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Úvod 

 

 Bakalářská práce s názvem Emanuel Rádl, jeho pojetí filosofie a výchovy se 

bude zabývat některými filosofickými a výchovnými otázkami Emanuela Rádla, 

českého biologa a filosofa přelomu 19. a 20. století. Práci jsem si vybrala z toho 

důvodu, že mě Emanuel Rádl velmi zaujal svým kontroverzním postavením 

v tehdejší společnosti, ve které se nebál prosazovat své názory a oponovat i 

takovým osobnostem, jako byl například T. G. Masaryk (kterého ovšem na druhou 

stranu velmi obdivoval). Zároveň mi přišel zajímavý způsob jeho práce, ve které 

často vychází z prací svých předchůdců i současníků, důsledně prochází různé 

prameny a kriticky je komentuje, případně vyzdvihuje a rozvíjí jejich myšlenky 

dále. Zároveň si také myslím, že jeho přínos je veliký i v souvislosti s budováním 

nového českého státu, protože v této otázce (a obecně v otázce národa) se také 

angažoval. 

 Cílem mé práce tedy bude postihnout některé Rádlovy základní filosofické 

myšlenky, které ve své době vzbuzovaly značný zájem a ohlas (ať už negativní 

nebo pozitivní). Zaměřím se především na ta témata, která mi v dobovém kontextu 

první poloviny 20. století připadají nejaktuálnější, to znamená na témata spojená 

s legitimizací a celkovým utvářením nového českého státu. V souvislosti 

s Rádlovým kontroverzním postavením ve společnosti se budu také v závěru práce 

věnovat tomu, jak byl Rádl se svými myšlenkami ve své době přijat.  

 Hlavní literaturou využitou v této práci je Rádlova Útěcha z filosofie a dále 

jeho dílčí spisy zabývající se vždy jednou konkrétní problematikou či osobností. 

V závěrečné kapitole budu vycházet především z díla L. J. Hromádky Don Quijote 

české filosofie: Emanuel Rádl, ale také z další literatury a autorů, kteří o Rádlovi 

pojednávají, konkrétně z díla Šimony Löwensteinové a Jana Patočky. V neposlední 

řadě budu čerpat také ze stati Naděždy Pelcové ve sborníku Česká vzdělanost 

v Evropě I, ze sborníku Emanuel Rádl – vědec a filosof a z dalších pomocných 

zdrojů. 

 V první kapitole se budu zabývat životem Emanuela Rádla, jak ho tento 

život mohl ovlivnit při jeho práci a již nastíním problematiku rozporů mezi Rádlem 
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a dalšími výraznými osobnostmi. Ve druhé kapitole se zaměřím na Rádlův pohled 

na současný stav filosofie, jednotlivě zmíněny budou i některé do té doby 

filosofické velmoci. Ve třetí kapitole budu pojednávat o pojetí hrdinství v očích 

Emanuela Rádla, konkrétněji rozpracuji Rádlův obdiv k T. G. Masarykovi, ale také 

jejich vzájemné rozpory, a dále v této kapitole bude zmíněn Rádlův vztah k J. A. 

Komenskému. Čtvrtá kapitola bude kapitolou zabývající se tématem velmi 

aktuálním pro první polovinu 20. století – bude se jednat o problematiku národa a 

také o otázky, na jakém principu by měl být podle Rádla správný národ založen. 

Pátá kapitola bude úzce souviset se čtvrtou, zde se zaměřím na Rádlovo pojetí 

rasových teorií a jeho vztah k nim. V šesté kapitole se pokusím vystihnout základní 

myšlenky Útěchy z filosofie, především půjde o problematiku morálky. Závěrečná 

sedmá kapitola se bude věnovat již zmíněnému přijetí Rádla soudobou společností. 
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1. Život E. Rádla 
 

 

Emanuel Rádl se narodil 21. prosince 1873 v Pyšelích u Prahy. Po 

dostudování na domažlickém gymnáziu začal studovat na Filosofické fakultě 

Univerzity Karlovy, kde později sám vyučoval a kde se roku 1919 stal profesorem. 

Když byla fakulta rozdělena na Filosofickou a Přírodovědeckou, Rádl se přiklonil 

spíše k přírodovědě a na této fakultě se zaměřil na dějiny přírodních věd a přírodní 

filosofii. 

Rádl byl přívržencem Masarykovy realistické filosofie, což ho také v roce 

1919 vedlo k založení Realistického klubu společně se Zdeňkem Nejedlým. Ten 

měl navazovat na tradice České strany realistické, později ovšem došlo k rozdělení 

klubu na skupinu kolem Rádla a na skupinu kolem Nejedlého.1 Postupem času se 

však stále více stavil proti Masarykovi, kritizoval poválečné snahy o založení státní 

legitimity pouze na tradici i některé další principy, které tehdy Masaryk prosazoval: 

„Tuto Rádlovu kritiku hlavních zásad nového Československa Masaryk vnímal 

úkorně, osobně se jí cítil uražen a s Rádlem se rozešel.“2 

V letech 1922 až 1923 se vydal na cestu kolem světa, aby se seznámil 

s východním způsobem myšlení. Z této cesty později vzešlo jeho dílo Západ a 

východ. Mimo tuto cestu se také v zahraničí často účastnil mezinárodních sjezdů a 

konferencí a v roce 1934 byl právě díky Rádlovi uspořádán mezinárodní filosofický 

kongres také v Praze, který ovšem nenaplnil taková očekávání, jaká Rádl měl. 

Rádl publikoval do značného množství časopisů, napsal desítky spisů a 

angažoval se v mnoha nejrůznějších organizacích zabývajících se tématy 

filosofickými, teologickými, politickými i přírodovědnými. V roce 1935 ovšem 

onemocněl chorobou, která ho na několik let vyřadila z činnosti i z veřejného 

života. Právě v této době začal psát dílo Útěcha z filosofie, z jehož názvu si můžeme 

                                                           
1 Emanuel Rádl. Emanuel Rádl [online]. [cit. 2014-03-01]. Dostupné z: 

http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/radl.html. 
2 PELCOVÁ, Naděžda. Emanuel Rádl - Myslitel krize evropské vzdělanosti. In: Česká 

vzdělanost v Evropě I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011, s. 
326. ISBN 978-80-7290-515-7 
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odvodit, že v těchto posledních letech svého života nacházel Rádl potěšení a útěchu 

právě ve filosofování, jak sám říká: „Vzpomínám s vděčností na tiché návštěvy 

filosofů, které mne už dříve těšily, ... Neboť měl jsem a mám filosofii rád, a tento 

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

důvěrnou obranou.“3 Rádlovi byla filosofie utěšitelkou ovšem již dříve, především 

v době, kdy Rádl vyměnil venkovský život za život ve městě a studium na 

univerzitě: „Přišel jsem na universitu koncem XIX. století. Jaký převrat proti životu 

venkovskému! ...; já pak, člověk chaotický a nepořádný od začátku, jsem si nevěděl 

rady. Přece však jsem nacházel oporu proti bouření nosorožců: Vzpomínky na 

barokní život z prvního mládí; na četbu Platona, ...“4 Jak sám ve svém díle 

zaznamenává, tento životní přechod pro něj byl velmi výrazný, částečně až 

nepochopitelný a po dřívějším životě se mu stýskalo: „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 smějíce se. Kam se tento 

společenský zvyk ztratil? ... – našli jsme snad od té doby krásnější společenskou 

oslavu? Či snad nerozumím slávě z konce XIX. století ...?“5 I z této úzkosti plyne 

jeho silný vztah k některým českým autorům a jejich dílům. Například Babička 

Boženy Němcové mu připomíná barokní život a poklidný život ve venkovském 

prostředí, Karafiátovi Broučci v sobě uchovávají silný odkaz k poslušnosti a 

pokoře.6 

Emanuel Rádl nakonec v Praze podlehl dlouhé nemoci dne 12. května 1942. 

I po jeho smrti ovšem jeho dílo nebylo zapomenuto (Útěcha z filosofie navíc 

vychází až posmrtně v roce 1946), jeho myšlenky ovlivnily řadu pozdějších autorů 

a myslitelů a našli se samozřejmě i tací, kteří jeho názorům odporovali a 

polemizovali s nimi. Rádl se tak stal důležitou součástí české filosofické scény. 

Například Jan Patočka ve svém díle promýšlí současný stav filosofie a jeho 

humanistické ladění a píše: „U nás je to hlavně Rádlova posmrtná knížka Útěcha 

z filosofie a diskuze kolem ní, co rozvířilo znovu otázku humanismu, otázku 

                                                           
3 RÁDL, Emanuel. Útěcha z filosofie. Olomouc: Votobia, 2000, s. 7. ISBN 80-7198-399-3. 
4 Tamtéž, s. 59 a 63. 
5 Tamtéž, s. 59. 
6 Tamtéž, s. 64. 
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základů filosofie člověka.“7 To je důkazem, že Rádl nebyl mezi českými mysliteli 

nikterak opomíjen. 

  

                                                           
7 PATOČKA, Jan. Věčnost a dějinnost: Rádlův poměr k pojetím člověka v minulosti a 

současnosti. Praha: Oikoymenh, 2007, s. 12. ISBN 978-80-7298-256-1 



 

6 
 

2. Rádlův názor na stav soudobé filosofie 

2.1 Úpadek soudobé filosofie 

 

 

 Z Rádlovy životní úzkosti, která pramenila z odcizení se současnou dobou, 

pramení také úzkost ze současného stavu politiky i filosofie. Jeho pole působnosti 

nebylo jen „filosofování“ a hodnocení prací dřívějších myslitelů a vědců, rád se 

také vyjadřoval k některým aktuálním otázkám, které provázely společnost, rád 

hodnotil současnou situaci v různých sférách. Dle jeho slov filosofie procházela 

spíše úpadkem: „Rozumíme-li filosofií, v smyslu velmi širokém, víru v pravdu, 

hledání a odevzdanost v její moc, byl u nás před válkou zájem o filosofii dosti 

veliký ... Domnívám se, že jsme od té doby prošli dobou úpadku zájmu o     

filosofii, ...“8 a „Tak jako v celém světě nastal i u nás po převratě zmatek ve 

filosofii. Veřejnost se od ní odvrátila.“9 K tomuto úpadku došlo podle Rádla nejen 

ve společnosti obecně, ale také ve výuce na středních školách, kde za důležitější 

postavení filosofie do té doby bojoval například profesor František Drtina. Své 

důležité postavení si však ve filosofické sféře zachoval alespoň T. G. Masaryk, po 

jeho zvolení prezidentem se ale zájem veřejnosti stočil spíše k jeho činům v oblasti 

politiky a jeho filosofická práce zůstala stát spíše stranou. Zájem o politiku přesáhl 

v poválečném období zájem o filosofii ve všech ohledech, což bylo z některých 

důvodů pochopitelné. Celkový obraz světa se proměnil, politické uspořádání zemí 

také prošlo výraznými změnami, z monarchie se stala republika a bylo potřeba 

přizpůsobit se této situaci, přesto by politika neměla tak mohutně převýšit zájem o 

ostatní obory: „Vítězství politiky nad vzdělaností je jedním ze symptomů krize 

vzdělanosti a vzdělanců, …“10 Rádl s určitou dávkou kritiky poznamenává: „Dávno 

jsou za námi doby, kdy se pokládalo za potřebné pro každého vzdělance mít ‚svůj 

                                                           
8 RÁDL, Emanuel. Dnešní stav filosofie a psychologie. Praha: Čin, 1933, s. 9. 
9 Tamtéž, s. 20. 
10 PELCOVÁ, Naděžda. Emanuel Rádl - Myslitel krize evropské vzdělanosti. In: Česká 

vzdělanost v Evropě I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011, s. 

329. ISBN 978-80-7290-515-7 
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vypracovaný světový názor‘, spíše jest dnes módou nevědět a nechtít vědět nic o 

filosofii.“11 

Rádl za negativní moment považuje i fakt, že ve filosofii neexistuje 

dominantní a jednotný filosofický směr, který by určoval základní povahu filosofie, 

naopak existuje nesčetně filosofických časopisů a revuí, což dokazuje pouze rozvrat 

uvnitř filosofické scény: „Celkový ráz světové filosofie je dnes vláda únavy; není 

jednotného silného směru, poválečná mystika mizí, zájem o přírodovědu slábne, 

zájem o duchovědy ponenáhlu stoupá.“12 

Bez povšimnutí nejsou ponechány ani objevy a teorie posledních pár let. Po 

válce se největší pozornost upínala k Einsteinově teorii o relativitě času a prostoru, 

která sice vzbudila velmi kladné ohlasy, Rádl ovšem upozorňuje, že filosofie (i další 

vědy – např. historie, geologie) zde nenachází žádných zvláštních podnětů, kterých 

by se v této vědě dalo použít. Vedle teorie relativity vynikla i teorie o tzv. kvantech 

Němce Maxe Plancka. Ta už byla pro filosofii o poznání zajímavější, protože jejím 

důsledkem je popření kauzálního zákona, jenž se dosud pokládal za apriorní.13 

Obzvlášť Německo a částečně i Spojené státy americké výrazně zasáhly tzv. 

rasové teorie, které přišly s názorem, že mentální vlastnosti člověka předurčuje jeho 

„rasa“. Na základě těchto mentálních vlastností je pak možné sestavit hierarchii 

národů a určit tak, které národy jsou „lepší“ a které „horší“. Tyto teorie ale Rádl 

radikálně odmítá a kritizuje všechny, kteří se nějakým způsobem přiklánějí k této 

problematice s pozitivním přístupem. Zároveň také píše některá díla, ve kterých se 

problematice věnuje konkrétněji, mezi nejvýznamnější patří dílo Rassové theorie a 

národ z roku 1918: „Již zde se zakládá zvláštní důslednost a poctivost, která nutí 

Rádla demaskovat hrůznou podstatu rasismu, odhalovat zájmy skryté v rádoby 

objektivních teoriích prohlašujících se za vědu, ale ve skutečnosti sloužících ke 

zdůvodňování nadřazenosti jedněch lidí nad druhými.“14 

                                                           
11 RÁDL, Emanuel. Dnešní stav filosofie a psychologie. Praha: Čin, 1933, s. 20. 
12 Tamtéž, s. 9. 
13 Tamtéž, s. 15. 
14 PELCOVÁ, Naděžda. Emanuel Rádl - Myslitel krize evropské vzdělanosti. In: Česká 

vzdělanost v Evropě I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011, s. 

321. ISBN 978-80-7290-515-7. 
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Značně vlivnými (a to nejen v psychologii) se staly i teorie Freudovy, které 

nabyly největšího významu v anglosaských zemích. Před druhou světovou válkou 

však již byly tyto teorie překonány, v novějších teoriích z nich přesto stále zůstaly 

některé pozůstatky. 

Mimo teorie z nejrůznějších vědních disciplín společnost ovlivňoval i rychlý 

rozvoj techniky: „Technické vědy se před válkou připravovaly, aby se staly 

základem nové kultury.“15 Tento závazek se jim ovšem příliš nepodařilo naplnit, 

podle Rádla je jejich vliv na duchovní život a filosofii spíše minimální a filosofii 

nepřinesly žádné výraznější obohacení. 

Za nejvýznamnější osobnost soudobé etiky Rádl považuje Maxe Schelera, 

žáka Edmunda Husserla. Ten se v jednom ze svých hlavních děl Formalismus 

v etice a materiální etika hodnot z roku 1913 staví proti Kantovi a jeho pojetí etiky: 

„… dokazuje proti Kantovým dedukcím etických norem a abstraktního principu 

povinnosti, že mravní hodnoty jsou něco přímo daného, tak přímo poznávaného, 

jako barvy a chuti.“16 Podle Schelera jsou hodnoty tedy něčím apriorním, něčím, co 

je člověku předem dané.  

Není to jen filosofie, od jejíž dosavadní podoby se společnost odklání: „I 

v naší pedagogice procházíme krisí, v níž se cítí nedostatečnost starých ideálů, ale 

zatím ještě není jasno o ideálech nových.“17 Pedagogické diskuze nejvíce ovlivňují 

přístupy Johna Deweyho, které zdůrazňují výchovu zvyků a praktičnost. Mezi 

pedagogickou inteligencí i běžnou veřejností dochází k diskuzím na straně jedné 

ohledně hodnoty klasického vzdělávání, na straně druhé ohledně významu tzv. 

laické morálky. Ta později našla ve školství své uplatnění – alespoň jako nepovinná 

součást vyučování. Na základě diskuzí bylo vypracováno i množství osnov a 

návrhů, pro příklad zde uvádím část z osnov V. Příhody a J. V. Klímy: „Pro nejnižší 

stupně (1. a 2. školní rok) žádá, aby se mravní pravidla vypravovala dětem na 

základě povídek a bájí. … Pro střední stupeň (3. – 5. šk. rok) ustanovují osnovy, 

aby se děti poučovaly o životě vynikajících osob a tak poznávaly mravní pravidla. 

… Pro další stupně (měšťanská škola, 6. – 8. školní rok) a škole střední předepisuje 

                                                           
15 RÁDL, Emanuel. Dnešní stav filosofie a psychologie. Praha: Čin, 1933, s. 16. 
16 Tamtéž, s. 19. 
17 Tamtéž, s. 19. 
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se elementární poučení (pro studenty: vědecké výklady) o světovém názoru i o 

přirozené morálce.“18 

Na závěr celkového výčtu ohledně současného stavu filosofie a jí 

přidružených vědních oborů, který nevyznívá nikterak pozitivně, protože filosofie 

údajně prochází obdobím stagnace a zájem veřejnosti se obrací spíše k otázkám 

politickým, dodává Rádl s nadějí: „Nesmíme se dát zastrašit obecnou nechutí, která 

je jen dočasná.“19 Rádl tak i přes nepříznivý současný stav nepřestal doufat, že 

filosofie opět začne hrát důležitou roli v nejrůznějších sférách společenského života 

i v životech jednotlivců.  

                                                           
18 Laická morálka v našich školách., ČKD, 1937/1, s. 55. [online]. [cit. 2014-03-20]. 

Dostupné z: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=24597. 
19 RÁDL, Emanuel. Dnešní stav filosofie a psychologie. Praha: Čin, 1933, s. 21. 

http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=24597
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2.2 Stav filosofie v jednotlivých zemích 

 

 

Rádl ve svém díle Dnešní stav filosofie a psychologie z roku 1933 

podrobněji rozebírá stav filosofie nejen v Československu, ale zaměřuje se také na 

některé jiné filosofické „velmoci“, na čemž chce především ukázat celkový rozkol 

filosofie obecně, protože každá země se ubírá poněkud jiným směrem, co se 

filosofického ladění týče. Následující země (avšak mimo Německa) sice považují 

pozitivismus za základ filosofie, přesto zde můžeme ve filosofických směrech 

pozorovat jisté rozdíly. 

Francie 

 Ve Francii je vliv pozitivismu pravděpodobně nejvíce patrný, podle Rádla 

ovšem žije již jen z minulého, protože zde chybí nové výrazné osobnosti a 

filosofové, kteří by francouzské filosofii přispěli něčím novým a objevným. Francie 

tedy v posledních letech nepřinesla žádné významné jméno v oblasti filosofie. 

Spojené státy americké 

 Ze Spojených států si světové jméno vydobyl alespoň John Dewey,  

„představitel pragmatismu, demokratické filosofie, positivistické pedagogiky.“20 

Jak již bylo zmíněno, Dewey zdůrazňuje (především ve svých pedagogických 

teoriích) důležitost pěstování zvyků, experiment, praktičnost, názornost. S tímto 

svým pohledem dokázal zapůsobit na celý svět a ovlivnil práce nejednoho filosofa. 

Jeho vliv zasáhl i diskuze české inteligence týkající se školství a vzdělávání obecně. 

Proti pragmatismu se však postavila například německá filosofie, která k němu 

zaujala skeptický postoj. To vychází především z odmítání pozitivismu, protože jak 

Rádl říká: „Pragmatism je, jak známo, pokračováním positivismu.“21 

Rusko 

Rusko se oproti ostatnímu světu drží v pokroku zpátky, protože určujícím 

směrem je zde stále marxismus, který je naopak ve zbytku světa odsouván do 

                                                           
20 RÁDL, Emanuel. Dnešní stav filosofie a psychologie. Praha: Čin, 1933, s. 10. 
21 Tamtéž, s. 20. 
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pozadí. A podle Rádla právě zde je také velmi patrná současná krize inteligence a 

celkový odstup od filosofie, o čemž pojednává především ve svém díle Krise 

inteligence, které vyšlo v roce 1928. 

Anglie 

 Angličtí myslitelé se snaží připomínat Hegelův odkaz a určujícím směrem 

tamní filosofie se tak stává novohegelovství. 

Německo 

 Jak již bylo řečeno, v Německu vládne jiný přístup než v jiných zemích: 

„Němci a ruská emigrace z velké části nechápou, neuznávají, nepřipouštějí toto tak 

zvané pokrokové myšlení, positivism je pokládán za překážku; zato se často 

projevují sklony k mystice.“22 Pro Rádla je nejvýznamnější osobností německé 

filosofie zakladatel přírodní filosofie – vitalismu – Hans Driesch. Driesch dokonce 

výrazně ovlivňuje Rádlovo dílo, inspirace jeho teoriemi je patrná především v díle 

Dějiny vývojových theorií v biologii XIX. století, jež ve své době patřilo k nejvíce 

citovaným dílům českých vědců.23 Německo se však odklání dokonce i od jednoho 

ze svých nejvýraznějších myslitelů, Immanuela Kanta, což Rádl odmítá. Naopak 

nabádá k následování toho, co již bylo ve filosofii řečeno dříve, k následování 

dřívějších filosofů a filosofických směrů: „… na tyto směry však třeba dnes 

navazovat a o ně opírat svoji kritiku. To poválečná reakce přehlížela. Filosofii nelze 

stavět jinak, než na těch základech, které jsou už položeny.“24 

 Další výrazné počiny byly německými mysliteli vykonány v oblasti filosofie 

práva. Rádl konkrétně zmiňuje „myslivé zástupce, debatující o právu přirozeném a 

historickém.“25  

                                                           
22 RÁDL, Emanuel. Dnešní stav filosofie a psychologie. Praha: Čin, 1933, s. 11. 
23 PELCOVÁ, Naděžda. Emanuel Rádl - Myslitel krize evropské vzdělanosti. In: Česká 

vzdělanost v Evropě I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011, s. 

320. ISBN 978-80-7290-515-7. 
24 RÁDL, Emanuel. Dnešní stav filosofie a psychologie. Praha: Čin, 1933, s. 13. 
25 Tamtéž, s. 18. 
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3. Ideál hrdiny 
 

 

 Dobovému zájmu podléhá otázka hrdinství a Rádl se jí zabývá se značným 

zájmem. Být hrdinou je dle jeho názoru totiž údělem každého člověka a záleží jen 

na každém z nás, jak se s tímto údělem dokážeme vypořádat. Abychom ale lépe 

pochopili, co vlastně znamená „být hrdinou“, provádí Rádl důkladnou analýzu 

tohoto výrazu. Dobrého hrdinu si totiž každá doba a každý jednotlivec mohou 

představovat jiným způsobem. Z toho důvodu Rádl neopomíná otázku zásadního 

významu: „… kdo jest pravým hrdinou, jak ho najíti, jak se s ním vyrovnati?“26 

 Na pomoc k nalezení odpovědi se nechává inspirovat spisem Thomase 

Carlylea Hrdinové a ctění hrdin a pracemi T. G. Masaryka. Carlyle jako 

představitel romantismu nabádá k absolutnímu obdivu k hrdinům, k jejich 

následování v dobrém i ve zlém, k přehlížení jejich nedostatků. Hrdinové jsou podle 

něj výjimeční, nadprůměrní a stojí nad průměrným zbytkem lidstva. Masaryk jako 

realista však upozorňuje, že každý hrdina je zároveň omylným člověkem a nesmíme 

se tudíž k těmto našim hrdinům stavět absolutně nekriticky. Rádl se tedy snaží najít 

kompromis mezi těmito dvěma stanovisky. Mezi romantickým zaslepením a 

realistickým postojem, který by ale naopak mohl vést k tomu, že všichni hrdinové 

by byli jako hrdinové zavrženi. Pokud by totiž hrdinové byli podrobováni kritice tak 

snadno, mohli by je potom lidé zavrhovat podle toho, jak by se jim to zrovna 

hodilo. Pokud však kritice podrobováni nebudou, může se stát, že lidé budou 

následovat nevhodné vzory nebo budou mít tendence propadat nadšení z každého, 

kdo bude z nějakého důvodu jako hrdina prezentován. Rádl přichází s jediným 

možným řešením: „Kritického nadšení jest třeba. Masaryk často nám ukazoval 

slovem i příkladem, jak skepse nebrání nadšení. Ukazoval na příkladu 

Dobrovského, jak pochyboval o budoucnosti českého národa, vážně pochyboval, ale 

přece nikdy nepřestal pracovati o povznesení tohoto svého ideálu.“27 

 Rádl poukazuje na další velký nedostatek romantického hrdiny. Jeho 

hrdinství je totiž založeno na kontrastu. Vždy potřebuje ukázat na nedostatek 

                                                           
26 RÁDL, Emanuel. T. G. Masaryk, hrdina nové doby. Praha: YMCA, 1946, s. 22. 
27 Tamtéž, s. 26. 



 

13 
 

druhých, aby sám sebe mohl označit za dobrého. Jen zbabělost ostatních dokáže 

vyzdvihnout jeho statečnost atd. Toto musí být dle Rádla překonáno a moderní 

hrdina musí mít jiné kvality, musí odsuzovat tuto kontrastnost. Zároveň také musí 

věřit v hrdinství všech lidí, nesmí se upínat pouze k představě, že hrdinství je jen 

pro vyvolené: „Moderní hrdina chce pomoci všem lidem, aby se i oni mohli hrdiny 

státi. Moderní hrdina věří v hrdinské povstání celého světa. Všichni lidé mají týž 

velký úkol státi se hrdiny, …“28 Hrdinství v jeho nejvyšší formě totiž spočívá ve 

schopnosti zříci se slávy a uznat hrdinství i zdánlivě obyčejných lidí jako např. 

učitelů či lékařů, kteří pro společnost také vykonávají mnoho a přesto nejsou tito 

lidé konkrétně jmenováni a opěvováni davy. Podstatou hrdinství totiž je, že: „Pravý 

hrdina musí hrdinou býti, nikoli jen hrdinou býti prohlašován.“29 

 Rádl si je vědom, že není jen jednoho typu hrdiny. Hrdinové mohou nabývat 

různých podob a pro tento účel vytváří „škálu“, na jejíž stranách stojí dva krajní 

případy. Na straně jedné je to Achilles, hrdina silný, zdatný, tělesně založený, 

aktivní, na straně druhé stojí Ježíš, hrdina niterný, duchovně založený, pasivní. 

Tímto výčtem, který by v typickém pojetí současné masové společnosti mohl vyznít 

pozitivně spíše pro Achilla, se nesmíme nechat zmást. Rádl achillovský typ hrdiny 

příliš pozitivně nevnímá: „Achilles a hrdinové jemu podobní byli siláci, kteří se 

konec konců klaněli jen své síle; běda tomu, kdo tuto sílu urazí! Celý svět by 

rozházeli, aby se pomstili.“30 Tento typ hrdinství tedy z našeho srovnání vychází 

velmi egoisticky, hrdina tohoto typu se zajímá jen o vlastní slávu a sílu, o to, jak je 

lidmi obdivován a jak ho následují. Na druhé straně máme hrdinství nesobecké, 

myslící i na ostatní: „V této věci Kristus, třebas byl hrdinou krajně pasivním, byl 

mnohem účinnější. Zemřelť na kříži, aby nás vykoupil. Na této myšlence je 

založena hlubokomyslná filosofie křesťanská: utrpením, pasivitou, zdrženlivostí, 

negací býti činným, positivním, tvůrčím.“31 A tato pasivita neprochází jen sférou 

filosofie, křesťanství a hrdinství, ale dotýká se i jiných – pro člověka velmi blízkých 

– oblastí. Rádl například upozorňuje na představu ženského ideálu. Žena 

                                                           
28 RÁDL, Emanuel. T. G. Masaryk, hrdina nové doby. Praha: YMCA, 1946, s. 37. 
29 Tamtéž, s. 36. 
30 Tamtéž, s. 31. 
31 Tamtéž, s. 31-32. 
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společností vnímaná pozitivně má být nečinná, čekat stranou na svého muže, být 

neposkvrněná. 

 Na příkladu ženy dokládá ještě posun podstaty hrdinství v dobách dřívějších 

a v době dnešní: „Rytíř středověký se kořil ženě a povznášel ji za královnu svého 

srdce. Moderní hrdina se zachoval k ženě rytířštěji: ne královnu srdce, nýbrž 

občanku tohoto světa, sobě ve všem rovnou ji učinil: dnes svobodný občan a ve 

středověku král jsou jedno a totéž.“32 Moderní hrdinství s sebou přináší ono 

zmiňované rozšíření své působnosti na všechny – všichni lidé jsou hrdiny, všichni 

jsou si rovni, všichni jsou potomky Achilla i Krista. 

 Jednou z nejvýznamnějších složek je také pravdomluvnost. Správný hrdina 

musí za každou cenu odmítat podvod a klam. Malé národy sice mají nelehký úděl a 

národy většími mohou být utlačovány, přesto se nikdy nesmí snížit k tomu, aby pro 

své vítězství a osamostatnění využily nějaké lži či podvodu. Správný hrdina 

dosáhne svých cílů pouze mravným a čestným způsobem.  

                                                           
32 RÁDL, Emanuel. T. G. Masaryk, hrdina nové doby. Praha: YMCA, 1946, s. 38-39. 



 

15 
 

3.1 T. G. Masaryk jako Rádlův prototyp hrdiny 
 

 

 Rádlova filosofie nespočívá jen v obecné charakteristice určité 

problematiky, svůj výklad se vždy snaží dokázat na praktických skutečnostech, 

často se opírá o to, co již k danému tématu řekli jeho předchůdci, nebo hledá 

konkrétní příklady, na kterých by svůj výklad doložil. Proto se i při jeho pátrání po 

ideálním hrdinovi nezapomíná rozhlédnout kolem sebe, aby lidem nepředkládal jen 

teoretický nástin tohoto hrdiny, nýbrž aby jim představil skutečnou osobnost, kterou 

za takového hrdinu považuje. A takovým hrdinou je podle Rádla T. G. Masaryk, 

kterého i přes pozdější rozpory po celou dobu obdivuje. Spojovala je společná 

politická a společenská angažovanost, která však byla charakteristická i zásadními 

rozpory. Rádl se totiž distancuje od Masarykovy představy národního státu, protože 

on sám „české dějiny, českou politiku a české myšlení chápe vždy jako součást 

širších evropských a světových dějin a kultury.“33 

Tyto neshody mu ale nemohou zabránit v uctivém přístupu k jedné 

z nejangažovanějších osobností v dějinách českého státu a mimo tyto jeho zásluhy 

obdivuje samozřejmě i Masarykovu filosofii: „Filosofa překvapuje a trápí mnoho 

věcí, kterých si druzí lidé, příliš bezstarostní, nevšímají a on hledá a hledá pochopit 

a upravit tyto věci lépe. Takovým filosofem byl Masaryk.“34 

 Prvním aspektem Masarykova hrdinství je podle Rádla vůle své „hrdinství“ 

uskutečnit. Všichni lidé totiž mají určité předpoklady stát se hrdinou a něco velkého 

dokázat, zrazuje nás ovšem naše povaha, která se mezi nás a naše hrdinství snaží 

stavět nejrůznější překážky. Jedni se vymlouvají na nedostatek peněz, druzí na to, 

že nepochází z dost dobré rodiny, tím pádem nemohou mířit někam výš, nebo 

hledají jiné výmluvy a omluvy, proč raději zůstávají v ústraní. Masaryk přitom 

pocházel z velmi chudé rodiny. Dokonce mu nejprve ani nebylo umožněno 

studovat, rodiče z něj kvůli nedostatku peněz chtěli mít kováře. Během svého mládí 

                                                           
33 PELCOVÁ, Naděžda. Emanuel Rádl - Myslitel krize evropské vzdělanosti. In: Česká 

vzdělanost v Evropě I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011, s. 

322. ISBN 978-80-7290-515-7 
34 RÁDL, Emanuel. T. G. Masaryk, hrdina nové doby. Praha: YMCA, 1946, s. 7. 
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tak viděl a sám zažil nejrůznější podoby chudoby a boj chudých lidí o přežití, což 

ho místo apatie naopak přimělo k myšlence, že společnost se musí změnit, protože 

tyto poměry jsou pro lidi velmi nedůstojné. Začal se tedy vzdělávat doma, až mu 

bylo rodiči umožněno jít dále studovat. 

 Během studií měl značné problémy především kvůli jeho další vlastnosti, 

která by se dala nazvat jistou vzdorovitostí: „Nemyslete si však, že byl ve škole 

anebo k lidem pokorný; nikoho se nebál, nedal se ani profesorům, když byl 

přesvědčen, že jest v právu.“35 Odmítal věřit všemu, o čem nebyl přesvědčen, že je 

to stoprocentní pravda, což ho přivedlo dokonce až ke sporu se samotným ředitelem 

školy, kterého by Masaryk pro svou pravdu údajně i klidně uhodil. Proto musel ze 

školy odejít a začal studovat ve Vídni. 

 Jeho absolutní láska k pravdě mu přinášela problémy i po studiích. Rádl 

zmiňuje například spor o pravost Královédvorského a Zelenohorského rukopisu, 

které se náhle objevily, aby pozvedly národní hrdost. Někteří lingvisté a zástupci 

jiných vědních disciplín si o nich sice mezi sebou říkali, že nejsou pravé, nikdo se 

ale neodvážil tento výrok pronést veřejně. Až Masaryk byl první, který odmítal to, 

aby národní hrdost byla založena na lži a podvodu, což mu opět ze strany veřejnosti 

přineslo značné problémy: „Ach, to vám byl strašný povyk proti němu v Čechách! 

Lidé myslili, že je chce připravit o nejkrásnější památku národní, že chce českou 

vlast zostudit a prodati nás Němcům. Teď to bylo Masarykovi dobré, že jako hoch 

ničeho se nebál a že se naučil spoléhati jen na sebe sama.“36  

Člověk by si mohl myslet, že tyto nepříjemnosti Masaryka ve svém boji 

zastaví, nebo alespoň zpomalí. On se naopak dostane do ještě větších potíží. 

Nejprve roku 1899 v boji proti pověře o rituální vraždě, která přesvědčovala o 

podřezávání křesťanských dětí a požívání jejich krve. Tato pověra byla šířena 

z Vídně a účelem bylo přesvědčit společnost, že Židé jsou velmi špatný národ, 

kterého se musíme zbavit násilím. Angažoval se také v kauze tzv. hilsneriády, což 

je označení pro proces s Leopoldem Hilsnerem, židovským mladíkem, který byl 

souzen za vraždu mladé dívky ze zmíněných rituálních důvodů. Většina společnosti 

této teorii naprosto propadla a odstartovala tak nekompromisní vlnu antisemitismu. 

                                                           
35 RÁDL, Emanuel. T. G. Masaryk, hrdina nové doby. Praha: YMCA, 1946, s. 6. 
36 Tamtéž, s. 9. 
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Ovšem Masaryk byl – podobně jako Rádl – odpůrcem veškerých rasových teorií, 

proto se znovu postavil prakticky proti většině společnosti a velmi se zasadil o 

důkladné prošetřování tohoto případu, čímž si opět získal Rádlův obdiv: „I studenti 

se dali přemluviti, nechtěli nechat Masaryka ani mluvit a vytloukli mu okna. Ale 

Masaryk se nedal a přemohl všechny: i soudy, které nespravedlivě soudily, i sprosté 

řečníky, i rozvášněný lid; …“37 

 Podle Rádla je ale Masarykovým největším počinem boj za samostatnost 

českého národa proti rakouskému a německému císaři. Masaryk sám byl hrdým a 

poctivým člověkem a podobné vlastnosti si představoval i u zbytku společnosti. 

Právě proto bojoval proti lži a podvodu, kde se dalo, zasluhoval se o vzdělávání 

mladších generací a snažil se pozvedávat národní hrdost i jinými způsoby než jen 

opěvováním uměleckých podvrhů. To se však nelíbilo císařské vládě, které měl být 

český lid podřízený (respektive tato vláda chtěla podle Rádla ovládnout dokonce 

celý svět). Rádl tak přichází s poněkud odvážnou teorií, že první světová válka byla 

způsobena právě především tímto osamostatňováním se jednotlivých národů: „Když 

konečně císař a jeho zlovolní rádcové viděli, že národové v jejich říši jsou už tak 

daleko, že si nedají líbiti poroučení od cizích lidí, chtěli sebevědomí národů a 

zvláště také Čechů zlomiti válkou. Účelem války, kterou začali rakouský a německý 

císař roku 1914, bylo malým národům, jako národu belgickému, srbskému a 

českému vzíti jejich vzdělání, hrdost a lásku k vlasti a udělati z nich poslušné 

služebníky.“38 Masaryk však tušil, k čemu se schyluje, proto se vydal na cesty, kde 

se snažil najít spojence a přátele pro český lid. Tentokrát mu šlo už dokonce o život, 

protože kdyby se vrátil do vlasti, císařská vláda by se ho jistě chtěla co nejrychleji 

zbavit, aby pro ni nenapáchal ještě více škod. On ale podle Rádla jako pravý hrdina 

vytrval a ve svých snahách pokračoval několik let, až skutečně dosáhnul svého cíle: 

„… když viděli velcí národové, kteří bojovali proti Německu, jak Masaryk jest muž 

opravdový, vzdělaný a pracovitý, a jak vojsko, které sestavil, jest statečné, uvěřili, 

že celý národ jest dosti vzdělaný a vážný, aby si mohl vládnouti sám, a proto nás 

uznali za sobě rovného …“39 

                                                           
37 RÁDL, Emanuel. T. G. Masaryk, hrdina nové doby. Praha: YMCA, 1946, s. 11. 
38Tamtéž, s. 14. 
39 Tamtéž, s. 16. 
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 Po vytvoření samostatného Československa v roce 1918 však vyvstaly určité 

otázky a problémy související s identitou nově vzniklého státu a národa, protože na 

našem území se vyskytovaly i jiné národnosti (německá, maďarská), kdy například 

zmínění Němci byli v našem státě početnější skupinou než Slováci. Tyto okolnosti 

způsobily, že na našem území nebyl žádný výrazně většinový národ. Proto se i 

Masaryk spolu s dalšími přiklání ke konceptu tzv. čechoslovakismu, který byl 

dokonce ukotven v ústavě. Tento koncept vychází z představy československého 

národa jako absolutně jednotného, český a slovenský jazyk je vydáván jen za 

jednotlivá nářečí, nikoli samostatné jazyky. 

 Rádl svou snahu vyložit podstatu hrdinství na jedné z největších osobností 

v našich dějinách zakončuje výstižným přirovnáním: „Až budete čísti pohádku o 

chudém hochu, jak se stal králem, vzpomeňte si na Masaryka; jenže tu to není 

pohádka, nýbrž skutečný Masaryk, a nedobyl království pro sebe, nýbrž svobodu 

pro nás všechny a pro celý svět.“40 

Dále Rádl upozorňuje, že naše dějiny samozřejmě nemají jen jednoho 

velkého hrdinu, a předkládá i některé další osobnosti, které se zasloužily o zlepšení 

poměrů v českých zemích. Částečně vychází i ze slov Masaryka, který tyto 

osobnosti taktéž obdivoval. 

 První takovou osobností je Jan Hus. Ten byl natolik přesvědčen o své víře a 

o tom, že chování dosavadní církve je špatné, že dokonce obětoval svůj život v boji 

za tuto svou pravdu. Dalším významným hrdinou byl Karel Havlíček, který 

především prostřednictvím svých novin podobně jako Masaryk bojoval proti 

rakouské vládě, nesouhlasil s utlačováním českého národa a také se zasloužil o 

nastolení naší samostatnosti. Masaryk i Rádl zmiňují dále společnost Českých 

Bratrů, kteří také museli čelit tlaku císařské vlády, která je po roce 1620 začala 

velmi výrazně nutit k přechodu na katolickou víru. I oni si ale neochvějně stáli za 

svým a nechtěli se podvolit vládě, se kterou nesouhlasili, tento požadavek tedy 

odmítli a byli vyhnáni ze země. 

 A také na Janu Lucemburském – osobnosti s českými zeměmi spojenou – 

který sice nemusí ve všech vzbuzovat právě pozitivní ohlasy, nachází Rádl jednu 

                                                           
40 RÁDL, Emanuel. T. G. Masaryk, hrdina nové doby. Praha: YMCA, 1946, s. 17. 
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velice důležitou věc, kterou se snaží vztáhnout na celý český národ: 

„Nevzpomínáme-li ho v dobrém, vzbuzují v nás nadšení jeho rytířská slova, se 

kterými zahynul, bráně se přesile, v bitvě u Kresčaku: ‚Toho bohdá nebude, aby 

český král z boje utíkal!‘“41 

  

                                                           
41RÁDL, Emanuel. T. G. Masaryk, hrdina nové doby. Praha: YMCA, 1946, s. 21. 
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3.2 J. A. Komenský a jeho přínos filosofii  
 

 

 Jana Amose Komenského považuje Rádl za jednoho z nejvýznamnějších 

českých filosofů, kteří se v naší historii objevili, čímž se zasloužil o místo mezi 

osobnostmi, které Rádl považoval za obdivuhodné „hrdiny“. Mimo filosofie se ve 

svém díle také ve velké míře zabýval výchovou a pedagogikou obecně, snažil se 

prosadit myšlenku přirozené a nenásilné výchovy, která bude postupně rozvíjet 

vlohy dítěte. Jeho myšlenky byly originální a novátorské a se svým dílem dokázal 

pomyslně překročit i hranice našich zemí. Neustále se snažil hájit zbožnost proti 

světské racionální vědě, respektive hlásal potřebu zbožné vědy a vědeckého 

náboženství, byl mystikem. Tato mystika se objevuje v jeho díle v nejrůznějších 

podobách – řeč bývá často symbolická, navíc si sám vytváří jazykové novotvary, 

které mají signalizovat tajemný a hluboký obsah toho, co se jimi vyjadřuje 

(pansofia neboli vševěda, panorthosia neboli obecná náprava atd.), Komenský navíc 

věřil v proroctví a v tajemný význam některých jevů (především v souvislosti 

s čísly).42 Rozumu se stavil do opozice, protože ten podle něj porušuje harmonii a 

sám chce o všem rozhodovat, to ale Rádl vyhodnocuje jako myšlenku poněkud 

nespravedlivou především vůči vědcům. Podle Rádla totiž existují nejrůznější 

tajemství a záhady i pro racionalisty, oblast citů, intuice, instinktů, je zde ale jeden 

zásadní rozdíl mezi racionalistou a mystikem: „Není pro racionalistu svatyně, do 

které by rozumu vstup byl zapovězen; … Mystika upírá rozumu právo zabývat se 

určitým oborem zjevů …“43 

 Jedna z nejzásadnějších myšlenek v díle Komenského je tzv. pansofie, jejíž 

uplatnění by podle něj mělo vést k reformě života lidstva. Pansofie je založena na 

českobratrském učení o rovnosti lidí, mravním životě, prostotě, kterou máme 

následovat po vzoru Boha, a dalších vlastnostech těžících ze zásad křesťanství. Rádl 

ovšem nachází zásadní nedostatek, který nakonec vede k tomu, že teorie pansofie 

nabývá znaků pouhé utopie: „Nikdy však se Komenský neodhodlal vymeziti přesně 

rozsah vrozených ideí, ani pudů, nastíniti konkrétně organisaci pansofie, 

                                                           
42 RÁDL, Emanuel. Věda a víra u Komenského. Praha: YMCA, 1939, s. 31. 
43 Tamtéž, s. 30. 
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vyhledávati v literatuře vhodné doklady, vůbec dáti své idey o přirozenosti a 

odpovědnosti vědění konkrétní obsah.“44 

 Otázka Boha a jeho vlastností, ze které vychází při tvorbě své pansofie, je 

protkaná celým dílem Komenského. K reformaci lidstva nemůže dojít, pokud lidé 

nepochopí, že je potřeba žít v absolutní jednotě s přírodou i Bohem. Vše je totiž od 

Boha dáno, z logického hlediska si tedy člověk s přírodou i Bohem nemohou 

odporovat. Každá věc a bytost má v Bohu střed (ale nechybí samozřejmě ani 

podstata ve věci samé), tudíž Bůh je podstatou všeho. Nejen Rádl-filosof, ale 

především Rádl-biolog oceňuje, že Komenský je jedním z prvních českých 

myslitelů, kteří do své filosofie zahrnuli právě i přírodu a postavili ji na stejnou 

úroveň jako člověka: „Předkové naši mnoho přemýšleli o zbožném životě; … i o 

filosofii se někteří starali; přírody však jakoby pro ně nebylo. Komenský jest první 

(a poslední) spisovatel český před dobou národního obrození, který se zabýval nejen 

populárně, nýbrž systematicky, ne-li studiem přírody samé, tož aspoň filosofováním 

o podstatě přírody, neboli, jak tehdy říkali, fysikou.“45 

 Rádl také nepřehlíží Komenského ojedinělé uplatňování logických metod. 

Kromě metody induktivní (postup od jednotlivého k obecnému) a metody 

deduktivní (postup od obecného k jednotlivému) Komenský hojně ve svém díle 

využívá metodu synkritickou, která je založena na analogii a symbolizaci. Tato 

metoda dle Rádlova názoru však myšlenky spíše zatemňuje a rozmazává, než aby 

působila zpřesňování myšlenek.46 Ovšem nejen v důsledku využívání synkritické 

metody vidí Rádl v Komenského spisech poměrně zásadní nedostatky. S ohledem 

na formu kritizuje stylovou nevyhraněnost, která se projevuje užíváním směsice 

vzájemně velmi nesourodých stylů (učený, poetický, řečnický…), dále také 

neuspořádanost a rozvolněnost slohové konstrukce. S ohledem na obsahovou 

stránku děl je zde výtka směřující především k poměrně ledabylému přistupování 

k faktům, jejich nedůkladné zkoumání, chybí jejich upřesňování, vybrušování, 

rozvíjení, dovedení myšlenek k nějakému obhajitelnému závěru, dílo je protkané 

především pesimismem. Za jeden z největších nedostatků je ale považována 

                                                           
44 RÁDL, Emanuel. Věda a víra u Komenského. Praha: YMCA, 1939, s. 14. 
45 Tamtéž, s. 53. 
46 Tamtéž, s. 25 a 26. 
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Komenského nedostatečná inspirace myšlenkami jiných autorů: „Jak velikým je 

nedostatkem, že Komenský z jiných autorů nepřejímá myšlenek, nýbrž jen věty!“47  

 Na této kritice můžeme také dobře vypozorovat rysy Rádlovy tvorby. 

Komenského s ohledem na jeho výstavbu díla zařadil bez váhání do doby 

středověké, sám se tohoto způsobu psaní a třídění myšlenek chce vyvarovat. Své 

myšlenky rád rozvíjí, důkladně propracovává a velmi výrazným rysem jeho tvorby 

je vycházení z myšlenek svých předchůdců a samozřejmě také současníků, u 

kterých nehledá jen inspiraci, ale z podstatné části s nimi chce také polemizovat a 

k jejich myšlenkám se staví kriticky. Opět se ale nejedná o ledabylou kritiku, nýbrž 

o kritiku podloženou mnoha důvody a argumenty, které do detailů promýšlí. O jeho 

zaujetí ostatními mysliteli nepochybně svědčí také množství spisů nebo alespoň 

kapitol ve svých knihách, které právě některým z těchto autorů věnuje. A 

v neposlední řadě si můžeme znovu všimnout podobného vztahu, jaký pojí Rádla 

k Masarykovi – i ke Komenskému i k Masarykovi chová Rádl uctivý obdiv, přesto 

se nebojí polemizovat s jejich myšlenkami a jejich tvorbu kriticky zhodnotit. 

V případě Komenského dále upozorňuje, že bychom neměli jeho pesimismus 

povrchně spojovat jen s jeho životním osudem, do kterého se promítly takové 

události jako bitva na Bílé hoře, rozvrat Jednoty bratrské a podobně, tyto události 

podle Rádla jistě jeho tvorbu ovlivnily, hlavní příčinu jeho psaní založeném na 

pesimismu ale spatřuje spíše v jeho citové a neuvědomělé reakci na renesanci a její 

racionalismus.48 

  

  

   

                                                           
47 RÁDL, Emanuel. Věda a víra u Komenského. Praha: YMCA, 1939, s. 46. 
48 Tamtéž, s. 23. 
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4. Problematika národa a národního státu 
 

 

 Jak již bylo zmíněno, především po válce se napříč světem v celé 

společnosti diskutovalo o otázce národa, což bylo zapříčiněno jistě i změnou 

státních uspořádání a osamostatněním značného množství států, které se nyní 

musely s touto samostatností vyrovnávat a nést odpovědnost za své fungování. 

V Československu se dále řešil problém národnostních „menšin“, které ovšem 

nebyly menšinami v pravém slova smyslu, protože jejich zástupci na našem území 

v některých případech převyšovali i počet Slováků. Tento problém vyřešila tzv. idea 

čechoslovakismu, která uměle propojila národ český s národem slovenským do 

jednotného národa československého (viz kapitola 3.1). 

Vzhledem ke vzniku národních států tedy získala otázka po podstatě národa 

nové naléhavosti a zároveň se také připojily nové motivy související s touto 

otázkou. Státy se sice staly legálními, jejich samostatnost byla uznána, ale 

ústředním pojmem se stala problematika legitimizace státu ve vědomí lidí, což 

vedlo ke značnému množství diskuzí a zároveň také k rozporům mezi některými 

jejich představiteli (například právě mezi Rádlem a Masarykem). Jak bylo zmíněno 

v kapitole 3.1, Rádl odmítal ideu čistě národního státu, který by svou legitimitu 

založil na pouhé národní tradici, naopak prosazoval myšlenku státu politického a 

nenárodního, jehož legitimita bude odvozena z platnosti vyššího morálního ideálu, 

konkrétně z ideálů humanitních.49 Také upozorňuje, že národní stát v sobě nese 

zárodky slabosti, protože takový stát není vybudován na věčných hodnotách, 

zásadách práva a respektu k osobnosti, ale pouze na biologických vlastnostech, 

případně tedy na společné tradici příslušníků stejného národa.50 

Někteří jeho současníci tak mohli namítat, že není dostatečným vlastencem, 

jestliže se staví proti státu založeném na „ryzím češství“ a vysoce vlasteneckým 

zásadám, k tomu se Rádl bez váhání vyjadřuje a oponuje, že je poněkud 

                                                           
49 PELCOVÁ, Naděžda. Emanuel Rádl - Myslitel krize evropské vzdělanosti. In: Česká 

vzdělanost v Evropě I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011, s. 

326. ISBN 978-80-7290-515-7 
50 HROMÁDKA, Josef Lukl. Don Quijote české filosofie: Emanuel Rádl. Praha: vydavatel 

Jan Laichter, 1947, s. 91. 
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paradoxním faktem to, že on je i přes svou kritiku vlastenectví jedním z posledních 

lidí, kteří se vůbec vlastenectvím zabývají.51 

Co se týká války, přinesla do nově utvářeného světa nový aspekt – došlo 

totiž k většímu stmelení národů, protože v takto krizových situacích je pospolitost 

jedním z mála způsobů, jak přežít. A právě i ona touha po samostatnosti ve své 

podstatě vyvolává otázku po povaze národa. Jaký může být jiný důvod k touze po 

samostatnosti než vědomí, že naše „skupina“ se něčím odlišuje od skupiny jiné? 

Máme pocit, že tvoříme jednotný celek, který je spojován určitými atributy, a tento 

celek má právo jednat sám za sebe a nebýt nikomu jinému podrobený. Velká 

spousta české inteligence se po válce snažila přijít na způsob, jak naložit s naší 

novou samostatností. Ani Rádl nezůstával v této problematice pozadu, snažil se 

definovat, co je vlastně národ, a především také chtěl výrazně zasáhnout proti 

kvapně se rozšiřujícím rasovým teoriím, které ovšem později stejně napáchaly 

obrovské škody. Rádl byl ale za svou kritiku rasových teorií často napadán lidmi, 

kterým se zdálo, že není dostatečným vlastencem, pokud tyto teorie odmítá. K této 

kritice se Rádl však vyjádřil jasně: „Moje kritika rassového vlastenectví už 

překročila snad stadium, kdy ji veřejnost nebrala na vědomí. Snad už dnes někteří 

nahlížejí, že nemám-li v lásce tohoto potomka německé romantiky, zaneseného 

k nám některými z našich buditelů, neučím ještě proto přezírat snad češství.“52 

S národem se bezesporu většinou pojí určitá historie. Toho si je Rádl vědom, 

a proto ve svém bádání neopomíjí ani dějiny jako takové a jejich smysl. První, kdo 

zmínil smysl dějin a vytvořil jim tak filosofický základ, byli podle Rádla František 

Palacký a Augustin Smetana. Rozpravy o smyslu dějin se tak zařadily do oboru 

filosofie dějin, „jehož materiálem jsou data o osudech společenského života 

lidského a jehož cílem je proniknouti podstatu těchto dat.“53  

Pojetí tohoto oboru a pojetí dějin se však v určitých dobách liší. Do 

devadesátých let dvacátého století bylo rozšířeno přesvědčení, že veškeré historické 

události jsou jen změnou ve vesmíru, která je výsledkem nejrůznějších vlivů, a prací 

                                                           
51 RÁDL, Emanuel. Krise inteligence. Praha: Akademické nakladatelství YMCA, 1926, s. 26. 
52 RÁDL, Emanuel. Národnost jako vědecký problém. Praha: nakladatel O. Girgal, 1929, s. 

6. 
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historika je být nezaujatým pozorovatelem, který tyto skutečnosti pouze objektivně 

popíše. Rádl se ale zamýšlí, jestli je tento přístup skutečně správný – jestli si 

veškeré historické události nezaslouží větší pozornost a osobnější přístup. 

Polemizuje ovšem také s Hansem Drieschem, který se proti již zmíněnému přístupu 

k dějinám staví svou originální teorií: „Rozeznával ve vývoji (…) jednak 

‚kumulaci‘, kde se zjevy nebo události v podstatě řadí jedna k druhé, jako když na 

sopce se nasýpá jedna vrstva popele na druhou. Za druhé uváděl ‚evoluci‘, když to, 

co se má vyvíjeti, je předurčeno, a jen se ‚rozvíjí‘, … Konečně uváděl ‚epigenesi‘, 

kde sice je předem dán plán vývoje, nejsou však předurčeny podrobnosti; …“54 

Dějiny pak Driesch řadí do kategorie kumulace, tudíž jim nepřipisuje žádný 

významný filosofický aspekt. Rádl jako oponent upozorňuje na přítomnost 

svědomí, které nám ukazuje, že některé věci i z naší osobní „historie“ jsou správné 

a jiné ne, což je důkazem existence určitého vyššího řádu, který přesahuje každého 

člověka. A existence takového jevu si přece musí zasloužit jistou filosofickou 

pozornost.  

                                                           
54 RÁDL, Emanuel. Národnost jako vědecký problém. Praha: nakladatel O. Girgal, 1929, s. 
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4.1 Idea jako hlavní podstata národa 
 

 

V samotné problematice národa se Rádl také staví do opozice vůči 

většinovému přesvědčení. Za znaky národa byl totiž uváděn společný původ, 

podobné tělesné vlastnosti, území, určitá historie, společný jazyk a celkově 

společná kultura. Tyto aspekty ale podle Rádla nutí člověka být vlastencem jen 

z toho důvodu, že se v té vlasti narodil, že je pokrevně spojen s ostatními 

příslušníky daného národa, musí milovat danou kulturu a jazyk jen z toho důvodu, 

že v nich byl vychován. Toto podle Rádla ovšem není žádná skutečná svoboda, 

protože jsme byli k této lásce odsouzeni v podstatě už tím, do jakého prostředí jsme 

se narodili: „Svobodný národ se nepodrobí žádnému osudu, nýbrž chce svobodně 

rozhodovati o předmětu své lásky; proto neuzná, že by jeho podstata byla na věky 

uzavřena do nepřekročitelných hranic půdy, rassy, jazyka, tradice, …“55 

Je tedy potřeba najít jiné důležité rysy, které by měly určovat povahu národa 

a vytvářet vlasteneckou hrdost. Je nutné rozhlédnout se po něčem, co má napříč 

společností velkou váhu a dokáže ovlivňovat masy. Všechny potřebné atributy pro 

tento účel splňuje idea. Její podstatou je, aby byla řádně odůvodněná a uvědomělá. 

Taková idea pak může vytvářet program, z něhož zase vychází zákony a obecné 

zásady. Národ je tedy skutečně svobodný jedině tehdy, pokud se řídí touto ideou a 

zákony z ní vyplývajícími. Nejdůležitější vlastností idey a programu je jejich 

správnost. Podobně jako u podstaty hrdinství je totiž i v souvislosti s národem 

odmítáno všechno, co je nepravdivé. Aspekt správnosti (nebo také pravdivosti) je 

dokonce důležitější než aspekt národnosti: „… jest každé vlastenectví falešné, které 

bezpodmínečně lpí na půdě, na původu, na historii, na jazyku. Jsme zajisté povinni 

hájiti všemi silami daných prostředků národního života, ale výše než ony stojí 

pravda.“56 
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56 Tamtéž, s. 22. 



 

27 
 

Jako obdivuhodný příklad Rádl uvádí skupinu anglických puritánů, kteří se 

pro svou pravdu dokázali vzdát své vlasti a v roce 1620 se raději vydali do „Nového 

světa“, tedy na území dnešních Spojených států amerických.57  

                                                           
57 RÁDL, Emanuel. Rassové theorie a národ. Praha: nakladatel B. Kočí, 1918, s. 22. 



 

28 
 

5. Problematika rasových teorií 
 

 

 Rádlovy teorie zabývající se národem a jeho ideou vedou k jednomu velmi 

důležitému stanovisku: „Vložiti smysl národa v program, jaký si vědomě ustanovil, 

znamená zvláště, zříci se rassového stanoviska.“58 Tato problematika ve své době 

byla (a samozřejmě stále je) zásadní. Již během 18. století lidé začali výrazněji 

vnímat rozdíly mezi jednotlivými lidskými plemeny. Právě od té doby se začínají 

plemena různě pojmenovávat a ještě více se prohlubují názory, že i charakterové 

vlastnosti závisí na lidském plemeni. V 19. století teorie postupují ještě dále, 

některé národy bílé pleti jsou v důsledku nalezených jazykových podobností 

sloučeny v indoevropský kmen, který však nezahrnuje například semity. Rozvoj 

rasových teorií negativním směrem ale nastal především díky darwinistům, kteří 

Darwinovu teorii interpretovali mylně a z jejichž učení vyplynulo, že smyslem dějin 

je boj, boj mezi silnějšími a slabšími, všudypřítomná válka, což samozřejmě vedlo 

k úvahám nad tím, kdo jsou ti silnější a kdo slabší. Přitom Darwin sice hovořil o 

životním boji, ale v takovém smyslu, že tento boj je sváděn výhradně o naše přežití, 

nikoli o podrobení nebo dokonce úplné poražení slabších.  

 Oporou těmto teoriím se staly i velmi významné osobnosti, mezi nimi i 

někteří uznávání filosofové jako například Friedrich Nietzsche nebo Johann 

Gottlieb Fichte. Oba zmínění dováděli rasové teorie do ještě větších krajností. 

Nietzsche přišel s teorií o plavém pragermánovi, který si jako jediný může vydobýt 

ve světě vysoké postavení, z čehož vyplynula teorie o nadvládě lidí se světlou pletí 

a světlými vlasy. Fichte dokonce pronáší myšlenku, že lidmi jsou jen Němci, ostatní 

se lidmi ještě nestali nebo jimi být přestali, když zradili německou vlast a usadili se 

na jiném území nebo začali mluvit jiným jazykem. Veškeré tyto snahy mají podle 

Rádla jasné cíle. Snaží se společnosti vnutit myšlenku, že osud celého světa by měl 

být vložen do rukou jednoho – toho nejlepšího – národa, který jako jediný může 

úspěšně vést celou civilizaci. Tento národ patří mezi ty nejvýše postavené, 

nejgeniálnější a všichni ostatní se mu musí (i pro své vlastní dobro) podřídit. Dalším 

důvodem rozmachu těchto teorií může být i celkové uspořádání poměrů v tehdejší 

                                                           
58 RÁDL, Emanuel. Rassové theorie a národ. Praha: nakladatel B. Kočí, 1918, s. 24. 
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společnosti: „Účel rassových theorií jest zřejmě agitační; jest to filosofie 

přizpůsobená pro dnešní válku, filosofie doporučující nenávist k druhým národům, 

omlouvající každou surovost, odučující úctě k civilisaci.“59 

 Tato Rádlova teorie má jistě své oprávněné opodstatnění. Je jisté, že rasové 

předsudky v lidech zanechávají následky. Silnějším národům stoupne jejich údajná 

nadřazenost do hlavy a skutečně budou mít touhu vládnout nad slabšími. Tyto své 

činy si budou ospravedlňovat tím, že byli vyvoleni a že jen dělají to nejlepší pro 

svět. Naopak národy, které jsou pokládány za ty slabší, se budou chtít bránit, 

nepodrobí se většinou tak snadno a zároveň je zaplní nenávist vůči svým 

utlačovatelům. Právě na tuto situaci se Rádl snaží upozorňovat a přichází s poměrně 

jednoduchým doporučením: „Uznejme vrozené rozdíly mezi duševními 

schopnostmi lidí; nehledejme však v nich rozdíly kvantitativní, nýbrž hlavně 

kvalitativní, tak že každý člověk má od přirozenosti schopnosti k něčemu jinému 

…; a tak různí lidé, různé kmeny, různá plemena, byť se sebe více od přirozenosti 

lišila duševně, teprve dohromady jsou schopni naplniti společný úkol, který je na 

světě čeká. Nejsou si rovni ani tělem ani duchem, ničím, co jim jest dáno; ale jsou si 

rovni životním cílem, pro jehož dosažení jsou každému dány jiné prostředky.“60 

  

                                                           
59 RÁDL, Emanuel. Rassové theorie a národ. Praha: nakladatel B. Kočí, 1918, s. 15. 
60 Tamtéž, s. 7. 



 

30 
 

6. Filosofie jako utěšitelka 

 

 

 Své stěžejní dílo Útěcha z filosofie začíná Rádl psát ve druhé polovině 

třicátých let poté, co onemocněl vážnou chorobou, která ho vyřadila ze 

společenského života, na kterém se do té doby podílel s velikým zaujetím. Kromě 

jiného ho totiž nepřestávalo zajímat blaho českého národa a státu, proto se do té 

doby aktivně angažoval v otázkách utváření národní identity a legitimizace nově 

utvořeného státu. Svými názory, které však vybočovaly z masarykovského myšlení 

a představy národního státu, se dostal do rozporů se svými současníky, kteří ho 

odsoudili za nedostatečnou míru vlastenectví. Rádl se ale tímto negativním 

postojem k některým jeho myšlenkám nenechal ovlivnit a naopak těmto svým 

kritikům vzkázal, že paradoxně on se jeví jako jediný člověk, který se o vlastenectví 

ještě skutečně zajímá (viz kapitola 4). 

 Tyto okolnosti tedy Rádlovi ve třicátých letech nepřinesly příliš radostných 

chvil, naopak ze své izolace, špatného zdravotního stavu a nemožnosti zasahovat do 

dalšího politického, kulturního a společenského dění pociťoval úzkost. V těchto 

chvílích se mu největší utěšitelkou stávají právě „návštěvy“ filosofů a filosofie, nad 

kterou může v tomto osamocení rozjímat a nacházet tak úlevné potěšení. 

 O vzniku díla se však vedou spory, respektive tyto spory souvisí spíše 

s Rádlovou nemocí a možností či nemožností dílo napsat. Diagnostikována mu totiž 

byla těžká nemoc mozkových cév, což by ovšem znamenalo, že v posledních letech 

života nejspíše nemohl takové dílo napsat. Pochybnost nad takovou diagnózou tedy 

vyslovuje Vladimír Rádl, který tvrdí, že Emanuel Rádl se do izolace uchýlil 

především z důvodu zklamání z celkové situace v Československu a také 

v souvislosti s nástupem nacismu, protože jak již bylo zmíněno v předchozích 

kapitolách, Rádl byl velkým odpůrcem rasových teorií.61 

                                                           
61 RÁDL, Vladimír. Vzpomínka na Emanuela Rádla z rodinného prostředí a několika  

setkání s ním. In: Emanuel Rádl – vědec a filosof. Praha:  

Oikoymenh, 2004, s. 683. ISBN 80-7298-107-2 



 

31 
 

 Co se týká obecných kompozičních rysů Útěchy z filosofie, dílo je 

rozčleněno do sedmi kapitol – Morální svět, Živé bytosti, Poznámky k Aristotelovi, 

Konec morálního řádu?, Renesance, Galilei, Idea. Již samotné názvy oddílů nám 

alespoň částečně přibližují, jakými oblastmi se Emanuel Rádl ve své filosofické 

závěti, jak je kniha často nazývána, zabýval. V následujících podkapitolách budou 

některá z témat Útěchy z filosofie propracována detailněji. 
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6.1 Morálka a morální řád 

 

 

 V otázkách morálky přináší Emanuel Rádl další osobité myšlenky, ale opět 

nezapomíná ani na polemiku se svými předchůdci. Vychází především z myšlenky, 

že mravní zákony jsou entity, které stojí mimo člověka, respektive nad ním, jako 

určitá přikázání, kterými je třeba se řídit. Zároveň je ale neodmyslitelnou složkou 

morálního řádu lidská soudnost (neboli vlastní rozvaha), která přináší přijetí těchto 

zákonů konkrétním jedincem a jen v takovém spojení se stávají smysluplnými: 

„Věrnost, loyálnost, čestnost mají obsah, jen pokud jsou mou vlastní věrností, 

čestností; moje mysl tyto zákony poznává, uznává, vítá, souhlasí s nimi a chce se 

jimi řídit. Jinými slovy: Nutit lidi k těmto zákonům nelze; jsou od počátku naše 

vlastní a okolí nám může jen pomoci poučením, jak morální zákon, na příklad lásku 

nebo důvěru, máme podle vlastní úvahy řídit.“62 

 Ve svých myšlenkách vychází ze Sókrata, který tvrdil, že morální zákony 

existují ještě dříve, než je lidé vůbec formulují, tedy přesněji že tyto zákony (včetně 

pravdy) tu jsou ještě před naším narozením a úkolem lidí je jejich pouhé 

objevování, nikoli utváření. To považuje Rádl za vůbec nejdůležitější věc 

v Sókratově učení a sám tvrdí, že lidé musí pochopit, že morální řád a zákony 

nejsou v nás, ale existují spíše pro nás.63 

 Rysy Rádlova druhého oboru, biologie, se zde objevují v podobě příkladů, 

na kterých dokládá a upřesňuje své myšlenky. Pro tento účel používá obyčejný 

listnatý strom, na kterém listí jsou vlastnosti lidí, toto listí opadává a potom zase 

roste, nicméně není to tedy nic stálého a pevně daného. Na druhé straně zde 

pomyslně máme morální řád, který tvoří život stromu a který ovládá právě i 

zmíněný růst a opadávání listí, kořeny i kmen. Stejně tak i člověk, motýl nebo 

pampeliška mají svůj obsah, jejich tělo se v čase proměňuje, ale jejich smysl trvá, je 

nadčasový.64 Morální řád je tedy něco stálého, absolutního a existujícího před a nad 

                                                           
62 RÁDL, Emanuel. Útěcha z filosofie. Olomouc: Votobia, 2000, s. 9-10. ISBN 80-7198-399-
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63 Tamtéž, s. 11 a 16. 
64 Tamtéž, s. 12 a 29. 
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člověkem, je principem, který je jasně stanovený, a úkolem člověka je tento princip 

objevovat a poznávat. 

 Ovšem neměli bychom si tuto myšlenku chybně vykládat tím způsobem, že 

morální zákony jsou něčím absolutně nadřazeným a přítomnost konkrétní živé 

bytosti je zde nedůležitá. Naopak. Tyto principy totiž potřebují nějaký prostředek, 

kterým by mohly na světě působit: „Ačkoliv živé bytosti, jsouce ‚vládou‘, jsou 

nehmotné a pouhým smyslům nepřístupné, mohou žít a provádět své úkoly (na 

zemi) pouze ve hmotě a v síle; bez vlády nad hmotou a nad energií, které jsou částí 

tohoto viditelného světa, života není. Toto je věc podivuhodná: Život (vitálnost i 

morálnost) nejsou hmotné, ale bez hmoty na tomto světě nevládnou.“65 

Prostředkem, jakým se vitálnost na světě udržuje, je tedy rozmnožování, které 

„bojuje“ proti zanikání individuí tím, že vytváří individua nová, která se potom na 

zemi opět stávají hmotným ztělesněním zmíněných principů. 

 Morálnost Rádl spojuje také s křesťanstvím, které podle jeho názoru od 

svého počátku vnášelo do chaotického prostředí klidný a vyrovnaný řád, mělo 

vyvinutý program a silnou organizaci, která dokázala vést lid v chaosu ztracený. Již 

v antice lze vypozorovat víru v prostý život až chudobu, podle Rádla bylo toto 

období realistické, protože také věřilo, že jádrem světového běhu je vitálnost a 

morálnost.66 V antice a také ve středověku panuje přesvědčení utvořené na základě 

Platónovy filosofie a evangelia, totiž že světu vládne jeden morální řád a že pravý 

život nelze hledat v tomto světě. „Na počátku křesťanství přišla ovšem krise: Když 

Řecko bylo rozvráceno a když později nastalo v Římě císařství, byl lid bez 

politického zájmu, bez uměleckého, bez náboženského, bez filosofického vedení, 

ale společensky žil dál. Proto v době hellenistické nacházel lid ukojení lacinými 

hrami divadelními, populárními přednáškami a vtipy, …“67 

 S obdobným problémem se potýkal i středověk, který Rádl považuje za dobu 

zlou, a středověkou společnost vidí jako rozvrácenou. V temném období, které je 

plné válek, stěhování národů a nejistot, přináší opět křesťanství určité jistoty a do 

tohoto temna vnáší světlo: „V této době mělo jediné křesťanství svoji pevnou půdu 
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a novou ideologii, a proto ovládlo rozvrat a stalo se pokračovatelkou vzdělanosti 

řecké a římské.“68 Po smrti Tomáše Akvinského v 15. století nastala pro křesťanství 

krize ještě hlubší než v období helénismu. Víra v antickou a středověkou morálnost 

se rozpadla a nahradila ji světskost, „to jest víra v nádheru, v rychlý úspěch 

politický a odpor k antické a středověké víře v chudobu, v poslušnost, v zátiší 

klášterů, v poutě v žíněném rouše na odpykání hříchů, upadalo i rytířství. … 

Světská bujnost se táhla celým středověkem, sexuální hýření, nádhera, politika, 

zvůle byly ve všech středověkých staletích domovem; …“69 Proti antickému a 

středověkému realismu se podle Rádla nově postavil nominalismus. Tento 

rozvrat realismu dle jeho názoru zapříčinil jeden zásadní nedostatek – věcí pro něj 

bylo úplně vše, od bohů až po obyčejné kamení, což způsobovalo zmatek, ve 

kterém se lidé již nedokázali orientovat. 

 Ani renesance nepřinesla žádný obrat, světskost dále prostupovala 

společností a víra v morální řád ustupovala do pozadí, stále se lidé orientovali spíš 

na krásu a na touhu uchopit co nejvíce politické moci, dokonce i papežové podle 

Rádla začali dávat přednost politice. „Středověk hynul, katolictví zůstávalo, ale 

zesvětštělo.“70 Zároveň se také programem renesance stal údajný obrat k antice a 

odvrácení se od křesťanství, k čemuž Rádl přistupuje značně kriticky: „Marné by 

bylo hledat u renesančních spisovatelů sympatické porozumění pro kteroukoli dobu 

předchozí. Renesanční mužové říkali, že se vracejí k antice. Od kterého programu 

se odvraceli, aby se opřeli o ‚antiku‘, říci nedovedli, antiku formulovat neuměli.“71 I 

přes tyto nedostatky vlastních tezí se renesanční myslitelé a lid odvrátili od prostého 

života a klanět se začali spíše drahým kovům, již nezmiňovali evangelium nebo 

proroky. Rádl v tomto ohledu renesanci striktně odsuzuje: „Nebyl jsem pro 

renesanci a nevěřím v ni, protože středověk byl vychovatel vzdělanosti novověké, 

kterou obejít nelze. Jsme dětmi středověku; vzpomínám naň s takovým steskem, 

s jakým vzpomínám na vlastní dětství.“72 Tím ale neodsuzuje renesanci jako 

takovou – uznává, že měla i svou podstatu, stala se přirozeným vývojovým článkem 

po rozpadu středověkých hodnot a podala pomocnou ruku lidem ztraceným v tomto 
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rozvráceném světe. Svou největší chybu podle Rádla tedy udělala v tom, že se 

distancovala od dob předchozích, sebevědomě tvrdila, že o tyto doby již není 

potřeba se zajímat, a snažila se přijít s vlastním programem a vlastními principy, 

které ignorují většinu z toho, co bylo vykonáno dříve. Tento postup „je methodou 

anarchickou, vzpourou proti morálnímu řádu, který zná jediná spravedlivý zákon: 

nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.“73 
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6.2 G. Galilei a konec metafyziky 

 

 

 Za největší osobnost renesance a nominalistů je podle Rádla Galileo Galilei 

(1564 – 1642), který přetrhl kontinuální vývoj filosofie a k metafyzice se postavil 

jako k principu, který je pro život nepraktický, protože lidem nemůže přinést obživu 

ani další praktické a potřebné záležitosti. Podle Aristotela má metafyzika počátek 

v obdivu, ten ale se svou bezstarostností také stojí mimo sféru praktických věcí. 

Stejně tak tvrzení Boethiovo, který metafyziku nazval královnou věd, může 

poukazovat k její nepraktičnosti, protože královny nemají žádných starostí, mají být 

jen vznešené a krásné.74 

 Metafyzika se snaží hledat pravou skutečnost. Jak již bylo zmíněno, ta podle 

učení Sókratova vládne ještě před naším narozením, je stálou entitou, je naším 

pánem a k jejímu pochopení se přibližujeme výchovou a získáváním zkušeností. Je 

skutečností morální, což znamená, že ji nelze pozorovat takovým způsobem, jakým 

pozorujeme například pohyb hmoty. Zabývá se věcmi, které přesahují lidské 

myšlení, poukazuje někam „vysoko nad člověka“ a jejím prostřednictvím se 

snažíme přiblížit co nejvíce pravému poznání. Galilei zájem o metafyziku nahrazuje 

exaktností přírodovědy, protože ta údajně na rozdíl od domněnkami přeplněné 

metafyziky podává lidem jistotu a uchopitelnost. Kant se později metafyziku znovu 

pokusil obnovit tzv. objektivní metafyzikou, ale tato snaha byla jen velmi těžce 

realizovatelná z toho důvodu, že samozřejmě každý má své učení zatížené nějakým 

osobním pojetím a přístupem.75 

 Rádl také poukazuje na to, čím se Galilei snažil dosáhnout oné exaktnosti. 

Metafyziku nahradil novou metodou myšlení, metodou pojmů konstruovaných 

rozumem a dalších pojmů, které budou z těchto základních pojmů logicky 

odvozené. Jeho základní pojmy (setrvačnost, síla atd.) nemůžeme objevit v samotné 

přírodě, Galilei je tedy sám ustanovil. Tyto konstruované pojmy vzbudily značný 

ohlas a staly se základem především techniky, která začala přetvářet lidský život, 
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začala být člověku nadřazená a stávala se jeho pánem.76 „Filosof však je v tomto 

organisovaném pohodlí zmaten: Chce žít jako pták v povětří a jako polní květiny, 

jeho život tkví ve svědomí, nikoli v technické organisaci.“77 Jak již bylo řečeno, 

tento nový Galileův přístup však ve své doby vzbudil veliké ohlasy, následovat se 

ho rozhodli např. René Descartes, Thomas Hobbes, David Hume nebo John Locke. 

Rádl ale tvrdí, že tyto konstruované pojmy možná lze vztáhnout k oblasti techniky, 

jejich užití ve vědách morálních je však nemožné, protože morální skutečnosti 

existují nadčasově, tedy dříve než jakékoli konstrukce – musíme si uvědomit, že 

např. spravedlnost existuje dříve, než pojem o ní utvořený.78 Tím tedy Rádl chce 

říci, že konstrukce nepovažuje jen za špatné, protože v technice využití nacházejí, 

v jiných případech se ale snaží schematicky a logicky uchopit skutečnosti, které 

takto uchopitelné nejsou. 

 Rádl si ovšem nemyslí, že by zavržení metafyziky bylo definitivní: 

„Nominalisté, renesance, Galilei pohrdli metafysikou; …, takže za našich časů jako 

by vymřela. Ale není mrtva, nýbrž jen spí; až se probudí lidé k poznání, že tento 

svět je opravdu jen mámením smyslů, ... – potom znovu přijde na tento svět 

metafysika, královna věd, jediná, svobodná, svrchovaná, všem lidem vládnoucí.“79 
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79 Tamtéž, s. 79. 



 

38 
 

7. Rádlovo postavení v soudobé společnosti 

 

 

 Postavení Emanuela Rádla bylo v české společnosti poměrně kontroverzní. 

V předchozích kapitolách již bylo zmíněno, že Rádl se nebál vystoupit ani proti 

takovým osobnostem, jako byl T. G. Masaryk, nebál se prosazovat myšlenky, za 

které byl odsuzován, jeho náboženské představy ve své době již také nebyly příliš 

aktuální, přesto se jich nevzdával. V následující kapitole se tedy pokusím 

podrobněji rozvést, jaké postavení Rádl v soudobé společnosti měl, přičemž čerpat 

budu z děl J. Patočky (Věčnost a dějinnost), J. L. Hromádky (Don Quijote české 

filosofie: Emanuel Rádl) a Š. Löwesteinové (Filosof a moralista Emanuel Rádl). 

 Hromádka byl Rádlovým blízkým přítelem a velmi si ho vážil v první řadě 

pro jeho neutuchající zájem o vlast: „… s porozuměním se zamýšlím nad několika 

našimi lidmi, kteří s vyčerpávajícím napětím duševních sil opevňovali základy naší 

společnosti, aby ji zachránili před zánikem, až přijde výbuch a zemětřesení. … 

Prohlížím jejich spisy a články, vážím jejich ideály a touhy, srovnávám jejich sílu 

vidění s velkostí našich úkolů a vyptávám se jich na radu, jak myšlenkově a 

politicky bojovat dnes. … Se zvláštní pietou rozmlouvám s Emanuelem Rádlem, 

…“80 Přesto se sám musí zamýšlet nad tím, jak je možné, že Rádl byl právě tak 

kontroverzní postavou, jak již bylo napsáno výše. Tato otázka se mu jeví jako velmi 

těžce řešitelná, protože Rádla považuje na jednu stranu za jednoho z našich 

největších myslitelů, na druhou stranu říká, že dokonce ani jeho nejbližší přátelé 

občas nedokázali pochopit, k jakým hodnotám a principům Rádlovo učení vlastně 

poukazuje: „Ani jeho přátelé ho nedovedli chápat; nedohlédli k bodu, ke kterému 

ukazoval; nerozuměli ani smyslu jeho otázek. Zdráhali se jít za ním na jeho 

výpravy.“81  

 Jeho přínos společnosti spatřuje Hromádka v tom, že jeho filosofie nabývala 

rysů všednosti a zabývala se věcmi, které zajímaly „obyčejného“ člověka – že i 

velké filosofické otázky Rádl řešil s poukazem na naše všední otázky, „na otázky 
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našich maminek, domovnic, našich dělníků a učitelů, …“82 Jen takovou filosofii 

Rádl považuje za správnou a pro život potřebnou. Možná také proto se s takovou 

vervou zapojoval do otázek národnostních a otázek spojených se vznikem 

Československa. Jak říká Hromádka, Rádl se do řešení těchto otázek pouštěl 

s donquijotským zanícením pro věc, byl obráncem pravdy a spravedlnosti, nenechal 

se ovlivnit poválečnými státotvornými frázemi a naopak se k nim stavil kriticky ze 

strachu, aby se tyto ideály demokracie neproměnily jen v plejádu laciných 

vlasteneckých hesel. Základ poválečného světa je tak podle Rádla potřeba postavit 

na pevných myšlenkových a mravních pilířích.83 

 Kauza Kondelík84 rozpoutala diskuze nejen v souvislosti s literaturou, ale 

zapojily se do ní i osobnosti z jiných oborů. Mezi nimi byl i Emanuel Rádl, který se 

postavil proti kondelíkovskému typu, nepřestával upozorňovat, že přerod světa ještě 

není u konce, stále je potřeba být aktivní a obezřetný a pomyslně si nasadit bačkory 

a usednout ke krbu člověk může pouze za odměnu, když už je nejdůležitější práce 

vykonána, nelze takový postoj považovat za způsob života.85 

 Rádlův postoj k výchově a vzdělání jsme si mohli vyvodit již z předchozích 

kapitol, protože jeho přístup samozřejmě přímo vychází z jeho filosofie. Hromádka 

ve své knize podává stručný a ucelený výklad toho, jaké principy Rádl zastával: 

„Dítě má být vedeno k tomu, co je věčně pravdivé a dobré, co je správné všade a ve 

všech dobách. … Vytýkal pokrokářům, že zlokálněli, zvlastenečtěli a zpolitisovali 

své výchovné snahy. … Volal po Komenského ‚dílně lidskosti‘, po škole, ve které 

by dítě bylo odloučeno od všedního lomozu, od ošuntělých, otřepaných hesel, …“86 

 Šimona Löwensteinová ve svém díle věnovaném Rádlovi rozebírá 

především jeho dílo a myšlenky obecně, snaží se je stručně vyložit, ale při svém 

výkladu poukazuje i na Rádlovy nedostatky. Jeden z nich přímo navazuje na již 
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zmíněnou Rádlovu angažovanost ve veřejném životě. I Löwensteinová si všímá, že 

Rádl vyzdvihuje filosofii, která by byla praktická a angažovanost ve veřejném 

životě je pro něj naprosto zásadní, dalo by se tedy čekat, že Rádla bude možno 

zařadit mezi představitele pragmatické filosofie, což ovšem není správná 

domněnka, jak Löwensteinová upozorňuje na slova samotného Rádla: „Přesto (Rádl 

– pozn. autora) tvrdí pravý opak: Cílem poznání je poznání samo, které může obstát 

i bez praxe: praxe je důsledkem teoretické práce. Teorie a praxe, teoretické a 

praktické vědy se ovšem nedají oddělit, nýbrž se vzájemně doplňují. Přitom však 

tvoří teoretické vědy základ praktických, teorie je tedy primární.“87 

 Shodně s Hromádkou si Löwensteinová také všímá rozporuplné hodnoty 

Rádlových Dějin filosofie, které podle obou vyjadřují až příliš vyhraněné a radikální 

názory, nedomyšlené a rychlé odsouzení některých velkých filosofů, také ale 

dokonce faktické chyby a formální nedostatky, povrchní hodnocení některých 

skutečností (což sám Rádl vyčítal například J. A. Komenskému) a jeho tvrzení tak 

mnohdy mohou působit málo přesvědčivě. Na druhé straně ale obsahují i velmi 

zajímavý a originální rozbor, tudíž rozhodně nemohou být odsouzeny jako dílo 

povrchní a jen s minimálním přínosem.88 

 Jan Patočka Rádlovu osobnost a kontroverzi vidí mimo jiné jako hybný 

princip různých diskuzí české inteligence. Patočka považuje za základ novodobého 

myšlení humanismus, Rádlova posmrtně vydaná kniha Útěcha z filosofie 

v Československu rozpoutává nové diskuze ohledně humanismu. Tato diskuze 

poukazuje na zajímavý jev, totiž že český humanismus se rozštěpil na dva hlavní 

tábory, z nichž jeden tábor zastává metafyzický smysl lidského života a neopomíná 

ani náboženskou složku lidství, druhý tábor zaujímá postoj laický, striktně 

nemetafyzický. V početní převaze je tábor druhý, ale Patočka poukazuje, že tábor 

první (do kterého patří i Emanuel Rádl) má výhodu větší duševní šířky, která 

vychází z vnitřního napětí těchto myslitelů, z větší intenzity a bolestivosti. Právě u 

Rádla vyzdvihuje značné bohatství jeho myšlenkových motivů.89 
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 Jak je uvedeno v Hromádkově knize, velmi výstižně Rádlovo postavení 

v soudobé společnosti vystihuje právě Jan Patočka, když ve svém drobném spise o 

české vzdělanosti z roku 1939 píše: „Přede všemi stojí tragická, či přesněji až 

quijotovsky tragická postava Emanuela Rádla. Kongeniální Masarykovi svou 

konkretností a silou svědomí, bez masarykovské harmoničnosti a míry, bez 

nezdolného masarykovského zdraví, často s větší spekulativní silou a intensitou 

prožití, která jeho gesta skoro všude zkřivuje v grimasy – hleděl prohloubit, očistit, 

upřesnit křesťanský prvek v realismu, ale nadán příliš malou silou lidi slučovat a 

přitahovat, isolován svým příliš samostatným a osamělým myšlením i jeho 

odstrašující výpravou, zůstal bez širšího vlivu. Dráždil, neimponoval – …“90 A sám 

Hromádka připojuje další Rádlovy charakteristické rysy: „Mluvil v náznacích, 

narážkách, nápovědích. Někdy pronesl soud nad myslitelem a vědcem, 

vychovatelem a spisovatelem, ukazuje k posledním důsledkům jeho názorů, 

k důsledkům, které se zdály průměrné mysli až absurdně nemožnými.“91 Hromádka 

sice uznává, že často měl Rádl pravdu a skutečně až geniálním způsobem dokázal 

předpovědět, jaký bude následující vývoj událostí, jenže v důsledku ukvapenosti 

jeho soudů a často nedostatečné podloženosti nedosáhly jeho myšlenky potřebné 

přesvědčivosti. 
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Závěr 

 

 

 Tato bakalářská práce se zabývala Emanuelem Rádlem, některými jeho 

filosofickými přístupy a myšlenkami a také jeho rozporuplným postavením 

v soudobé společnosti. 

 Emanuel Rádl byl osobností skutečně velmi kontroverzní, zároveň byl ale 

také významným myslitelem, který svůj život zasvětil bádání v oblasti filosofie, 

biologie a v neposlední řadě by nemělo být opomíjeno jeho vlastenectví, které si ale 

musel před svými současníky hájit, protože zmíněná kontroverznost plynula 

především z jeho filosofických a státotvorných přístupů, které ve spoustě případů 

odporovaly tehdejšímu většinovému přesvědčení. Do největších rozporů se dostal 

paradoxně s T. G. Masarykem, kterého na druhou stranu hluboce a uctivě 

obdivoval, přesto v otázkách národních nemohl mlčet a musel se vyslovit proti 

budování národního státu tak, jak ho definoval Masaryk. I přes tyto myšlenkové 

neshody ale zasvětil Masarykovi celý jeden spis (T. G. Masaryk, hrdina nové doby), 

ve kterém – jak název napovídá – představuje Masaryka jako jednoho z největších 

hrdinů české historie. 

 V souvislosti s konstituováním nového českého státu a v souvislosti 

s Rádlovou filosofií obecně můžeme nalézt některé principy, které by Rádl 

doporučoval uplatnit i ve výchově. Konkrétně by výchovu chtěl úplně osamostatnit 

a oddělit od politických a vlasteneckých snah, výchova by těmito otázkami podle 

něj vůbec neměla být zatížena. Učitelé by děti měli vzdělávat ve věčných otázkách 

hledání pravdy, spravedlnosti a dalších hlavních hodnot. 

 Již před druhou světovou válkou také ve svých spisech věnovaných 

problematice národa nevynechával téma rasových teorií, proti kterým zaujímal 

striktně odmítavý postoj, aniž by vůbec mohl tušit, k čemu v pozdějších letech 

v důsledku druhé světové války dojde. 

 V závěru života píše v izolaci, do které se dostává pravděpodobně vinou 

těžké nemoci, své poslední dílo Útěcha z filosofie, které často bývá nazýváno 

Rádlovou „filosofickou závětí“. V posledních pár kapitolách svého filosofického 
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bádání se věnuje především principu morálního řádu a také křesťanství na pozadí 

některých dějinných událostí a v souvislosti se střídáním historických epoch. 

Křesťanství pro něj představovalo jeden z mála záchytných a úlevných bodů, které 

společnost měla, proto těžce nesl jeho postupný rozklad, masivní odvrat lidí od 

katolické víry, postupné zmechanizování společnosti, Galileův odvrat od 

metafyziky, který navíc následovaly zástupy dalších myslitelů.  

 Rádl se stal bojovníkem za svou filosofii, odmítavé postoje jeho současníků 

ho v jeho práci nezastavily, naopak stále pokračoval v kritice velkých osobností a 

ve vyjadřování se k národním otázkám, které nebylo tehdejší společností tak snadno 

přijatelné. Jeho dílo ovšem mělo i své trhliny, pro které ztratilo velkou míru 

přesvědčivosti a tím pádem mohlo ztrácet i na významu. Rádlova kritika byla totiž 

v některých případech unáhlená a nedostatečně podložená vhodnými argumenty, 

tudíž se někomu jeho dílo mohlo jevit jako pouhé „výkřiky do tmy“. 

 V souvislosti s prostudováním nejrůznější literatury (ať už děl Rádlových 

nebo literatury sekundární) jsem dospěla k názoru, že Emanuel Rádl sice mohl ve 

své době působit jako velmi kontroverzní osobnost, přesto pro nás i v dnešní době 

mohou mít některé jeho názory určitou hodnotu. Obzvlášť zajímavý a nadčasově 

důležitý mi přijde jeho postoj k rasovým teoriím a také ke vzdělávání, které by mělo 

být primárně apolitické. Musíme ale rozhodně brát v úvahu dobu vzniku jeho děl – 

v té době byly pro společnost aktuální úplně jiné otázky, než jaké jsou aktuální 

dnes, svět za sebou měl první světovou válku, změnu politické mapy, dobu útlaku a 

nesvobody, změnu poměrů ve společnosti, která souvisela také s kulturou a 

technickým rozvojem. Jednalo se tedy o problémy značně odlišné od těch dnešních, 

což musíme při četbě Rádlova díla zohledňovat. 
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