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Posoudit tuto disertaci představuje pro historika vědy nelehký problém. Obecně řečeno 

úvodem: autor prokázal zevrubné znalosti Goethových názorů na živou přírodu a dokázal je 

přesvědčivě interpretovat, na druhé straně však z hlediska dějin vědy jeho prezentace se opírá 

jen o málo pramenů (kromě Goethových spisů) i sekundární literatury a je tak historicky 

nezakotvená. Lze pochopit, že autor odvážně volil svou vlastní interpretaci založenou na 

nutném základě – studiu Goethových názorů na živou přírodu, což podle mého názoru 

skutečně dokázal, neboť množství sekundární literatury o Goethově přírodovědě je nezměrné 

a pokus o vyrovnání s ní by byl vždy jen omezený. Podtitulek práce také hovoří výslovně o 

implicitních filosofických východiscích Goethových přírodovědeckých studií. To je 

pochopitelné. Nicméně je také mou povinností poukázat na to, že takto, bez korekcí a 

diskursu se autor mohl ubírat i nesprávným směrem, nemluvě o tom, že práci historikové 

vědy vyloučí z diskursu. 

Rozvrh De Vriesovy disertace je logický: postupuje od základů Goethova myšlení ve 

vývoji novověké přírodovědy (s.1 nn.) k určitému „zasvěcení“ do Goethova myšlení na 

příkladu Fausta (s. 20 nn.) k pojednání o jednotlivých částech Goethovy reflexe živé přírody: 

nejprve obecně (s. 25-31), pak o botanice (s. 32-56), o živočišné říši (ss. 57-85; zde je důležitá 

pasáž o evolucionismu), o metodologii Goethovy přírodovědecké práce (s. 86-94), o vztahu 

Goetha ke klasickému Řecku a jeho myšlení (s. 95-115) s důrazem na nalezení společných 

rysů ve starořeckém a Goethově stylu myšlení a posléze o Goethově gnozeologii (s. 116-23). 

Závěrečná úvaha však bohužel schází (snad autor za určité završení pokládal poslední část, 

týkající se gnozeologie, což ovšem splňuje jen zčásti) . 

Za důležité pokládám zejména závěrečné partie III. části, kde autor analyzuje 

Goethovo pojetí živé a neživé přírody v souvislosti s vnímání a racionální konstrukcí, ideou a 

typem. Tento výklad je velmi podnětný. Jako druhé jádro de Vriesových úvah mě zaujal jeho 

pokus o nastínění zásad evoluční teorie v Goethově duchu (s. 81 n.), jenž podle mého náhledu 

výborně vystihuje Goethovo uvažování (ovšem nejen jeho; tehdy by je mohli sdílet i jiní 

přírodovědci). Vynikající je spojení Goethova přírodovědeckého evolucionismu s historickým 

evolucionismem Herderovým. Za zdařilý pokládám výklad o smyslu Goethovy básně o 

metamorfóze rostlin (s. 53 n.) anebo interpretaci Goethova předmětného myšlení 

(gegenständliches Denken, s. 93). Aniž bych dále analyzoval myšlenkový obsah autorových 

úvah a závěrů, k nimž došel, domnívám se, že kvůli tomuto jádru studie si práce zaslouží 

pozornosti při obhajobě. 

Jádro autorova výkladu však vede k určitým problémům, které se pokusím nyní 

naznačit ve formě otázek, jež by kolega de Vries měl zodpovědět při obhajobě. (1) Proč 

v prolegomenách neuvedl B. Spinozu, jenž Goetha, jak soudí dosavadní historická literatura, 

významně ovlivňoval? Již r. 1770 si Goethe v dennících poznamenal, že oddělovat Boha a 

přirozenost věcí je nebezpečné a že „die Seele erkennen wir nur mit Hilfe des Körpers, Gott 

nur durch Einsicht in die Natur.“ Tato spinozovská zásada se podle mého úsudku stala pak 

vůdčím pravidlem pro Goethův přístup k přírodě a jejím tajemstvím. (2) Mezi současnými 



filosofy, kteří byli Goethovi blízko, uvádí autor (a nejvíce se jim věnuje) Kanta a Hegela. Nic 

proti tomu, ale myslím si, že Goethe byl více ovlivněn Schellingem než Hegelem. Ostatně 

sám Goethe v druhé části básně Nový Alcinous jmenuje trojlístek Kant, Fichte, Schelling jako 

„die nächsten Geistsverwandten.“ (3) V souvislosti s gnozeologií a metodologií Goethových 

přírodovědeckých pojednání se autor často zaobírá vnímáním (to má význam pro to, co autor 

nazývá „fenomenologickou metodou“, např na s. 89 nebo 94). Zde si nemohu odpustit 

„vlastenecký“ poukaz na Purkyňovu heautognosii (později nazývanou „exaktní 

subjektivismus“), které si Goethe velice cenil. (4) Je autorův výklad skutečně založen jen na 

studiu Goethových spisů bez přihlédnutí k interpretacím v sekundární literatuře – zde 

připomínám pro tematickou blízkost aspoň práce M. Trappové (1949) a A. Portmanna (1956), 

jejichž vývody se mi zdají blízké autorovým, ale nejsou citovány? Podobně je otázka, do jaké 

míry ovlivnil autorův výklad morfologie rostlin interpretace W. Trolla (1926)? (5) Možná, že 

jsem nečetl dosti pozorně, ale postrádám ve výkladu důležitý moment Goethovy metodologie: 

srovnání vědecké hypotézy s básní. (6) Autor v souladu s podtitulem své práce se věnuje 

hlavně Goethovým idejím přírody a jejich jevů; je však zřejmé, že Goethe byl do značné míry 

ovlivňován empirickými nálezy soudobé přírodovědy a pochopitelně i jejich nositeli, jak 

dokládá třeba O. Krätz. Souvislost obou sfér je sice vysvětlena v posledních částech disertace, 

uvítal bych však více zřetele k pracím Goethových současníků – přírodovědců (např. Oken, 

Ritter, Novalis…).  

Nyní k metodě práce v souvislosti s metodologií historie vědy. V tomto ohledu je 

předložená disertace velice neuspokojivá. Již v první části lze se zarazit: podle odkazů se tu 

opírá jen o Steinera (ten je autorovi průvodcem i při analýze Goethových spisů a lze asi 

oprávněně soudit, že autor je přívržencem antroposofie; nic proti tomu!) a Hemlebena. 

Podobně autor zatajil, o jakou literaturu se opírá jeho výklad darwinismu a příbuzných 

evolučních teorií, pokud jde o souvislosti s řeckými filosofy, opírá se vlastně jen o Dietze… 

Tak bychom mohli pokračovat dále. Jádro práce, opírající se o analýzu Goethova podání je 

sice bohaté na odkazy, ale z hlediska knihopisného jsou tyto často nedostatečné. Mnohé by 

snad mohl napravit souborný soupis použité literatury, jaký je jinak všeobecně vyžadován u 

studentů, obhajující práce nižší kategorie.  

Závěrem: disertace by mohla být v předložené formě odmítnuta z důvodu formálních 

nedostatků, nicméně se přimlouvám k připuštění k obhajobě, neboť pokládám její jádro za 

velmi dobrou interpretaci Goethova přírodovědného snažení. Musím však zdůraznit svou 

omezenou kompetenci – disertace patří do domény historie idejí, ne historie vědy. Je na 

komisi, aby v diskusi se pokusila blíže seznámit s autorovými vývody a jejich prameny. 

Nesdílím vždy steinerovskou interpretaci Goethovy přírodní filosofie, ale vcelku je mi 

„goetheanismus“ v konfrontaci s přemírou kvantitatismu a experimentalismu moderní vědy 

sympatický, asi v tom smyslu jak jej chápal Portmann, jehož si dovolím zde ocitovat: „Nicht 

die zurückhaltende Forschungsweise Goethes, sondern die aggressivere Naturforschung hat 

das Gesicht der späteren  und unrer eigenen Zeit bestimmt.“  

V Praze 12. července 2011     

Doc. prom. biolog Jan Janko, CSc.   


