnímu obrození u nás; taktéž  se inspiroval (poněkud více než  

prve Dobrovský) Herderovou filosofií dě jin,  která mu nejvíce pomohla v jeho 

osobní snaze poznat  minulost  vlastního národa. Herder byl mu uč itelem ideje o  

historickém poslání Slovanů:  „… ,  Rousseau hlásá a  francouzský par lament  

dekretuje,  že státem je národ. Tento názor filozoficky formuloval jeden 

z neprvně jš ích,  ba vlastně  první,  Herder,  dovozuje z humanitního ideálu 

oprávněnost ideálu národnostního. Stát je Herderovi útvar umě lý,  neboť 

př íroda člověčenstvo organizuje v národy –  rodina rozrůstá se v rod, rod 

v národ, národové každý se svým zvláštním národním charakterem jsou 

                                                
86 Tamtéž., s. 313. 
  
87 MASARYK, Tomáš G. Česká otázka., s. 18. In Česká otázka, Naše nynější krize, Jan Hus. 
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př irozené organizace vedle umě lých organizací státních a v nich.“88 Toto pojet í 

národa jako „př irozeného orgánu člověčenstva“ přejal i Ko llár; Masaryk 

dokonce doznává, že kolikrát se mu věnuje tak intenzivně ,  že se mu idea 

humanity téměř  zt rácí.  V Kollárově  koncepci reformace, v níž  spatřuje pramen 

obnovení všeho kulturního snažení,  se pak více než  oč ividně  spojují oba 

nejvlivně jš í inspirat ivní zdroje: „Reformace je Ko llárovi dovršením všeho  

vývo je historického a obzvlášť náboženského; reformace je př ímo  

znovuzrozením evangelia.  […] Reformace je Kollárovi dílo  ducha slovanského. 

Národnost má svou pravdu jen v humanitě , a tudíž  v náboženství.“89 

Palacký v mnohém vycházel z Kollára,  ale též  ho v mnohém překonal; 

hlavní př íč inu tohoto posunu vidí Masaryk v tom, že Palacký se opírá o Kanta a  

v něm tak spočívá jeho filosofický základ: „…; Kant  však, ještě  více Hegel,  

jehož  ideje také se již  ozývají ze spisů  tehdejš ích myslitelů ,  větší k ladl důraz 

na význam státní organizace společenské, a t ím i našemu národnímu snažení 

podával urč itějš í c íle než  Kollárovo všeslovanství,  pojímané podle Herdera 

nepolit icky.“90 Palacký tedy uplatnil své ideje i na poli polit ickém, dokonce 

polit ice v mnohém podř ídil náš národní program, vždyť rok 1848 si to  žádal,  

avšak t ímto není Palackého př ínos definit ivně  vyčerpán. Dle Palackého cílem 

veškerého lidského snažení je zbožnost,  člověk od př írody pot řebuje víru: „V 

souladu s touto základní ideou vidí Palacký v duchovním vývo ji celého  

č lověčenstva a jednot livých národů uskutečňování té vůdčí ideje náboženské. 

[…] Jak národ náš tomuto úkolu dostál –  toť obsahem celých dě jin 

Palackého.“91 I  Palackému je reformace vyvrcholením této náboženské ideje,  

zejména pak v Bratrství odráží se mu idea humanity.  Dobrovský a Ko llár,  

duchovní buditelé,  vyzdvihli naš i minulost v rámci světových dě jin,  teprve 

však Palacký dal nám dě jiny české a vyložil nám jejich smysl.  

                                                
88 Tamtéž., s. 23-24. 
 
89 MASARYK, Tomáš G. Jan Hus., s. 326-327. In Česká otázka, Naše nynější krize, Jan Hus. 
 
90 MASARYK, Tomáš G. Česká otázka., s. 74. In Česká otázka, Naše nynější krize, Jan Hus. 
 
91 MASARYK, Tomáš G. Palackého ideály národa českého. Praha : Čin, 1926. 62 s., s. 12. 
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Ani pro Rádla není otázka „smyslu dě jin“ mrtvá,  naopak, cít í potřebu 

vyjádř it  se k této problematice zejména díky útočným a negat ivním poznámkám 

svých kolegů ,  které vůči Masarykově  náboženskému pojet í smyslu dě jin 

uplatňují.  Josef Pekař  a Zdeněk Nejedlý,  kteř í pojímají české dějiny jen jako 

souhrn zjevů ,  je jichž  zákonitý běh nemůže jedinec zadržet  natož  dokonce 

pozměnit ,  poušt í se do krit iky Masarykovy teorie,  aniž  by se s ní předem 

dostatečně  seznámili. 92 Jako jeden z velkých deficitů ,  který se bohužel netýká 

jen Nejedlého s Pekařem, vnímá Rádl pasivitu,  s níž  jsou př ijímány a už ívány 

ustálené pojmy bez ohledu na jejich soudobý kontext ; vždyť pojmy jako 

náboženství,  národ, vlastenectví atd. mají v každé době,  v každé sociální sféře 

poněkud odlišnou náplň,  poněkud odlišný smysl.  

Např ík lad i samotný po jem „smyslu dě jin“ vyžaduje si hlubš í zamyš lení 

a nárokuje si naš í pozornost.  Rádl poušt í se do rozboru tohoto pojmu, který dle 

jeho názoru spadá do pravomoci filosofie dě jin,  dost i obš írně; nejprve 

poukazuje v čem se liš í duchovědy od př írodovědy. Př írodní filosofie,  od dob 

Descartových, stala se zastánkyní exaktního poznání,  sbírala fakta 

analyzovatelná rozumem. Historik,  nezaujatý pozorovatel,  pak jako jediné své 

vodítko užívá zákon kauzalit y,  pomocí kterého spojuje jednot livé událost i:  

„Příroda neživá tedy prostě  existuje;  předměty př írody ž ivé,  organismy a jejich 

orgány mají př írodní smysl,  objekt ivně  daný. […] Na vyšš ím stupni stojí však 

projevy lidského jednání,  zvláště  pak plody organisovaného ž ivota 

společenského, jejichž  osudy jsou vlastním předmětem dě jin.“93 Dě jiny tak 

Rádl jednoznačně  řadí mezi duchovědy94, v nichž  nejde o poznání,  ale  o  
                                                
92 V této formulaci je Rádl možná až příliš radikalní; jak jsme již zmínili, Nejedlého postoj nebyl tak 
jednozračný a banální. Josef Pekař, který vidí dějiny jako dějiny velkých mužů, jako pohyb elit, ve kterých lid 
musí poslouchat, revoluce je pak zákonitě zhoubou, je nepařijatelný pro oba, Rádla i Nejedlého. 
 
93 RÁDL, Emanuel. Národnost jako vědecký problém., s. 17. 
 
94 Filosofie, tedy i filosofie dějin, doznala v poslední době značných změn a v mnohém pokročila; Rádl 
upozorňuje na Masarykovy teoretické nedostatky v jeho koncepci klasifikace dějin: „Také Masarykovo 
stanovisko, formulované v „Základech konkrétné logiky“ a „Rukověti sociologie“, už dávno nevyhovuje. 
Masarykova filosofie dějin je v podstatě positivistická, třebas v důležitých věcech se od positivismu odlišovala a 
třebas lze právě na ni dnes navázati. Jeho klasifikace věd je koncipována pod vlivem Comteovým; problém o 
smyslu dějin přesahuje hranice pozitivismu, ale Masaryk byl k němu přiveden praxí a neviděl, že tento problém 
způsobuje trhlinu v jeho klasifikaci věd. Jsa pod vlivem Comteovým, Masaryk neviděl základního metodického 
rozdílu mezi t. zv. Vědami přírodními a duchovními, rozdílu, o nějž právě jde při spekulacích o smyslu dějin. 
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porozumění; č lověk, který chce něco uskutečnit ,  opírá se o svou minulou 

zkušenost,  následuje určit ý cíl,  z kterého můžeme vyč íst  jeho záměry: „Smysl 

dějin nepřechází tedy od člověka na č lověka skrze jeho mozek, ani není 

udržován knihami a jinými dokumenty,  nýbrž  smysl dě jin lež í v duchu, 

v myš lenkách těch mužů ,  kteř í,  vydávajíce si počet  o  svých úkolech, zahrnují 

nutně  v plány své i plány svých předchůdců .  V ideálech, v programech je 

hledati smysl dějin.“95 

Dějiny nejsou tedy jen pouhým př írodním procesem, jsou odrazem toho, 

jak se naš i význační lidé rozhodovali,  jaký plán následovali a jak přemýš leli.  

Dle Rádla má být  historik nezaujatý jen do té míry,  že neuplatňuje své nahodilé 

zájmy a nesnaž í se s dějinami manipulovat  ve svů j prospěch; musí být  však 

zaujat  smyslem událost í a věř it ,  že pravda vždy zvítězí: „Masaryk mohl mluvit  

o smyslu dě jin jako o smyslu náboženském a mravním, protože na různých 

zápasech a snahách v dě jinách byl pro něho nejdů lež itějš í et ický aspekt . Tak 

mohl i různé obsahy uvádět  na společného jmenovatele.  Na společného  

jmenovatele úsilí „ž ít  v pravdě“.  Obsah této pravdy může být  v každé 

jednot livé historické situaci jiný.  Protože pravda nevymezuje toliko věcný 

obsah urč itých, pozit ivist icky zjist itelných skutečnost í,  nýbrž  i et ický pathos, 

pravda má t ranscendentální,  et ickou dimenzi,  lze záměru Masarykovy koncepce 

porozumět .“96 

Rádl vskutku porozumě l Masarykově  snaze o „aktuálnost  a ž ivost“  

smyslu českých dě jin.  Reformace není ukončena, tento přelom st ředověku a 

novověku, ve kterém př iš la ke slovu pravda, víra,  bratrství,  má svého 

následovníka právě  v Masarykově  koncepci humanity: „. . .  humanitou, plně  a  

opravdově  pojatou, navážeme na nejlepš í svou dobu v minulost i,  humanitou 

                                                                                                                                                   
[…] Masaryk ovšem poznával přemrštěný objektivismus Comteův a právě zdůrazňováním smyslu dějin mu 
unikal, ale v teorii obojího stanoviska nesloučil.“ – Tamtéž., s. 8. 
 
95 Tamtéž., s. 32. 
 
96 FUNDA, Otakar A. Masarykova interpretace Jana Husa., s. 301. In LÁŠEK, Jan B. Jan Hus mezi epochami, 
národy a konfesemi : Sborník z mezinárodního sympozia, konaného 22. - 26. září 1993 v Bayreuthu, SRN. 1. 
vydání. Praha : Česká křesťanská akademie: Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, 1995. s. 333. ISBN 
80-85795-17-5. 
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překleneme duchovní a mravní spánek několika stolet í,  humanitou kráčet máme 

v hlavě  lidského pokroku. […] Ovšem humanita bez důsledné úsilnost i a  

účinnost i je mrtvá.  Humanitní ideál vyžaduje,  abychom soustavně ,  všude, ve 

všem a vždy odpírali zlému, vlastní a cizí nehumanitně  společnost i a jejím 

orgánům osvětným, církevním, polit ickým, národním –  všem. Humanita není 

sent imentalita, ale práce a opět  práce.“97 

Rádl též  správně  vyzdvihuje,  že Masarykovo pojet í náboženského smyslu 

dějin je postaveno na krit ice liberalismu, což  mnozí jeho současníci přehlédli.  

Liberalismus však nabral v průběhu dě jin mnoho podob, proto je t řeba upřesnit  

si,  jaký liberalismus má Masaryk, tedy i Rádl,  na mysli: „Původně  znamena l 

v Anglii hnut í upř ímně  věř íc ích lidí,  hájících svobodu svého vyznání prot i 

církvi státní; většinou se jím rozumí hospodářský liberalismus, který si žádá 

obchod svobodný od vlivu státního. Na pevnině  mluvíme o polit ickém 

liberalismu, který vznikl z francouzské revoluce a byl prot ikatolický, ovšem 

jen prot i katolické polit ice,  samé víry se nechtěje dotýkat i.“98 Liberalismus, 

který pohrdá náboženským a mravním smyslem ž ivota,  nemoci se však vyhnout  

diskuzi o  něm, sahá po polit ice č i estet ice,  čímž  se odklání od realit y 

každodenního života.  Avšak, jak jsme již  naznač ili výše,  ani národní obrození 

nezůstalo prosto vlivů  liberalismu: „Řekl jsem a opakuji: dusí naše reformní a  

obrodní úsilí zpátečnický liberalismus. Tento liberalismus, jehož  cizí pramen 

jsme již  poznali,  hned Kollárem se k nám dostával; to  analýzí Ko llárových 

snah a idejí nálež itě  vyniká.  V Jungmannovi (ukázáno v České otázce) 

liberalismus voltairovsko-wielandovský v plném už  je květu a vyzrává dokonce 

v promyš lený kodex vlasteneckého jezovitství; […] Palacký  filosofickému 

liberalismu nebyl tak př ístupen, jak Havlíček ,  ač  oba př ijímali do značné mír y 

jeho sociální a polit ické výsledky.“99 Masaryk tak vybízí k př ísné kr it ičnost i 

                                                
97 MASARYK, Tomáš G. Česká otázka., s. 148. In Česká otázka, Naše nynější krize, Jan Hus. 
 
98 RÁDL, Emanuel. O smyslu našich dějin : předpoklad k diskusi o této otázce., s. 58. 
 
99 MASARYK, Tomáš G. Jan Hus., s. 329-330. In Česká otázka, Naše nynější krize, Jan Hus. 
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vůč i minulost i i př ítomnost i,  která odst ředí t yto cizí neblahé prvky 

liberalismu100 a umožní nám tak revidovat náš národní program humanitní.  

 

 

2. 2. 2.  Češi  a Němci 

 

Na soudobý vzájemný vztah Čechů  a Němců  nahlížel Rádl předevš ím 

z pozice problematiky moderního nacionalist ického státu: „Národnostní otázka 

je moderní světovou otázkou; pro dnešní Evropu tak otázkou otázek, […] Je 

výrazem pozemskost i moderního myš lení,  v němž  je málo zájmu o přesvědčení,  

o  ideály,  o  vyznání,  o  ducha, v němž  se spory vedou hlavně  jen o př írodní a  

hmotné věci: o rasy,  o zvyky, o  řeči,  o  hospodářskou organizaci státu,  o 

petrolejová ložiska.“101 Jest liže se Rádl něčeho obával,  byl to  právě  

liberalismus a nacionalismus, jejichž  působnost  ve střední Evropě  v té době  již  

postupně  slábla,  ale jejich zakořeněnost102 v německém i českém způsobu 

myš lení nedala se přehlédnout.  Dle Rádla ani Masaryk nezbavil se zcela 

Herderova vlivu; v důsledku toho nalézá v jeho národní filosofii dvě ,  

nesouhlasné,  tendence projevující se jak v teorii tak v praxi.  Na jedné st raně  

všelidský a světový pr incip humanity a st raně  druhé nikdy zcela nepřekonaný 

nacionalismus. 

Poznali jsme, že před válkou stavil se Masaryk značně  kr it icky vůč i 

upř ílišněnému vlastenectví a prosazoval spíše internacionální záměry: „Co 

práce věnoval tomu, aby z rumiště  vlasteneckých t irád o naší slavné minulost i 

vyhrabal to,  co jest  na češství věčného! Namáhal se proměnit  Husa,  domně lého 

nepř ítele Němců ,  ve všelidského hrdinu, předchůdce světového hnut í 

reformačního. V době  kultu lokálního našeho hrdiny Jungmanna vyslovil se 

                                                
100 Nesmíme však tuto Masarykovu tendenci vnímat jako uzavírání se před okolním světem, Masaryk byl 
postavou světovou a i nás, leč malý národ, vnímal v celosvětovém kontextu; kritika má vést k odlišení cizího od 
vlastního a následně možnému přijetí cizího, pokud však je v souladu s našimi humanitními ideály: „… kritika 
podmiňující organické osvojení všeho toho, co není v odporu s naší českou ideou.“ – Tamtéž., s. 332. 
 
101 RÁDL, Emanuel. Válka Čechů s Němci., s. 7. 
 
102 Na tyto kořeny poukázali jsme již v kapitole předešlé o Smyslu českých dějin. 
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tvrdě  prot i jeho charakteru a postavil na první místo světového učence 

Dobrovského. V prostředí,  které ct ilo  v Palackém velikého vlastence,  začal 

ukazovat  na humanitní ideály tohoto velikého historika.  Všude hledal č lověka,  

tam, kde jiní vidě li jen Čecha; hledal pravdu, kde jiní vidě li jen vlasteneckou 

sílu; mluvil o  mravnost i,  kde okolí fantazovalo jen o slávě .“103 Masaryk 

nesouhlasil se soudobým názorem, že národ, založený na krevním, rasovém č i 

kmenovém poutu,  je nejvyšš í hodnotou. Skrze „smysl dě jin“ poukazoval na 

duchovní,  mravní a myš lenkový základ národa. 

Avšak národ stále stojí v centru jeho pozornost i a právě  na tento aspekt 

Rádl upozorňuje: „Posud nemáme národnostního státu.  Rakousko je stát 

mnohonárodní.  Až  na Itálii není státu,  kde by stát  a národnost  splývaly.  Černá 

Hora,  Srbsko, Rusko, Německo, Francie,  Španě lsko jsou státy smíšené.  

Národnostní cítění a myš lení se vyvíjí dosud. Není to  ještě  překonané 

stanovisko, naopak vývoj je teprv v začátcích.  Stále víc bude jasno, že národ je  

př irozený č len č lověčenstva a že č lověčenstvo nemá být  organizováno státně,  

nýbrž  národnostně.“104 Tím, že Masaryk upřednostňuje národ před státem, dává, 

alespoň částečně ,  zapravdu Herderovu tvrzení,  že stát je povětšinu umě le  

utvořenou organizací,  jejíž  hranice neodpovídají národnostní a kmenové 

př íslušnost i lidí,  v ní ž ijíc ích: „…; takto fatalist icky pochopená národnost  se 

stala pozemským bohem, který tu stavě l státy,  dávaje jim teprv pravé 

posvěcení,  tu je boř il,  protože jeho posvátnost i neuznaly; …“105 Nejlépe tedy, 

když  je stát  vyvrcho lením národní myš lenky a náboženství,  průmysl,  věda,  

umění dávají pak národu prostředky, aby se uplatnil.  Není překvapením, že 

uprostřed Evropy tato myš lenka kulturního nacionalist ického státu (Němci je j 

                                                
103 Tamtéž., s. 258. 
 
104 MASARYK, Tomáš G. Problém malého národa s. 74. In Ideály humanitní, Problém malého národa, 
Demokratism v politice. 
 
105 RÁDL, Emanuel. Dějiny filosofie II. : Novověk., s. 345. 
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nazývají „Kulturnat ion“) v průběhu války neustále sílila ; nakonec se stala  

základem i ideologie našeho státu.106 

Demokracie,  válečné heslo Čtyřdohody, stala se vyznáním poválečné 

Evropy. Rádl klade důraz na uvědomě lé rozlišování jednot livých typů  

demokracie,  k němuž  př íliš  často nedochází (Rádl jejich výčet  provádí v pořadí 

od nejméně  vhodné po nejpř íhodně jš í):  tzv.  organický typ demokracie je   

založen právě  na nadosobním po jet í národa a státu; tzv.  většinový typ 

demokracie,  velmi rozšířený po Evropě od dob francouzské revoluce,  kde 

rozhodující moc má rozdíl mezi větš inou a menš inou: „Demokracie většinová 

však není vůbec vystavěna na idei spravedlnost i,  nýbrž  jedině  na idei moci:  

„většina vítězí“  je její poslední slovo, kdežto  má být  posledním slovem: 

„pravda vítězí“.“107; posledním typem demokracie je typ tzv.  smluvní,  

postavený na základě  privilegií a autonomie,  kde spravedlnost  je pr imárně jš í 

než  stát  a zákon: „Mluvíme tu o smluvním pojet í státu,  protože jeho podstatou 

je,  že stát a zákony nejsou lidem ukládány, nýbrž  rozumní lidé uznávají,  že ve 

společnost i nelze jinak ž ít ,  než  dáme- li jí organizaci státní a dáme- li jí zákony; 

lidé se tedy dohodli,  jak pro své potřeby stát organizovat .  Tyto potřeby jsou 

tedy primárně jš í,  hlubš í,  š irš í než  zř ízení státní.“108 

V samostatné Československé republice př ik lonila se větš ina lid í 

k demokracii organické; i československá ústava patř í d le Rádla do oblast i 

organického polit ického myš lení. 109 Tím, že je stát  postaven na národnostním 
                                                
106 Století XIX. pak svojí jednostrannou nacionalistickou agitací a herderovským pojetím národa jako přirozené 
jednotky proti nepřirozenému státu soustavně podrývala státní loajalitu. To málo bylo pro ni smyslu, že není ani 
jediného vážnějšího projevu z doby válečné ani poválečné, v němž by si myslící Čech uvědomil, že odporem 
k Rakousku trhá staleté svazky a že tento odpor je třeba individuálně mravně odůvodnit, protože se jím lámou 
svazky loajality.“ - RÁDL, Emanuel. Válka Čechů s Němci., s. 135. 
 
107 Tamtéž., s. 129. 
 
108 Tamtéž., s. 137. 
 
109 I Masarykovi stala se demokracie postupně ideálem, avšak Masaryk sám nečiní rozdílu mezi jednotlivými 
formami demokracie: „Rozumím uvedeným projevům Masarykovým tak, že kolísá mezi pojetím demokracie 
většinovým a smluvním; cítí přednost smluvního pojetí, ale v praxi se dává vést pojetím, založeným na filosofii 
Herderově.“ – Tamtéž., s. 266.  
V rámci své humanitní koncepce nabízí Masaryk i jakýsi typ demokracii humanitní: „Charakteristický rys 
demokracie humanitní, jak ji chápe Masaryk, je, že mluví ze stanoviska státníka, majícího svrchovanou moc a 
omezuje tuto moc ze sympatie k jiným lidem. Proto nedostatky demokracie nevidí v tom, že zákonodárná a 
správní mašinerie státní nemá praktického omezení své pravomoci; hledá toto omezení jen ve svobodné 
suverénní vůli zákonodárcově, který se z mravního přesvědčení odhodlá být lidským ke svému bližnímu.“ – 
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cítění,  je republika Československá státem Čechů  a Slováků ,  Němci jsou v ní 

jen hosty: „Programově  je náš stát  jen pro Čechy a Slováky; Němci mohou 

v něm pro sebe ž ít ,  ale protože podle dané nauky se sobě  zájmy Čechů  a Němců  

př íč í,  nemohou se Němci srdečně  a čestně  účastnit  v pěstování základních 

ideálů  nového státu.“110 

 Rádl si uvědomoval,  že oprot i svým předchůdcům; od Herdera a jeho 

romant ických žáků  uč il se Palacký a mnozí jiní češt í buditelé; stavil se 

Masaryk k nacionalismu kr it ičtěji; zejména před válkou přebíjel jeho 

radikálnost  svým programem humanitním111.  Nedostatky, z nichž  vyplynuly 

podstatně  horší důsledky, vidě l Rádl v Palackého filosofii dě jin,  neboť právě  

je jich liberalist ické pojet í zkreslilo  v mnohém pohled na vzájemný vztah Čechů  

a Němců; Rádl vybírá několik př ík ladů  z minulost i,  jejichž  líčení je nesprávné 

a žádá jejich důslednou revisi.  

První chybou historikovou, a nejen jeho, je nahlížet  na slovanské 

věrozvěsty Cyr ila a Metoděje jako na nositele a podporovatele národnostní 

ideje,  kteř í nás bránili prot i Němcům prosazujícím křesťanství německy pojaté 

a kteř í pozvedli náš národní jazyk tolik  ohrožovaný lat inou. Dle Rádla však 

skutečnost  byla naprosto odlišná: „Š lo  o  rozpor mezi počínajícím se 

pravoslavím a katolictvím; pravoslaví,  myst ičtějš í a ideově  malátně jš í,  

podrobovalo se více místním slabostem, za jakou pokládalo řeč  domorodců; 

katolictví,  energičtějš í,  hájilo  práva kulturního jazyka, jakým byla tehdy lat ina.  

Š lo  za druhé o právní otázku, kdo za panujících právních poměrů  má církevně  

vládnout nad Moravou a sousedními zeměmi.“112 

Rádl poznává, že k překroucené či zkomolené interpretaci dě jinné 

událost i dochází nejčastěji historikovou neochotou či neschopnost í prostudovat  
                                                                                                                                                   
Tamtéž., s. 262. Neboli: „Nedostatek humanitního programu tkví v tom, že přenechává konec konců moc 
v rukou těch, kteří ji de facto mají a pouze apeluje na jejich svědomí, aby jí užívali humánně; nanejvýše jde o to, 
aby se ze svobodného uvážení a z vlastního mravního přesvědčení zřekli části své moci kvůli bližnímu.“ – 
Tamtéž., s. 268. 
 
110 Tamtéž., s. 233. 
 
111 Přesto, že je tento humanitní program stále v prvé řadě programem národním, Masaryk nevidí ve státě 
přirozené vyvrcholení národních snah. 
 
112 Tamtéž., s. 33. 
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si důkladně  dané téma, vysvět lit  veškeré podstatné souvislost i a pojmy a 

hlavně  zbavit  se svých předsudků; k těmto pochybením došlo  i v př ípadě  

Dekretu Kutnohorského, který bývá prezentován jako probuzení českého 

vědomí. Ve 12. stolet í Praha překypující bohatstvím a krásou lákala mnoho  

př istěhovalců ,  převážně  Němců; t i však nebyli v zemi považováni za cizince.  

Za stmelující prvek považuje Rádl loajalitu vůči vynikajícímu a úctyhodnému 

panovníku, která tehdy byla neodmyslitelným projevem vlastenectví.  Postupně  

však docházelo čím dál t ím častěji k drobným konfliktům; t ím doposud 

nejvýznamně jš ím byla nevole př ijímat  cizince,  vzdě lance,  tedy duchovenstvo, 

na nově  založenou pražskou universitu; vůbec universita,  jakožto centrum 

kulturního dění,  stala se svědkem a dě jiš těm mnoha dalš ích neshod a střetů . 

Vždyť  právě  nedořešenost,  roztř íštěnost a nejednotnost  názorů  na otázky 

nominalismu, remanence, viklefismu atd.  zapř íč inily vítězství prosté agitace a 

odporu vůč i všemu cizímu. Panovník ve snaze uklidnit  co nejrychleji situaci 

sáhl tehdy k nepř íliš promyš lenému řešení: Dekretem Kutnohorským převed l 

rozhodující pravomoc na universitě  do rukou Čechů .  Avšak ani toto gesto 

nestalo se kýženým východiskem; jak dobře víme, problémy, i přes odchod 

mnoha německých myslitelů  i studentů  ze země ,  přetrvaly,  neboť:  „…  kdekoliv 

upadá vláda jednot ící ideje,  tam nastávají rozpory a ant ipat ie,  podmíněné 

rasou, zvyky, předsudky. V takových dobách zvláště  ant ipat ie k cizincům 

nabývá tvoř ivé moci: vídáme všude, jak počátky válek a revo lucí bývají 

provázeny pronásledováním všeho, co vypadá jako cizinecké.“113 

I  německá revoluce byla postavena na odporu prot i mnohému cizímu.  

Hlavní podnět  Hit lerovské revoluce,  ale též  revoluce ruské a italské,  vidí Rád l 

v „liberalismu“,  který,  jak už  jsme uvedli,  nabral v průběhu dě jin spousty 

podob; dá se však ve stručnost i charakterizovat : „…  Marx, Mussolini,  němečt í 

pováleční myst ikové (a také Roosevelt  ve Spojených státech) řeší jeden a t ýž  

problém: hledají cestu ze zmatku, zavedeného liberalist ickým učením o  

jednot livci jakožto absolutní jednotce, kterou společnost  musí př ijmout  
                                                
113 Tamtéž., s. 79. 
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takovou, jaká jest ; vš ichni nutně  zdůrazňují organizaci a autoritu –  věc i 

neznámé liberálům.“114 A právě  němečt í polit ikové tuto zmatečnou situaci 

vyřeš ili,  v domnění,  že t ím liberalismus překonají,  t ím, že daly o ficiální 

průchod německému radikálně  pojatému nacionalismu a Hit lera prohlásili za 

absolutní autoritu.  Hit lerův „polit ický program“115,  postavený na pr ivilegiu 

německého kmene, vyznačoval se nestoudným odporem vůč i c izímu, vůč i 

ž idovskému: „Sociální ant isemit ismus, t j.  nechuť př ijímat  židy do soukromých 

společnost í,  jest  dosud světovým zjevem. V Německu k tomu př istupuje 

kmenové pojet í národnost i,  podle něhož  národem jest  př írodně  daná společnost 

pokrevně  př íbuzná; toto pojet í,  zpracované potomky Herderovými a Fichtovými 

v pangermanismus, v teorii o  „č istém němectví“,  dalo vznik nauce,  že židé 

nepatř í do německého státu.“116  

Jedním z aspektů,  kterým Rádl odůvodňuje toto ant isemitské cítění,  které 

nahlíž í na Ž idy jako na „plemeno“117, je přeceňování vlivu Ž idů  ve veřejném 

ž ivotě:  „Ž idé působí méně  než  se zdá,  protože jsou sami k sobě  nedůvěř iví; 

jakoby se pořád ohlíželi,  co děla jí jiní lidé a jest li je ostatní lidé pochválí.  

Prot i této slabost i se chápali slabošského prostředku: stydě li se za své 

ž idovství.  […] duchovní slabost  př ivedla ž idy k liberalismu, od něhož  

očekávali důkaz, že křesťanská víra je jako židovská víra –  t j.  že žádná nestojí 

za nic,  že vlastenectví,  pověra zaostalého lidu,  bude zrušeno ve jménu 

                                                
114 RÁDL, Emanuel. O německé revoluci., s. 33-34. In O německé revoluci, K politické ideologii sudetských 
Němců. 
 
115 „Národ, stát, vůbec politika patří do té říše, kde člověk jest svobodným pánem svých instinktů a svých 
přírodních vlastností; není to krev, je to duše; není to barva pleti, je to míra pro naše činy. Dokonce 
antisemitismus jest nemožným politickým programem. Politické programy jsou vzaty z oblasti civilizovaného 
života; jsou to návrhy na organizaci společnosti; […] samé teorie, programy, ideály. Antisemitismus není 
programem ze světa těchto idejí; i kdyby bylo pravda, že židé jsou jen smečka vyvrhelů, nebylo by důstojné 
národa, aby snad proti nim zvedl revoluci a nenašel prostšího prostředku je překonat; revoluce se nezvedají proti 
zločincům, nýbrž proti systémům vládním, tu idea zápasí s ideou, nikoli idea s vyvrheli.“ – Tamtéž., s. 79. 
 
116 Tamtéž., s. 80. 
 
117 „„Židovství“ jako rasová vlastnost jest pouhá vlastnost přírodní; je to osud, se kterým se člověk rodí. Všechen 
vývoj civilizace, řeckou filozofií počínaje, se nese za překonáním pouhého osudu lidskou vůlí; […]. Tu platí 
jediná bolestná pravda: před ideálem, před Bohem jsme všichni slábi jako třtina větrem se klátící a jsme všichni 
černí jak noc, zlí jako vyvrhelové a neschopní dobrých věcí. I nezbývá nám než mít soustrast s druhými lidmi, 
tak ubohými, jako jsme sami; naše přednosti, pokud jaké máme, jsou nám dány jen, abychom jimi pomáhali 
druhým“ - Tamtéž., s. 81. 
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kosmopolit ismu a potom ž idé,  lidé bez vlast i,  budou ostatním lidem rovni; že 

zrušení všech t radic dá zmizet  židovi v chaosu.“118 

Ž idé,  kteř í ve snaze vyrovnat  se druhým ztrat ili vlastní ideály,  byl i 

hit lerovci označeni jako původci veškerého mravního rozkladu v zemi.  Avšak 

tento rozvrat byl projevem mezinárodního rozkladu moderní spo lečnost i,  který 

se netýkal jen soudobého Německa: „Mluví se o krizi demokracie: komunismus 

a faš ismus se pokládají za hlavní nepř ítele.  Nepokládám obvyklé obrany za 

dostatečné; mám pochybnost i o  tom, je- li veřejné mínění našeho státu tak 

odlišné od komunistu a faš ismu, jak se za to má; …“119 Jak málo lidí,  jak málo 

intelektuálů ,  uvědomovalo si tyto společné kořeny krize moderního člověka 

procházející celým světem, Evropu střední nevyjímaje; tak málo z nich pak 

naslouchalo Rádlovým tvrzením, tak málo z nich vzalo si jich alespoň jako 

podnět  k zamyš lení.120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
118 Tamtéž., s. 83. 
119 RÁDL, Emanuel. Válka Čechů s Němci., s. 114. 
 
120 „Velice souhlasím s Rádlem, že svůj program musíme také v oblasti theorie pozvednout na takovou výši, aby 
bylo patrno, že náš národní a politický boj dnešní je namířen proti nejelementárnějším předpokladům nacistické 
ideologie a praxe.“ - HROMÁDKA, Josef L. Don Quijote české filosofie : Emanuel Rádl (1873-1942)., s. 53. 
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2. 3. Fenomén náboženství v moderní společnosti 

 

Moderní č lověk ocit l se v krizi: zt ráta jednot ící ideje dovedla je j 

k nesourodost i se sebou samým; č lověk neví,  v co má věř it ,  ba co víc,  zda lze 

vůbec ještě  věř it ,  spoléhat  se,  důvěřovat .  Novověk, nespokojující se 

s průměrnost í,  s pouhou smíř livost í a  souladem, žádá si radikalit y,  suverenity a  

hlavně  extrémnost i: upř ílišněný racionalismus, upř ílišněný objekt ivismus,  

upř ílišněný emocionalismus, upř ílišněný nacionalismus atd.  Soudobému 

č lověku stal se nejdů lež itě jš ím faktorem vně jš í,  objekt ivně  daný svět :  „Co dnes 

hýbe ž ivotem lidí? Polit ická č innost,  parlament ,  žurnalist ika,  sociální péče,  

organisace,  sport,  hygiena,  věda, umění –  tu všude člověk žije jakoby mimo 

sebe, dě jstvím, které se odehrává mimo něho, kterého jest  účasten jen jako 

kolečko stroje.“121 

Masaryk nalezl př íč inu vzrůstu sebevražednost i právě  v otupělost i a  

nezájmu o vnit řní ž ivot  lidský, o  lidskou duši,  o  svědomí, o  ideály v prvé řadě 

náboženské: „A toto poslední formule zní:  Moderní č lověk ztrácí svů j jednotný 

světový názor náboženský: tato ztráta znamená intelektuální a  mravní 

rozháranost  a anarchii,  neboť tato  ztráta je více méně  násilným odhazováním 

starého názoru, je boj nehotového názoru nového se starým: moderní č lověk je 

nehotový, neucelený, nejednotný, polovičatý: je bo jem unavený, umdlený,  

nervózní,  rozčilený, nemá z života radost i plné a čerstvé –  zoufá si proto velmi 

snadno a ž ivot  samovolně  opoušt í.“122 I  Rádl ve „vítězství hmoty nad duchem“  

spatřuje zpronevěru č lověka vůč i svému vlastnímu pramenu, vždyť právě  

křesťanství umožnilo vzdě lanost  moderního člověka, vzdělanost , která se teď 

paradoxně  staví prot i svému ideovému i historickému základu.  

Jak k tomuto myš lenkovému přerodu došlo ,  jak st ředověký názor 

katolický byl zat lačen moderní vědou a filosofií,  jak tento duchovní bo j 

probíhal,  ukázali jsme si v předchozích kapitolách, slovy Rádlovými můžeme 
                                                
121 RÁDL, Emanuel. Naše náboženské ideály před válkou a po válce : přednáška na VI. sjezdu YMCA v ČSL. v 
Brně 1926., s. 48. 
 
122 MASARYK, Tomáš G. Moderní člověk a náboženství., s. 25. 
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náš historický exkurz do hlubin filosofického myš lení shrnout  asi takto: 

„Protestantství,  renaisance,  osvícenství,  revoluce francouzská, liberalismus,  

moderní věda, Kant ,  krit ika Písma, socialism, bolševická revoluce,  všechny 

tyto idey od počátku nové doby rozhlodávají staré základy křesťanství a  

církví.“123 Jaké nenáboženské č i prot ináboženské aspekty př inesla právě  některá 

z těchto hnut í? Jaké byly konkrétní projevy této celosvětové krize náboženství 

v ž ivotě  jednot livého č lověka, v životě  občana první samostatné 

Československé republiky? 

Spinoza, toliko Rádlem zatracovaný, ovlivnil ve značné míře filosofii 

předminulého stolet í; panteismus spolu s jeho slepou nutnost í všeho dějství 

získal si nejprve na svou stranu Německo, poté rozšíř il se do celé Evropy. I  

Kar l Marx, vlastní filosof socialismu, př ija l skrze Hegela a Feuerbacha 

spinozovský panteismus, který se pak v jeho doslovném po jet í změni l 

v materialismus: „…  náboženství jest  myš lenkový obraz hmotného běhu věcí,  

jest  jen názorem, jen theorií a  jest liže tato theorie uč í,  že existuje Bůh, jest  to  

theorie falešná; jedině  správné náboženství jest  věř it i v hospodářský běh světa 

a v lidstvo.“124 Avšak Spinoza i Marx jsou jen z malé část i vinni t ím, že se 

náboženství stalo jen sekundárním elementem naš í slabé kultury.  

Nejhlubš í důsledek mě lo  mechanist ické pojet í světa,  které sebou př ines l 

novověký zájem o př írodní vědy, matematiku a ast ronomii předevš ím, chápajíc í 

vesmír jako obrovský mechanický st roj, ve kterém je vše předem dáno a 

naplánováno. Neboť vše se dě je  nutně ,  není již  zapotřebí Boží autority: „… ,  

ani nemá smyslu osobní zodpovědnost ; lidé jsou jen část í vesmírného stroje a  

tento ohromný st roj jest  nejvyšš ím předmětem lidského myš lení a tedy svého 

druhu Bohem, k němuž  ovšem se modlit i anebo vůbec něco od něho očekávat i 

nemá smyslu.“125 Toto osvícenecké pojet í světa a vesmíru utvrzovalo č lověka 

v domnění,  že vše je pomocí rozumu logicky vypočitatelné a dokazatelné.  Ve 

                                                
123 RÁDL, Emanuel. Křesťanství po válce ve světě a u nás., s. 4. 
 
124 RÁDL, Emanuel. Náboženství a politika., s. 74. 
 
125 Tamtéž., s. 54. 
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snaze rozumově  uchopit  víru,  ať katolickou či vědeckou, rozhodl se 

pozit ivismus označit  ji za nižš í formu vědění; věření však nemůže podléhat  

vědění,  neboť víra není pouhým teoret ickým poznáním věcí: „… ; neočekávám 

tu však jedině  ně jakou určitou věc (že zít ra vyjde slunce,  že se uzdravím),  

nýbrž  k pojmu víry pat ř í přesvědčení,  že moje síly rozumové jsou 

nedostatečné: věřím ,  že jistě  zít ra slunce vyjde,  ale nevyjde- li,  uč inil jsem 

chybu ve výpočtu a věřím,  že opraviv ji,  opět  jistě  mohu očekávat i nový 

výsledek a tak donekonečna: stokrát  se zklamu, ale jen proto, abych opravil 

smysl své víry; víry samotné se nevzdám, dokud budu živ.  Věř it i znamená tedy 

také hledat i,  zkoumati,  krit isovat i.“126 Zejména po válce,  uvědomil si Rádl,  že 

užívání zdravého rozumu je více než  nezbytné; v př ípadě  náboženství mě ly by 

se rozum i věda stát  jeho nedílnou součást í a pomáhat  mu tak v boji prot i 

omylům.  

Pozit ivismus, dle Rádla panteismus svého druhu, hlásající nutnost 

rozhodnout se a věř it ,  právě  touto podmínkou překonal liberalismus spolu 

s jeho heslem „náboženství jest  soukromou věcí jednot livcovou“.  Pod t íhou 

tohoto hesla ztrat ilo  náboženství význam pro veřejný ž ivot,  bylo vnímáno jen 

jako neutrální objekt ivně  daný zjev: „Liberalismus nemě l pochopení pro 

„theologii“ a liberalismus rád redukoval náboženství na př irozenou mravnost,  

a le neprávem tak činil.“127 Právě  Palacký t ím, že nedocenil teologii,  tedy 

náboženskou teorii,  zkreslil naše dě jiny,  hledaje v nich jen mravnost  a 

vlastenectví.  Rádl upozorňuje,  že Palackého dějiny jsou v podstatě  dějinami 

vlasteneckými a na tomto základě  teprve náboženskými. Toto nepochopené 

vlastenectví,  jehož  účinky jsou ve válečném a poválečném Československu 

značně  umocněny sílícím národnostním cítěním, zapř íč inilo  velkou spoušť 

v našem duchovním ž ivotě:  „Hus, Chelč ický, Komenský jsou naš imi národními 

hrdinami právě  t ím, v čem nejsou národní,  v čem jsou prostě  lidšt í,  v čem jsou 

hrdinami i pro Němce, pro Angličany,  pro celý svět .  […] jest liže dnes 
                                                
126 Tamtéž., s. 48. 
 
127 RÁDL, Emanuel. Naše náboženské ideály před válkou a po válce : přednáška na VI. sjezdu YMCA v ČSL. v 
Brně 1926., s. 18. 
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vzpomínáme nábožensky Husa,  Chelč ického a Komenského, musí nám být i 

jejich češství vedlejš í; neboť nábožensky mají pro nás cenu nikoli pro krevní 

př íbuznost, nýbrž  proto, že souhlasíme s jejich učením.“128 

Válka silně  ot řásla křesťanskou organizací v Čechách: ve snaze zbavit  se 

všeho cizího v našem novém státě  př iš lo  na řadu i katolictví jakožto dědictví 

rakouské. S heslem „vše pro národ, vše pro stát“ rozmohla se rozsáhlá agitace 

pro výstup z katolické církve: „Boj prot i katolictví jako prot i cizáctví svád í 

k nebezpečné domněnce, že stačí toto cizorodé těleso vyvrhnout i jedním 

gestem z národa (odstupem od církve) a že už  jsme katolictví zbavili.“129  Rádl 

byst ře postřehl,  že náš  vlastní prot ikatolický bo j je př íliš mě lký,  povrchní a  

polit icky sebest ředný; pouhá negace katolictví není programem hodným 

následování; chceme-li se povznést  nad katolictví,  nemůžeme jej porazit  

pouhým vlasteneckým liberalismem. Náš  lokální boj je bezcenný a pro lidstvo 

bezvýznamný, vždyť otázka náboženská má být  vždy otázkou světovou, jak 

učili již  naš i buditelé,  jak jich správně  následoval i Masaryk. 

Lidé pod vlivem pouhé polit ické agitace,  která si skrze liberalismus 

uchovala představu, že víra je jen bezhlavé př itakání věcem, opravdu hromadně  

vystupovali z katolické církve neuvědomujíc si,  že nad vírou lze zvítězit  opět  

jen vírou; jen malá hrstka z nich př ihlásila se pak k jinému vyznání: „…;  kdo 

vystupuje z katolické církve, nemění t ím nikterak náboženské situaci ani ve 

svém srdci ani ve veřejnost i,  jest liže tak neč iní z důvodů  posit ivně  

náboženských, t.  j.  jest liže nezvolil ně jaký vyšš í náboženský ideál.“130 Chybí- li 

jednot ící idea,  chybí- li náboženské ideály,  je- li naše víra slabá,  hledejme vír y 

silně jš í,  vždyť bez ideálů ,  bez důvěry a  odevzdanost i nelze ž ít .  Důlež ité je  

umět  se pro víru rozhodnout,   věř it  opravdově  a pevně ,  být  v souladu se svým 

svědomím a nést  tak odpovědnost  nejen za své č iny,  vždyť víra odráží naše 

ž ivotní přesvědčení.  

                                                
128 RÁDL, Emanuel. Náboženství a politika., s. 22-23. 
 
129 Tamtéž., s. 34. 
 
130 RÁDL, Emanuel. Naše náboženské ideály před válkou a po válce : přednáška na VI. sjezdu YMCA v ČSL. v 
Brně 1926., s. 44. 
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Ž ivotní přesvědčení moderního člověka však doznala mnohých změn; 

došlo  k přerodu celé společnost i,  lidstvo pokročilo  rozumově ,  sociálně ,  

polit icky: „My moderní lidé jsme vyrost li anebo chceme vyrůst i ze zastaralých 

pojmů  c írkevních: místo papeže a biskupů  máme stát,  místo kněží –  lékaře,  

místo klášterů  –  školy,  nemocnice a sociální zákony, místo lat iny –  ž ivé jazyky 

moderní.  Nevěř íme v askesi –  nýbrž  v zdraví a v č inný ž ivot,  nic  nečekáme od 

zázraků  –  nýbrž  všechno od práce; nevěř íme v abso lutní autority,  nýbrž  

v demokracii,  nemáme smysl pro katolické složité obřady, nýbrž  chceme 

prostotu; nemáme smysl pro katolickou „víru“,  nýbrž  žádáme zdůvodněné 

přesvědčení; místo matrikového katolictví potřebujeme ž ivé náboženství.“131 

Moderní č lověk změnil svů j poměr k životu,  je realist ičtějš í a pozemštění,  

katolictví stalo se mu př íliš stat ickým světovým názorem. Sám Rádl konstatuje,  

že uvědomě lý č lověk musí z katolické církve vystoupit .  

Proto je pro moderní dobu „odcírkevnění“ tak typické,  lidé už  nechtě jí 

být  katolíky; náboženská lhostejnost  vládnoucí v celém světě  je  tedy, neřeš íme-

li ji jen na bázi polit ické,  zapř íč iněna v prvé řadě  zkostnatělost í samotného 

katolictví: „Nechť s i jest  na tomto stavu mnoho přechodného, lidstvo se nevrát í 

k přežilým formám náboženského života,  organizace opravdově  věř íc ích budou 

menš inami.  Vzdejme se navždy myš lenky, že církev –  ať jakákoli –  se stane 

katolickou v původním slova smyslu,  že ovládne celé lidstvo!“132 Rádl považuje 

tuto situaci za zcela př irozenou, „neohebnost“ je  dle něho nejcharakterist ičtějš í 

vlastnost í katolictví: „Papež  Pius IX. výslovně  zavrhl jako kacířské učení,  že 

„ř ímský papež  může a musí se smíř it i a shodnout i s pokrokem, liberalismem a 

novověkou civilisací“  (Sylabus § 10. n.  80.) a právem, neboť katolictví 

rozvinulo své učení v době ,  kdy nebylo vůbec známo, že lze svět  reformovat i,  

že jest  možný pokrok.“133 Smysl pro stát na místo st ředověké církevnost i,  smysl 

                                                
131 RÁDL, Emanuel. Náboženství a politika., s. 35. 
 
132 RÁDL, Emanuel. Naše náboženské ideály před válkou a po válce : přednáška na VI. sjezdu YMCA v ČSL. v 
Brně 1926., s. 44. 
 
133 RÁDL, Emanuel. Náboženství a politika., s. 37. 
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pro pozemskost,  důraz na př írodní a technické vědy tak musely dospět  k odporu 

vůč i katolictví a jeho př ílišné dogmatičnost i a teoret ičnost i.  

Ale opětovně ,  co plat ilo  u nás plat í i ve světě:  pouhá negace není 

programem! Být  prot ikler ikální,  prot i nacionalismu, prot i marxismu, prot i 

materialismu, prot i liberalismu a nenabídnout  pozit ivní a plnohodnotnou 

alternat ivu je přeci jen pouhé slovíčkaření.  Podstatné je,  zda lidé odmíta jí 

Boha jako takového, ne dogmata a formule o něm. Rádl doznává, že moderní 

doba je  více křesťanská, než  s i mnozí uvědomují č i př ipouštějí,  vždyť  právě  

problematika mravnost i,  otázka et ických požadavků  je  důsledkem křesťanských 

ideálů .  Vrát íme- li se zpět  do poválečného náboženského života 

československého, nalezneme zde konkrétní př ík lad křesťanské neochvě jnost i.  

Jedním z bodů  prot ikatolického polit ického programu byla též  „odluka církve 

od státu“:  „Bojovníci pro odluku nesprávně  oceňovali stav myslí obyvatelstva:  

lid jest  církevně  a věroučně  lhostejný, ale není rozežrán liberalismem, není 

svojí praxí nekřesťanský. Odluka, jak se u nás chápala,  byla stavěna na 

přesvědčení,  že náboženství jest  stanovisko překonané a že církve jsou svého  

druhu polit ické spolky; to byl omyl.“134 

Křesťanské ideály tedy nejsou ještě  zcela zapomenuty,  proto Rádl vybíz í 

k boji prot i náboženskému diletant ismu, který upírá všechen význam minulost i,  

tradici,  organisaci135 a odbornost i: „…  nestavme si však fantast ických úkolů ,  se 

kterých nejsme, a ž ijme poct ivě  a svědomitě  svů j dobrý denní šedivý ž ivot,  

řešíce si svů j náboženský problém nikoli reformováním církví,  zakládáním 

nových náboženství136 a kázáním nové filosofie,  nýbrž  denní drobnou prací 

                                                
134 RÁDL, Emanuel. Naše náboženské ideály před válkou a po válce : přednáška na VI. sjezdu YMCA v ČSL. v 
Brně 1926., s. 45. 
 
135 „Domnívám se, že žádati po dnešních církvích, i liberálnějších, aby se přizpůsobily duchu doby, jest žádati 
nemožnost. Proto tyto církve nejsou bez významu, mohou býti vychovatelnami, kde se zachovají tradice 
minulých dob a kde se lze naučiti formám, v jakých se náboženský život dříve projevoval. Dokud není jiných 
organisací náboženských. Církve jsou dokonce nutné, neboť lepší jest nějaká organisace než žádná. Také tím 
nemá býti řečeno, že by jednotlivé církve anebo jednotlivci v nich nemohli dnes vykonati nábožensky velmi 
mnoho.“ - RÁDL, Emanuel. Náboženství a politika., s. 80. 
 
136 Rádl se též vyjádřil, nepříliš lichotivě, ke vzniku nové církve československé: „…; jest to směs reformismu, 
vlastenectví a odporu proti církvi katolické s programem nejasným. Politické sympatie této církve se projevovaly 
sklonem k pravoslaví, u nás prakticky neznámému; nastaly rozmíšky, a na konec zvítězil liberálnější směr 
biskupa Farského. Budoucnost církve československé jest neznáma; politický charakter její jest patrný. 
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v rodině ,  ve škole,  v úřadě,  v obci.“137 V tomto ohledu navazuje Rádl na 

Masarykovu „drobnou práci“,  je jíž  neoddělitelnou součást í je i zásada krit icky 

navazovat  na minulost : kdo chce světu pomoci,  ten musí studovat  náboženství.  

Obnovení zájmu o teologii si však žádá odborného vedení,  jemuž  se u nás dle 

Rádla nedostává dostatečného uznání: „Jest  pochopitelno, že staré autorit y 

náboženské jsou otřeseny: nezachraňujme jich a nenuťme ani sebe samých ani 

někoho jiného, aby věř il něčemu, čemu věř it i nemůže a nechce; naopak, nevěř í-

li,  vyvoď důsledky –  a le  autoritu odbornictví musíme zachraňovat i a musíme 

cvič it i vlastního ducha tak,  abychom vycít ili,  nač  stačíme a nač  niko li.  Také 

náboženství má své odborné problémy, o nichž  mohou rozhodovat i jen lidé 

k tomu praxí a vzdě láním kvalifikovaní.  Nám ostatním nelze než  respektovat i 

jejich odborný soud. Tento respekt neznamená slepou víru; žádný odborník 

není neomylný a žádnému se nepodrobíme bez krit iky.  Nedovedu vyst ihnout i 

krátkou formuli,  jak spojit i vlastní neodvislost  s respektem k autoritě  

odborníka,  ale vidím, že právě  lidé,  kteř í mají smysl pro vedení odborné,  jsou 

velice nezávislí,  kdežto  lidé,  kteř í si o  všem rozhodují sami,  opakují obyčejně  

jen povrchní cizí úsudky.“138 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
Nemluvím o jejím politickém významu; nábožensky jest symptomem rozkladu církevnosti.“ - RÁDL, Emanuel. 
Křesťanství po válce ve světě a u nás., s. 17. 
 
137 RÁDL, Emanuel. Náboženský diletantismus., s. 9. 
 
138 Tamtéž., s. 10-11. 
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Závěr 
 

Poznali jsme, že novodobý odklon od duchovních hodnot  směrem 

k materiálnímu určení č lověka a s t ím spojený vzrůst  jeho sebevědomí zapř íč ily 

samotný vznik války:  „Obecná idea,  která byla pozadím této války, bylo  

pozvolna vyklíč ivš í přesvědčení,  že neexistuje nic jako věčný, objekt ivní smysl 

světa a věcí a že je zálež itost í síly a moci takový smysl realizovat  v tom 

okruhu, který je lidskému dosahu př ístupný.“139 Důsledkem války, která 

v mnohém pozměnila nejen organizační tvář Evropy, ale i její společenské 

poměry,  byl v prvé řadě  silný nacionalist ický a sociální radikalismus, který se 

nevyhnul ani naš í vlast i.  

Pozice nově  vzniklého československého státu uvnit ř Evropy nebyla po 

první světové válce př íliš jednoduchá, český národ narazil na velká úskalí ve 

snaze definovat  sám sebe, nalézt  svou ident itu.  Občané první republiky nadšeně  

oslavovali samostatnost pociťujíce silné vlastenecké vzepjet í,  které však 

nestálo na př íliš pevných a oprávněných základech. V důsledku pouhé negace a 

agitace odmítali vše cizí,  vše rakouské, včetně  katolictví.  Vůbec otázka 

náboženská stala se otázkou v posledku polit ickou; otevření oken do 

integrované Evropy bránil mocenský monopol katolické církve: „Katolicism se 

svou velkolepou církevní organizací zř ídil nejvyšš í typ teokracie,  

papocésarism. […] Moderní stát  se víc a víc posvětšťuje,  přejímá kontrolu celé 

společenské organizace; zprvu abso lut ist ický a autoritat ivní,  jako byla 

teokracie,  přechází víc a víc v režim konst ituční,  prodemokrat ický a 

demokrat ický.“140 Tomuto odporu vůči katolické organizaci se Rádl nebránil,  

dožadoval se však nabídky adekvátní alternat ivy a jak již  víme, Masarykova 

koncepce demokracie humanity tato jeho očekávání nesplňovala: „Humanitní 

program př íliš ustupuje pozit ivismu, je př íliš realist ický, př íliš „jen lidský“ a  

tedy nahodilý.  Stát  jako nástroj pro národní ideály nemá pevné cíle,  proto, že 
                                                
139 PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. 1. vyd. Praha : Academia, 1990. 164 s. ISBN 80-200-0263-
4., s. 128. 
 
140 ČAPEK, Karel. Hovory s T. G. M., s. 256. 
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tyto ideály jsou nahodilé,  př íliš hmotné,  svět ské.  Národ tu svým cílem přerůstá 

sám sebe a jeho základem je konec konců  egoismus, …“141 Avšak následkem 

odstraňování církevní organizace byly ještě  více oslabeny hodnoty křesťanské,  

na jejichž  základě  stála a  stojí celá západní Evropy. Pot lačování tohoto 

křesťanského dědictví je dle Rádla podstatou oné krize moderního č lověka. 

Idea národního státu nemůže jej nahradit,  národ ani stát  nejsou přeci cílem 

veškerého společenského úsilí,  nelze jim vše podř ídit 142,  nebo snad ano? „Tuto 

je nebezpeč í pro budoucnost  národních  států:  jsou dítětem XIX. stolet í,  dítětem 

ideo logie,  která už  překročila  vrchol svého života a která nedává ideálů  pro 

budoucnost, …“143,  že by sám Rádl nevěř il v budoucnost první republiky? 

Národ i stát  jsou prostředky k vyšš ím cílům. Podstata a smysl národa 

tkví dle Rádla v oblast i duchovní,  mravní a myš lenkové; národ je duchovní 

jednotkou lidstva.  A tento národ musí být  organizován, musí být  tvořen 

občany, kteř í stojí pod zákony, kteř í se poddají autoritě ,  avšak autoritě  vyšš í,  

ne pouhému č lověku, natož  člověku př írodnímu, č lověku Rousseauově .  Př írodní 

č lověk je ve své podstatě  člověkem myt ickým, č lověkem, který se nechá vláčet  

osudem; myt ickému světu je dán smysl a srozumitelnost skrze démony č i bohy,  

kteř í stojí nad č lověkem. Není to  člověk, kdo stojí v centru dění,  to  bohové 

určují jeho ž ivot: „Je to  nanejvýš konkrétní ž ivot,  kterému nepř ichází na mysl i 

nic  jiného než  ž ít  (jakožto  cíl) ,  ostatně  tak naplněný obstaráváním toho 

nejbližš ího každodenního chleba a využ it ím toho, co poskytuje okolí,  že plnění 

této úlohy naplňuje skoro úplně  každodenní rozvrh.“144 Hlavním prostředkem 

k udržení ž ivota, který je neustále ohrožován smrt í,  stává se práce.  Tento 

„ž ivot  v samozřejmost i“,  kdy problematičnost  je př ítomna, ale pouze ve 

skrytost i,  má i svů j vyšš í stupeň,  kdy se tento př írodní č lověk stává usedlým a 

zakládá společenství,  která vylučují samostatnost jednot livců  i malých skupin a 

                                                
141 RÁDL, Emanuel. Válka Čechů s Němci., s. 272. 
 
142 Nespočetněkrát setkáme se v Rádlových statích, článcích, knihách s oním zvoláním: „Dávejte, což jest císaře 
císaři, a co Božího Bohu!“, které ve stručnosti velmi chytře vystihuje jeho vlastní postoj. 
 
143 Tamtéž., s. 272. 
 
144 PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin., s. 31. 
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obezřetněji zajišťuje podmínky pro budoucí ž ivot.  Díky tomuto 

organizovanému ž ivotu,  kde není ž ivot  jen pro život,  otvírá se člověku možnost  

ž ít  i pro něco jiného; č lověk pociťuje bezpečí uvnit ř  své rodiny a otvírá se 

veřejnému, otvírá se πολις:  „Protože rodina je původním místem práce,  rozvíjí 

se polit ický ž ivot,  život  v polis,  sice na nutném podkladě  rodinného oikos 

(domu, domácnost i) ,  ale  v prot ikladu k jeho uzavřenému generat ivnímu 

soukromí a vů lí k veřejnost i,  která je kontinuitou, již  tvoř í a udržuje svobodná 

lidská akt ivita.  Tato nová lidská možnost  spočívá ve vzájemném uznání 

rovných a svobodných, uznání,  které musí být  stále konáno, v němž  akt ivita  

nemá ráz vynucené námahy, jakou je práce,  nýbrž  manifestace dobrosti , 

předvedení toho, čím č lověk může být  v závodu se sobě  rovnými. To však 

znamená zároveň:  bytostně  žít  niko li ve způsobu akceptace,  nýbrž  iniciat ivy a 

přípravy,  vyhlížení příležitosti k činu,  naskytujících se možnost í; …“145 

Č lověk se již  nespokojí s pasivním př ijímáním smyslu a s předem danou 

odpovědí,  už  není pouhým pracujícím pozorovatelem všeho dění,  už  nespoléhá 

na mýtus a  t radici,  s pocitem svobody sám problematizuje byt í,  sám se táže: 

„Západní duch a světové dějiny jsou spjaty ve svém vzniku: je to  duch 

svobodného osmyslování,  je to  otřes života pouze akceptovaného a jeho jistot,  

spolu s t ím nových možnost í ž ivota v této otřesnost i,  t j.  filosofie.  Tím však, že 

filosofie a duch polis spolu úzce souvisí tak,  že duch polis posléze přež ívá 

ustavičně  v podobě  filosofie,  má toto part ikulární dění,  vznik polis,  univerzální 

význam.“146 Otřesem všeho jistého člověk nic neztrat il,  naopak získal: polit ický 

ž ivot  dal č lověku možnost  rozhlédnout  se kolem sebe, zamyslet  se nad světem 

a začít  se tázat.147 Člověk pochopil,  že dosavadní ž ivot  byl ž ivotem úpadkovým 

a že existuje i jiná možnost, jak s ním nalož it .  

                                                
145 Tamtéž., s. 52. 
 
146 Tamtéž., s. 57-58. 
 
147 Jan Patočka spatřuje v tomto momentu otřesu počátek dějinnosti (i Rádl považuje mýtus se zcela nedějinný), 
člověk politický je pro něho od počátku člověkem dějin, tyto dějiny však nemají žádný konečný smysl, neboť 
podstata možnosti zproblematizování tkví v neustálém hledání, v neustálém kladení si otázek. 
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V polis pak žijí i lidé,  kteř í skrze problematičnost  nereflektují jen sebe 

sama, ale směřují své působení i na věci obecné; péče o duš i není jim jen 

prostředkem k sebepoznání,  ale míř í výše k společnému ž ivotu v obci.  T ito  lidé 

se starají o  obec, o její dobro, o život  polit ický v nejhlubš ím smyslu.  Filosofie 

a polit ika vyvěrají tedy ze stejného pramene; sám Platon dožadoval se,  aby 

„polit ická moc a filosofie spadly v jedno“,  králové a panovníci mají se pak 

nálež itě  a upř ímně  oddávat filosofii.  I  z toho důvodu je pro Rádla doba 

poválečná dobou úpadkovou, nejen že se navrací skrze stále působící myš lenky 

romant ismu k myt ickému způsobu myš lení,  a le navíc svým důrazem na stát  a 

národ povyšuje polit iku nad filosofii a nejen nad ni.  Vždyť  je  více než  patrné, 

že krize moderního člověka, krize náboženství,  krize demokracie má své 

kořeny i v tomto př ílišném přeceňování polit iky: „Není,  t .  j.  nemá být i 

poslanec pánem vzdě lance,  nýbrž  vzdělanci mají diktovat i úlohu polit ikům!“148 

I  Jan Patočka chápe 20. stolet í jako období celosvětového úpadku. Pohyb 

dějin vyúst il tam, kde začal: moderní člověk je opět  ve vleku svého 

sebeobstarávání,  opětovně  lpí na práci jako základním prostředku k udržování.  

A právě  tato chvíle si žádá nových otřesů, žádá si lidí,  kterým osud obce není 

lhostejný a kteř í porozumě li:  „Duchovní č lověk však vždy chápe, a jeho  

pochopení není pouhé konstatování fakt,  není „není objekt ivní“ vědění,  i když  

musí objekt ivní vědění ovládnout  a zařadit  do oboru toho, co je jeho věcí a nad 

č ím má převahu. […] Nebude stavět  pozit ivní programy, nýbrž  bude 

promlouvat,  jako Sokratovo daimonion, ve varováních a zákazech. Musí a může 

vytvoř it  duchovní autoritu a stát  se duchovní mocí,  která by doháně la  válč íc í 

svět  k jistým omezením, a tak znemožňovala jisté činy a opatření.“149 Kdo jiný, 

než  ten,  jehož  kladný vztah k polis je  předurčen, mě l by se stát  oním 

duchovním č lověkem, odkrýt  problematičnost  a s naléhavost í a kr it ičnost í 

v hlase promlouvat k veřejnost i.150  

                                                
148 RÁDL, Emanuel. Krise inteligence., s. 16. 
 
149 PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin., s. 52. 
 
150 Sám Masaryk svým příchodem „otřásl“ Prahou. Neboť nebyl zatížen domácími stereotypy, měl prostě 
nadhled, byl schopen dohlédnout dále než politická reprezentace českých podnikatelských a finančních kruhů a 
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Nemě l právě  toto za cíl VIII.  filosofický kongres konaný v Praze roku 

1934, jehož  vedením byl Rádl pověřen? Podíváme-li se na prohlášení Rádlovy 

skupiny pozorněji,  z jist íme, že jejich inspirace Platonem a Masarykem151,  není 

vůbec náhodná. Rádl si uvědomuje ztrátu někdejš í síly idejí,  zt rátu výchovné 

funkce filosofie,  krizi současné inteligence,  která se silně  odklonila od svého 

poslání.  Proto vyzývá své kolegy k jejich obnovení,  př ipomíná a nast iňuje,  

jakou opravdovou funkci mě la by filosofie ve veřejném ž ivotě  zastávat  a jak 

právě  oni mě li by napomáhat  realizaci jejích úkolů .  

Rádlova skupina tedy předkládá sjezdu své filosofické principy tvoř íc í 

základ její veřejné č innost i,  které se netají kr it ikou současné domácí i světové 

filosofie.  Filosofie stala se dekadentním produktem současného excesivního 

intelektualismu, který nebere ohled na prakt ické objednávky civilizovaného 

ž ivota.  Tento excesivní intelektualismus je charakterist ický logickou přesnost í 

a systematičnost í,  s kterou regist ruje a  interpretuje pouhá fakta; můžeme se 

s ním setkat  ve dvou podobách: jako ultrapozit ivismus (E. Durkheim a E. 

Mach) a jako romant ický iracionalismus v duchu velikánů  Hegela,  Nietzscheho, 

Dilthaye a Bergsona. Následně  je  zřejmá neschopnost  každé takovéto filosofie,  

stavící na extrémním objekt ivismu, vést dopředu veřejný ž ivot  (a to jak 

v teorii,  tak v praxi); místo toho vede k anarchist ickým a revo lučním 

výst řednostem. 

Ve filoso fii současnost i existují dle Rádla dva duchovní proudy:  

přetrvává ještě  dědictví západní filosofie (anglosaská,  francouzská a částečně  

ita lská) v kontrastu k německé filosofie 19. stolet í.  Západní filosofie klada 

důraz na chápání,  porozumění,  na praxi,  na pokrok humanity,  na lidskou 

                                                                                                                                                   
pokládat otázky, které vlastně ani nikdo nechtěl slyšet v obavě sáhnout si do vlastního svědomí. Je svým 
způsobem pro českou kotlinu symptomatické, že ti, co přinášejí pokrok, posun, ať již v oblasti ekonomické, 
poltické či obecně kulturní, nebývají doma proroky: „Stojí ostatně za povšimnutí, že každý, kdo kdy opravdu 
zahýbal českými dějinami a v Praze dosáhl opravdového vlivu – od Milíče z Kroměříže přes Palackého 
k Masarykovi – vlastně nikdy nevyrostl přímo z pražské atmosféry. Pražané sice určují každodenní vnitřní 
atmosféru a ráz každé uzavřené české přítomnosti; ale dějiny Prahy dělají Moravané, Jihočeši, Slováci.“ - 
MACHOVEC, Milan. Tomáš G. Masaryk., s. 89. 
 
151 Rádl později přiznal, že prohlášení psal vědomě v Masarykově duchu, neboť příspěvky, které do té doby 
obdržel jej silně postrádaly (Rádl tehdy ještě nevěděl, že Karel Čapek vystoupí s volnou citací Masarykových 
„Hovorů“). 
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svobodu pod zákonem, na civilizaci.  Německé filosofie naopak zakládá svá 

stanoviska na inst inkt ivním iracionalismu, věř í v geniálního tvůrčího ducha, 

v nevázanost zákonem, v nadč lověka, v kmen, v krev. Současná filosofie trpí 

absencí vůdč í a uznávané filosofické ideologie,  neboť ideály osvícenské byly 

opuštěny ve prospěch novohegeliánství,  nietzscheánství,  bergsonimu a 

freuedismu. Rádlova skupina proto vybízí k obnovení tohoto osvícenského 

pathosu, právě  proto, že si uvědomuje jeho nedostatky, chce začít  znovu od 

něho. Míní se též  navrát it  k filosofii praktické,  která vyrůstá z reálných potřeb 

každodenního života,  k filosofii,  která je reprezentována takovými jmény jako 

Sokrates,  Sv. August i,  Bacon či J.  St. Mill.  

Filosof ve službách prakt ické,  demokrat ičtějš í filosofie,  nemě l by brát 

objekty své pozornost i z knih a z abstraktních spekulací; Rádl zde opětovně  

vzpomíná, jak novodobá civilizace přecenila př írodní vědy; mě l by se zúčastnit  

všude tam, kde lidé bo jují ve jménu víry,  a pokusit  se pomoci svou filosofií.  

Filosof,  „vůdce světa“,  by mě l odmítnout  vulgární podobu současné polit iky a 

posouvat veřejný ž ivot v obci směrem kupředu tak jako Sokrates. Měl by 

porozumět  intelektuálním a duchovním potřebám prostých lidí a  poskytnout 

veřejnost i správné směrnice pro orientaci ve veřejném ž ivotě.152 Filosofie tedy 

má být  tomuto „mistrovi a služebníkovi“ v prvé řadě  nást rojem k splnění jeho  

věčného poslání na tomto světě; mě l by k ní př istupovat  navýsost  zodpovědně  a  

nést  následky svého učení.  Filosofie,  tento báječný výdobytek lidského ducha,  

neexistuje kvů li filosofovi,  ale existuje proto, aby sloužila lidem; v tomto 

smyslu chápe Rádl i „národní filosofii“.  

Prot i soudobému pesimismu, pasivismu a relat ivismu pokoušejícím se 

odosobňovat filosofii a vyhlásit  filosofa za pouhé médium, staví Rádlova 

skupina víru v znovuobnovení vedoucí pozice filosofie v rámci individuálního i 

veřejného ž ivota,  víru v úspěšnost  filosofické práce,  pokud je správně  vedena,  

víru,  že „pravda musí vždy zvítězit“.  Pravda, kterou Rádl učinil ohniskem 

                                                
152 Proto by nejen obsah samotné filosofie, ale také její forma měly nabýt přístupnější a populárnější podoby. 
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svých úvah, je  nejvyšš ím zákonem filosofie,  není fixovaným celkem,  jednotou, 

ale výzvou, že něco má být  vykonáno …  

Rádl hovoř í o  spolehlivém dualismu, tedy o fundamentálním 

antagonismu mezi viditelným světem a světem pravdy. O této pravdě  nelze 

ještě  ř íc i,  že existuje153,  ale my o ni musíme usilovat  a t ím ji uvádět  v život. 

Tato pravda je oním mravním řádem, který je nad námi,  který spočívá 

v př ikázání „t y máš“.  Rádl věř í,  že každý lidský ž ivot  má předem určený svů j 

c íl a úkolem č lověka je jej naplnit  skrze práci pro společnost: „Tu tedy prorok, 

filozof,  básník,  podnikatel,  polit ik nejsou jen č leny národa, který jim zaručuje 

svobodu jejich nahodilého způsobu života, nýbrž  je jich č innost  má jedině  tehdy 

smysl ,  jest liže jejím účelem jest  práce pro společnost.  Podle tohoto pojet í má 

každý člověk poslání na tomto světě; není to jen nahodilý zjev,  není to  jen 

ž ivoč ich dvounohý a rozumný, nýbrž  jest  určen, aby světu pomohl; není svým 

pánem, nýbrž  s luhou svého poslání; minul se cílem ž ivota,  jest liže svého úkolu 

neplní.  Podle tohoto pojet í jest  sice svědomí každého jednot livce posledním 

soudcem jeho činů ,  ale jednání lidské nemíř í tu do vzduchoprázdna, nýbrž  

vztahuje se na jiné lidi; jedinec bez společnost i,  bez rodiny, bez vlast i,  bez 

církve, bez státu není pravým č lověkem. Ale i naopak, společnost,  národy a 

státy žijí jedině  touto spoluprácí jednot livců .“154 

Tento dualismus je tedy pramenem lidského života a každý č lověk se 

musí rozhodnout,  zda se mu otevře či ne; neotevře-li se však nebude nikdy 

v souladu sám se sebou, neboť bez této pravdy lidský ž ivot  nemá smysl:  

„Uč inil jsem si o  ní tento obrázek, vláda morálnost i závisí na morální centrále 
                                                
153 „Převratnost této jediné věty resp. myšlenky, která se skrývá, spočívá v tom, že ona „idea“ resp. absolutní 
„zákon, ty máš“ už nejsou chápány jako daná skutečnost, jako nějaká pravá, absolutní jsoucna, jako něco, co 
odedávna a vždycky „jest“, nýbrž jako cosi, co v dané situaci „má být“, co se má stát, co se má udělat, přesněji: 
co já sám (osobně) mám podniknout a co nemohu a nesmím zástupně na nikoho přesunout. Už v Dějinách 
filosofie jsme se mohli dočíst, že to, co „má být, je původcem toho co jest“. Jestliže však tímto původcem všeho, 
co jest, je „něco“, co není, tj. co není žádným jsoucnem, znamená to, že to není ani žádným jsoucnem 
nadčasovým a mimočasovým. A pokud to je spjato časem, pak to může znamenat jen jediné, totiž že to „není“ 
v tomto smyslu, že to „ještě není“, tedy že to „přichází“, a to z budoucnosti. Patočka byl Rádlovu  myšlenkou 
reinterpretace Platonových idejí jako platných, závazných, účinných, ale nejsoucích, inspirován k několika 
esejům z období tzv. negativního platonismu, ale ani on nedomyslil tento koncept dost do hloubky právě 
v ohledu časovém.“ - HEJDÁNEK, Ladislav. Filosofický odkaz českého myslitele., s. 88-89. In RÁDL, 
Emanuel. Útěcha z filosofie. 6. revidované vyd. Praha : Svoboda, 1994. 90 s. ISBN 80-205-0399-4. 
 
154 RÁDL, Emanuel. O německé revoluci., s. 31. In O německé revoluci, K politické ideologii sudetských Němců. 
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lež íc í mimo náš dosah; odtamtud vede jakoby elektrická síť rozvětvující se po 

celých dě jinách lidských a po celé zeměkouli,  lidmi obydlené. Každý č lověk 

jest  jakoby elektrickým vozem s kladkou, kterou se může dotknout sítě . Když  

se jí dotýká, vůz jede,  t j.  světová mravnost vládne nad ním a ř ídí jej; přeruší- li 

se však spojení se sít í,  č lověk stojí nehybně .  Tato síť však není nic 

materiálního, jest  to vláda rozvinutá v prostoru a čase; vláda tak neznič itelná a 

elementární jako sám život .“155 

V první t řet ině  20.  stolet í jakoby se mnoho těchto „kladek rozpojilo“,  

jakoby se lidé rozhodli utvoř it  si vlastní pravdu, být  svými vlastními pány, být  

si svým vlastním zákonem. Rádl velice dobře vytuš il nebezpeč í davové tyranie,  

které ohrožovalo tehdejš í Evropu zejména v rámci faš ist ické hrozby, vědě l,  že 

kult  davu a masovost i může snadno sklouznout  od demokracie k pouhému 

násilí.  O to intenzivně  upomínal na věčnou ř íš i absolutní pravdy a mravnost i,  

žádal,  aby zástupy byly vedeny a vyučovány uvědomě lými vůdci,  tou hrstkou 

duchovních, která prozřela a porozumě la minulost i i př ítomnost i.  Vždyť skrze 

tyto intelektuály může se i č lověk prostý,  drobný, chudý stát  „ryt ířem“:  „Nám 

slabým lidem,  není dáno vzlétnout  na vlastních kř ídlech k nebesům; víra 

v autority,  služba vynikajícím lidem, a třeba i ot roctví,  jsou nám jediným 

prostředkem, abychom se povznesli nad pozemský prach, abychom takto světu 

pomohli.  […] Takové je  poslání slabého, prostého, neznámého č lověka: vírou, 

láskou, službou láme svoji slabost a stává se činitelem vzdě lanost i.“156 

Rádl si přál,  aby práva a svoboda byly pěvně  zabezpečeny pro každého 

č lověka filosoficky i nábožensky. Vždyť tato  absolutní pravda je zároveň  

pravdou polit ickou, filosofickou, náboženskou i vědeckou; mezi těmito 

disciplínami pak Rádl nevidí rozporu, neboť každá míř í za stejným cílem; 

postupně  však u něho neustále roste smysl pro důlež itost  teologie a zjevení,  

kterým v posledku podřazuje i samotnou filosofii:  „Theologie př ipomíná, že 

jen tenkráte lze mluvit  o  pravdě,  když  s i tato pravda své normě  podrobuje i 

                                                
155 RÁDL, Emanuel. Útěcha z filosofie., s. 29-30. 
 
156 Tamtéž., s. 17. 
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rozumovou činnost ,  když  plat í nezávisle na mém rozumu, když  je  soudcem nad 

vyšš ím a nejpeč livě jš ím poznáním lidským; opravdová práce vědecká je možná 

trvale jen z toho předpokladu, existuje- li závazná pravda abso lutní a je- li naše 

pravda pozemská ot iskem a stopou pravdy svrchované, absolutní.  Neboť je- li 

poslední důvod pravdy jen v rozumu a v zákonech lidského myš lení,  lze mluvit  

o pravdě  v plném smyslu slova?“157 Křesťanské teologické myš lení stojí na 

stanovisku, že princip pravdy a norma veškerého života je mimo tento svět  a 

nad ním; toto pojet í věčné pravdy, spravedlnost i a mravnost i zastává i Rádl,  o  

čemž  jsme se přesvědč ili již  výše; plně  se však realizuje jen skrze č lověka a 

jeho uvědomě lé rozhodnut í věř it , spoléhat  se a důvěřovat.  

Masarykovo řešení krize moderního č lověka je taktéž  hluboce 

náboženské, avšak oprot i Rádlovi je jeho pojet í náboženství podstatně  

subjekt ivně jš í.  Masarykovi t radiční,  církevní,  zjevené, zpolit izované 

náboženství nestačí.  Masaryk vyjadřuje požadavek nového náboženství,  avšak 

jak je  u něho zvykem, systematicky jej nepromýš lí a nezpracovává.  

Náboženství je  pro něho v prvé řadě  harmonizující síla v ž ivotě  člověka i 

společnost i,  je centralizující duchovní mocí,  která soustředí veškerý duchovní 

ž ivot a jeho rozmanité prvky a projevy. Masaryk současně  c it livě  zachycuje 

vnit řní jednotu lidského vědomí; nechce jej redukovat  na racionalitu,  chce 

harmonický rozvoj jedince ve všech vrstvách lidské psychiky: „Jak by 

náboženství nebylo slož ité! Zmocňuje se celého člověka, jeho mysli,  c itu i 

č inů ,  celého jeho života; zmocňuje se národů  a celé společnost i: veškerá 

kultura může být  náboženskou, jak to  vidíme u Řeků  a  Ř ímanů  a nejdokonale ji 

ve středověku. Nic není tak tvoř ivé,  nic tak úhrnného jako náboženství.“158 

Př ijet í náboženství a  s ním spojené harmonie je svobodnou volbou; 

moderní č lověk si může vybrat  mezi zoufalstvím a modlitbou. A jako lze z 

vnit řní zkušenost i explikovat celý svět , je  možné z ní vyvodit  i jistotu Boha. 

Skrze žitý vztah k Bohu a k celku světa člověk přesahuje sebe sama, zmocňuje 
                                                
157HROMÁDKA, Josef L. Problém pravdy v myšlení theologickém., s. 61. In HROMÁDKA, Josef L. Theologie 
a církev. 1. vyd. Praha: Vydala Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká, 1949. 398 s. 
 
158 ČAPEK, Karel. Hovory s T. G. M.., s. 199. 
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se skutečnost i vyšš ího řádu. Duchovní ž ivot člověka je nemyslitelný bez 

nadě je,  věčnost i,  bez víry v osobního Boha a v nesmrtelnost  duše.  Prožitek 

Boha také zprostředkovává et icky hodnotný vztah č lověka k člověku 

projevující se v č inné lásce k bližnímu, která překonává osamocenost  jeho  

individuálního byt í.  Jistota transcendentna tak vytvář í možnost lidských hodnot  

založených na mravnost i.   

Oba myslitelé,  Masaryk i Rádl,  kteř í se opravdu bytostně  zhost ili své 

role intelektuála odpovědného za život  v obci,  shodují se na rozhodujícím 

postavení náboženství jako stmelujícího prvku uvnit ř  společnost i,  který je  

schopen dovršit  duchovní i kulturní ž ivot  člověka a stát se mu celoživotní 

oporou. Oba spatřují v mravnost i hlavní složku náboženství,  protože žít  mravně  

je pravé uct ívání Boha, kdo žije láskou k bližnímu, ten také nese odpovědnost 

za své jednání.  Ale nalezneme mezi nimi i značné rozdíly.  Na jedné st raně  

Rádl,  který se pokouší vzkř ísit  tradiční křesťanské hodnoty a ideály,  pročež  

klade důraz na studium teologie.  Na druhé straně  Masaryk jako tvůrce projektu 

moderního, tedy nezjeveného náboženství humanity,  který vědomě  opoušt í 

dosavadní historické formy náboženství.  

Není snadné rozhodnout,  který z těchto př ístupů  lépe by vyhovova l 

současnému č lověku. Mě  osobně  Masaryk svým východiskem překvapil,  dř íve 

jsem ho vnímala jako velkého odpůrce všeho subjekt ivního, spíše jako 

pozit ivist ického vědce, on však dovedl povýš it  náboženství na úroveň  

krit ického vědeckého přesvědčení,  které vyvěrá z osobního niterného prožitku 

č lověka k Bohu i k druhému č lověku. Rádl na mě  naopak zpočátku působil jako 

silný subjekt ivista díky svému důrazu na jednot livce a jeho každodenní st řet se 

skutečnost í,  avšak teď mi př ipadá, že tuto problemat iku nahlíž í spíše jako 

jakýsi objekt ivní pohyb idejí.  Je tedy opravdu nesmírně  těžké si mezi nimi 

vybrat.  Masaryk je  mi sympat ický svou niternost í,  avšak není jeho důvěra  

v č lověka až  př íliš velká? Rádl se odloučil  podstatně  více od tohoto světa skrze 

svou „absolutní pravdu“,  avšak nezdá se základ, na kterém staví,  přeci jen 

pevně jš í? 
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Summary 
 

 

 

„Moc a bezmoc“  

- 
Emanuel Rádl o odpovědnosti intelektuála za život v obci 

 

 

 

“Power and powerlessness” 

- 
Emanuel Rádl on the intellectual’s responsibility for a life in polis 

 

 

Niko la Rusová 

 

 

 

 

Through his philosophy Emanuel Rádl reminds the world of the t rue role 

of the intellectual in po lis.  Philosophy should become more pract ical and 

therefore also more democrat ic and serve people above all else.  The 

philosopher as its dedicated servant , should then listen to the needs of the 

common man and provide the public guidelines for orientat ion in public life.  

Philosophy should not  be mere abstract speculat ion, but  a responsible and 

conscient ious promoter of truth,  just ice and morality.  

 

 


