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Tématem předloŽené prráce je vědecké a filosofické dílo českého biologa" filosofa a

veřejně činného intelekturíla Emanuela Rrídla (l873_1942) v prvním období jeho tvorby před

první světovou válkou a v období posledním, završeném v poslední práci ÚÉcha zflosofie.

Hlavní intence prace je hktorická, jedná se o příspěvek jednak kdějinám biologie a

biologického myšleď, a jednak k dějinárn filosofie v česloých zemích v první polovině 20.

století. Příspěvek k intelektuální biografii Emanuela Rádlaje tu zároveň introspektivní sondou

do intelektrrálního života české společnosti vjeho důleŽitých a v mnoha aspekech dosud

nedostatečně probádaných epochách. Pníce vznikala jako součríst široce formulovaného

badate|ského projektu' jehož dalšími konkrétními v..ýstupy jsou zejnéna:

l. Uspořadaní a inventarizace óbjevené části Rádlovy pozustalosti jako Sbírkoý a

dokumentačnífond Emanuela Ródla: jako archivní celekje zpřístupněn odbomé veřejnosti.

2. Edice. kompletního českého překladu Rádlových Dějin biologicbých teorií

novověku, I..II' (Academia: Praha 200ó)

Jádro předložené práce pak tvoří tři velké kapitoly' které předstawjí do značné míry

velké samostatné ce|ky s odlišně definovanými zinně:ry.

Kapito|a II se věnuje prvnímu období Rádloly tvorby do světové valky. Při takovém

vymezení se jďná o první pokus tohoto druhu. PřestoŽe toto období Rádlova díla zustrívá

v dosavadních interpretacích ve stínu meziva|ečného filosofického pusobení a nahlíženo jeho

optikou, jed;ná !Ž tehdy o dílo nesmírně mnohostranné a neméně problematické, než mezi

válkami; a již tehdy se Rádlovo působení projewje jako principiálně akivistické, provokující

a ape|ativní. Jedná se pfitorn o důleŽitou kapitolu dějin české vědy' zmapování Riídlova ďla

vtomto období má proto vjznam nejen pro hlubší pochopení vývoje jeho další práce až

ksamotné Útěše zJilosofie. ale také pro historické poznáváni vědeckého a intelektuálního



milieu české společnosti po roce 1900. Radlovu odbomou praci v raném období lze

schematicky rozdělit do tří oblastí zájmu: 1. Histologie, srovnávací anatomie a morfologie. 2.

Fyziologie smyslových reakcí. 3. Teorie, dějiny a filosofie vědy. Prioritním problémem

Rádlova biologického myšlení je vztah nezifunkcí afonnou, disciplinámě tedy mezi pístupy

srovnávací fusiologie a srovnávací moďologie, spolu s dobově charakteristiclcjm hledaním

specificlcých logiclcých principů biologie jako autonomní disciplíny (princip korelace),

rehabilitací niternosti Živých býostí a úsilím k integrujícím přístupům ,,obecné biologie...

Kobecné biologii ale Rrídl směřuje dosti svénáznou cestou prostřednictvím zkoumání

dějinnosti myšlení o Životě; díky široce formulovanému konceptu Dějin biologicbých teorií se

tak stává zakladatelem historického zkoumání biologie. Konstrukci a koncepfualizaci

jednotliwých rozvrhů (1905, 1909' l913) tohoto Zakladatelského dílajsme sledovali ve spojení

s jeho epistemologiclcjm principem ,,rea1ismu.., podle něhož vědecké ,,teorie.. jsou nahlíŽeny

1ako události, nesené vnitřními aktivitami jedinců ve střetání s myšlenkowými tradicemi.

Společenská stránka Rádlových aktivit byla podrobně zdokumentována na jeho oscilování

mezi ,,mezinárodní.. a ,,národní.. vědou a odtud vychžuející polemice o plagiátorství

s botanikem K. Dominem; téma ýkající se úzce etiky vědecké pníce mělo nepříznivé dopady

na Rádlovo postavoní mezi česlcjmi pfirodovědci. zv|éštn1 pozornost nakonec byla věnována

Rádlowjm \.ýZkumům smyslových reakcí, zejména fototropismu, v prárci Untersuchungen

ůber den Phototorpismus der Tiere (|903). Tato zkoumání vedla k první habilitaci roku 1904,

ale zároveň završovala raný rozvrh všech badatelslcých a myšlenkových témat, která

v nasledujících letech Radl rozví1eI. Jeho objev svébýnosti optické orientace niXích

živoěichů a obecnou interpretaci jako elementámí (reflexivní) orientační schopnosti živých

byostí vedle geo- a stereotÍopismu jsme mohli detailně vysledovat na cestě od konkrétně

provráděných experimentů, kformulaci teorie fototropismu aŽ kobecnější teorii organické

prostorovosti, jež Rádla přivedla na pomezí ''metassiky... Z hlubolcých důvodů

nedostatečnosti celé pojmové osnovy, založené na novověké přírodovědě, tato zkoumání Rádl

opustil a celé jeho nasledující dílo se nrím touto optikou ukazalo jako Životní myšlenkov.ý

experiment, testující zrÍartých stran tuto pojmovost; ktématu svého základního objew se

vrátí teprve na posledních strrínkach svého filosofického odkazu Útěcha zfiloso1ie. Ta si ale

vyžáda|azésadni nové zkoumríní, jemuŽ jsou ze dvou různých hledisek věnovány třďí a čtvrtá

kapitola.

Kapito|a III resumuje problematickou historii recepce ÚŘchy, dá|e se na široké ploše

věnuje genezi Útěchy v tésně předcházející, dosti tajemné a dosud v podstatě neznámé a



nepopsané periodě od Riídlova onemocnění. Analýza Radlovy i obecné spo|ešenské situace je

přitom zásadní pro pochopení konsolďní komponený poslední pnáce. Usouvaažnění

jednotlivých zlomků Ráďovy worby z doby nemoci s předchozím vrcholným aktivismem od

orgarrimvrání kongresu roku 1934 tak zde důJežitým způsobem mapuje a rekonstruuje črást

Rárllovy biografie a opět snaší předpoklady pro relevantní v.ýklad celkového tvaru i

jednotlivých monvn Útěchy' Součristí teto geneze je i nístin problematické twqce Útěchy

v české filosofii, jehož zvlÍáštní čast představuje přehled bezprostřední povrílďné diskuse

v letech 1946-1948.

Kapitola IV se naproti tomu zabývá vlastním textem Útěchy nazitJadě rozboru jejího

dochovaného rukopisu. Klíčovými yýsledky tu jsou (a) principielní revize zpusobu jejího

dosavadního vydání, a o) důkaz její autenticity prostřednictvím analýzy její konkrétní

historické konstrukce a konďného stavu v okamžilo.r Rrfullovy smrti; je tu provďena postupná

a stáe se prohlubující analýza rukopisu, jeho vrstev a Rádlem postupně formulovaných

vsuvek Roztišení dvou nasledujícich veni Út"hy 'l (z února |942) a ÚĚchy B (z května

1942) vedlo dIí.le kzásadnímu objevu: revize a doplňoválrí textu nebylo dokoněeno, Útěcha

zfilosofie představuje nedokončené torzo. Kvtii kontrole postupu i zachovámi dokumentace

mimo archivní uložení je v Přílohach 3-5 zpfistupněna kopie celého rukopisu Útěchy a

souvisejícího rukopisu člrínku Dost už o dědičnosti!.

Fakt že pníce na ÚtaŠ" by|a přerušena pnívě v místec[ která se ýkají raných

.'.ýzkumů orientačďch jevu' tedy těcb" ktení Rádla na počátku jeho kariéry vedla k

,,metaýsicď., je možná jen symboliclcým, možná však hlouběji založeným spojujícím prvkem

předložené pnáce.


