3. KURS v únoru 1923, ve Staré Říši na Moravě.
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I

Jsouf i mezi filosofy mocní duchové, vábící
hlubokým kouzlem své osobnosti, duchové
samotářští, kteří zvláštní methodou, jíž by
chom raději řekli nemethoda, rozvracejí blud
né návyky lidského myšlení, a, abychom tak
řekli, ulehčují člověku břemeno jeho poruše
ného rozumu. Vlastní jejich hodnota tkví ani
ne tak v objevech „nových“ pravd, ale v tom,
jakou cestou docházejí k starým, odvěkým
pravdám. Jsou to spíše umělci, básníci, než.
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„filosofové“ vtom smyslu, jak nám jej znehod
notili a zošklivili sofisti, pedanti a „věřící vědy“.
Kromě jiných neuchopitelných vlastností
vyznačují se obyčejně tím, že se vymykají klassifikaci vůbec. Řekne se třebas o Pascalovi —
Kartesianský. Ano, zajisté! Ale jest též zřejmo,
-že jest více nebo méně než nějaký stoupenec Descartův, že jest vně školy. Stvořil snad sám
nějaký systém filosofický? Nikoliv, Pascal
sám jest nám vzácným divadlem, jeho úsilí, je
ho úzkosti, jeho resignace.
VPascalovi jest aspoň jeho katolicismus1),
jenž má vlastní význam, positivní hodnotu ur
čitě vyjádřenou, která nemate orientace. Hůře
jest však s Nietzschem: v tomto žákovi Schopenhauerově a Dostojevského jest ze všeho
něco, z francouzských moralistů, z německých
romantiků, a jen proto asi není možno násle
dovali tohoto „básnického filosofa“ v jeho vr
tošivém putování, čili vstoupiti do jeho školy,
x) Počernený sazemi jansenismu, jenž v podsfaíě jest věcí
komínu, jak správně upozorňují Léon Bloy a Paul Valéry.
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že jeho zkušenosti (pokusy?) předem cítíme
nebezpečnými a že konec konců nejsou k ni
čemu ... A přece mnozí ujali se této „filosofie
nietzschovské“ a pěstují ji. P. Charles Andler
rád by učinil z Nietzscheho jakéhosi plaíonika,
který všechno napřed strhnuv pokusil se zno
vu zracionalisovati realitu.
K těmto divokým, „bezceslným“, subtilním
a vroucím duchům dlužno řaditi i ruského
spisovatele Lva Sestova. Zcela jako u Pasca
la, jako u Nietzscheho a jim podobných, bylo
by možno i u něho stanovití, z které „školy“ vy
šel. Ale tím bychom nedošli k pochopení jeho
díla, neboť cenným a vzácným se stává právě
tím, co jest v něm zvláštního, individuelního,
nepodobného dílům jiných myslitelů, ruských
i cizozemských.
Jest Rus rodem, svou mravní i intellektuální kulturou, ale klamal by se velmi, kdo by se
Dokoušel pochopiti v něm nebo snad podtrlovati živel národní. Sestov sám vypravuje
překvapení, jehož zakusil jednoho dne nad
3

tímto rčením: „Německý filosof Nietzsche ..
Věděl dobře, že Nietzche byl Němec, ale ni
kdy o tom nemyslel; nikdy mu nepřišlo na mysl,
by v něm viděl Němce, ačkoliv ho četl v origi
nálu. Rovněž tak vzpírá se uznati v Plotinovi
Reka 111. století: jest mu vrstevníkem, přítelem,
důvěrníkem. V článku, jenž vyšel za války, na
depsaném Filosofie a Hudba, Sestov vyslo
vuje ve formě poněkud paradoxální, ba i ve
selé, myšlenku, že naše pozemské třídění, na
němž nám tolik záleží: — všechny ty sekty,
strany, třídy, odbory, a t. d. — neodpovídají
žádné skutečnosti a že ve světě ideí dělidla
jsou mnohem jiná, možno-li arci tam vůbec
dělidla po lidském smyslu připustiti. Rozdíly
času a prostoru v jeho očích nemají žádného
významu. Nevábí ho v člověku, co možno vy
světlili v něm příčinami obecnými, co možno
v něm převésti na národnost, odbor, ale co
jest zvláštního, výjimečného, nevysvětlitelné
ho v etymologickém smyslu toho slova. A my
u Sestova právě takového si všimneme.
4

II

Lev Sestov, rozhodnuvse k advokácii, od
byl si studia právnická, a k filosofii obrátil se
až později, r. 1895., a to jen proto, by nalezl
rozřešení mravním pochybnostem, které naň
dotíraly a ho trápily; tak se zrodila jeho první
kniha: Shakespeare a posouzení jeho od
Brandesa, v níž útočí zuřivě na positivismus
Tainův a skepticismus Brandesův ve jménu
povzneseného morálního idealismu. V ní shr
nuje dosavádní svá rozjímání; má ideje, jež se
pokouší dokázati, jejichž jménem soudí a pro
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náší výroky; v ní, jako každý, snaží se obhájiti
jistou pravdu,této pravdě učí jiné, přesvědčen
jsa o její obecné hodnotě. Píše pro bližního.
Zcela jinými jsou díla, jež po mnohých le
tech, v přestávkách, za sebou následovaly.
Dobro v nauce Nietzscheho a Tolstoje;
Dostojevský a Nietzsche; sbírky aforismů
a článků: Apotheosa vykořenění; Počát
kové a konce; Veliké Vigílie; Tisíc Nocí
a jedna ; O kořeni věcí. Neběží mu již o to,
aby někoho učil. Nepíše již pro bližní, píše
pro sebe. Tyto knihy nejsou dokazováním ně
jaké pravdy; nejsou sestrojovány a nesměřují
vědomkykmetě předem stanovené. Ale vidí
me úsilí myslitelovo, myslíme sním, hledáme,
ryjeme hluboko, bez myšlenky předem pojaté,
kolem nějaké otázky, kolem nějakého fakta,
často nepatrné ceny na pohled, které však od
halují dychtivým očím nový, nečekaný vzhled
reality. Odklidiv však suf s pozemku, vytrhá
měřičské praporečky, před tím nastavěné, a oznámiv ještě překážky a vlčí jámy, Sestov nás .
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opouští,poděšené a zklamané, neboť jsme če
kali závěrek, nějakou dobrou výživnou „prav
du“, schopnou, aby byla postavena proti ji
ným pravdám, a by ji bylo lze hájiti solidními
argumenty. Bude se zdáti čtenáři, že byl voděn
sem tam bez cíle, že na piano se trudil, že jeho
vůdce si z něho ztropil blázna, nebo že tento
vůdce sám nevěděl, co chtěl, kam šel. Bude se
mu též zdáti, že panuje v těchto dílech hrozný
nepořádek, že to není než nakupení křikla
vých paradoxů a kontradikcí.
Pravda, Sestov nebojí se paradoxů. Sám
se k tomu přiznává:
Jest třeba hluboce prekopávali a převraceli
upěchovanou půdu soudobé myšlenky. Vždy
tedy a na každém kroku, když se příležitost na
skytne, když dává na sebe čekati, když víte proč,
i když nevíte, jest dobré dobrali se úsudků nej
rozšířenějších a vynášeli paradoxa. Uvidí se
později, čeho bude třeba.

Nedá-li se však čtenář zastrašili tímto prv
ním dojmem, vytrvá-li, znovu vezme knihu, otevře druhou, a pokusí se proniknouti mean7

dry tohoto subtilního ducha, zpozoruje brzy
mocný účinek, jeho jedinečné kouzlo, jeho
jednotnost, nikoliv „logickou“, ač jeho logice
nemůžete odolati, nýbrž psychologickou, ne
bo i biologickou, arci ve stupňovanémsmyslu
toho slova. Tyto knihy, které nejsou „stavěny“,
tyto skupiny článků, aforismů, drží se ve sku
tečnosti při sobě jejich kusy tvoří, často
vpřervách několika let, úplnost celku. Jest to
jednota živoucí osobnosti, která trvá nepo
hnuta ve vlnění myšlení, v krisích citů, v zápa
sech žádostí, v pádech a nadšeních. Nemůže
me hned odhadnouti proces a soustavu kristalisační: úhly a plošky lámou se křížem krá
žem, vše si na pohled odporuje; pronikneme-li
však hlouběji v tajemství těchto jehelných druž
a útlých staveb logických, vše se rozzáří, a ob
jevíme, že i když jednotlivé myšlenky si odpo
rují, klopýtají přes sebe ve své „nedůsledno
sti“, člověk zůstává vždy sám sebou a ve svém
wtrvalém úsilí důsledným.
Zdůrazňuje tuto psychologickou jednotu
ô

díla Sestovova, vím ostatně, že se střetnu s
vnitrním přesvědčením ruského myslitele, jenž
vášnivě tvrdí, že bytost lidská jest nesouvislá,
plná přerv a nenapravitelných odporů.
Převrací-li LevŠestov naše jistoty,nečinítak
proto, by nám nabídl nové: marně čeká vaše
natažená ruka, že se v ní octne nějaká mince
pevné měny, marně hledáte slovo klíč, slovo
magické, které nám slibuje každý filosof, af je
sebe méně šarlatánem, a jímž z dálky bleskotá
k návnadě našich dychtivých zraků. Ale Sestov činí něco lepšího: zavazuje nás mysliti. Vzněcuje naši vlastní činnost, vyvolává a do
dává nám odvahu. Kdo ho četl, kdo pronikl
povrchním třpytem k vnitřnímu záření, začne
se jinak dívati, jinak rozumovati; jeho oči se
otvírají; nebojí se již býti sám, býti sám sebou.
Začne se podle svátého Pavla (2 Koř. 10,12)
„přirovnávali sám k sobě“. Nečeká Sestov, že
ho budeme následovati, neslibuje, že udělí
nám trošku své svobody; sám jí ztěžka dobyl
a draho ji zaplatil, nemůže jí nikomu nabíd9

nouti darem; ani bychom nechtěli,právě podle
jeho návodů, přijati takového daru. Není však
možno spustitisočí těchto světelných klikatin,
vrháte se směle do neznáma, a už tím strásáte
se sebe otupělost návyku, už tím se probou
zíte k bdělosti a podnikavosti v oblastech ideí.

10

Ill
V záhlaví Tisíc nocí a jedné Šestov citu
je tato slova Pascalova: „Af se nám nevyčítá
nedostatek jasnosti, poněvadž si z něho či
níme svůj odbor“. Tvrdí, že jen odporováním
si možno na této zemi vykřesati jiskry pravdy,
a že právě to, když autoru podaří se nedopustiti se v celém díle žádného odporu, má v nás
vzbuditi nedůvěru k tomuto autoru. Sestovova „svoboda“ myšlení, v níž není žádného
předsudku, hraničí s opovážlivostí a s kynismem;
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Pro domo mea. Lidé se urážejí, když vy
slovuji najednou dva úsudky protichůdné. Po
žadují, abych se vzdal jednomu z nich, nebo,
ze slušnosti, abych jich nepronášel zároveň.
Ale mezi nimi a mnou jest ten rozdíl, že mlu
vím upřímně o svých odporech, zatím co oni
je raději skrývají svým vlastním očím. A když
jiní zpozorují své bludya jevyzdvihnou,pokou
še jí se hráti si na nechápavé. Zdá se jim, že kontradikce jsou pudenda lidského ducha, právě
jak se myslí o jistých ústrojích, jež jsou pudenda
těla. Požadavky logiky neměly by tedy u svého
zřídla leč starý předsudek lidský ? Jsou lidé
také velmi znepokojeni, když, tvrdě něco, neprohlašuji zároveň, že se nezříkám nikdy svého
úsudku. Jakoby oni sami byli vždy věrni svým
míněním, jakoby úsudky nějakého smrtelníka
mohly a musely býti nesmrtelný. Proč pak lidé
tak mysli? Proč připouštějí, aby Platon, Aris
toteles nebo Pascal stali se kořistí nicoty, ale
třesou se hrůzou při pomyšlení, že by ideje
těchto velikánů mohly býti podrobeny témuž
osudu ? Zdá se mi, že třěba-li si již na něco
naříkati, tu spíše na smrt, že nám uloupila bož
ského Platona a ne jeho idejí... Žáci Plato
novi viděli s klidem, jak se poprašuje sněhem
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hlava jejich mistra a připouštěli nezbytnost zahrabati do země jednoho dne nebo spáliti jeho
sestárlé tělo, ale zdálo se jim nepřípustno, aby
jeho ideje o ideální republice nebo o vychová
vání byly jednoho dne falešnými nebo nud
nými. Jsou-li lidé určeni k tomu, aby sestárli,
by ztratili krásu, půvab, tento osud tím více
sluší myšlenkám, vytvořeným týmiž lidmi.1)

Jest to skepticismus ? Zajisté, nikoliv. Sestov jest zcela prostě, — věc neobyčejně vzác
ná, — člověkem, který říká, co cítí, co myslí,
který se neskrývá ani jiným, ani sám sobě.
Každá myšlénka vyjádřená jest lež, praví
proslulý verš ruského básníka Tutčeva. Kaž
dý člověk jest lhář, praví Písmo. Sestov to při
pouští :
Jest, poznamenává, část pravdy vtomto tvr
zení, ale toliko část; naše myšlenka, když slovo'
ji odívá, stává se lží, nejen proto, že se nám ne
daří vyjádřiti ji úplně, ale zvláště proto, že se
neodvažujeme ukázati ji druhým takovou, jak
*) Právě proto bylo třeba Bohočlověka.aby Pravda, Cesta
a Život, totiž ideje z věčnosti do věčnosti neměly týž osud jakosmríelný tvor.
z
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. se jeví nám samým. Nejchudší jazyk stačil by
vyjádriti dobře věci, jež nyní zamlčujeme. Má
me stále strach, máme strach ze všeho, a zvláště
z naší myšlenky. A tak se stává, že když se zjeví
čas od času smělý člověk, nalézá slova, jichž
potřebuje. Bez rozpaků, bylo by možno v kaž
dém případě tvrditi, že by bylo možno říci mno
hem více věcí, než jich říkáme nyní, a lháti mno
hem méně, než lžeme v léto době. Ale nemáme
toho žádné potřeby, pravda se nehodí člověku,
a lžeme tedy a svalujeme toho vinu zbaběle na
chudobu našeho jazyka. Vizte myšlenky, uve
dené v oběh lidstvem; jsou klamné, protože ti,
kdož je hlásali, nenacházeli potřebných slov,
by je vyjádřili ? Ten, kdo tvrdí v této chvíli, že
svrchované dobro jest láska, zatím co sám vře
vztekem, nemohl by říci, že svrchovaným do
brem bylo by pro něho přemoci a zničiti své
ho nepřítele? Mohl by to jistotně, ale on ví
dobře, že kdyby to řekl, jevil by se všem směš
ným a hloupým... Každý filosof tvrdí za sebe,
že jeho nauka jest prosta jakéhokoliv odporu,
a že to jest právě proto, že jest o ni přesvědčen,
že lpí na své nauce a že jí vyučuje. Nevládl ^po
třebnými slovy, by vyjádřil svou pravdivou my
šlenku, by prohlásil prostě, že vyvolil'nauku,
14

která byla po jeho chuti, a že jeho snahou ne
bylo ani tak vyhnouti se kontradikcím, jako
skryti je jak možno nejlépe pronikavým pohle
dům jeho odpůrců ?

Lev Sestovsám se mi jeví právě jako jeden
z těchto duchů smělých, kteří nalézají slova,
jichž potřebují, neboť tato slova jsou, ale ne
odvažujeme se je pronésti. A přece i on zná,
jak hned uvidíme, zápas se slovy, které se ne
chtějí ohnouti k požadavkům myšlénky.
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IV

Jeho sloh je prostota sama. Jakoby úmysl
ně a se zálibou užívá jenom nejobyčejnějších,,
nejznámějších slov. Při nejtěžších a nejsloži
tějších otázkách, o nichž pojednává, užívá jen
slov, jimž každý může rozuměli (čímž nemá
ovšem býti řečeno, že se čte lehce) a s jakousi
zaujatostí se vyhýbá složitým obratům, cizím,
slovům, technickým rčením, celému tomu pe
dantskému slovníku, který zatěžuje tolik filo
sofických knih.Potřebu je-li přirovnání, vybere
si nejvšednější, ba nejvulgárnější obraz; vzpo16

minám si pri tom na Sokrata, na jeho řemesl
níky a kuchaře. Píše téměř, jako by mluvil
s jistou, dobráckostí odstíněnou trochu výsměšností nebo přímo s jakousi bezstarost
ností. Místy, zvláště v jeho prvních dílech, se
zdá, že neužívá vhodného slova a že by možná,
kdyby o tom uvažoval, našel jiný výraz, pře
snější a přiléhavější k myšlence. Ale právě tato
čerstvost, bezprostřednost tak zarážejí a upouta jí: je v tom cítit člověka, který cele zabrán
prací své myšlenky, myslí jenom na to, jak by
ji co nejrychleji, statu nascendi, zachytil a vy
jádřil prvními slovy, jež se jeho mysli naskyt
nou. Jeho poslední díla se mi zdají v tomto
hledu lépe psána, to jest rozvážněji, se zájmem
o přesnost a jasnost, jehož v něm dříve nebylo.
Věta je přitesána, zhuštěna. To souvisí patrně
s požadavky aforistické formy, k níž se Sestov
stále více přiklání. Souvisí to také s jeho myš
lenkou, která se stává pružnější, jemnější, a s
tím, že má jasnější vědomí, jak nesnadno je
vyjádřili ji slovy. Nejde již jen o to, býti na17

prosto pravdivým; ale je nutno bojovati přímo
se slovem, s jeho nepresností, s hrubým a po
všechným rozlišováním, s celou tou logickou
výstavbou reči, která jest pravým protikladem
alogické Šestovovy myšlenky.
přece se mu podarí, aby tu myšlenku učinil srozumitelnou; ale vyžaduje to pomocičtenářovy; ten musí činně spolupracovali s
autorem, dohadovati se ho, komentovati ho....
Sestovova řeč je vždy tak prostá, tak důvěrná;
jsou to táž slova, jichž my všichni užíváme v
každodenním životě. Ale af nás tato prostota
neklame; ve skutečnosti není nic těžšího, nic
tajemnějšího než aforismy a článkySestovo vy:
jsou to skrývačky, věty s tajnými úkryty, s dvo
jím dnem; čtenář myslí, že je vyčerpal prvním
svým pohledem, ale začte-li se do nich znovu,
objeví v nich opět jiný smysl, a pak opět ještě
jiný; husté rozvětvení spojuje jednu větu s
druhou, zjevují se náhlé podobnosti, mezi úplně si vzdálenými otázkami vznikají shody.
Je to svůdná logika; řekl bych spíše hudební.
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Kritik Berdajev, ostatné velmi příznivý Sestovovi, mu živé vyčítal podtitul — „Studie
o dogmatické myšlence“ — který napsal pod
svou Apotheosu Vykořenění:
„Tu přistihu ji a\Aova Apotheosy", psal Ber
dajev. „Co je to svobodná, volná myšlenka?
Co je to vůbec myšlenka? Již to je premissa,
neboť každá myšlenka je výsledkem zpraco
vání zkušenosti tím vražedným nástrojem,
který nazýváme rozumem; jest v ní tedy ne
zbytně jakási logická následnosť“
To je pravda, odpovídá Sestov:
„Musím to doznat; chytil mne Berdajev. Ale
nač jenom bylo třeba mne chytali ? Což tak se
čtou knihy I Po přečtení je ihned nutno zapomenouti. a nejen všechna slova, nýbrž také
všechny autorovy myšlenky, a zapamatovati si
jenom jeho tvář. Slova, myšlenky, to jsou jenom
příliš nedokonalé dorozumovací prostředky:
je nemožno fotografovati nebo vykreslili duši;
jsme tedy nuceni užiti k tomu slova ... Ale tu
právě mne chce Berdajev chytiti. Místo aby mi
přispěchal na pomoc s pochopením, jak ne
19

snadno je nalézti vhodných slov, místo, aby se
dohadoval, hází mi klacky pod nohy. To není
opravdu přátelské jednání.“ (Chvála hlou
posti.)

A ještě toto nalézám:
„Především: mluvíš-li ty, nikdy se nesnaž
přizpůsobili se tomu, co jsi říkal před tím ; to
omezí zbytečně tvou svobodu, která je tak jako
tak již zmenšena slovy a mluvnickými vazbami.
Nasloucháš-li někomu, nebo také čteš-li, ne
přikládej přílišného významu slovům, ba ani
celým větám... Vzpomeň si prostě, že ten, s
kým mluvíš, je nucen chtě nechtě užívali k vyjá
dření své myšlenky úplně již hotových mluvních
vazeb. Všímej si pozorně výrazu jeho tváře, na
slouchej zvuku jeho hlasu; to ti pomůže za
chytili v jeho slovech jeho duši. A nejen v roz
hovoru, nýbrž také v psané knize je možno za
chytili zvuk, zbarvení autorova hlasu a ty nej
jemnější odstíny výrazu jeho očí a tváře. Nehoň
se za rozpory jeho slov; nediskutuj; nevyžaduj
důkazů; naslouchej pozorně. A později, až bu
deš mluviti zase fy, nebudou se příti s tebou a
nebudou na tebe chtíti důkazů, jichž nemáš a
nemůžeš míti: to víš sám nejlépe. Tak, a to je

20

!

to nejdůležitější, nabudeš konečně přesvědče
ní, že pravda není závislá na logice,1) že není
pravdy logické a že ty máš právo hledati vše,
čeho potřebuješ, jak můžeš, a nejen rozumová
ním, a že následkem toho výsledku tvých hle
dání, dojdeš-li jakého, nebude ani formulka ně
jaká, ani pravidlo, ani zásada, ani myšlenka."

!) „Ä řeč má nebyla v důvodných slovech lidské moudro
sti“ (1. Koř, II, 4).— „Non in dialectics complacuit Deo salvum facere populum suum.* (Sv. Ambrož).
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v
Je znám Hamletův výkřik: The firne ist out
ofjoint!\e svém článku o Tolstojovi: Ten,
jenž borí a znovu buduje světy, cituje Sestovtento verš a dodává: „Ale my neučiníme
nic, abychom vrátili čas zpět. At se tedy roztříšti v paart.
A Sestov skutečně číhá horečně po těchto
řídkých okamžicích, kdy se běh času jaksi přerve, kdy tak řečená přirozená a logická následnost událostí se jaksi pomate. Obrací se
k romanopiscům, básníkům, myslitelům, do
tazuje se Ibsena, Tolstoje, Čechova, Nietz22

scheho, Shakespeara, ale ne, aby od nich do
stal odpovědi, užitečné pravdy, ne aby si z nich
bral poučky, povšechné závěry. To, co ho na
nich zajímá, co ho láká, to nejsou jejich my
šlenky, jejich nauky, jejich „kázání“, jak sám
tomu říká, to je jejich opravdová osobnost a
osobnost jejich hrdinů, tak jak se jeví v jejich
dílech, Dotírá na ně, pronásleduje je, trápí je
nelítostně, jen aby tak zachytil úplně živoucí,
celou rozechvěnou ještě,hluboceskrytouskutečnost, aby v rychlém postřehu zahlédl tem
nou, nejasnou pravdu, jež až dosud unikala
rozumovému pochopení. Zabývá se výlučně.
jen individuelním, konkrétním případem, byf
výjimečným nebo i anormálním. Sestov tak
prakticky uvádí ve skutek, a dříve ještě než to
francouzský filosof vyslovil, Bergsonovu ra
du, aby se filosof radil s tím smělým romano
piscem, „který strhává dovedně stkaný závoj
našeho konvenčního já, aby nám pod touto
vnějškovou logikou ukázal základní nesmysl
nost“.
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To, co je pravidelné, přesně vyhraněné, do
konané, vymezené, to Sestova nezajímá; ži
votu, plynoucímu pokojně a klidně, člověku
šťastnému, spokojenému, ničím nestrádajícímu, nevěnuje Sestov pozornosti vůbec, ale
jakmile zahřmí nad jeho hlavou, jakmile ho
stihne neštěstí, hned je Sestov u jeho lože. Ne
jako lékař, nýbrž jako pozorovatel, jako svě
dek ; není, co by se dovedlo přetvařovali pod
jeho pronikavým pohledem a před jeho du
chem soucitícím, ale pevným.
Co tedy hledá v těch chatrčích, u těch loží
bolesti?
Jedna jeho kniha: Dostojevský a Nietz
sche má podtitul: „Filosofie tragedie“ a tento
epigraf z Baudelaire: „Miluješ zatracené? Rd,
znáš neodpustitelné ?“
„Filosofie“, praví Sestov, „jest filosofií tra
gedie“. To je v očích ruského myslitele ta pravá
filosofie. Chtěl jsem říci jediná filosofie, kdyby
tak kategorická a povšechná vymezování se
nepříčila mínění a cítění Sestova samého.
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„Je možno, že toto sblížení (filosofie s tra
gedií)“, praví v úvodě, „vyvolá protesty čtená
ře, který je zvyklý pohlížeti na filosofii jako na
nejvyšší generalisace lidského ducha, a vidí v
ní špičku té grandiosní pyramidy, jež se zove
moderní vědou. Souhlasil by snad s výrazem
„psychologie tragedie“; ale i to jen v nejhorším
případě a opatrně, neboť je přesvědčen v hlou
bi své duše, že tam, kde jde o tragedie, neběží
již nijak o naše zájmy. Není-li filosofie trage
die filosofií zoufalství, šílenství, smrti ?
... V lidském duchu jsou oblasti, jichž ještě
žádný nenavštívil dobrovolně; do těch vniká
člověk jen proti své vůli. To je oblast tragedie.
Kdo tam vkročil, ten začne myslili, cítiti a toužiti docela jinak než před tím. Vše, co je drahé
většině lidí, vše co je zajímá, je mu nyní lho
stejné, cizí... Občas si patrně uvědomí hrůzu
své situace a chtěl by, aby se mu vrátila jeho,
tak klidná, minulost. Ale mosty jsou spáleny,
všechny zpáteční cesty jsou zakázány, je nutno
jiti stále v před, k neznámé a hrozné budou
cnosti. A člověk jde, aniž se většinou ptá. co
ho čeká. Sny jeho mládí, nyní neuskutečni
telné, se mu zdají falešnými, lživými, nemožný
mi. Nelítostný, pln zášti, rve ze svého srdce
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svou víru, svou lásku. Pokouší se sdělili lidem
své nové naděje, ale všichni naň hledí s hrů
zou a úžasem. Na jeho tváři strhané neklidem
spatřují známky šílenství, jen aby nabyli práva
odmítnouti ho1). Přiberou si na pomoc vše
chen svůj idealism, všechny své theorie o po
znání. jež jim tak dlouho poskytovaly možnost
žiti klidně uprostřed obklopujících je tajem
ných hrůz ...As jakýmsi podrážděním, do
něhož se plíží také jistý zmatek, činí starou otázku: ale přece, kdo jsou všichni ti Dostojevští a ti Nietzscheové, že o nich mluvíte, jako
by to vše měli v moci ? Čemu nás učí ?
Však oni nás „neučí“ ničemu. Není hrubší
ho omylu nad mínění, rozšířené v ruské veřej
nosti, že totiž spisovatel je tu pro čtenáře. Na
opak, čtenář je pro spisovatele. Dostojevský,
Nietzsche... ti sami hledají světlo ... Volají
čtenáře, aby jim přisvědčil; chtějí, aby jim při
znal právo myslili tak, jak oni to chápou, prá
vo doufati, žiti. Idealismus a theorie poznání jim
krůtě praví: jste blázni, tvorové nemravní, pro
kletí, ztracení. A tu se odvolávají, v naději, že
tento děsný rozsudek bude znovu prozkou’) „K pádu mi pomáhalo příliš mnoho přátel, když jsem však
chtěla vstáli, shledala jsem se v děsné samotě**. (Sv. Terezie).
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mán... Díla Dostojevského, Nietzscheho, ob
sahují tudíž ne odpověď, nýbrž otázku: mají
nějakou naději tito lidé, jež věda i morálka za
vrhly ; jinak řečeno: je možná filosofie tra
gedie?“

Filosofie tragedie, to nejsou doktríny Pas
calovy, Nietzscheovy, Ibsenovy, Tolstojovy,
to nejsou myšlenky, jež tito lidé rozbírají a ob
hajují s ostrostí často až zarážející: toto vše je
„Kázání“. Tolstojovo Dobro, jeho neodporo
vání zlu; nadčlověk Nietzscheův, jeho Věčný
Návrat; individualismus Ibsenův— to vše je
pro veřejnost, pro žáky, pro bližního. V samo
tě, v noci, Nietzsche, Tolstoj mluví jiná slova:
a to jsou ta, jež usiluje uhádnouti Sestov tím,
že odkrývá nejvnitřnější obraz těchto odsou
zenců.
Sestovova metoda jest tedy psychologická,
popisná; blíží se metodě Nietzscheově.Ale Se
stov popisuje ne z vědecké zvědavosti, ani z li
terární vášně, nýbrž proto, že myslí, že objeví
v myšlenkách a citech těchto lidí, kteří unikli
27

z normálních životních podmínek a dospěli až
k posledním hranicím našeho vesmíru, myslí,
že v nich objeví ty zvláštní věci, jichž netuší ani
naši mudrcové, jichž se boji a jež přehlíží náš
každodenní rozum.

2Ô

VI

Jako se jeví hlubokým a krutým psycholologem ve svých studiích o Nietzchem, Dostojevském, Ibsenovi a Čechovovi, tak se Lev Se
stov objevujetaké jako neobyčejně obratnýdialektik a jemný a důvtipný logik ve svých afo
rismech a článcích (o Edmondu Husserlovi,
na pr.: Memento moři).
Je to neobyčejně rozrušující podívaná na
tohoto opovrhovače rozumem, boj u jícího pro
ti svému nepříteli a vítězícího díky zbraním, jež
mu on sám poskytuje. Potírá logické uvažo29

vání; ale potírá je, užívaje téhož uvažování;
ale ovšem jen po jistou hranici, neboť pak ho
zanechává.
Většina irracionalistů je dosti slabými logi
ky a proto připomínávají známou lišku s ky
selými hrozny.Tak tomu není u Sestova; jeho
úvahy jsou bezvadné, dokonale elegantní a
a průzračné; ale jejich námětem je vždy doká
zali nám bezmocnost rozumu za určitou úz
kou hranicí, přes to, že předstírá, že řídí člově
ka, jehosnažení a myšlení, že jim vykazuje me
ze a že vyčerpává celou skutečnost. Veuillot,
tuším, řekl svým liberálním protivníkům: Do
kud jste u moci vy, žádáme svobodu svědomí
ve jménu vašich zásad, ale odpíráme vám tu
též svobodu jménem svých vlastních zásad,
jakmile dosáhneme moci my. Sestov jedná
taktéž; užívaje pravidel svých racionalistických
odpůrců, ukazuje, jak si odporují a jak jsou
nesmyslná, Ale jakmile se jeho odpůrci, obrátivše zbraň, pokusí dokázali mu, že také jeho
myšlenka si odporuje, odepře jim právo k to
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mu jménem svých vlastních zásad. Je prostě
nemožnozahnati ho do úzkých: unikne vždy,
aby znovu útočil.
Smělost jeho hledání, bezohlednost jeho
zvědavosti, prudkost jeho útoků proti domý
šlivosti rozumu,to vše mu zjednalo pověst nihilisty: jako by vše chtělpopříti,všezničiti,a
nic positivního nevytvoriti, A přece Sestov ne
přestává odporovali tomuto označení skepti
cismu, jímž ho poctívají:
„Když jsem poprvé zaslechl, že mi říkají
skeptik a pessimista, protíral jsem si překvape
ním oči. Jest pravda, že nevyjadřuji nikde sho
dy s různými filosofickými systémy, jež se dnes
uznávají, a vysmívám se jejich náročnostem a
vítězným pohledům. Ale je to snad skepticis
mus, pánové [...]? Z té skutečnosti, že jsme
pravdy do dneška nenašli, nikterak neplyne,
že nikdy nebude možno objevili ji, a ještě méně
ovšem, že pravda vůbec neexistuje. Anebo snad
je skeptikem každý, kdo čeká, až se pravda
zjeví, a odmítá nazývati „pravdou“ první na
skytnuvší se omyl ? Mám o tom jiné mínění
Dle mého názoru jsou skeptiky ti, kteří jsou v
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hloubi duše přesvědčeni, že není třeba hledali,
protože se nic nenajde. Takoví lidé právě jsou
ti, kteří s největším zápalem hájí soustavu, k
níž se jednou přiklonili “

Vprvním svém díle „Shakespeare a jeho
kritik Brandes'* tvrdí Sestov, že základním
znakem myslitele je schopnost převésti.co jest
živoucí, ve smrt.
„Myslitel hledá vždy logické pouto.... Ne
vědomky si navyká popírati život... Je to nu
tno... Je nutno studovali mrtvého motýla
i zvadlou růži; ale af nikomu nepřijde na mysl
tvrditi nám o nich, že jsou živí.“
V této karakteristice je kus pravdy, ale sám
Sestov nám poskytuje příklad, že podána v tak
kategorické formě je to karakteristika nespra
vedlivá. Sestov, psycholog Shakespeara, Dostojevského a Nietzscheho, Tvorby ex nihilo
(Cechov), Sestov, dialektik zřejmých pravd
a Pofesfas c/avium, nezabíjí života; zacho
vává všechnu jeho krásu, všechnu jeho svě
žest. Jeho analysa nepitvá, jeho popis nezjed32

nodušuje, neredukuje nebo jen málo, protože
nemá nic doktrinárského, nic předpojatého
v sobě; protože Sestov nechce nic dokazovat,
protože prostě ukazuje, ale nedokazuje.
Psycholog (beru to slovo v nejširším jeho
významu) se obyčejně spokojuje několika
skutečnostmi, jež mu slouží za podklad a z
nichž vyvozuje důsledky, jež mu umožní, aby
vyplnil mezery mezi skutečnými událostmi a
aby tak stkal hustou a souvislou tkáň. Ale Šestov zůstává v ústa vičnémstyku se skutečností
a odpírá si každý úsudek podle analogie: vidí,
cítí, že skutečnost je alogická, nedůsledná.
„My všichni myslíme na začátky a na kon
ce, to znamená, že se pokoušíme dopátrati se
jich pomocí uvažování: prostředek je takový,
tudíž začátek jest toto a konec je ono. Ani to
ani ono. Konec ani začátek se nijak nepodo
bají prostředku. A úsudky podle analogie jsou
dobré jen v očích těch, pro něž je prostředek
vším a kteří ve skutečnosti nechtějí vědět nic
ani o začátcích ani o koncích.“

Když jsem mluvil o praprostém Sestovově
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stylu a o tom, že se zálibou užívá známých pří
měrů, citoval jsem Sokrata. A Sokrata připo
míná také ironie ruského myslitele, jeho často
posměšný ton, úpornost jeho otázek,jež matou
a dráždí lenivce, jeho pravdivost, jeho upří
mnost, jež odmítá přemlouvání pouhými slovy, ba i ten kritický, popíravý duch, který vznítil
dnes v Rusku tatáž podezření jako více než
před dvaceti stoletími v Athénách, ale který je
u jednoho i u druhého jen prostředkem, ná
strojem k vyklízení terénu, Ale ovšem, Sokra
tes, racionalista a nadšený moralista, spěchá,
aby na místě sutín, jež naházel, vybudoval zá
klady nového idealistického systému, který se
dožil pod různými jmény a v různých podo
bách až našich dnů ; Sestov irracionalista a
immoralista, ale neméně nadšený, duch vý
lučně náboženský, strhav k zemi naše jistoty
a hluboce nás rozrušiv, Sestov odmítá stavětí
znovu, odříká se vybudování nových pravidel
a volá nás oloupené, ale svobodné, k nebe
zpečným, tajemným dobrodružstvím.
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Vil
Jak vyložili, jak shrnouti a zpřístupnili slo
žité dílo tohoto myslitele, který nezná soustav
nosti, který popírá všeobecné pojmy? Nedají-li se nauky velikých filosofů vyprávěli a je-li
vždy nutno, aby byly studovány vždy ve svém
původním vzezření, oč nutnější je, říditi se tím
to pravidlem u duchů jako je Nietzsche nebo
Sestov! Celkem vzato bylo by třeba vyložili
případ Sestovův popisnou metodou Sestova
samého, neboř také jeho filosofie je výplodem
vnitřní tragedie,stejně jako filosofieNietzscheho, Pascalova nebo Dostojevského, s tím o
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všem rozdílem, který ještězvýšuje vykladačovy
obtíže, že Sestov nemá nic kazatelského, že
jeho dílo nepřináší čtenáři žádného vyučení.
Bylo by tedy zcela spravedlivo zacházeti s ním
jak on sám jednal stolika jinými a projeviti tu
též odvahu, tutéž prozíravost, tutéž nelítost- nou zvědavost. Ale této smělé práci by bylo
nutno věnovati celou knihu; pochybuji ostat
ně, že bych to řádně provedl; taková práce se
můžepodařiti jen, je-li pozorovatel dostatečně
vzdálen od svého předmětu, chtěl bych říci od
oběti svého studia, neboť osobní vztahy, úcta
a přátelství by možná rozechvěly nožík v ruce
chirurgově a sváděly jeho pohled s cesty. Užiji
tedy raději jinécesty a pokusím se popsatioestovovu myšlenku tak, jak já ji vidím, tak ja k se
obrážela ve mně, při čemž čtenáře hned zde
upozorňuji, že každý si v tom může najiti, co
ho zajímá a co se ho zvláště dotýká, a že mým
opravdovým cílem není vyčerpati tuto myšlen
ku, nýbrž připraviti k četbě Sestovova díla, usnadniti až po jistou mez studium jeho knih.
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Vili
Z Shakespearových hrdinů obdivuje mla
dý Sestov nejvíce Bruta: v kapitole, věnované
„Juliu Caesarovi“ (Shakespeare a jeho krí
žik Brandes) zjevuje se Brutus jako ideál člo
věka, nový člověk, po němžShakespeare touží,
rozumějte, po němž Sestov touží. Osm let po
zději ve studii o Juliu Caesarovi, napsané k
novému překladu tohoto dramatu a vydané
potom znovu v Apotheose Vykořenění, Se
stov pouští na Bruta nejostrejší šípy své ironie
a věnuje mu toliko almužnu svého soucitu:
Brutus je mu již jen nešťastníkem, obětí, obětí
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morálky.Tento příklad nám dovolí pozorovali
jasně Sestovův vývoj.
Brutus, praví vShakespearovi.je odpovědí
na otázku, kterou si básník klade vHamletovi:
podle mínění Brandesova dospěl anglický tra
gik k Hamletovi z hnusu před morálním rigorismem a z jednání, jež je ztělesněno v Brutovi;
podle Sestova to bylo vše právě naopak: zna
ven bezmocnou myšlenkou, vytváří básník
Bruta, myšlenku činu. Hamlet myslí, aby my
slil, Hamlet jest zabit svým egoismem, svým opovrhováním člověkem. Brutus miluje člově
ka, věří v člověka a jeho mravní sílu; nalézá v
člověku Dobro.
Shakespearovi, jak ho v tomto období chá
pe Sestov, je mravní zákon neodlučně vklíněn
v život; Dobro není ani.abstrakce ani zákon
vyšší než život: tkví přímo v bytí. Celá ta kapi
tola je nadšenou hymnou na mravnost a život,
v němž se uskutečňuje Dobro. Sestov je ještě
nebo chce ještě býti optimistou.Brutus, tak jak
on ho chápe, jest člověk žijící podle přírody.
3Ô

protože pravá přirozenost jest morální. Není
rozporu mezi nejčistší, nejvyšší morálkou a ži
votem. Pravda jest dobrá a krásná. Takové je
mravní nadšení ruského spisovatele, že ani
hrdinova smrt není s to, aby otřásla jeho opti
mismem : Brutus zůstává velikým a vznešeným
až do své smrti, a Sestov s obdivem cituje po
smrtnou chválu, kterou mluví Antonius: „Byl
to muž.“Jemu to stačí. Náš mravní cit je uspo
kojen : dokud jsou Brutové, má život cíl, má
svůj význam.
Ale již pod tímto optimismem, pod tímto
trochu naivním nadšením se místy objevuje
pravý Sestov, myslitel Vykořenění. Skutečně,
vší svou energií se vzpírá pojmu abstraktního
mravního pravidla, cizího a vyššího než sku
tečnost, vzpírá setomu.co byse mohlo nazvati
mravním racionalismem a formalismem, proti
dogmatu povinnosti v boji s přirozenými tuž
bami a city. Kantova morálka je mu nadobro
cizí a Brutus se mu zdá obdivuhodný hlavně
proto, že v něm nechce viděti člověka povin
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nosti, který potírá přirozené náklonnosti a ví
tězí nad nimi; naopak vidí v něm ideální by
tost, jejíž vůle, jejíž nejhlubší nitro je od přírody
dobré, pravdivé, morální. Tragické pojetí ži
vota úplně schází v této knize věnované nej
většímu tragickému básníkovi, z jehož díla
čerpá Sestov, jak se zdá, nejmocnějši posily.
Říkám „jak se zdá“, protože při čtení těch ho
rečných stránek, v nichž se autor pokouší odhaliti skrytý význam útrap takového Leara,
Bruta nebo Macbetha, a rozhodně chce zpívati hosanna životu v jeho hluboké, krásné a
dobré podstatě; při této četbě vzniká ve čte
náři podezření, že zoufalství již fuká na Sestovovy dvéře, že Sestov je již chorý, a hluboce,
ale že se snaží vyléčiti se, a že vShakespearovi
hledá důvody pro víru a život. Jeho nejvnitř
nější povaha zapuzuje představu transcen
dentní morálky, rozumového pravidla, jemuž
má člověk své jednání podříditi. Jest tedy ne
zbytně nutno, aby prudkým vzkypěním opti
mismu připustil, že život a mravní pravidlo
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jedno jsou nebo spíše že není pravidla, že pra
vidlo jest jen abstrakce, a že život prožívaný
svobodně a přirozeně jest bohatý pravdou a
krásou.
Ale toto vzkypění vyznělo naprázdno a to
je, několik let později, Filosofie tragedie.
Jakožto nepřítel abstraktního pravidla,kan
tovské morálky povinnosti, Sestov nemůže již
ani připustili,že přirozenost je skutečně mrav
ná, že zřídla života jsou prostouplá pravdou a
krásou: Brutus je ted v jeho očích jenom ide
alista, jednající proti přírodě; jeho čin jest ne
přátelský životu; morálka ubíjí život, protože v něm může býti jenom mravnost abstraktní.
Shakespeare se pokouší ukázati, že Brutus,
obětující se pro svůj ideál, je větší a šťastnější
než César, ale tomu se Sestov trpce vysmívá:
a čeho dosahuje Brutus? Antoniovy chvály:
„Byl to muž!“Jak, a to je vše? volá Sestov:
„Život si žádá obětí... Ale komu je nabídnem?... Připustíme, že jsou vůbec bezúčelné ?
Není lépe, složití je v tomto případě na oltář
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morálky a přijmouti její studenou chválu, která
je vším, co nám může dáti ? Ne, to je horší, ti
síckrát horší. To se objevuje již v Juliu Césa
rovi, kde sám Brutus ... se odvrací od Svr
chovaného Dobra, absolutního, poznaného tak
důkladně filosofickými díly !. .. V Juliu Cé
sarovi uniká tento nesouzvuk nepozorován.. .
Ale v Hamletovi není již ani stopy po takových.
Brutovských slovech, po tak jistém tónu, a zou
falství se vyjadřuje volněji... V Macbethovi
hrdina..., který by se měl plazili u nohou vzne
šené morálky, odvažuje se pohrdnouti osu
dem .... Shakespeare přešel od nejhlubší po
kory k nejděsnější odvaze... Každým způso
bem jest zřejmo, že autonomní morálka, po
vinnost sama o sobě, k nimž se Shakespeare
obracel v nejtěžším období svého života, mu
nedaly nic.Zamítá tedy současnou Ethiku a její
mocenská práva. Buď je třeba vrátiti se nazpět
až k Plutarchovi, k jeho dětinským věrám a
mythům, anebo je třeba jiti stále v před. Ale
kam ? Se Shakespearem k Macbethovi ? “

Moderní člověk nahradil Boha, kterého se
sadil, mravním zákonem; ale pakli není mrav
nost rozumovým principem vyšším než sku
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tečnost a nadsmyslným, anebo netkví-li přímo
v ní, tu vůbec není, anebo lépe, existuje jenom
ako souhrn pravidel a předpisů znamenitých,
3a nezbytných, ale postrádajících jakéhokoliv
vlastního významu. Je to dílo lidské a jako ta
kové podrobeno všem otřesům, pomíjející, omezené hodnoty. Sestovův irracionalism a je
ho tragické pojetí života by ho měly zavěsti
stejně jako Nietzscheho k immoralismu.
„Immoralista“, Sestov je jím v pravém smy
slu toho slova; je jediným opravdovým immoralistou od Nietzscheho, jediným pravým nietzscheovcem: ne proto, že Nietzscheho opa
kuje, že ho následuje nebo že rozvíjí jeho my
šlenky; nýbrž: protože mravní zákon u něho
stejně jako u tvůrce Zarathustry ztratil svou
božskou a metafysickou povahu, protože mu
již není ani příkazem Boha, ani rozumovou
skutečností, odvažuje se postaviti pravý pro
blém morálky v celé jeho šíři: nejde již o vy
světlení, jak se mohly zroditi a rozvinouti naše
dnešní pojmy Dobra a Zla; to Sestova nijak
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nezajímá; jde o to stanovití hodnotu našich
mravních úsudků, zvěděti, zdali to, co nazývá
me Dobrem, je jím skutečně, zdali ideál, který
se klade za cí našich snah, je skutečně hoden
lásky a úcty. Dodneška žádný, vyjmouc Nietzscheho, kdo se pokusil o důkaz, že mravnost
je zjev přirozený, výplod sociálního života, vý
sledek lidské činnosti, nikdy se přece nesnažil
zrevidovatinaše morální posuzování a odmítnouti mravní příkazy.
Z čeho tedy vyrůstá odboj Nietzscheho,
Dostojevského, Sestova ?
Je to odboj náboženský. Boj, který svádějí
s morálkou, je v podstatě boj náboženský.
Jejich vnitrní zkušenost se neshoduje s
mravními předpisy; připouštějí jejich hodnotu
v okolnostech každodenního života. Zásady
mravní mají nepostradatelnou hodnotu soci
ální; ale jejich panství je omezené: svět je hlub
ší, než si den myslil. Uniká tedy ve své hloubi
zásahu morálky: a to je oblast tragedie, kde
člověk je sám, kde se uskutečňuje převrácení
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všech jeho mravních soudů. Sestov tedy útočí
na morálku a lidské ctnosti; nejde nikterak o to,
dokázali nám, jak se to již několikrát ostatně
stalo, že všechny v sobě tají primitivní sobeckost. Altruismus nemá podle Sestova vůči egoismu žádné při vile je: „Je-li nutno zříci se sebe,
praví, stane se, že jsme nuceni zříci se také
svého bližního, všeho, co je nám drahé“. Ale
snaha ruského myslitele směřuje k tomu, aby
nám ukázala,že mravnízásady nás zradí právě
tehdy, kdy jich máme nejvíc zapotřebí, že jsou
chvíle, kdy nejen naše dovolání se morálky je
marné, nýbrž kdy morálka nemůže leč zvýšili
naši stísněnost a vrhnouti nás do nejhlubší
propasti.Dobro v nauce To/sfojověaNiefzscheově a Dostojevský a Nietzsche nám
mluví jenom o tom: o bezmocnosti dobra, o
bezmocnosti všech mravních ideálů. Morálka
je dobrá pro „kázání“, ale Tolstoj stejně jako
Nietzsche a stejně jako sám Sestov s ní nemají
co činit, protože sami trpí.
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„Když je člověk ve smrtelném nebezpečí,
zbaví se rychle všech svých nepříjemných zá
vazků k lidem, lidství, budoucnosti, civilisaci
atd. Místo všeho toho zbývá mu pak rozluštiti
jenom jednu velmi prostou otázku, týkající se
jeho vlastní osoby, samotářské, bezvýznamné,
nepatrné.Všichni tragičtí hrdinové jsou sobci.“

Tof právě, co se stalo Niefzscheovi. Jed
noho krásného dne osud, místo aby mu dovolil
zabývati se jako dříve budoucností lidstva, ba
celého vesmíru, osud předloží tomuto profe
sorovi, Wagnerovu příteli, tomuto počest
nému idealistovi, který spisoval knihy o pessimismu a řecké tragedii, osud mu předloží pro
stou otázečku: co se s tebou stane ?
Stranil se života, aby stvořil nové teorie v
klidu své pracovny (neboť tak chápal svou
mravní povinnost) a nevěděl, že jeho poctivost
bude tak děsně odměněna... Sloužil věrně do
bru a dobro se mu mizerně odvděčilo: dokud
byl mladý, silný, zámožný, dokud měl vše, co
činí lidi šťastnými, dotud ho dobro obštědřovalo hojně svými dary. Ale když mu vše bylo
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odňato, když zůstal sám, Dobro, jako nevěrný
přítel, ho opustilo také. “

Nepřítel Sestovův — foť idealismus: jeho
nejtvrdší rány jsou namířeny proti idealismu.
Mluví o něm vždy sironií.anebonaopakshrůzou a hnusem. Přece však jsme viděli, že u
něho hledal pomoc a ochranu proti zachvacu
jícím jej pochybám. Nyní píše o Tolstojovi
a Nietzschem:
„Idealismus se podobá těm orientálním ří
ším, jejichž vnější vzezření je obdivuhodné, vel
kolepé, a jež se zdají vybudovány pro věčnost,
ale v nitru jejich není leč hrůza a ssutiny.“

A o několik stran dál:
„Všechny hrůzy života jsou ničím, srovnají-li se se základními pojmy, vymyšlenými svě
domím a rozumem.“

Ale co je to tedy ten idealismus ?
„Psychologická podstata idealismu jest to
lidské přesvědčení, že všechny jeho pochyby,
všechny jeho otázky, všechna jeho hledání jsou
jen dočasná. Ze řešení jejich je kdesi a že jde
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o to, čekat, učit se a dozrát k objevení pravých
odpovědí.“

Každý idealismus přitakává k mravnímu
a rozumovému řádu skutečnosti; je přesvěd
čen, že ten řád může námi býti pochopen a že
my můžeme přispěti k jeho realisaci. Idea
lismus převádí ve svém optimismu a raciona
lismu vždy celý vesmír na lidské rozměry; zlidšfujeskutečnostčinějisrozumitelnějšíadávaje
jí význam pro našeho ducha, vylučuje z ní
každou základnost, nepochopitelnost, nerozluštitelnost, popíraje tragedii. Ale tragické
pojetí světa, pojetí Dostojevského, Nietzscheho, Sestova, tvrdí, že žádná harmonie, žádná
myšlenka, žádná láska, žádné odpuštění ne
mohou ospravedl niti pošetilost a hrůzu zvlášt
ní té existence.
Což není žádné pomoci proti této bláho
vosti, proti té hrůze ? Zdá se, že až sem jsme
stále v nejhorším pessimismu a skepticismu.
„Ale nemáme-li pohlížeti na pessimismus a
4Ô

skepticismus ne jako na nepřátele, nýbrž jako
na přátele,jichž jsme nedovedli uznati?“(7?osř.
a Niet.)
Ta pomoc je. Je to Bůh.
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IX.

Mluvě o Nietzschem (ale Nietzsche zde, to
je jistě také Sestov), ruský myslitel píše:
„Jeho žití nemohlo nabyti jistého významu,
leč připustil-li, že všecky rozumové konstrukce
jsou jen samovolným omezováním lidského
ducha ... Odtud pochází jeho zášť k vědě, je
ho odpor k morálce. Pro Nietzscheho byla jedináotázka: „Bože můj! proč jsi mne opustil?“
Na tuto otázku je možná jediná odpověd: lid
ská věda, přizpůsobena potřebám všedního,
normálního života, lidská morálka, jež ospra
vedlňuje, opravňuje, schvaluje pravidla, základ
to prostřednosti (Dobro — tof Bůh), tato věda
a tato morálka jsou falešné; vyjádřeno Nietz-
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scheho způsobem: nic není pravda, vše je do
voleno neboli přehodnocení všech hodnot.“

Formule: Dobro—fof Bůh, jeTolstojova,
přesněji z kázání Tolstojova. Ale, říká Sestov,
shoduje se celkem s formulí z kázání Nietzscheova: „Bůh je mrtev.“Ten bůhzredukovaný
v Dobro je již jen zástěrou, za níž kazatelé uni
kají svým žákům. Bůh zredukovaný na pra
vidlo, na princip, třebas mravní,třebas logický,
takový bůh již není. A Sestov zakončuje svou
knihu Tolstoj a Afre/zscAe touto větou, která
ji krásně shrnuje, nastiňuje program celého
jeho jednání a prosvětluje ho do nejtemněj
ších hlubin.
„Dobro, bratrská láska — Nietzscheova
zkušenost nám to ukázala — nejsou Bůh ...
Nietzsche otevřel cestu. Je nutno hledati cosi
vyššího než je Dobro, cosi vyššího než je sou
cit Je nutno hledati Boha.“

JestližeSestovpo Nietzscheovi zamítá mo
rálku, stejně jako později zavrhuje logiku, činí
tak proto, že v nich nenalézá „božských stop“.
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Lidské ctnosti, lidské pravdy, těm se směje
stejně jako Dostojevský; zkouší, hledá vše, co
je člověku drahého, všechny lidské útěchy,
znovu putuješ Nietzschem po všech svátých
místech lidství, ale nic z toho všeho ho neukojí,
nic ho nenasytí. Není to nedokonalost ctností
nebo lidských vědomostí, jež ho odvrací od
morálky a od vědy, nýbrž je to sám jejich zá
klad, jejich přirozenost, jíž je pravidlo a vyme
zení. Nejvyšší ctnost, nejzářnější heroismus se
mu zdají bez chuti, bez významu; jak to říká již
v té citované studii — Chvála Hlouposti:
není otázkou zvěděti, zda to, co je svaté pro
nás, je takovým opravdu,to jest před pohledem
Boha, toho Boha, který je mimo Dobro a Zlo,
mimo pravdu a klam.1)
V Apotheose Vykořenění a dílech, jež
následovala, je možno spatřovali jakousi kri
tiku našeho poznání: když otřásl lidskou mo
rálkou, Sestov se pouští do vědy, do základů
x) Myslíme, že netřeba křesťanským čtenářům vykládat poj
my „dobro“ a „pravda“ v ústech těchto filosofů.
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naší logiky. Nikterak nepopírá jejich prakti
cké ceny, ale zdráhá se připustili, že vyčerpá
vají skutečnost; hledá, co je dál. Stejně jako
tvrdil, že, když jsme se provinili v očích mo
rálky, nenásleduje z toho, že jsme vinni před
Bohem, stejně prohlašuje, že to, co je omy
lem logicky, lidsky, je před Bohem pravdou.

Dosud, praví,směřovalo všechno lidské li
šili k omezení božské volnosti, k spoutání jí
□ra vidly,absolutními principy, ježbynásmohy za jistiti proti náladám nebes. Ale člověk tra
gedie nemá naděje leč v božské náladě, v bož
ské svobodě, nepodmíněné, vyšší než všech
na naše pravidla. Sestov zná dobře klasický
argument, uváděný v té či oné podobě, „jako
bořivý beran“, proti těm, kteří se pokoušejí otřásti základy poznání:
„Kdo tvrdí nemožnost poznání, odporuje
sám sobě, protože ví, že neví. Je tedy poznání
možné. Tohoto poznání, že je nemožno něco
poznati, nabývá skeptik, užije-li týchž metod,
jichž všichni užívají. Proč tedy člověk, který
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přijal za své obecně používané metody k na
lezení pravdy, se jich odříká, když dospěl k
jistému bodu, a odvrhuje je jako nepoužitelné?
Proč metoda, jež mu dovolila nabýti poznání,
že není možno poznávati, ho nemůže přivésti
k poznání toho, co je možno věděti ? Tyto dů
vody jsou, jak je patrno, bez odpovědi. Nutí
k mlčení i nejzatvrzelejšího protivníka ... To
vše jde velmi krásně, dokud sledujeme jen ten
skromný cil, abychom přemohli protivníka, ale
[... ] což, nejde-li o to, zvítězili v očích davu,
nýbrž o to, přesvědčiti protivníka? Jestliže se
připustí, že se zapletl do rozporů, ne proto,
že je hloupý nebo slepý ?... Snad pronáší úsudky, jež se v jeho vlastních očích jeví proti
chůdnými, protože se mu představují s tím ry
sem nezbytnosti, který je podle nás vlastností
pravdy... V naší každodenní skutečnosti není
rozporů nebo aspoň nejsou nápadné. A vždy
se rovná A. Celek je nad své části. Není děje
bez příčiny. Každý vidí, co vidí ostatní. Deus
impossibilia non jubet, etc... Zde je možno
užiti metod obecně přijatých, závazných pro
všecky; a tyto metody poskytují znamenitých
výsledků. Protivník sám [... ] užívá těchto me
tod, dokud se zdržuje v slunečním světle. Ale
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jsou končiny, do nichž paprsky sluneční ne
proniknou: pod povrchem země, na dně moří...
A což jest tam možný život a jest tam možno
spatřit pravdu ? Co bychom mu mohli říci,
kdyby náš odpůrce, který žil v těchto konči
nách (...) se pokusil, zasvětiti nás do těch
záhad, a jestliže právě proto, že té pravidelné
následnosti, jíž jsme my tu navykli, tam dole
není, se on, náš odpůrce, zaplétá do rozporů
a jeho slovo je tak nejasné a rozplizlé ? Mů
žeme ho ovšem příměti k mlčení. Můžeme mu
jako Aristoteles s přesvědčením prohlásiti.aby
nepronášel leč slova zbavená všeho významu...
To nám zjedná klid, jistě naprostý, nebof bu
deme pak věděti, že poslední pravda je v naší
moci. V tomto smyslu jest klasický argument
nade vší chválu. Ale ten, v němž se probouzí
zvědavost, ten, v němž život otřásl aristotelskou jistotou, ten se zeptá: Není možno, že
tento odporující si člověk je přes svá zmatená
slova ve spojení s nějakým velikým tajemstvím?
Snad je to právě tam, pod tímto nerozmotatelným pletivem rozporů, kde se skrývá to, če
ho je nám nejvíce třeba.
Nepřijde nám tu na mysl [...], že náš kla
sický argument není, stejně jako všechny do
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nucovací prostředky, nijak svůdný? Tím spíše,
že ti, kteří pochopili, že rozpor je vlastní sou
částí pravdy, nejsou obyčejně velikými disputátory. Není nijak nutno, přinutiti je k mlčení...
protože oni nehledají triumfů a protože jim ne
záleží na vítězství jejich pravd ..."

Zaujmeme-li opačné stanovisko základ
ních principů naší logiky, mohli bychom se
pokusiti o vymezení Sestovovy teorie pravdy:
pravda se nejeví jako logická nutnost; nemů
že býti připuštěna všemi, vždy a všude; po
pírá zrejmost, jest protichůdná, nedůsledná;
je mnohonásobná, nemůže býti sdělena, má
hodnotu jen objektivní a nemá žádné hodnoty
směnné atd. atd. Ale nedejme se tím mýlit: To
ho Sestov netvrdí; nejde tu nikterak o teorii
poznání, a Sestov si neumiňuje nahraditi je
den soubor nauk nějakým jiným; nebof tehdy
by skutečně padl pod ranami toho klassického argumentu. Jde tu jedině o methodologii: to je Sestovova metoda.
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x
Zavrtávaje se stále hlouběji Sestov přece
pozvolna rozšiřuje kruh svých pátrání. Po
střehuje, že Dostojevský, Nietzsche a on sám
nejsou osamoceni, že boj proti morálce a proti
logice ve jméně božské i lidské svobody se
táhne již tisíce let, že porážky jsou nesčetné,
ale že boj začíná vždy opět znovu. Náhodný
jakýsicitátho přivádí k Lutherovi, k jeho trak
tátu de Servo arbitrio, k jeho polemice s
Erasmem Roterdamským; potom vystupuje
ještě výše, až k svátému Augustinovi, až k svá
tému Pavlovi; studuje bibli, zvláště Isaiáše a
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Genesis a zároveň s tím Platona a Plotina.
Pro ty, kteří nechtěli v Sestovovi viděti než
skeptika a jemného ironika z Apotheosy Vy
korenení, to bylo nečekané divadlo, nepo
chopitelné. Jedni se tím tešili a radovali; druží
křičeli, že je to zrada. Sestov sám se nijak ne
stará, aby vpravil jakousi logickou následnost mezi různé etapy své myšlenky: videli
jsme, že v ní připustil i rozpory a mezery. Ale
v případě, jímž se nyní obíráme, není ničeho
takového. Sestovův náboženský cit, který se
nyní projevuje s takovou silou, býval vždy tak
mocný, protože on to přece byl, jenž živil jeho
morální pesimismus a logický skepticismus.
Sestov stále ještě staví proti sobě Dobro s
Pravdou a Boha; ale dnes vidí, že ten morální
a logický vesmír, v němž všichni žijeme, je od
věký, i pouští se proti jeho dějinnému proudu
a dostává se až k jitřence řecké myšlenky, až
k Anaximandrovi. A tu vidíme tohoto popírače historismu, jak se snaží orientovati se
v historii a najiti hlavní linie lidské myšlenky
5Ô

v dějinách. Krátké sbírky aforismů: Pofestas
clavium a Zřejmé pravdy jsou v tomto ohledu na výsost karakteristické: je tu proti
sobě postaveno řecké pojetí božství a biblické
pojetí božství. Ukazuje, jak řecký duch (So
krates a jeho žáci, později stoikové) ztotož
ňují Boha a pravidlo — pravidlo morální,
pravidlo logické — nebo také jak ho jemu
podřizují; ukazuje přímo ideu vyvýšenou na
nejvyšší princip a člověka, opírajícího se o
toto poznání, aby se zmocnil nebeských klíčů.
Klíče nebes jsou na zemi, člověku volně k
použití: tato hrozná myšlenka byla poprvé
jasně vyslovena Sokratem; později byla pře
vzata křesťanstvím. Křesťané vyrvali tuto moc
z rukou modlářů a přisvojili si ji, a po staletí
nebylo nikoho, kdo by se odvážil upírati ka
tolicismu moc otvírati a zavírati brány nebe
ské. Dnes se vědecký duch odvažuje popírati
toto právo, ale zase jen, aby sám ho užíval:
„Oškrabte moderního Evropana: ať je to
positivista nebo materialista, záhy se v něm
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doškrábete zpotvořeniny středověkého pape
že přesvědčeného, že má výlučné právo otví
rali brány nebeské... A kdyby sám Bůh přišel
nám říci, že potesías clavium patří jen a jen
jemu, bouřili by se proti tomu i ti nejmírnější.

Dějiny moderní1) se takto jeví Sestovovi
jako dějiny helenisace Starého a Nového Zá- koná. Duch řecký,duch Sokrata a stoiků pře
mohl Boha Bible, proměněného poznenáhlu
ve strážce zákona, utvořeného podle mravních
potřeb člověka a rozumových principů. Vzác
ní byli duchové, kteří se pokusili reagovali a
dosáhnouti skutečnosti vyšší než je lidský roz
um, svobody absolutní. Není mnoho svátých
Pavlů, svátých Augustinů. Ale zdá se, že osvo
bozovací úsilí je určeno, aby zůstalo marným;
s hlediska historického se jeví bezmocným,
neplodným i svátý Augustin, který s takovou
prudkostí boj oval se stoicismem v osobě Pelagově, se nechal na konec svésti stoickým du
chem a křesťanská církev, která Pelaga od’) Podle Kruhů: Pátek Historie.
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soudila, dala se na konec sama jeho cestou.1)
Po Lutherovi přišel Melanchton, který zmír
nil nebezpečnou nauku svého mistra, a zave
dl theologii protestantskou, ráj prostřednosti.
Kam vyústil odboj Nietzscheův, jenž věřil, že
potírá Krista, a zatím ve skutečnosti bojoval
proti sokratismu ve svém křesťanství, proti
modloslužebnímu Dobru, postavenému na
místě Boha? Ale neúspěch myšlenky, její ne
plodnost, skutečnost, že nemůže včas vzklíčili
a se rozvinouti, to není nijak k její hanbě, ba
naopak. Ostatně, ptá se Sestov, neblíží-li se
Sokratova vláda ke konci ? Nezříká-li se již
člověk království Pravdy a Dobra, vytvoře
ného řeckou myšlenkou, a nevzpomíná-li opět
Boha?

Je to opravdu zvláštní příbuznost, jež spo
juje autora Lidského prelidského přes svax) Toto jest toliko zastávka Sesfovovy myšlénky. Jeho ne
chápání jistých podproudů těch hlubin, o nichž jste čtli výše,
vysvětlíte si snadno prostředím východního schismatu, v němž
žil.

61

tého Pavla s hebrejskými proroky a ještě dá
le s tvůrci Pramythu o stromě Vědění. Přece
však pochopíme Sestovovu myšlenku a bez
přílišné námahy načrtneme cestu, kterou se
ubírala, a přešla od immoralismu Nietzscheova k sola fide Lutherově, k Předurčení Calvinovu, k nauce svátého Augustina o Milosti,
k učení sv. Pavla — „zákon byl dán, aby se
zmnožily zločiny“ — k Bohu biblickému, kla
mavému, náladovému, nespravedlivému, ab
solutně svobodnému, stojícímu mimo Dobro
i Zlo.1)
Již v jedné studii o Ibsenovi, tištěné před
více lety, kdy ještě neznal dobře Bible, Sestov
citoval jednu větu z dramatu Nápadníci trů
nu: „Který člověk je největší? Člověk nejšfastnější.“ A Sestov rozvíjel dlouze toto téma,
3 jakousi krutou rozkoší; není žádné lidské
pomoci proti člověku předurčenému, proti
l) Myslíme, že čtenář již dosti porozuměl dikci Sestovově
a že si přeloží sám takovéto nestvůrně básnické pokroucené
hyperboly.
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tomu, jenž je zrozen pod šťastnou hvězdou.
Toť obludná skutečnost s lidského hlediska,
věc svrchovaně nespravedlivá: je to svévole,
náhoda, jinak řečeno božská choutka, pový
šená na svrchovanou zásadu> Ale my to víme,
člověk tragedie nemůže dále žiti, nemůže si
uchovali špetky naděje, leč, zřekne-li se spra
vedlnosti, a to i božské spravedlnosti,1) která
je jen pročištěnou spravedlností lidskou, ne
boť, kdo říká: spravedlnost, pravidlo, dobro,
pravda, ten vyvolává samé výtvory lidské; ne
může tedy svou naději umístiti leč v absolutní
svobodě a ve všemohoucnosti Boha, k němuž
smíme toliko úpěnlivě volatí deprofundis.

*) Zase upozorňujeme : Rozumějte hořké, rouhačné mluvě
Zoufalců, vypuzených z Ráje a příliš již netrpělivých, že se tak
dlouho odkládá s návratem.
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XI
V naší době zmatku a nejistoty, a zvláště
v Rusku, sme přirozeně sváděni k tomu, aby
chom pohlíželi na nauky a ideje, i na ty nej
abstraktnější, s hlediska jejich následků nebo
jejich praktického zužitkování, s hlediska je
jich vztahů ke skutečnosti. A pro toto právě
mnozí chtěli na začátku ruských událostí vi
děti v Sestovovi filosofa ruské revoluce, jaké
hosi metafysika bolševismu, ideologa anar
chie. A proto také byli v různých protivných
táborech velice udiveni, když Sestov zaujal
jasné stanovisko proti sovětskému režimu.
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Někteří jeho žáci tehdy prohlásili, že jejich učitel se dal klamnou cestou a že považují za
svou povinnost hájiti jeho myšlenek proti jeho
malomyslnosti. Jeho bývalí odpůrci zase ho
přijali s otevřenou náručia prohlásili, že jsou
ochotni zapomenouti toho, co nazývali jeho
skepticismem a nihilismem.
Tupení i chvály se minou, zdá se mi, úplně
cílem.
Aby soudil a odsoudil bolševismus, staví
se Sestov na stanovisko čistě lidské, to jest na
stanovisko politické, hospodářské, ethické;
ale odmítá mísiti se do otázek řádu zásadně
praktického, týkajících se úvah náboženských
nebo filosofických; jeho nejvnitrnější myšlen
ka je kolmice k běhu času, mohlo by se říci.
Přesto nikdy nepřestal brojiti proti nábožen
ským a sociálním naukám slavofilů a zvláště
Dostojevského, který chtěl, aby se člověk
sdružil, „spojil“, jak sám říká, již na zemi 5 Bo
hem, a ne proti Bohu (tak jak to chtějí podle
Dostojevského učinili socialisté všech odstí
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nů): ale, praví Sestov,1) člověk se nesdružuje
s Bohem nebo proti Bohu; každé sdružo
vání, každé uspořádání e mimo Boha; jsou
to báječné věci, ale zásadně lidské, pozemské,
a nábožensky, metafysicky úplně lhostejné.
Život duchový, náboženský, začíná teprvtam,
kde se porušuje posloupnost událostí; teprve
když člověk, vypáčiv čas „z jeho čepů“, dove
de nahlíželi na věci ne již historicky v jejich
vzájemném sřetězení, nýbrž s hlediska jim
vlastního, to jest s hlediska Věčnosti.

') Vidíte na konec Rozumovost lidskou jako Niobu, jíž po- ,
stříleny byly šípy Světlodárcovými všechny děti jejích „filoso
fických soustav*4, jak lomíc rukama lká k nebi. A teprve od to
hoto místa „rozumové“ činnosti otvírají se svatyně Církve
katolické a z nich zaznívá nám CREDO se všemi důsledky
ZJEVENI.
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POZNÁMKA VYDAVATELSTVA.

Jsouce katolíky, kteří přijímajíRím (lat. Roma,
byz. Roum) v prakořeni toho slova,1) považovali
jsme za svou povinnost přičiniti pod čáru po
známky, jimiž se předem ohrazujeme proti mož
nému nařknutí, jako bychom chtěli býti stoupenci
Sesfova a s ním ve všem souhlasili. Snadno jsme
’) Hebr. kořen r m značí onen druh pohybu nebo činnosti,
jimiž se něco od svého středu rozvádí na obvod, probíhá nebo
naplní prostor (něm. Raum), místo, jehož před tím nezaujímalo;
též rozpietí, pozdvižení do výše, vystoupení, nabytí vznešenosti;
jsouí na kořen ten vázány pojmy házení, metání, konkr. i kopí,
vyvýšení, vznášení se. Rec. prostý koř. r-m (ruma, ruomai) ob
sahuje pojmy napietí, ochrany, záštity, vyváznutí, vybavení se
z něčeho nepevného; a aspir. hroomee přímo značí sílu, moc,
jako naše hrom.
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se k tomu odhodlali už proto, že sám Sestov si
přeje, bychom přijímali filosofy jeho druhu niko
liv podle jednotlivých vět, o nichž připouští, že
mohou býti bludnými, ale podlecelkového obrazu
ducha. A tento celkový obraz ducha Sestovova,
zvláště jeho touha, by se mysl člověkova vyma
nila z povrchní morálky bez Boha, by si už jed
nou moderní bláznění „Rozumu“ dalo pokojně
navléci svěrací kazajku, by se neulpívalo ani na
přírodním dobrácfví Tolsfojově ani na žabím
nadčlověčsfví Nietzscheově a jiných snaživců po
matenosti, kteří nevěříce v Boha, přes to by rádi
člověku udrželi „pravdu“, „dobro“, „sílu“, —
tento Sestov, jenž se nám v mnohém spodobňuje
s rovněž sympatickýmbásníkem Kierkegaardem,
zasluhuje pozornosti těch, kdo se obírají písmy,
kdo mají „srdce vyšší, schopné toho, aby se mu
čilo takovou mukou, o vznešených věcech pře
mítali. vznešenévyhledávati, neboř „život náš jest
na nebesích, “ jak pravil starec Zosima Ivanu Karamazovi. Nás u něho baví zvláště rtufovitost v
zápasení podle jedné norské povídky Björnsonovy: Kam udeřil, tam nebyl, kde nic nečekali,
dostali; a ještějiná rtufovitost, totiž způsob, jímž
střásá se sebe všechny všivoty tak zv. „věřících
vědy“, o překot se obracejících před tváři lidu

ÓÔ

jako kachny na rybníce, hned zadkem, hned hla
vou k nebi, a právě tímto směšném „ vládnoucích “
témuž lidu, hovícímu si v poledním trávení, pra
nic nedbajícímu, že se již již blíží zatmění Třetí
hodiny tohoto Velkého Pátku Historie, k náplni
apokalyptického počtu šelmy: Šest, šest, šest.
(Apok 13, 16).
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