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Studie o biologickém dí|e a wese z fitosofie Emmanue|a Rád|a.

(PřF UK Praha 2008)

Předkládaná a ve|mi rozsáhlá disertaění práce navazuje na d|ouholetou badate|skou,
redaktorskou a interpretační činnost autora, ktery se soustavně věnuje dí|u
Emmanue|a Rád|a (viz Seznam |iteratury a Pří|ohy). Posuzované dí|o je věnováno
dvěma obdobím Rád|ovy tvůrčí činnosti, která se obvyk|e od sebe oddě|ují, totiž
jednak jeho přÍrodovědecké ěinnosti a na druhé straně jeho fi|osofické závěti, kníŽce
Útěcna z fitosofre. Práce je - kromě úvodu, seznamu |iteratury a rozsáh|é
dokumentární pří|ohy - rozdě|ena do tří h|avních částí, jeŽ se zabýua1i:
1' důk|adnou interprďací Rád|ova bio|ogického dí|a a poměru vědy, historie a
fi|osofie v jeho pojetí;
2' oko|nostmi vzniku jeho pos|edního dí|a, Utěchy z fi|osofie;
3. podrobnou ana|ýzou rukopisu Útěchy, z níŽ p|ynou ve|mizajímavé skutečnosti o
jejím postupném vzniku.
Zpovahy věci má kaŽdá z částí trochu jinou povahu, suým obsahem však na sebe
těsně navazuií a nabízejíaspoň obrysy ce|kové interpretace Rádlova
mnohotvárného, originá|ního a ovšem také sporného dí|a, jeŽ dosud neby|o takto
celkově zkoumáno.

Práce se tedy věnuje jednak rané fuorbě mladého Rád|a - přírodovědce, jednak jeho
,,fi|osofickému odkazu.. a jen okrajově zmiňuje jeho mezivá|ečnou, spíše
pub|icistickou činnost. obě období se zpravid|a oddělují z něko|ika důvodů. Předně je
zde časoqý odstup, období více neŽ dvaceti |et, nap|něné téměř horečngu činností
mys|ite|skou a pub|icistickou, kdy se Rádl snaži| ze všech sll myšlenkově podpořit a
kriticky posí|it politické úsi|íT. G. Masaryka.

Masarykova činnost Rádla zajímala uŽ před První světovou válkou a Masaryk mu
si|ně imponova| už jako kritik s|abin české spo|ečnosti a její po|itiky. Rozpozna| v něm
totiŽ č|ověka h|uboce i kritikcy mys|ícího, ktery si však navíc ve|mi ostře uvědomova!
faktickou odpovědnost vzdělance a akademika za ce|ek spo|ečnosti iza její
budoucnost. Rádl neustá|e zdůrazňuje na jedná straně Masarykovu ,,radiká|ní..
odvahu, jak se projevila ve všech jeho střetech a sporech, tak také ,,praktickou..
stránku jeho osobnosti, stručně řečeno vědomí téměř neomezené odpovědnostiza
výs|edky.

V dů|eŽité stati "Masaryk a Nietzsche.'dává Rádl čtenáři nah|édnout do svých postojů
a dává najevo, jak si|ně ho oba ov|ivni|i. Masaryk podle něho pochopi|, Že vzdělaný
č|ověk a fi|osof se nemůŽe spokojit s "fi|osofováním kladivem.., nýbrŽ musí také
ukazovat cestu a vést. Stav spo|ečnosti, která,,zabi|a Boha", neznamená zrušení
lidských závazkil vůči všemu, co č|ověka přesahuje, nýbÉ naopak urgentní potřebu i
povinnost zasazovat se osobně za jejich praktické prosazování v této společnosti.

Pokud ovšem Rád| tak vysoko hodnotil Masaryka jako mys|ite|e, tím spíš mu
imponova!jeho neuvěřite|ný a pro ce|ou českou spo|ečnost zcela nečekaný praktický,



tj. politický úspěch, kteý vyvrcholil za|oŽením Českos|ovenské republiky' Na rozdíl
od většiny svých současníků, kteří tento úspěch honorovali aŽ devotním obdivem,
Rád| pochopi|, Že jeho vlastní odpovědností je právě kritická podpora Masarykovy
po|itiky. Vědomí této odpovědnosti naby|o aŽ děsirných rozměrů, kdyŽ si uvědomll, jak
je s tímto hodnocením pová|ečné situace sám. Jen tak lze pochopit jeho krátké, ale
intenzivní souputnictví napřík|ad se Zdeňkem Nejed|ým, kteý ovšem brzy přeše| ke
kritice radikální aŽ odmítavé'

Jak radiká|ně se změni|o Rád|ovo sebepochopení či spíše pojetí v|astní ú|ohy
v norných poměrech, je dobře vidět na proměně sty|u jeho prací. Na rozdí| od k|idného
a téměř akademického pojednání v,,Masarykovi a Nietzschem.,, pová|ečné práce
vyjadřují aŽ horečný neklid, extrémní a netrpěliuý aktivismus, mísý téměř úzkostné
vyhledávání problémů - a zároveň potřebu ani o krok neuhnout z kritické pozice
filosofa. Pová|ečný Rádljako kdyby si nemoh| dovo|it ani okamŽik oddechu nebo
ú|evy, a zároveň jako kdyby cíti| povinnost ve všem a všude 'ukazovat cestu..,
,,burcovato a dokonce mora|izovat. Pod t|akem doby jako kdyby nevědě|, kam dřív
skočit, po|emizuje na všecky strany, netrpě|ivě roáínájeden problém za druhým,
vynáší unáh|ené soudy a zkratovitá,,řešení.. otázek historie, spo|ečenské
spraved|nosti, národa ivědy. Nietzscheovská ,,nob|esse ob|ige.., kterou Rád! na rozdí|
od většiny současníků pochopil aŽ příliš dobře, jako by ho přímo drti|a šíří i tíŽí
na|éhauých prob|émů a hrozících katastrof'

Dvacet |et vskutku horečnaté činnosti mezi aktuálními veřejnými prob|émy, které si
Rád| bere jako At|as na ramena, protoŽe se mu zdá, že tu nikdo jiný není, ho
nakonec vyčerpa|a a těŽce pod|omi|a ijeho zdraví. A krátce před smrtí, v téměř
naprosté izo|aci a osamění, pod dojmem tragického zk|amání a rozčarování z
udá|ostí roku 1938 a 1939, kdy se navíc mnohým zdá|o, Že ce|á První republika by|
jen dětinský sen a omy| naivních di|etantů, Rádlz ničeho nic napsa| kníŽku na první
poh|ed na hony vzdá|enou všemu, co dvacet |et děla| a hlása|. V situaci krajní
beznaděje spo|ečenské i osobní Rád| obrací čtenářův poh|ed úp|ně jinam: není to
moje vů|e a moje rozhodnost, nač se č|ověk můŽe a má spoléhat, a|e naděasová
pevnost toho, co prostě ,,má být..čili platí, zníŽnakonec ěerpá skutečnou naději.

Útěcha vyš|a po válce a ve společnosti, zachvácené nouým aktivismem, působila
trochu jako h|as ze záhrobí. Teprve v tíŽivé atmosféře padesát.ých |et se ji snaŽil
Patočka h|ouběji pochopit se sympatiemi k nadčasovému p|atonismu Rádlova
vřelého návratu ke Kantovi a ,,bÍ|ým ptákům..idejí. Rádlova osobnost, rozdělená mezi
vědu, aktuá|ní po|itiku a ve|misvéráznou filosofii, se pro většinu interpretů definitivně
rozpadla na tři kusy, z nichŽ si zájemci vybíra|i ten nebo onen, protoŽe zbývajícím
buď nerozuměli, anebo se nehodi|y k jejich záměrům.

Na zák|adě ve|mi důkladného studia ce|ého Rádlova dí|a uděla|Tomáš Hermann
dů|eŽibý krok: v před|oŽené práci dok|ádá tezi, Že Útěcha představuje Rádtovo
fi|osofické navázáni na ce|é předchozí mys|ite|ské i přírodovědecké dí|o. Jakkoli
vznik|a za mimořádných oko|ností a v mimořádném spěchu, a i když její rukopis - jak
autor ukáza| - je těsně před dokončením, neznamená Žádný zásadní zlom a naopak
Rádlovo dílo shrnuje a završuje.



V první části práce autor provází čtenáře Rád|ovou vědeckou cestou, ukazuje jeho
Úspěchy - a nakonec i pozoruhodné ztroskotání. Popis tohoto konec konců spíše
filosofického nezdaru pokládám za jeden z nejcennějších originá|ních přínosů
Hermannovy práce a pokusím se jej struěně rekapitulovat.

Rád|ovo rozhodnutí věnovat pozornost fototropickým jevům, a to jak z hlediska
morfologického a fysio|ogického, tak zejména z h|ediska funkčního či eto|ogického,
byIo pozoruhodně pIodné. Rád|ovi se ukáza|a privilegovaná ob|ast, kde se organismy
něčím řídí a dokonce si budují stá|e dokona|ejší orgány pro toto zvláštní sebe-řízení.
Strefi| se tak do ob|asti, kde se děje cosi pro Živé organismy ve|mi charakteristického,
ne-li přímo jedinečného: organismus nepod|éhá jen vnějším mechanickým silám, jeŽ
staří ve|mi při|éhavě nazýva|i vis a tergo, nýbrŽ nechává se orientovat a vést svět|em.
Světlo přitom není nic mysteriozního, nýbrŽ fyzikálně dobře popsatelný fenomén, u
něhoŽ jen neumíme vy|oŽit, jak můŽe sám o sobě způsobit pohyb tě|esa. Staří pro to
uŽíva|o pojem vis a fronte.

Vo|bou fototropismu tak Rád| geniá|ně vyhmátl ob|ast, kde se dá experimentá|ně
pozorovat cosi, co přesahuje mechanické působení si|. JenŽe. aspoň podle
Hermannova qýkladu - jak byla tato volba šťastná, tak nešťastné by|o rozhodnutí
postavit ved|e fotropismu právě geotropismus, orientaci organismů podle zemské
tíŽe. Prozrazqe to možná ijistou Rádlovu nedostatečnost ve fyzice: na rozdíl od
gravitace, tedy obecně působícího silového po|e, svět|o je energie a má tedy spíše
povahu dění či události. E|ektromagnetické po|e sice také působí, ale úp|ně jinak neŽ
gravitace a na jiné, tj. právě nějak ,,cit|ivé.. objeký. Do toho se Rád| beznadějně
zaplet| a protoŽe patrně nenaše| (nebo anl neh|eda!?) nikoho, kdo by mu poradil,
zabřed! do patafysických představ o t|aku světla a pod., které kolegy rozěi|ovaly a ani
jeho samotného nemoh|y uspokojit. Podle Hermanna je to souěást vysvět|ení, proč
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s biologií tak radikálně rozešel.

Druhá polovina práce, kapitoly ||l. a |V., jsou věnovány souvis|ostem vzniku a
rukopisu Rád|ovy Utěchy, Autor nejprve podrobně sleduje myš|enkové souvis|osti,
které k Ufěše vedou, a dokIádá je na předchozích Rád|ouých dílech. Ved|e zřejmých
návazností na Dějiny filosofie nebo na Rádlovy č|ánky odha|uje ve|mi za1ímavé
souvis|osti myšlenek Útecny s Rádlorným přírodovědeckým dílem a s jeho filosofií
vědy. Přesvědčivě vyvrací názory, které Útěchu považovaly za jakési vybočeníz linie
předchozí Rád|ovy činnosti, za spis poznamenaný stářím nebo dokonce zafa|zum
(!). Podrobně s|eduje Rád|ův Život od roku 1935, kdy poprvéváŽně onemocněl, i
periodické vykyvy jeho zdravotního stavu. SnaŽí se rekonstruovat Rád|ův mentá|ní
stav na podzim 1941 , kdy se do tohoto díla pusti|, a uŽ zde dochází k pozoruhodným
závěrům.

Peč|ivou analýzou textu zjišťuje, Že Rád|zřejmě o aktuálních poměrech
v Protektorátu vědě| víc neŽ se předpok|áda|o a Že svůj text podrobi! obezřetné
autocenzuře (např. peč|iuým zam|čováním jména Masarykova). Hermann podrobně
referuje o všech zprávách a svědecfuích, jeŽ o vzniku díla něco říkají a ve |V. kapitole
pak kombinuje tyto výs|edky s akribickým rozborem zachovaného rukopisu (jehoŽ
faksimile je v pří|oze práce). Tato téměř detektivní část práce je strhující sama o sobě



- a překvapuje itím Že nikdo nic podobného po ce|á desetiletí neudělal. Výsledky
jsou krajně zajímavé azávaŽné.

Hermann ukazuje, Že rukopis vznik| v prvé verzi do února 1942, pak by| na stroji
rozmnoŽen a předán Rádlovi ke korekturám. Da|ší průběh se mu podaři|o
přesvědčivě rekonstruovat zejména textově kritickým zkoumáním něko|ika vrstev
doplňků a oprav, jak o nich rukopis svědčí' Během zbývajících tří měsíců svého
Života Rád| rukopis rozšířil na dvojnásobek, a to zejména tak, Že poetické náznaky
původníVerze doIoŽi| přesnějšímiuýklady a odkazy. Jejich úroveň spo|ehlivě
dokIádá, Že by| v dokona|é myšIenkové kondici a stá|e s|edova|jednu myš|enkovou
nit ce|é práce. Nicméně tato důk|adná korektura zřejmě koněí nedopsanou vsuvkou
na samém konci dí|a, kterou se Hermannovi podařilo správně zařadit. ProkázaI tak,
Že Útěcha je téměř dokončené dí|o, nicméně přísně vzato torzo a Že Rádl doslova
nad jejím psaním zemřel.

Hermannův rozbor rukopisu je tak důkladný a vyčerpávající, Že kritické vydání
Útecnyie zde už z velké části připraveno. Je téměř neuvěřitelné, Že nikdo
z Rád|ouých Žáků a obdivovate|ů se tomu nevěnova| a že všechna dosavadní vydání
jen lépe nebo hůře reprodukují provizorium, které narych|o - a ovšem s četnými
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. připravil J. Navráti| v roce 1946.

Jak jsem se uŽ zmíni|, má práce nadprůměrný rozsah (363 + asi 250 str. příloh) a je
neobyčejně pečlivě napsána i vypravena. o jejím obsahu a odborných uýtěŽcích
jsem uŽ psa|, zbýváještě jednou ocenit nesmírné mnoŽství práce, jiŽ to představuje,
věetně vyčerpávající bib|iografie a vzorně připravených pří|oh. Je to asi nej|epší
disertace, jakou jsem za|éta posuzoval.

Teprve po tomto ho|du se mohu zmínit i o tom, co pok|ádám za jisté s|abiny. První,
obecnější patrně souvisí s autorouým strategickým p|ánováním rádlovského bádání.
Před|ožená práce má sice důk|adná shrnutíjednot|ivých kapitol i celku, přesto působí
spíše jako soubor dvou nebo tří menších prací rozdílné povahy. Konečnou syntézu,
pro niŽ je autor skvě|e připraven, si . doufám - nechává na příště. Jen na jediném
místě jsem se nad textem zaraz||, kdyŽ autor jako přík|ad Rád|ova konservatismu
uvádí, Že ,je např. zastáncem koedukace ve školství.. (str. 220), Předpokládám' Že
chtě| říci opak.

Shrnuto a podtrŽeno mi nezbyvá neŽještě jednou vyzvednout jak kva|iý celé práce,
tak mimořádně závaŽné uýs|edky, k nimŽ autor dospěl. Nemusím dodávat, Že práci
k obhajobě vře|e doporučuji- a ve skfiu duše se těším na její případné pokračováni
(?).

V Praze 9.7.2008 Prof. Jan Sokol. Ph.D.


