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Abstract: Older Slovak Critiques of Rádl´s Philosophy 

The article elaborates on the importance of intellectual legacy of the prominent 

Czech philosopher Emanuel Rádl at the 140th anniversary of his birth. This piece 

briefly illustrates how Rádl´s work was reflected upon and received in Slovakia, 

particularly in the protestant environment. Rádl´s importance was noticed mainly by 

Samuel Štefan Osuský, who brought reviews of Rádl´s main treatises. Osuský also 

maintained friendly personal relationship with Rádl. 
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Na úvod 

Emanuel Rádl (21. 12. 1873 – 12. 5. 1942) patril k najväčším postavám českej filozofie v prvej 

polovici 20. storočia. Prednášal na Karlovej univerzite, po celý život zostal stúpencom Masarykovho 

kritického realizmu, v období medzi dvomi vojnami sa mimoriadne aktívne zapájal do filozofického, 

kultúrneho a vedeckého života (Nové Atheneum, Česká mysl, Křesťanské revue s J. L. Hromádkom, 

Jednota filosofická, akademická YMCA). Pôvodne bol síce biológ, ale vo svojej tvorbe sa sústreďoval 

na problémy modernej vedy a filozofie a neskôr rozvíjal dejinne-filozofické, náboženské a sociálno-

politické témy v duchu Masarykovho realizmu a kresťanského teizmu. Kriticky sa staval 

k pozitivistickým, materialistickým aj iracionalistickým tendenciám v súdobej filozofii. Pre Rádla 

bolo typické neúprosné kladenie základných otázok a osobné zaujatie za pravdu. Silný vplyv, podobne 

ako Masaryk, mal na protestantské kruhy. V roku 1934 stál pri organizácii VIII. Medzinárodnho 

filozofického kongresu v Prahe, ktorý jednoznačne vyznel v prospech demokratických hodnôt v čase 

narastajúcej krízy v Európe. Svoj filozofický odkaz vložil do dielka Útěchu z filosofie, dodnes často 

diskutovaného. 

 

Medzivojnové obdobie 

Evanjelický teológ a filozof Samuel Štefan Osuský (1888 – 1975) bol jednou z mála osobností 

na Slovensku, ktorý postrehol význam Rádlovej tvorby. Keď roku 1932 vyšiel prvý diel Rádlových 

Dějin filosofie, Osuský ich pohotovo recenzoval, pričom poukázal na ich zvláštnosti. Prvú videl v tom, 

že Rádlove Dejiny filozofie neboli ako Durdíkove či Drtinove, lebo nechceli iba reprodukovať a radiť 

vedľa seba rôzne názory a smery. „Rádlove dejiny vlastne ani nie sú objektívnymi dejinami, a preto 

jeho spis by nemohol byť uspokojivou učebnicou. Rádlova kniha je zápasom s myšlienkami filozofov. 

Vyberá z filozofa to, s čím chce zápasiť a tak rozvíja svoje názory. Je to metóda podnetná, dobrá 

k poznaniu stanoviska autora, ale nie dosť pevná k poznaniu filozofov a tak sa môže stať subjektívnou. 
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Druhá zvláštnosť vyplýva z Rádlovho názoru, že filozof musí filozofovať pre život a zasahovať do 

života, nemôže byť k behu dejín neutrálny. Filozof nemá odpovedať len abstraktne na otázku, čo je 

pravda, ale aj čo máme robiť, a vtedy nám rozum síce bude svetlom, ktoré nás vedie, ale našou úlohou 

nie je vidieť svetlo, ale ísť dopredu. S tým súvisí tretia zvláštnosť, že Rádl nehľadí zvysoka na 

stredovekú filozofiu, na vstup kresťanstva do dejín. Kresťanstvo vedľa antického problému: čo máme 

vedieť, postavilo väčší: čo máme robiť. S veľkým porozumením a rozhľadom Rádl analyzuje pojem 

viery a dospieva až k zriedkavým výrokom medzi filozofmi: „Je-li správne, že oddanost Bohu má 

dávat smysl všemu našemu jednání, tedy i filosofie se minula svým posláním, jestliže neslouží Bohu. 

Skutečná filosofie ostatně vždycky slouží sloužíc životu.“ Kto rád rozmýšľa a chce dostať podnet 

k rozmýšľaniu, s pôžitkom bude študovať túto knihu. Sme za ňu pôvodcovi naozaj vďační!“1  

Na druhej strane Útěchu z filosofie Osuský už tak kladne nehodnotil. V jej recenzii z roku 1947 

napísal: „Aj v našich kruhoch dobre známy český filozof Emanuel Rádl z jeho mnohých vzácnych diel 

a z mnohých prednášok v YMCE, aj na zjazde našej ev. mládeže, zanechal z posledných rokov dielko 

Útěcha z filozofie. O tomto vzácnom testamente napísaných bolo už niekoľko referátov, recenzií 

a kritík. Poukazujú zväčša na jeho kladné stránky, čo nás prekvapuje. Ako „posledný Riman“ 

Boethius, aj Rádl čerpá útechu z filozofie, ktorú mal tak rád, o ktorej stále premýšľal. Ako Boethius 

v politickom väzení, tak on vo väzení nemoci za sedem ťažkých rokov v duchu, ako vo filme, 

premieta si postavy filozofov, skúma ich myšlienkový svet, ich zástoj vo vývine a význam z hľadiska 

dnešnej úpadkovej doby. Jeden rad postáv ho teší, druhý zarmucuje. Tamtých vyzdvihuje, týchto 

kritizuje, obviňuje. Sokrates, Platón, Aristoteles, Augustín, Tomáš Akvinský mu svietia, renesancia, 

Galilei, Hume, Kant, šíria tmu, rozklad. Neviem, či možno takto zjednodušiť veľký zápas 

myšlienkových sústav. Či na jednej strane možno vidieť len jas a na druhej len tieň? Tak myslím, že to 

už nie je ten stále o pravdu zápasiaci, dynamický, opäť a opäť hľadajúci a uvažujúci mladší Rádl, že 

nemoc a ustatosť javí svoje účinky. Bol som niekoľko rokov v spojení s Rádlom, ale jeho Útěcha 

z filozofie pri všetkých kladoch, napríklad o objektívnosti mravného svetového rádu, o hodnotení 

náboženstva a kresťanstva, o oprávnenosti metafyziky a teizmu ma presvedčuje, že vo svojom 

myšlienkovom vývine dospel tu k novému, nečakanému stupňu, k hraniciam novoscholastizmu. 

Prekvapuje ma, že súhlasí s filozofom, ktorý povedal: „Bez Tomáša nemý je Aristoteles“ že 

neplodnosť scholastiky vie takto obraňovať: „že scholastika byla filosofii malo plodnou, pravda, ona 

neměla takového programu“, že nás vyzýva: „Nemyslete si, že jsme přišli do naší doby zákon 

středověku zrušit, nýbrž naplnit.“ Možno slová Kristove na toto vzťahovať? Či nemá človek tieto 

a podobné myšlienky považovať tiež za „vzpomínky na barokní život z prvního mládí, alebo za 

slabnutie umu?. Správne hovorí Komárková v Křesťanské revue, že v Útěše přemohl Rádla 

Aristoteles, ktorý utopil aj Bibliu spolu s Akvinským.“2  

                                                 
1 OSUSKÝ, S. Š. Emanuel Rádl: Dejiny filozofie I. In: Viera a veda IV, 1933, s. 94 – 95. 
2 OSUSKÝ, S. Š. Emanuel Rádl – Útěcha z filozofie. In: Služba, časopis Štúrovej event. Spoločnosti, XI, 4 – 5, 

1947, s. 164 – 165. 
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Napriek Osuského kritike treba oceniť Rádlovo vystihnutie ducha stredoveku, aj keď jeho 

duchovnú a názorovú jednotu precenil. Osuský si nevšimol, že Rádlovi nešlo o povrchnú rehabilitáciu 

stredoveku, ale aj o odhalenie príčin krízy moderného veku v dôsledku prehnanej dôvery 

v neobmedzenú moc vedy a rozumu od čias renesancie. Podľa Rádla sa človek nezaobíde bez 

najvyššej pravdy a istoty. Práve antika a stredovek dávali človeku absolútny morálny poriadok (řád). 

Treba však dodať, že k Bohu ako skutočnému základu ľudskej existencie nevedú supranaturálne 

predstavy stredovekej metafyziky, ale reformačná viera v biblické zjavenie. 

Pozitívne hodnotenie Rádlovho odkazu zanechal Pavol Kováč – Varga: „V týchto dňoch k nám 

doletela zvesť, že Emanuel Rádl opustil tento pozemský svet. Dokonal po sedemročných útrapách, 

zapríčinených porážkou. Považovali ho za najrýdzejšieho českého mysliteľa. Názov filozofa ho ani 

dobre nevystihoval. Po smrti v jednej spomienke bol nazvaný „spútaný Prometheus“. Tým epitetom sa 

malo naznačiť, že svojou činnosťou zapaľoval mysle ohňom, vzatým z múdrosti nebies. Rádl býva 

všeobecne zaraďovaný do skupiny filozofov bez zvláštneho rozlišovania. Ale pri presnejšej 

charakteristike hodí sa na neho označenie mysliteľ a kritik v kultúrnom význame. To značí, že kriticky 

posudzuje myšlienkové sústavy a vedecké poznatky predošlých dôb, ale nemá nič spoločné 

s umeleckou kritikou či s Kantovým kriticizmom, čo je iba náhodná formálna podobnosť. Význam 

Rádla spočíva v tom, že rozhýbal stojaté vody učičíkaných myslí. Išiel do každého ideového zápolenia 

bez bázne, že sa môže popáliť. Často bol nazývaný žiakom Masarykovým, ale v niektorých 

stanoviskách sa s nim rozchádza. Do riešenia každého aktuálneho kultúrneho problému chcel 

zasiahnuť osobným príspevkom nie zo spoločenskej etikety, ale z vnútornej morálnej záväznosti. 

Problémy doby mu nedali spať. Musel ísť do boja za každú cenu. Mnohé jeho myšlienky sú 

nevypracované do podrobností a niekedy nejasné. Svojho času mali aktuálny význam. Jeho význam 

v myšlienkovom vývoji sa uvidí až neskôr s odstupom doby. Ideových stúpencov má mnoho 

a rôznorodých. Často bol i na Slovensku pri rozličných príležitostiach akademických zjazdov 

a schôdzí. Prednášal aj na zjazde evanjelickej mládeže v Banskej Štiavnici. S úctou na neho 

spomíname.“3 

Priaznivú recenziu Rádlovej Útěchy z filosofie napísal aj literárny historik Milan Pišút 

v časopise Tvorba v roku 1946. Všetky spomínané reflexie Rádlovho myslenia a diela na Slovensku 

pochádzali z evanjelických kruhov. V prostredí slovenskej univerzitnej obce bol Rádlov vplyv menší. 

Na Univerzite Komenského pôsobili českí profesori, ktorí sa hlásili k pozitivizmu. Ich pôsobenie bolo 

záslužné. Česká filozofia programovo šírila vedecké myslenie, kriticko-realistickú noetiku, 

pozitivistickú metodológiu a objektivizmus vo filozofii i sociológii. Českí profesori filozofie 

vychovali celý rad profesionálnych vedeckých pracovníkov na Slovensku. Významnú prácu vykonali 

najmä Bohuš Tomsa, Josef Král a Josef Tvrdý. Treba dodať, že ich pozitivizmus nebol ortodoxný, ale 

skôr metodologický a pedagogický. To je tiež jeden z dôvodov, prečo si Rádl na akademickej pôde 

                                                 
3 KOVÁČ – VARGA, P. Za prof. Emanuelom Rádlom. In: Tvorba, roč. II, č. 9 – 10, 1942, s. 157 – 158. 
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nezískal priamych stúpencov, hoci v Prahe bol jeho doktorandom napríklad Igor Hrušovský. Podobne 

nebol o Rádla väčší záujem ani v širšom vedeckom a kultúrnom živote Slovenska. V slovenskom 

filozofickom myslení sa okrem pozitivisticko-realistického prúdu presadzoval najmä prúd katolícko-

filozofický, ktorí zastupovali novotomisti a blondelisti.4 V tejto atmosfére sa Rádlov teizmus 

protestantskej orientácie nemohol stretnúť s väčším ohlasom. Výnimkou boli niektoré osobnosti 

evanjelickej teológie a církvi. 

 

Druhá polovica 20. storočia a súčasnosť 

V nasledujúcich rokoch svetonázorovej dominancie marxistickej ideológie nebol medzi 

slovenskými filozofmi hlbší záujem o objektívne zaoberanie sa Rádlovým myslením. O Rádlovi sa 

objavilo iba niekoľko zmienok v evanjelických teologických publikáciách.5 Situácia sa začala meniť 

až po roku 1989. V Křesťanské revue napísal o Rádlovi obsiahly článok Karol Nandrásky, v ktorom sa 

zameral  na jeho centrálne dôrazy, najmä na poňatie Božiu bezbrannosti v Ježišovi. „Ježiš prišiel 

medzi ľudí úplne bezbranný a tak aj kráčal po celý život. Evanjeliá zobrazujú Ježišovo celoživotné 

pôsobenie tak, že ho určovala bezbrannosť a malo podobu poníženého, zo sveta vytlačovaného a až na 

kríž pribitého muža bolesti.“ V tejto súvislosti cituje krásnu Rádlovu interpretáciu Ježišovej 

bezbrannosti: „Odvozuji odtud poznání, kterého se theologové neradi odvažují, že Kristus přinesl 

přímé poučení Boží pro lidi a že Bůh jest tedy bytostí dokonale bezbrannou a násilím do světového 

běhu nezasahuje. Nedělá zázraky, neposílá na lidi blesk, ani povodně, ani mor. Očekávat tedy od Boha 

přímé zakročení v kterékoli věci, jest marné očekávání zázraku.“6 Faktom je, že v evanjeliách sa často 

stretávame so zázrakmi, ktoré Ježiš robil, keď uzdravoval chorých či kriesil mŕtvych. Tu však treba 

dodať, že práve týmito zázračnými uzdraveniami Ježiš nepotvrdzoval bežnú mienku, že Boh zosiela na 

ľudí rôzne nemoci a trápenia,  ktorým sa nedá vyhnúť, ale že svojim konaním sa rozhodol vzoprieť 

voči tejto zdanlivej nevyhnutnosti a ľuďom v ich biedach pomáhať. Pritom „Ježiš nekonal nejaké 

zvláštne obrady“, proste „uzdravenia boli jeho odpoveďou na potrebu tých, ktorí trpia. Každé 

uzdravenie chorého potvrdilo mesiášske poslanie Ježiša.“7 

 Ale vráťme sa k problému. Môžeme povedať, že u Rádla sa klasická otázka teodícey o Božej 

všemohúcnosti a zla vo svete stala fakticky bezpredmetnou. V tomto bode je podobný Bonhoefferovi. 

Spájajú ich podobné akcenty na evanjeliové chápanie zdanlivej bezbrannosti pravdy v Ježišovi 

Kristovi. Zdanlivej preto, lebo viera v Božiu bezbrannosť nie je prejavom pasivity. Prevaha pravdy sa 

presadzuje iba takýmto spôsobom.8 Možno povedať, že od čias Rádla a Bonhoeffera sa všetky tradičné 

                                                 
4 BAKOŠ, V. Česká filozofia na Slovensku. In: Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí. Bratislava: 

Infopress, 1998, s. 256. 
5 NANDRÁSKY, K. Novoveký vývoj vo  svetle zvesti prorokov SZ. In: Teologický sborník. Liptovský Mikuláš: 

Tranoscius, 1966, s. 38. 
6 NANDRÁSKY, K. Ježišov bezbranný Boh a súčasnosť. In: Křesťanská revue, 2002, č. 7, s. 175. 
7 ZAVIŠ, M. Staroveký svet zdravia a choroby. Bratislava: Univerzita Komenského, 2012, s. 159. 
8 GAŽÍK, P. Všemohúcnosť a bezbrannosť Boha v starších prístupoch: D. Bonhoeffer, E. Rádl. In: Božia 

prozreteľnosť a zlo vo svete. Bratislava: UK, 2011, s. 217. 
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filozoficko-teologické teodícey stali plytvaním energie. Týmto problémom aa zaoberali už stoici 

a prvý pokus o kresťanské riešenie priniesol Augustín. Augustínova argumentácia bola ovplyvnená 

zápasom s dualistickým manicheizmom a zároveň s Pelágiovým etickým optimizmom. V novoveku sa 

stala známou Leibnizova teodícea, ktorú ironizoval už Voltaire a Camus odmietol nielen teistické 

riešenie zla, ale aj samotného Boha poukazom na každodenné umieranie nevinných detí. „V dobe 

osvietenstva sa zreteľne ukázalo, že napriek mnohým pokusom je nemožné vyriešiť filozofickou 

cestou všetky otázky týkajúce sa harmónie a usporiadanosti nášho sveta, vrátane teodícey.“9 

Napriek tomu diskusie na tému Božej všemohúcnosti a zla vo svete pokračovali. V druhej 

polovici minulého storočia ju viedli najmä J. L. Mackie a A. Plantinga.10 Vynaložili obdivuhodnú 

intelektuálnu námahu, aby sa znovu pokúsili otvoriť dávny problém fakticky už uzatvorený Rádlom 

a Bonhoefferom. W. L. Rowe sa zaoberal tzv. evidencionalistickým argumentom s cieľom ukázať, že 

teisti sa dokážu úspešne vyrovnať s niektorými argumentmi týkajúcimi sa zla vcelku, ale stále pre nich 

zostáva problémom adekvátne vysvetlenie konkrétnych prípadov zla.11 Aj to je určitým dôkazom, že 

žiadnym rozumovým spôsobom, ani subtílnymi prostriedkami logiky, nie je možné s defitívnou 

platnosťou vysvetliť a objasniť problém zla. Je to problém dôležitý, avšak filozoficky prakticky 

neriešiteľný. 

Rádl však do tohto problému vniesol nový moment bezbranného Božieho pôsobenia. Na otázku, 

ako si ho predstavuje, jednoducho napísal: „Posílá na svět hodné lidi, kteří jsou vzorem pro okolí. Bůh 

působil skrze první muže, kteří učili své lidi obětovat bohům na oltářích; působil skrze zákonodarce, 

básníky, proroky, filosofy, skrze evangelium, skrze učeníky Ježíšovy, první křesťany, středověk a také 

dnešní hodné lidi. Jeden Bůh pro pokolení lidské; jeden morální řád; jedna metoda působení od muže 

k muži. Bezbranný Bůh, bezbranný morální řád světový, bezbranná filosofie, bezbranná vzdělanost – 

uchvacuje mne posvátné nadšení.“12 Na prvý pohľad ide o naivnú odpoveď. Rádl však chcel povedať, 

že metódou presadenia pravdy a dobra je práve ich zdanlivá bezbrannosť. Bežný fatalizmus, ktorý od 

bezbranného postoja nič nečaká, je podľa neho nerealistický. Dejinné skúsenosti ho nepotvrdzujú 

(Ježiš, František z Assisi, Hus, Gándhí).  

 

Na záver 

Pripomínať si Rádlov odkaz znamená predovšetkým nezabúdať na tohto - ako ho nazvali Jan 

Patočka i Josef Lukl Hromádka - Dona Quijota českej i vtedajšej československej filozofie, vracať sa 

k tomu, čo v jeho diele zostáva aj po sedemdesiatichdvoch rokov od jeho smrti nezodpovedané, 

                                                 
9 ÁBEL, F. Objektivita teologického metaetického základu morálky človeka. In: Studia theologica. 9, č. 3, 2007, 

s. 22. 
10 NEŠTINA, M. Problém zla z hľadiska filozofie náboženstva. In: Testimonia theologica, 2011, č. 3, s 5 an. 
11 Ibid., s. 11 an. 
12 RÁDL, E. Útěcha z filosofie. Praha: Čin, 1946, s. 24. 
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otvorené, ale práve preto živé a aktuálne.13 To platí predovšetkým o jeho Úteche z filozofie. 

Emanuelovi Rádlovi možno plne pripísať slová Blaisa Pascala: „Nech zaujmete akúkoľvek pozíciu, 

nenechám vás v nej na pokoji.“ 
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