
Kapitola 5

Filozofie v českém protestantismu

Kritickou odpovědí na pozitivismus bylo i dílo několika autorů, pro něž 
byl příznačný pozitivní vztah k protestantskému náboženství. Mluvit o jejich 
pokusu o „úplnou“ filozofii, tj. o překonání hranic vytyčených pozitivismem, 
předpokládá však vrátit se nejdříve znovu k osobnosti T. G. Masaryka.

T. G. Masaryk je bezpochyby vstupní branou do českého myšlení 20. století 
po mnoha stránkách - v politice, sociologii, filozofii. Měl však rozporuplný 
osud: byl pokládán téměř za oficiálního ideologa první republiky, nenašel však 
své vyslovené pokračovatele. Bylo nemálo „masarykovců“, avšak téměř žádný 
skutečný Masarykův „žák“.

Vlastní vliv Masarykův je proto nutné odlišit od pouhých slovních vyznání 
a blíže určit skutečné ideové souvislosti. Pokusíme se o to na základě nástinu fi
lozofie spjaté právě s českým protestantismem, tj. s filozofií představovanou 
jmény Emanuela Rádla, Jana Kozáka a J. L. Hromádky. Masaryk přešel 
k protestantismu, Rádi a Kozák byli protestanti, Hromádka protestantský 
teolog. Masaryk věnuje mnoho pozornosti náboženským problémům, Rádi a 
Kozák se snaží vyrovnat se s Masarykem, Hromádka píše o Masarykovi a 
Rádioví zvláštní monografii. Rádi je jedním z mála Masarykových následovníku. 
Hromádka úzce spolupracuje s Rádlem atd. Jsou to pouhé osobní svazky a vz
tahy, nebo jde o výraz hlubších ideových a historických souvislostí?

Dříve než se pokusíme odpovědět na tuto otázku, je nutné odstranit možné 
nedorozumění vyplývající z názvu této kapitoly. Protestantismus nemá jed
notnou filozofii, a proto ji nemá ani český protestantismus. Nejde tu o dělení 
filozofů podle náboženského vyznání, nýbrž o skutečnost, že se představitelé 
jedné důležité linie české filozofie inspirovali náboženskou vírou tohoto typu. 
Tento fakt není náhodný a zaslouží pozornosti v zemi, jejíž dějiny obsahuji ne
malou protestantskou tradici, která měla ve své době světový význam a prošla 
v našem století jistými přeměnami v úzké spojitosti s myšlenkovými proudy ve 
světovém protestantismu. Nástin cesty od Masarykova „kritického“ náboženství 
k Hromádkově teologii a rozbor některých filozofických stránek tohoto procesu 
chce přispět na tomto úseku k určení vnitřní vývojové logiky českého myšlení

54



20. století.
Řekli jsme už, že pro utváření české filozofie našeho století má klíčový 

význam dílo T. G. Masaryka, které bylo v základních obrysech zformulováno 
v době krize české společnosti na přelomu století a patří svým vznikem do ob
dobí před první světovou válkou. Masarykova reformní koncepce politických 
a sociálních problémů, jeho obhajoba priority „revoluce hlav a srdcí“, pos
toj ke společenské krizi jako ke krizi člověka a jeho světového názoru - to 
vše nemohlo nebýt blízké i postojům českého protestantismu. V tom protes
tantismus podléhal obecnému vlivu Masarykovu. Příznivou půdu pro působení 
Masarykových názorů na toto prostředí vytvářelo sociální složení příslušníků 
protestantských církví - většinou středních vrstev.1 Svou úlohu hrají některé 
osobní svazky Masaryka s protestantismem. Masaryk byl v mládí horlivým ka
tolíkem a vyrůstal pod vlivem katolických kněží, své náboženské pochybnosti 
však řešil přestupem do evangelické církve. Přispěly k tomu i jeho rozhovory 
s klobouckým evangelickým farářem Ferdinandem Císařem, seznámení s protes
tanty a s protestantskou teologií na studiích v Lipsku, nepochybný je už 
vzpomenutý vliv Masarykovy ženy - americké unitářky. Ovšem k tomu, aby
chom mohli Masarykovu filozofii uvádět do souvislosti s filozofií českého protes
tantismu, je nutné blíže specifikovat zejména její ideový obsah a určit, které 
stránky Masarykova myšlení výrazně a prokazatelně souvisí s idejemi protes
tantismu anebo v jakém ohledu na ně zapůsobily.

•Můžeme to říci především o Masarykově filozofii dějin, která se stala ideovým 
základem jeho reformní politické koncepce a která se zároveň pohybuje v mezích 
protestantského pohledu na novověkou historii. V základních Masarykových 
dějinně filozofických tezích (protestantismus - katolicismus, reformace - revo
luce, demokracie - teokracie) je protestantismus hodnocen vždy jako myšlenkový 
směr, který stojí na straně moderní „neustále se reformující demokracie“. 
Masaryk odvozuje celé novodobé myšlení, filozofii, politiku, ba dokonce i ka
pitalistickou ekonomiku z reformace a z rozvoje protestantismu na Západě. 
Stejný smysl má i Masarykova záliba v anglosaské a severské literatuře (vyrostlé 
z převážně protestantského prostředí) a jeho sympatie k „protestantskému“ (tj. 
v Masarykově terminologii k anglickému, reformistickému) socialismu.

Protestantismu je příznivá i Masarykova filozofie českých dějin: do 
popředí klade reformační odkaz a ve spojitosti s ním zdůrazňuje humanitní a 
nábožensko-etický smysl českých dějin, ze kterého zase vyvozuje závěry o nut
nosti nenásilné reformní taktiky, jež jediná odpovídá českým tradicím. V po
jetí českých dějin se shoduje například s Janem Karafiátem,2 ačkoli jinak 
v mnohém s tímto představitelem starší generace českého protestantismu ne
souhlasil. Z těchto důvodů - a také ovšem pro své kritické stanovisko ke 
katolickému klerikalismu - nalézal často u evangelíků podporu již před první

1 Byli to většinou zámožnější rolníci a příslušníci středních vrstev ve městech z řad in- 
teligence, živnostníků a úředníků. Srov. J. L. Hromádka: Cesty českých evangelíků, Praha 
1934, s. 41.

2 J. L. Hromádka: Katolicismus a boj o křesťanství, Praha 1934, s. 210.
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světovou válkou i v době první republiky, ve které mnozí evangelíci spatřovali 
zřízení umožňující postupně realizovat odkaz protestantsky viděných českých 
dějin.

Rovněž v Masarykových vlastních nábožensko-filozofických stanoviscích 
najdeme podstatné shody s protestantským světovým názorem: rozhodný 
náboženský individualismus (který ho od počátku na protestantismu zaujal), 
kombinace racionální kritiky a analýzy s odmítnutím racionalismu 18. století, 
nechuť k formám zjevného mysticismu, zdůraznění životně filozofické, praktické 
stránky náboženství, vřelý poměr k bibli a k biblické postavě Ježíšově, odpor 
k vnějším projevům zbožnosti.

Na druhé straně je však třeba říci, že Masaryk nikdy necítil s protes
tantismem pevné církevní svazky, podrobil ostré kritice praxi a ideologii protes
tantských církví, jejich neschopnost vyrovnat se s tehdejšími společenskými 
(sociálními, politickými, kulturními) problémy; z politického klerikalismu, z kri
tiky institucionalizovaného náboženství nevyjímal ani protestantské církve a 
tehdejší protestantismus nepovažoval za uspokojivou formu náboženství. To 
však Masaryka nevyřazuje z hranic protestantismu; obdobná kritika se ozývala 
i z řad protestantských teologů (Kierkegaard, Kutter, Ragaz ad.) a byla často i 
ostřejší a dramatičtější. Mnohem důležitější je myšlenkové hledisko, ze kterého 
Masaryk k věci přistupoval a v němž jsou hlavní rozdíly mezi ním a protes
tantismem.

Při zdůvodňování centrální úlohy náboženství v životě člověka a společnosti 
užívá Masaryk především psychologických argumentů. To, co je v protes
tantismu transcedentní záležitostí (bůh jako bytost mimo svět a člověka, 
zjevená lidem biblickou zvěstí), stává se u Masaryka faktem obecně lidským. 
Náboženská víra není darem boží milosti, nýbrž psychickou potřebou každého 
člověka, atributem jeho přirozenosti. Člověk bez náboženství je odlidštěný 
člověk, a naopak člověk s rozvinutými humánními vlastnostmi je již tím 
člověkem náboženským. Moderní člověk s rozvráceným světovým názorem 
(tj. s disharmonií mezi rozumem, citem a vůlí) má být vyléčen tím, že 
náboženství prostoupí všechny složky jeho duševního života. Lidskému rozumu 
má náboženství pomoci svým teistickým výkladem světa; teismus má dát em
pirickým faktům poslední „smysl“. Náboženství se má stát silným citovým 
prožitkem (podle Masaryka vlastně každý citový zážitek - nadšení, víra, láska - 
nese již pečeť náboženství). Nakonec musí náboženství přejít i do oblasti vůle: 
je především životem „sub specie aeternitatis“. Z této základní „antropologické“ 
funkce náboženství vyvozuje pak Masaryk i jeho funkce sociální: harmonizovat 
vztahy mezi lidmi, mezi třídami; náboženství považuje z tohoto hlediska za pev
nou složku dosavadního dějinného vývoje a za trvalou součást kultury. Masaryk 
přitom volá po „novém náboženství“, po náboženství, jež bude v souladu s mo
derní vědou („na úrovni vědeckého přesvědčení“), po náboženství „kritickém“ a 
„nezjeveném“. Některé tyto rysy Masarykova pojetí náboženství staví Masaryka 
mimo proud vysloveně protestantského myšlení, vyjádřeného u nás Rádlem a 
zvláště Hromádkou. Opustíme-li však pole pouhé abstraktní konfrontace, ukáže
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se, že tyto rozdíly nejsou zase natolik velké, abychom pro ně Masaryka vyřadili 
z proudu, který jsme nazvali filozofií českého protestantismu.3 Masarykův přímý 
vliv na český protestantismus se v nábožensko-filozofických otázkách projevil u 
významných představitelů české meziválečné filozofie - Emanuela Rádla a J. B. 
Kozáka.

Ideová souvislost mezi Masarykem a filozofií českého protestantismu se 
nejzřetelněji projevila ve filozofii Emanuela Rádla (1873-1942); v tom, jak Rádi 
na Masaryka navazuje i jak se od něho odlišuje.4 Jestliže v Masarykovi nabyl 
převahy praktický politik, pak Rádi setrval u filozofie a náboženství, i když 
ovšem rovněž velmi aktivně vystupoval ve veřejném politickém a kulturním 
životě. Rádi vydal mnoho brožur o nejrůznějších aktuálních tématech, naplňuje 
tak mj. i své přesvědčení, že pravá filozofie jako láska k pravdě je vždy i úsilím 
o vítězství pravdy - a že proto filozof musí být připraven k odpovědné službě 
společnosti. V rozdílech mezi Masarykem a Rádlem se uplatňují nejen různé 
osobní sklony a záliby, nýbrž i rozdíly mezi atmosférou období předválečného 
a poválečného: Rádi představuje pokus o osobitou aplikaci Masarykových prin
cipů, nápovědí a metody na řešení otázek spjatých s novými problémy a krizemi 
české společnosti mezi dvěma válkami, ať již jde o světovou ekonomickou 
krizi, konflikty národnostní, nebo o rostoucí fašistické ohrožení republiky, které 
má posléze za následek její pád. Zdůrazněním Rádiová vztahu k Masarykovi 
nechceme přirozeně popírat další vlivy na Rádla, k nimž patří např. vitalis- 
mus Hanse Driesche (Rádi začínal jako biolog5), celková deziluze z pozitivi

3 V tomto ohledu je výmluvná historie vlivu Masarykových názorů na náboženství. 
Působily dvěma protichůdnými směry: jednak podpořily nenáboženské a proticírkvem ten
dence, jednak spolupůsobily na některé „úpravy“ náboženských učení daných, tradičních 
církví. V prvém případě podepřel Masaryk mimoděk volnoinyšlenkářské a antiklerikální snahy, 
kterým mnohdy z náboženství zbyl již jen název náboženství (srov. např. L. Kunte: Vznik 
nového náboženství, 1920). Došlo tu k jistému nedorozumění, které bylo způsobeno tím, že se 
Masaryk účastnil antiklerikálních akcí (zvláště na počátku století) spolu s představiteli Volné 
myšlenky a že také často formou své polemiky a způsobem argumentace volnomyšlenkářství 
připomínal (srov. název Masarykovy brožury Zrcadlo katechetům, 1920). Masaryk však 
vedl tyto spory - vedle hlavních zřetelů politických - v zájmu obrany náboženství, proti 
„indiferentismu v církvi“. - Jiří Bednář v práci Vývoj Masarykovy náboženské filozofie 
(1967) shledal ve vývoji Masarykovy náboženské filozofie tři periody: 1. období pascalovské 
(1881-1900) - s orientací na existenciálm problematiku, 2. období volnověrecké (1900-1914) 
- s racionalistickou a vědeckou kritikou všeho zázračného a mystického v náboženství a 3. 
období providencionalistické - se začleněním myšlenky synergismu do koncepce dějinné logiky. 
(Viz také F. Kautman: Masaryk - Salda - Patočka, Praha 1990, s. 16-22.)

4 Emanuel Rádi působil - jako mnozí čeští filozofové jeho generace - nejdříve jako 
středoškolský profesor, potom jako docent (1904) a profesor (1919) metodologie přírodních 
věd na filozofické fakultě Univerzity Karlovy, po rozdělení filozofické fakulty na filozofickou 
a přírodovědeckou přešel na přírodovědeckou fakultu jako profesor přírodní filozofie a dějin 
přírodních věd.

5 Podobně jako František Mareš zahájil i Rádi svou vědeckou dráhu jako biolog a fyziolog. 
Rada jeho studií o nerovovém systému, zraku, fototropismu nižších živočichů aj. se setkala 
i v cizině s výrazným ohlasem. Jeho kniha Dějiny vývojových teorií XIX. století (jež vyšla 
německy v Lipsku 1905-1909, česky 1909, anglicky v Londýně 1930 a Španělsky v Madridu 
1931) ohlašuje už Rádla jako filozofa.
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stické vědy a filozofie a kritika mechanismu a naturalistického fyzikalismu (která 
u Rádla vyvrcholila v kritice novodobé vědy, ztotožněné s jejím galileovsko- 
descartovským pojetím), s výhradami přijímaný pragmatismus J. Deweye a 
posléze rozmanité podoby náboženské filozofie (včetně filozofie Hromádkovy). 
Tyto různé zdroje působily v různých etapách Rádiová života a filozofického 
vývoje přirozeně nestejně silně. Schematicky lze však říci, že po prvotním 
impulsu, který dala Rádlovi k filozofickéhu promýšlení přírodověda, klasická 
filozofická literatura z konce 19. století, zapůsobil na Rádla nejsilněji právě 
Masarykův realismus.6

Rádi navázal na základní otázky Masarykovy filozofie, zaostřené proti pozi- 
tivismu 19. století: Jaký je vztah mezi osobním přesvědčením, pro které jsme se 
rozhodli a o něž opíráme své praktické jednání, a nadosobním, objektivním a ab
solutním světem? Je filozofie osobním vyznáním, nebo objektivním poznáním o 
objektivním světě? Tento rozpor mezi „subjektivismem“ a „objektivismem“, 
který Masaryk řeší nakonec spíše ve prospěch „umírněného“ subjektivismu- 
objektivismu, nesrovnatelně více zostřuje na obě strany. Je především sub
jektivnější než Masaryk. V boji proti liberalistickému, pozitivistickému pojetí 
„neangažované vědy“, řídícímu se heslem „je n’impose rien; je ne propose rien; 
j’expose“, klade do popředí jednání a rozhodnutí, proti „objektivní vědě 19. 
století“ soudobou „vědu subjektivní“. Pravdu chápe zpočátku téměř pragmati- 
sticky: považuje ji především za záležitost mravního rozhodnutí jedince, za věc 
subjektivní oddanosti určitým názorům. V tomto duchu koncipoval i své Dějiny 
biologických teorií a Dějiny filosofie. Zároveň s touto relativizací vědeckých 
pravd klade na existenci říše absolutní pravdy a mravnosti nad světem mno
hem větší důraz než Masaryk. Z Masarykových námětů o metafyzice a tele- 
ologii („teleologie skutečná také jen vědami se může poznat“) se snaží vytvořit 
filozofickou soustavu, využívaje k tomu právě biologie, která byla pro tento 
účel v souvislosti s pádem mechanistické přírodovědy a s uplatněním historismu 
v biologii zvláště příhodná. Masaryk chtěl opřít myšlenku „smyslu“ světa o 
dějiny společnosti, Rádi se již snaží koncipovat „smysl“ jako přírodovědecký 
fakt: „Smysl věcí jest přírodním faktem objektivně daným, ale lze jej postihnout 
jen 'vnitřním okem’, jest to idea, jak říkal Plato, věc objektivně daná, vědecky 
vymezitelná.“7 Duch je už zde nadsmyslovým jsoucnem, projevujícím se skrze 
jednotlivé materiální předměty. Na tomto základě rozvíjí Rádi Masarykovo 
schéma o abstraktním (zákony, vztahy), konkrétním (jednotlivé věci) a prak
tickém (účely) poznání toho, co jest, co platí a co má platit.8 Rádi prosazuje

6 Masarykův vliv na Rádla se nejzřetelněji projevuje např. v pracích Úvahy vědecké a 
filozofické (1914), Masaryk a Nietzsche, O naší nynější filozofii (1922), O smysl našich dějin 
(1925).

7 Etapy vlastní filozofické práce jsou u Rádla poznamenány díly Romantická věda (1918), 
Západ a Východ (1925), Modenu věda. Její podstata, metody a výsledky (1926), Krize 
inteligence (1928), Válka Čechů s Němci (1928), Dějiny filozofie I, II (1932-1933), Útěcha 
z filozofie (1946).

8 E. Rádi: Modenu věda, s. 51.

58



tyto myšlenky proti pozitivistickému požadavku „neangažované vědy“ a proti 
jeho snaze vypudit filozofii z „pozitivní“ vědy.

Důležitým výsledkem této Rádiový snahy je i filozofická obhajoba 
náboženství a teologie. Subjektivistické pojetí pravdy kombinuje totiž s učením 
o říši pravdy nad lidmi a s výsloveně teologickým pojetím - „pravda je najednou 
správná, mravná i zbožná“, s pojetím, které do pravdy zahrnuje nejen vědecké 
poznatky, ale i „pravdu víry“, mj. i tím, že „pravdu vědy“ zesubjektivizuje, 
učiní z ní též „pravdu věřenou“, pro kterou se člověk (vědec) rozhodne. Tím 
je řešen vztah vědy a náboženství (víry) ve prospěch splývání vědy a teolo
gie: teologie je součástí moderní vědy, je dokonce nejvyšší vědou.9 Do centra 
Rádiový pozornosti se tím stále více dostává otázka „pravé skutečnosti“, která 
v podobě říše absolutní pravdy, spravedlnosti a mravnosti vládne nad lidmi, nad 
jejich zážitky, nad historií. Masaryk se snažil ještě absolutní, obecné, závazné 
mravní normy vyvozovat ze všelidských vztahů a vlastností, vložil morálku a 
náboženství do subjektu, do nitra člověka a i svůj konečný odkaz na „hledisko 
věčnosti“, na nutnost víry v boha, zdůvodňoval především psychologicky. Po
dle Rádla už však „vláda morálnosti závisí na morální centrále ležící mimo náš 
dosah“. Metafyzika sice nemůže tuto pravou skutečnost poznat, nemůže být o 
ní objektivním věděním, může se však k ní přiblížit.

Pro Masaryka byl problém „Ruska a Evropy“ otázkou, do jaké míry 
se Západu podaří provést sociální reformy a zda se Rusko - podléhající 
„revolucionismu“, který se na Západě přežil - v tomto smyslu „poevropští“. 
Pro Rádla je už soudobá společnost dějištěm zápasu „Západu s Východem“, ve 
kterém věří ve vítězství Západu. Východisko dané situace hledá v náboženství 
obráceném čelem k světu: „Království Boží není sice z tohoto světa, ale jest 
pro tento svět. Na tomto světě, i v politice vnitřní i mezinárodní se up
latňují jeho zákony a jinak než prací na tomto světě se do něho nedostaneš!“. 
Z tohoto hlediska „filozofie aktivity“, připomínajícího v mnohém Masaryka, 
kritizuje plané církevnictví a považuje i nové teologické směry (např. dialek
tickou teologii) za odtržené od života. Schvaloval sice Kierkegaardův důraz na 
zjevení a na rozpor mezi bohem a člověkem, avšak vytýká mu - podobně jako 
Barthově teologii - scholastičnost a přepínání protikladů mezi bohem a člověkem: 
„Dialektická teologie má k denním starostem prostého člověka tak daleko jako 
dialektický materialismus“. V závěru Dějin filozofie mluví Rádi o rozkladu a 
chorobnosti Evropy a klade si otázku, jak zachránit civilizaci. Jedinou jistotu 
v této nejistotě vidí v hlasu z „nadsmyslna“: „Spolehni se, bojuj, pomoz, pravda 
skrze tebe zvítězí! I když zmizí vše, zůstane poslání člověka, které není z tohoto 
světa: svědomí lidské napjaté do absolutních rozměrů: zákon ’ty máš’, jako 
jediná absolutní, jediná platná skutečnost. Tento svět je nahodilý nástroj pro 
toto naše neodvratné poslání.“10

9 O jednotě filozofie a teologie a o nadřazenosti teologie nad vědou a filozofií psal Rádi 
např. v článku Teologie a věda (Křesťanská revue 1927-1928). V Útěše z filozofie kladně 
ocenil Tomáše Akvinskélio za myšlenku o jednotě filozofie a teologie.

10 E. Rádi: Dějiny filozofie II, s. 626.
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Josef LukI Hromádka (1889-1969), čelný představitel českého protes
tantismu a dlouholetý Rádiů v spolupracovník, rozvíjel svou činnost hlavně v ob
dobí mezi dvěma válkami, za druhé světové války a v době poválečné.11 Jako 
příslušník mladší teologické generace se snažil vyrovnat s názory Masarykovými 
i Rádiovými a na rozdíl od nich přenést základní společenské problémy této 
doby neskonale dramatičtější na pole vysloveně teologicko-filozofické.

Hromádka reaguje na transformace světové protestantské teologie - na 
tradice liberálního protestantismu (historizující přístupy usilující o soulad s mo
derní vědou a kulturou), na pokusy o tzv. sociální křesťanství (o angažovanost 
při řešení „sociální otázky“) i na „teologii krize“ (Barthova škola), jíž se zmíněné 
tradice a pokusy jeví jako přílišné zesvětštění a rozmělnění náboženské víry a 
církevního života.

Hromádka má k tomuto stanovisku velmi blízko. Jeho nová ortodoxie zna
mená obhajobu „klasické linie křesťanství“, důraz na základní biblické teze a na 
křesťanovu víru v jejich pravdivost, na rozhodnou obnovu hlavních teologických 
termínů „boží milost“, „hřích“, „spasení“. Znovu klade do popředí základní 
otázku teologie jako otázku po poměru transcendentního boha ke světu, hříšného 
člověka k bohu. Bůh je podle Hromádky bytost objektivní, transcendentní, 
nadindividuální, zcela svrchovaná, zjevená.12

Hromádka si velmi cení Masarykova politického programu, jeho důrazu na 
náboženství, přijímá jeho kritiku církví, vítá jeho příznivé výroky o katolicismu 
a myšlenku, že církve mají pěstovat náboženství a nezasahovat do sociálně po
litických otázek. K jeho pojetí náboženství - k „nezjevenému“, „necírkevnímu“ 
náboženství, k požadavku „synergismu“ (spolupráce člověka s bohem) - má 
však řadu výhrad. Cení si Masarykova důrazu na etiku, vadí mu však, že se u 
něho náboženství příliš rozplývá v etice, filozofii, v politice a podřizuje se jim. 
Masarykovu filozofii považuje za učení příliš „antropocentrické“ a „nábožensky 
málo plodné“.13

Z těchto důvodů se Hromádka obrací proti všem tendencím, které 
náboženství subjektivizují, činí z něho pouze psychologickou potřebu, emo
cionální zážitek nebo na místo „klasického“ (transcendentního) pojetí boha 
kladou koncepce imanentní, bohy filozofické, a podřizují náboženství filozo
fii, etice, estetice, vědě, moderní kultuře. Z tohoto hlediska Hromádka znovu 
potvrzuje právo teologie na prvenství nad veškerým poznáním: „Nejde v prvé 
řadě o štěstí a blaženost, nýbrž o poslušnost vůči pravdě, o život v pravdě a 
vítězství pravdy. V tomto vztahu vůči pravdě záleží osobní, praktická, mravní

11 J. L. Hromádka po studiích na gymnáziu ve Valašském Meziříčí a na teologických 
fakultách ve Vídni, Basileji a Heidelbergu působil jako duchovní v luterské církvi. V roce 1920 
se habilitoval na Husově teologické fakultě v Praze prací o Masarykově filozofii náboženství 
a hned nato byl jmenován profesorem teologie. Období 1939-1947 strávil v USA, jako profe
sor na presbytemím semináři v Princetonu. Po návratu do vlasti přednášel na Komenského 
teologické fakultě a zastával řadu funkcí v domácích i zahraničmch náboženských organizacích.

12 J. L. Hromádka: Křesťanství a vědecké myšlení, 1922, s. 10-17, 36.
13 Tamtéž, s. 35. Srovnej též Hromádkovu monografii Masaryk (1930), která se dodnes 

pokládá za jednu z nejpodnětnějších prací o Masarykovi.
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povaha náboženské víry na rozdíl od nezaujatého, čistě teoretického myšlení 
vědeckého a filozofického. Věda poznává skutečnost, vykládá ji, pronáší tedy 
svou pravdu o světě, kdežto víra (mám na mysli víru specificky křesťanskou) je 
si vědoma, že pravá, svrchovaná pravda je normou vší relativní pravdy lidské; 
že absolutní pravda je pánem a zákonodárcem,určovatelem veškerého lidského 
myšlení, konání i chtění. Víře nejde jen o poznání souvislosti věcí ani o pouhý 
světový názor, nýbrž o jistotu, že pravda jako svrchovaná živá, osobní norma 
existuje a že rozhoduje o mém životě i smrti.“14

V základním pojetí pravdy i vztahu filozofie, vědy a teologie se shoduje 
Hromádka s Rádlem: osobní „pravda víry“ a absolutní „pravda boží“ stojí proti 
relativní „pravdě lidské“. Vědu jako „nezaujaté, čistě teoretické myšlení“ však 
odděluje od teologie ostřeji než Rádi. Filozof Rádi má blíže k Masarykovi než 
ortodoxní teolog Hromádka, který vždy na prvé místo klade rozpor mezi bohem 
a světem. „Rádi skvěle naznačuje, jak nad říší přírody a přírodního pudového 
dění je říše odpovědnosti, uvědomělého duchovního života. Ale zdá se mně, že 
Rádi nenaznačil cestu, kterou asi syntéza by mohla být hledána. To neznamená, 
že o té cestě neví. Teolog liší nikoli mezi říší přírody a ducha, nýbrž mezi říší 
hříchem porušeného světa a pravým, původním řádem Božím. Tak teolog za 
vše činí člověka odpovědným a v principu vykoupení Bohem hledá konečnou 
syntézu“.15 V náboženství, opřeném o teologii, vidí tedy Hromádka jediný 
prostředek myšlenkové syntézy, která podle něho není u Rádla, spoléhajícího 
příliš na filozofické prostředky, dořešena a u Masaryka se nepodařila. V tom 
smyslu např. vytýká Masarykovi, že se mu nepodařilo do konce překonat pož
iti vismnus a naturalismus (ačkoliv vedl záslužný boj proti nim). Toho může 
podle Hromádky dosáhnout jen teologie.16

Obdobné rozdíly mezi Masarykem, Rádlem a Hromádkou najdeme i v pojetí 
etiky. U Masaryka stojí v popředí „humanitní etika“, vyjádřena jako všelidské, 
přirozené normy, odvolávající se teprve v poslední instanci na transcendentní 
hlediska náboženská („člověk člověkovi dovede být ideálem jen sub specie aeter
nitatis“). Rádi již mluví o mravním řádu nad člověkem a Hromádka dokončuje 
tento proces tím, že do popředí klade víru ve svrchovanost boží, k níž pak vše 
ostatní (odpovědné jednání - etika a morálka) „bude přidáno“, vyslovuje se tedy 
již pro rozhodné stanovisko teocentrické.

Hromádkova reakce na „sociální křesťanství“ a na „teologii krize“ stává se 
mu východiskem pro zaujetí stanoviska k novým historickým proměnám, sp
jatým zejména s druhou světovou válkou a se změnami poválečnými. Jestliže 
Rádi přisuzoval v boji „Západu s Východem“ vítězství „Západu“, Hromádka se 
již ocitá v situaci „mezi Východem a Západem“. Promýšlí ji v americkém ex
ilu a zejména po návratu do poválečného Československa17 - v obtížném napětí

14 J. L. Hromádka: Problém pravdy v myšlení teologickém (1928). In: Theologie a církev, 
1949, s. 59-60.

15 Tamtéž, s. 70.
16 J. L. Hromádka: Masaryk, s. 156-158.
17 Např. Z druhého břehu - Úvahy z amerického exilu 1940-1945 (s O. Odložilíkem),
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mezi obhajobou ryzosti a nezávislosti křesťanovy víry a jeho snahou nést spolu
odpovědnost ve světě i ve vlastní zemi.

To by však již byla zvláštní kapitola. Poznamenejme pouze, že tato 
myšlenková tradice našla i své důstojné pokračovatele, v jistém smyslu posilující 
a prohlubující její teologicko-filozofickou orientaci (J. B. Souček, A. Molnár, J. 
Lochman, L. Hejdánek ad.).

Podobně jako Hromádka počítal také Jan Blahoslav Kozák (1888-1974) 
původně s dráhou evangelického duchovního. Po zahraničních teologických 
studiích, při nichž věnoval velkou pozornost i filozofii, působil jako evangelický 
vikář (1910-1914). Protože se však dostával do neshod s tradičně ortodoxním 
okolím (byl ovlivněn radikálním směrem náboženskohistorické školy a liberální 
teologií), dal přednost civilnímu učitelskému povolání. Univerzitní kariéru začal 
v roce 1921 habilitací z filozofie na filozofické fakultě Karlovy univerzity; tam 
byl také po šesti letech jmenován profesorem filozofie.18

Rovněž Kozák - ovlivněn v tom Marešem a Rádlem - se brzy začal vyrovnávat 
s pozitivismem, na němž mu vadilo přehlížení metafyzických otázek, zaměňování 
„quaestio iuris za quaestio originis“ při řešení platnosti noetických a etických 
principů aj. Pokud šlo o proces poznání, Kozák předpokládal, že myšlení (jako 
biologická funkce) se přizpůsobuje (akomoduje) objektivní skutečnosti: čím více 
se výpověď vztahuje ke konkrétní skutečnosti (je faktuálně obsažnější), tím méně 
je jistá (je třeba usilovat o další rozšíření jejího induktivního základu).19

Pro Kozáka bylo příznačné, že jeho pozornost se upínala především k oblasti 
morálních hodnot a principů, zvláště k problému, jak rozhodnout otázku, zda 
„úsilí o realizaci morálních hodnot není jen jaksi soukromou záležitostí lid
stva, nýbrž naplňováním vyššího smyslu - či, jak také Kozák říká, mravního 
řádu veškerenstva“.20 Měl za to, že člověk může pocit větší jistoty (potřebný 
pro rozhodování a jednání) čerpat jednak z mravní zkušenosti lidí, jednak 
z náboženské víry - pramene přesvědčení o platnosti a závaznosti morálních 
hodnot.

Ve svých úvahách o náboženství a jeho fungování měl Kozák na mysli 
náboženství nezjevené, beroucí na vědomí svět soudobého člověka, výsledky 
vědeckého bádání. Sám se snažil přispět k takovému chápání náboženství,

Praha 1947; Mezi Východem a Západem (soubor článků z let 1944-1945), 1946; Masaryk 
mezi včerejškem a zítřkem, 1947; Kirche und Theologie im Umbruch der Gegenwart - Ein 
tschechoslowakischer Beitrag zu den ökumenischen Gesprächen, 1956.

18 J. B. Kozák pocházel z rodiny evangelického duchovního (známý evangelický pastor 
Ferdinand Císař, osobní přítel Masarykův, byl jeho strýc). Teologii studoval v Bonnu, Vídni, 
Edinburgu a Halle.

19 Srov. J. B. Kozák: O myšlení jistém, pravděpodobném a problematickém (1921), O 
otázce náboženské (1922), Essay o vědě a víře (1924). - J. Král a J. Bednář soudí, že v Eseji 
měl Kozák blízko k panteismu. Král (československá filozofie) v tom shledával vliv Kozákovy 
spolupráce s Fr. Krejčím na univerzitě. Pozdější Kozákův „obrat k personalismu a teismu“ 
Král spojoval s Kozákovou spoluprací s „teologizujícím Rádlem a ortodoxním Hromádkou“. 
(Srov. také J. Bednář: K osmdesátinám J. B. Kozáka I, Filozofický časopis 1968, č. 5, s. 
764.)

20 J. Kučera: K osmdesátinám J. B. Kozáka II, Filozofický časopis 1968, s. 768.
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a tím i ke „znovunalezení“ křesťanství. V knize Ježíš ve víře a skepsi naší 
doby (1929) například píše: „Kritický člověk musí odmítnout kříšení mrtvých, 
jeho (Ježíšovo) vlastní vzkříšení a všechny další zázraky. Smyslem evangelijních 
zvěstí o Ježíši je, že ryze duchovní osobnost byla ubita světskou mocí. Hlasa
tel nej vyšších duchovních ideálů byl světem plným nepravostí zavržen a přibit 
na kříž.“ Ježíšův život i smrt jsou zde vyloženy jako stálá výzva k zápasu o 
duchovní hodnoty. Kozák při tom nemyslí jen na individuální spásu člověka, 
zdůrazňuje sociální aktivitu křesťana: „Práce ve světě je jeho povinností, 
vede k nejtěžším a nej delikátnějším úkolům mravním.“ Z Masarykova pojímání 
náboženství vyzdvihoval jeho ideu synergismu, lidskou spolupráci s bohem.21 
Mravní, duchovní hodnoty mají být „osnovou, na níž bude tkána opravdová 
reforma společnosti“. Základ náboženské víry - ideu boha - Kozák zpočátku 
interpretoval jako vědeckou hypotézu (podporovanou i přírodovědecky), později 
ji deontologizoval: „bůh“ mu byl nutným duchovním ideálem, „shromaždištěm 
idejí“, pro který se člověk rozhoduje, aby se jím pak nechal vést životem. „O 
podstatě této nutnosti nevím více, než že je a že mi ukládá povinnosti.“

Kozákovo filozofické myšlení, orientované stále na etickou, popř. antropo
logickou látku, nachází v meziválečném období svůj výraz především v knihách 
Přítomný stav etiky (1930), V boji o duchovní hodnoty (1930) a Věda a duch 
(1938). Prohlubuje v nich především své pojetí hodnot a hodnocení: hodnoty 
jsou objektivní jako kvality a člověk se k jejich poznání a uznání dopracovává 
postupně, na základě všech svých životních zkušeností, které ho také přesvědčují 
o tom, že je třeba dbát „apelu hodnot“, tj. hlasu, že něco „má být“.

K hloubce a jemnosti Kozákových úvah v třicátých letech přispělo i 
jeho seznámení s fenomenologickou filozofií (Husserlem a Schelerem), aplikace 
metody „fenomenologické reflexe“, spojené s charakteristickými pojmy intence, 
horizontu, významu, mínění aj. (Na jiném místě se zmiňujeme o tom, že Kozák 
byl spoluzakladatelem Pražského filozofického kroužku, který se věnoval studiu 
a propagaci fenomenologie.22) Soudil, že při poznávání a hodnocení vykračuje 
člověk z toho, co je mu dáno bezprostředně ve vědomí (v přednáškách z noetiky 
mluvil také o „gnoseologické transcendenci“). Svým duchem, duchovní in
tencí, transcendujícím míněním člověk poměřuje věci nikoliv v jejich jevovosti, 
nýbrž v jejich „podstatě“ - a tak vytváří nenázorné pojmy, intencionální ob
jekty. Ty ovšem jako výsledky činnosti individuálního ducha mohou mít 
mnoho aktuálních významů, které je relativizují. Pravda tudíž nespočívá ve 
shodě myšlení s (proměnlivou) skutečností, nýbrž ve vzájemném souhlasu in- 
tencionálních objektů, který nastává, když nevidíme důvody k tomu, abychom 
se bránili ztotožnit výsledky různých duchovních intencí („myšlení má harmono- 
vat samo o sobě“).

V souladu se svým filozofickým stanoviskem se Kozák v meziválečném ob

21 Srov. J. B. Kozák: Masaryk-filozof, 1925. - Masarykovi věnoval Kozák i studie Masaryk 
jako etik a náboženský myslitel (1931), Vlastenectví a lidství u T.G. Masaryka (1935) a 
Masaryk a metafyzika (Vůdce generací I, 1930-31).

22Viz kapitolu věnovanou vlivu fenomenologie v českém filozofickém životě.
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dobí velmi aktivně účastnil veřejného života, v třicátých letech zejména při 
obhajobě demokratických ideálů a při odporu vůči fašismu. Válečná léta strávil 
v USA, kde učil na univerzitě v Oberlinu (nějakou dobu působil i v diplomatic
kých službách). Po válce přednášel opět na Karlově univerzitě (byl i děkanem 
její filozofické fakulty) 23. Ve svých příspěvcích pozorně sledoval a komentoval 
tehdejší domácí společenský pohyb. Sám se snažil „jít Masarykovým směrem 
za a nad Masaryka, vyrovnat jeho teoretický spor s marxismem“; upozorňoval, 
že řešení sociálních problémů se nesmí řídit falešnými mýty, ani jít na úkor 
základních demokratických principů.24 Po převratu v únoru 1948 zůstal sice na 
fakultě (do roku 1958), publikovat však mohl jen překlady (z Bruna, Voltaira, 
La Mettria ad.).

Po druhé světové válce se Kozák snažil propracovat ontologické základy 
svého filozofického stanoviska. O podobě jeho „kontextualismu“ (procesualistic- 
ké a kauzalistické ontologie) se však zatím dovídáme jen ze zpráv jeho někdejších 
univerzitních posluchačů.25 Název „kontextualismus“ má odpovídat Kozákovu 
názoru, že v časovém dění, uprostřed změn, jimž jsou podrobeny všechny věci 
se svými kvalitami (tj. se specifickými způsoby, jak se chovají a jak působí), 
přetrvávají kontexty - „dynamické struktury dění, které v sobě uchovávají 
jisté rysy minulých událostí a zároveň obsahují jako možnosti rysy událostí 
budoucích, k jejichž realizaci tendují“. Vesmír je celek, v němž se prolíná 
nekonečné množství různých kontextů, užších a širších. Některé z nich směřují, 
jak byl Kozák přesvědčen, k něčemu vyššímu a dokonalejšímu - božskému. 
Těm má člověk pomáhat, aby se prosazovaly alespoň ve sféře, kterou může 
nějak ovlivňovat. - Kozákova filozofie vyznívá optimisticky. Nic člověku nechce 
ulehčovat, má na něho vysoké požadavky, dává mu však také naději, že lidské 
snažení o duchovní hodnoty má i „vyšší smysl“.

Jako protestantsky orientovaný myslitel byl J. B. Kozák zdůrazňováním 
křesťanského aktivismu spřízněn s těmi tendencemi v protestantismu (profilo
vanými už u D. Bonhoeffera a transformovanými celou řadou dalších protes
tantských teologů), které neustupují tlaku sekularizujícího se světa, ale usilují 
o nové, jasné prezentace křesťanství v tomto světě. Tím Kozák přispíval 
k vytváření tradice, která pomáhá hledat českým protestantům místo, z něhož 
se mohou obracet na jednotlivce (jako východisko i cíl všeho svého usilování) 
a zároveň zaujímat i kvalifikované postoje ke globálním problémům současné 
společnosti.

23 K válečným a poválečným letům se vztahují Kozákovy knihy Rooseveltova Amerika 
(1946), Podle cesty (1958) a O lidu a lidech (1948).

24 Zřetel ke společenské problematice přiváděl Kozáka už před druhou světovou válkou i ke 
studiu marxismu. Soudil o něm např., že prohlubuje pohled na společenské dění, zejména když 
jiné filozofie dějin nmohdy pouze „idealizovaly skutečnost“, „běžely naprázdno v truchlivém 
okolí hospodářském a svou jalovost a reakčnost zakrývaly idealistickým leskem“ (Věda a duch, 
s. 75).

25 Zde vycházíme z rekonstrukce Kozákova kontextualismu, jak ji podal jeho bývalý 
posluchač Jaroslav Kučera v citovaném příspěvku ve Filozofickém časopise 1968.
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