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Milý pane,
S jemnocitem, jímž jsem více dojat než překva
pen, žádáte mne, abyste směl uveřejniti v na
kladatelství, jež by se mi líbilo, naše Hovory;
Daleko se nemohly úplně vejíti do sloupců, jež
jste jim zprvu věnoval, tolik se byly prodlouži
ly, než jak jsme zamýšleli, když minulého květ
na oznámil jste mi znenadání svou návštěvu pro
rituální »Hodinu«, již udržujete v Nouvelles Lit
téraires: — »Hodina s ...«, psal jste mi dožadu
je se besedy, »často se protáhne a bývá větší
než šedesát minut!« Naše Hodina vzrostla na
čtyři sta minut nebo více. A nelituji toho.
A přece velmi upřímně jsem nedůvěřoval ani
vám, ani sobě k tomuto setkání, až na přátel
ské domluvy jsem se rozhodl, nikoliv bez zdrá
hání, že se k té Hodině uvolím. Ale vy jste mne
naráz získal i vaší methodě, i vašemu duchu.
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Rád vám to říkám, obnovuje si na vzdálenost
potěšení, jež jsem měl z volné té rozprávky;
vyhovuji tak žádosti, kterou jste mi kdysi vy
jádřil, chtěje znáti můj názor o tom, čemu jsem
směje se říkal »vaše nemravné řemeslo« interviewisty.
Bude-li se vám zdáti při četbě tohoto listu, že
trochu o vás platonisuju bera si předem jaksi
ideální zálohu, kterou ve své skromnosti bude
te snad považovati za mnohem vyšší než na ja
kou stačíte, ujištěte svou počestnost a řekněte
si, že filosofové vždy snaží se v tom, co jest,
viděti zvláště to, co se z toho může vyvinouti,
s nadějí — domýšlivou — že snad takto připomohou této realitě, která jest vždy jen zhruba
nastíněna, aby byla více a lépe sama sebou.
Krásná příležitost rozjímati o methodě, již tou
žíme, zdá se, oba praktikovati, o kritice, která,
místo aby byla utrhačná a valchující, raději by
chápala, obdivovala a promovala, nikoliv z lho
stejnosti k závěrům neústupně osobním, ale aby
odpomáhala nedostatečnostem nebo aby ospra
vedlnila nezbytnou přísnost.

Od prvního styku, vystříhaje se každé všedno
sti, každé chvály, každé strojenosti; sama sebe
co možná nejvíce zastíraje; stahuje se v úplnou
passivitu, a od sebe sama se odtrhuje, byl jste
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v této zdánlivé nečinnosti tím pozornější vzbu
zovati a sklizovati důvěrnosti, říditi dotykem
skoro neznatelným svižnou dratev rozprávky,
přispívati svou plastickou inteligencí k udržo
vání jednotného pásma myšlenky a býti připra
ven s ochotnou blahovůlí na všechny zádrhle
a kostrbatiny podání. Zatím co v jakémsi ukáz
kovém kvapu moje myšlenka snažila se poně
kud v chůzi ustanoviti, bavil jsem se vida jak
mne úkosem pozorujete; ale toto znalecké ohle
dávání, jež jste na mne vysílal záblesky z kout
ku oka, daleko mne netísnilo; posilovalo mne
naopak, abych se nechal nésti pokojnou vlnou
drobných, ale přesných a dráždivých otázek,
v nichž se projevovala znalost věcí, jež mne pře
kvapovala, chápání, jehož jsem se neodvažoval
doufati. A pak jest tak vzácné, jest tak dobré
býti poslouchán, vpravdě poslouchán, tak, aby
se nám zdálo, že uspokojujeme! Jest pravda,
že když jako přítel knih žádal jste mne, že byste
rád na vlastní oči uviděl a vlastníma rukama se
dotekl mého svazku 1’Action, jenž jest vzácno
stí na knihkupeckém trhu, a jejž znáte jen po
dle jakéhosi rukou pořízeného opisu, nemohl
jsem nalézti svůj jediný úplný exemplář (a do
sud mu nejsem na stopě): ale myslím, že to bylo
jediné odepření na vaše milé pátrání!

Věda ostatně, jak jste oddán literatuře a jak sám
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jste v ní činný, znaje vaše osobní ideje, vaše zá
liby, vaši soustředěnou horlivost, jež v chtěnou
hodinu a pro veliké pře se rozvinuje, jak mi psa
li kdysi z Lovaně, v »podmaňující konference«,
chutnal jsem ve vás tuto odbornickou ctnost a
toto heroické odříkání anketáře, stejně jako
onu původnost methody, v níž přímo v dialogu
převracíte způsoby Sokrata platónského, jenž
nepožaduje a nedostává od svých rozpravěčů
než jednoslabičné přitakování, aby je ohnul k
vlastním thesím; nedbá o to, aby z nich vyňal
prvky široce lidské, neboť používá hovoru jen
na to, aby jako zručný kejklíř vsunul do nich
žádaná rozřešení: vy naopak s velkým zdarem
přičiňujete se, abyste byl intelektuálně všech
no všem, s rozkoší se oddáváte rozmanitosti
duší a děl; pátráte po tom, co kdo chová v nej
vniternějším koutě své myšlenky, a zároveň dbá
te toho, nač tázaný nemá kdy mysleti, aby to
bylo hodno zájmu všech, aby to bylo nejnovější,
nejvýživnější, často i světu co nejprotivnější.
A jak vše umíte na člověku vymámiti! Vaše do
tazy jsou stále diskrétní a klidné, i když znásil
ňují jistá tajemství, jež bychom si rádi nechali
pro sebe; chováte se při tom s jakousi ochočující dobrotivostí, »po domácku«, dotýkáte se vě
cí s okřídlenou důvěrností, že se vám člověk
úplně svěřuje. Čižbáři se nerozhánějí, šetří ge
sty a nečiní hluku; a co vzácných bytostí a ja10

kých často plachých ptáků nalapal jste již na
své stránky! A bývají často tak navnazeni, že
si rádi jako na hřádu sedají na konec vašeho
držátka a tam si se zálibou čechrají svá skvost
ná peříčka!

Přemítaje o takovémto postupu, jenž se sám se
bou přizpůsobuje k nejrůznějším námětům v ú
žasné té galerii, skoro bych řekl vašich obětí,
— ale to by se mohlo zdáti ironií, neboť umíte
to vždy tak zaříditi, abyste byl jak pravdivý tak
všeobecně shovívavý, — vzpomínal jsem dáv
ných pokusů, k nimž se mi propůjčil, k mému
naléhání, známý Pickmann, jenž uměl čisti myš
lenky. Když jsem zjistil správnost jeho věštění,
tázal jsem se ho, jakým způsobem se připravu
je, jak se sám cvičí, aby nabyl takové neoby
čejné moci ovládací a takové učenlivosti: »Abych
mohl čisti v druhém, pravil mi, dávám si, jak
jste viděl, zavázati oči, smazuji se svého vědo
mí každý zvláštní obraz, vyprázdním se sám
ze sebe, abych se vydal jako lehký dětský ba
lónek, jako mydlová bublinka na pospas sebe
menšímu vánku, jenž zmítá žádostmi osob, jež
se propůjčují mému umění«.
V oblasti mnohem vyšší a aniž si dáváte zavá
zati oči, sledujete obdobnou methodu, kterou
v jistém smyslu, tentokráte psychologickém a
morálním, možno též nazvati pneumatickou: Ne11
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ní to jen přirozený dar; zatímním zapřením osobních stranictví, úsilím askese vykonáváte ja
kousi povinnost nebo poslání. Chcete znáti pro
sebe sama, a nám dáti poznati pro naše dobro
více lidskosti, více rozmanitostí v koncepcích,
více uměleckých a literárních iniciativ, více du
chovních nepokojností (neklidů, úzkostí), více
ethnických rozličností, více národního smyslu,
více sociálního života, více dramat vědomí (svě
domí).
Zdá se, že se svého hlediska postupné bezcit
nosti Spinoza sledoval analogickou methodu:
Haud admirari, haud indignari, sed intelligere.
(Ani ne tak obdivovati, ani ne tak se rozhořčovati, ale pochopiti.) Ale vy jdete spíše ve smy
slu obráceném, dbaje toho, že toliko plné sro
zumění1) věcí a osob opravňuje, ba i ukládá po
vinnost a přináší s sebou moc souditi je. Proto
také bez pochyby podepsal byste spíše přání
Pascalovo: čím více ducha, tak upozorňuje, tím
více najdeme lidí originálních.
Neprotivíte se tedy tomu postojí zároveň ne
konečně povolnému a neoblomně přísnému, o
němž mluví úvod mé Action, požadující »vědu
šírou jako láska«, též však vědu, projevující v
nejhlubším nitru každého přísné požadavky roz
sudku bez libovůle a bez odvolání, která se při
způsobuje všem záhybům vědomí, všem obry1) V srosumění Blondel zahrnuje i obdiv dobrému dílu i rozhořčení nad lží.
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sům reality. Není v tom vskutku toliko výtěžek
pro myšlenku spekulativní, je to též služba sjed
nocení a pokroku, jichž lze dosáhnouti onou in
telektuální láskou, která jest snad nejvzácnější
z ctností, ač sousedí nejblíže, více než kteráko
liv jiná s prostou spravedlností, s tou spravedl
ností, která, jak pravil Leibniz, jest láskou moud
rého. Ba není zapotřebí říci, že často to, co se
jeví již láskou, není ještě než spravedlností, a
že šířka duše (velkodušnost) otevírá inteligen
ci?

Přemýšleje o této methodě a o tomto díle již
tak rozmanitém,vzpomínal jsem jednoho ze svých
přátel, jenž příliš záhy odebral se na věčnost,
šlechetného Henri Lorina. Srdce široce otevře
né všem nezaslouženým bědám, inteligence stá
le v pohybu k obnově, kterou stíhal ve svých
»Semaines Sociales«, dychtil vášnivě po synthe
se, zakoušeje však nejživější potřebu předchá
zejících analys. A natolik požadoval úsilí speci
alisovaného, jež jest nevyhnutelno každé kom
petenci, na tolik vštěpoval do hlav svých rovesníků, že osamocení iniciativ jest nebezpeč
no, a že žádná z nutných přizpůsobení neuzrá
v plody leč harmonickou konvergencí (sběhnu
tím se v jedno) všech. — Způsobem velmi roz
dílným, ale v duchu obdobném, rozpínáte své
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pátraní do oblastí, jejichž vzájemná odvislost
nebyla ještě dosti pozorována. Nevěnujete po
zornost toliko literatuře a umění, jež jsou již
přece výrazy celého vesmíru: přecházíte od srov
návacího jazykozpytu ke geografii lidstva, od
filosofie věd ke zkoumání cest mystických, od
ryzí poesie k prehistorii, od folkloristů k státní
kům ... Vaše anketa jest mezinárodní a vševědecká. A to, pokud opatřujete prvky již připra
vené pro rozsáhlejší synthesu, jest po mnohé
stránce nové.
Díky takovému pohostinství myšlenky a srdce
nehrozí nám již nebezpečí, že budou zneuznána
bohatství, jež nám byla cizí, ni ochuzován náš
vlastní život oním druhem nevědomého Vanda
lismu, jenž se snaží odsouditi nebo potlačiti, co
nás z vlastního oboru přesazuje na cizí pole, ne
bo co nás na ponejprv rozrušuje. Pracujete te
dy se stále rostoucí chápavostí k vzájemné po
moci a spasné spolupráci duchů a národů, aniž
při tom vyžadujete od každého oběť jeho ori
ginálnosti, jeho tradic, jeho iniciativ, naopak obohacujete soulad lidstva, jenž nemůže vyply
nouti z pouhého jediného zvuku, učeně sděla
nou harmonií z více not, což by bylo věru ne
snadné, ale co zůstává žádoucí a možné zladiti.
Takto z literatury, z umění, z projevů, tryskají
cích z hlubokého života, snažíte se učiniti z ná
strojů vzájemné inteligence a činného pokoje
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činitele spojovací, z příležitostí často obtížných
záslužná uvolnění a morální přebytek, a tudíž
vyšší záruky pro záchranu statků duchovních
nebo i hmotných, jako pro uctivou a upřímnou
shodu duší a národů.
Komu se takováto methoda nebude líbiti, jsou
ti, kdož pokládají za sílu nebo ušlechtilost úzko
prsost a nepohyblivost abstraktních principů,
o nichž věří, že jsou vydobyty přímo z reality,
zatím co jí ukládají systém, který neskonale
předčí. Nepřestaňte nám pomáhatí, všichni a
každý, jak toho máme ustavičnou potřebu, zví
těziti nad tímto stále se rodícím pokušením u
skupin jak u jednotlivců, pokušením, že podleh
neme duchu strany a sekty, který se obdivuje
tak rád jako ctnost, zvláště když jest kolektiv
ní a když se přiodívá vlastenectvím, a pří tom
je zpotvořuje: nebezpečný a krátkozraký blud
jakéhosi »posvátného sobectví«, které se dotý
ká samých základů proti svým úmyslům a proti
svým zájmům. Pracujete pro Francii, když se
pričiňujete o to, aby shromažďovala, zkoušela,
přetvořovala duchovní stravu, přicházející ode
všad, a jež z důvodu naší rostoucí složitosti stá
vají se nevyhnutelnými pro budoucí vzrůst lid
stva: úloha velmi těžká, ale jak jest krásné, jak
jest nezbytno přijati ji a pustiti se do ní, byt
s mnohými úzkostmi.
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Život jest vždy odvážlivost a nebezpečí. Čest
národům a duším, jež se v ně vydávají s vědě
ním a opatrností, aby se vyhnuli každému pod
vodu a klamu, s velikodušností, aby se opatřilo
blaho všem, když se budou raziti namáhavě ce
sty budoucnostil
Ještě bych se rád byl pozdržel u jednoho námě
tu našich Besed. Všimli jsme si, že na rozdíl od
oněch »straníků«, kteří myslí, že jest nezbytno
a půvabno kompensovati svou ideologickou vý
lučnost jistou uvolněností, která hraničí s mrav
ním nihilismem a praktickým laxismem, jenž
povoluje zlu všechna práva pravdy, svrchovaně
záleží na tom vyhnouti se sofismatu, jehož se
tak často dovolávají; ba víte, že v této otázce
měl bych velmi výslovné výhrady, přísnější snad
než jistí z vašich přátel.
Je-li vskutku dobré učiti rozličnosti tajemstev,
jež skrývá jak ve svých místech nízkých tak na
svých vrcholech lidské srdce, nesmíme zapomí
nati pravidla Scupoliho v jeho Duchovním boji,
pravidla, jež není toliko příkazem opatrnosti,
ale jež jest zákonem pravdy; jest jistý způsob
jak popsati, jak se pustiti v zápas, jak »čistiti«
(tříbiti) v aristotelském smyslu slova všechny
vášně, všechny, vyjma jednu, která se opravdu
nezná leč tak, že se vystříháme čeliti, byť ob
razností, onomu pobouření těla, jež oslepuje du16

cha, a jež zavírá všechny vysoké obzory. Tu se
marně namáhame: nemůžeme žiti najednou vše
mi životy; ve smyslu, jak se tomu často rozumí,
»žiti svůj život«, to znamená zavřití si dvéře k
životu druhých, k životu vesměrnému a světlé
mu, S výše vidíme dolů; z dola však nevidíme,
co se děje ve výších. Takže pod záminkou prav
dy a »totalismu« (úplnosti) popisovati nejhorší
zkušenosti a konati nejhorší nevázaností, toť po
blouzení a zmrzačení právě tak jako úpadek a
zvrhlost. Ani v »libosti a chutnání hříchu«, ani
v chmurné a vazké lávě tělesného ohně nena
lezneme vědu člověka, byť tělesného. Nikoliv,
pravý »totalismus« není v převráceném pokusníctví; jest ve zkušenosti zdravé duše, jež hierarchísuje a rozvíjí harmonicky všechny své mo
hutnosti, poznávající dosti vnitřním tušením a
pokušením, kde jest bláto, a vědoucí o tolik lé
pe hlubokou pravdu o člověku, oč více vpřed
sestoupí s výše pohled do propasti, Mundi vi
dent. Jestiť mým paradoxem, — a je to para
dox nejtradicionálnější — že pravý realismus
nemá prohnanějšího nepřítele - nad bezuzdnou
zvědavost: věda moudrého, i o hříchu, jest ne
skonale správnější a plnější než věda hříšníko
va; a není již umění ani pravdy tam, kde se zdvi
há a zmítá zvířecí rmut a zmatek. Neboť »prav
da« jest vždy od ducha.
Ale, s touto výhradou, 'která daleka jsouc toho,
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aby obmezovala, rozšiřuje pole intelektuálního
nebo esthetického vidění, jakou službu nám pro
kazují ti, kdož jako vy učí nás bez malomyslno
sti a bez stranictví! A jakého ovládání sebe, ja
ké svižnosti zároveň jest zapotřebí v takové úloze, abyste slézal bez závratí tolik idejí, aby
ste obešel tolik nesnadných osobností, jichž tlu
močníkem se stáváte, co dím, mluvčím, »hla
satelem«, často i zastancem, aniž byste kdy byl
jejich spoluvinníkem, i když prozrazujete uži
tečně jejich ... ; ale nenalézám slova, jež by by
lo jak spravedlivé tak laskavé!
Obával jsem se zprvu, aby k vůli plastičnosti
tak »objektivní« duch vyšetřujícího zvídatele,
jímž jste, neztratil všechnu pevnost, a nepřipra
vil se o »pařáty«, jichž, jak požaduje Malebranche, jest nám třeba jako dravci pravdy.
Obavy moje byly zbytečný, tato cvičba v podajnosti může se státí, a jak u vás patrno, oprav
du se stává výtěžkem síly, silou, kterou miluje
te jako strážkyni ostatních ctností a jako vyjád
ření intelektuální počestnosti. A ostatně nezají
máme se o ideje druhých, vpravdě jich nechá
peme, dokud nemáme vlastních idejí, a neumí
me-li těžiti z práce tonifikujícího2) spodobování.
Velmi mne potěšilo, že jsem si ověřil ve vás ten
to zákon myšlenky. Váš neustávající pohyb du2) sesílající špinavost, z lat. tonus, facere.
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cha zaměřuje na pevné body, na ušlechtilé úmys
ly, při nichž láska prostých a péče o to, abyste
nevyšel z dobrotivosti, nejsou v poslední řadě.
V základě toho, co bych nazval rád vaší lidskou
učenností, jež by mohla vésti ke žluklému skep
ticismu, byl jsem okouzlen, když jsem objevil
bujarý vzmach, optimistní důvěru, lidkost, kte
rá jest více než humanismus.
Tuze příslušíte k té generaci z Války, která, vy
hýbajíc se slovům a systémům, zaceluje velký
krvácející řez mezi minulostí a budoucností,
chráníc se, aby se rány příliš nedotýkala: deci
mována a opožděna počala svůj den svobodné
práce až v třiceti letech, s větším nadšením a
vzletem, než by se bylo stalo ve dvaceti, majíc
zcela hotový názor o lidech a věcech, než kdy
před tím nabyla mužná zralost nebo i moudrost
starců. A tak se stalo, že i vy, zanechávaje »na
dně zásuvky«, pohřbívaje hlouběji ještě v pod
zemních pečerách své paměti slavné a bolestné
stopy služby v poli, konané s ošklivostí a lás
kou, ujal jste se služby, veliké služby na jiném
bojišti: ale není-liž to spíše táž a pravá bitva,
jediná, jež by mohla vésti k vítězství? neboť
prohráváme pokud nedobudeme míru, míru vů
lí a myslí. Co to trosek nenapravitelných! ano,
ale co nových nadějí a neznámých povinností!
Jak jest pilno a nezbytno znova přehlížeti hod
noty, dotýkati se reálna, uplatňovati řád, pra19

covati k synthese, nebo lépe k sjednocení v du
ších a v národech! A jednota podle nejauthentičtějšího učení není nějakou suchostí počtu, ja
ko není pravá prostota nuzotou nějaké abstrak
ce; je to plnost vnitřního bohatství, kde sama
mnohonásobnost zůstává nevyčerpatelnou. S ja
kou radostí jsem od vás slyšel, když jste mi pra
vil, že čím vyšší a plnější jest nauka, tím pří
stupnější a dobrodějnější jest velkému počtu li
dí dobré vůle!

Asi takové perspektivy vám táhnou před zra
ky, když dlíte »u Červeného Buku«, když uvol
něn od žravého rozptylování zvídatele, svědka,
literárního důvěrníka, novináře, soustřeďujete
svou vnitřní myšlenku a své osobní záměry v
jakýsi druh modlitby samoty a duševního míru:
neboť i vy máte na selské půdě na okraji lesa
staré Francie svůj »bastidon« (letohrad, srub,
tvrz), — dřevěnou boudu, vojenský barák, pře
nešený od Verdunu, u velkého stromu, třikrát
věkovitého! Abyste zahájil dílo, jež bude hlou
běji vaše, slibujete nám »Jitra u Červeného Bu
ku«: titul evokační, v němž stříbřité jasy zory
se svěžími nadějemi stoupajícího života spojují
se s moudrostí vzdálené nebo nedávné minulo
sti, pod znachovělým stínem, v němž si již mož
ná hověli Richelieu, Corneille, nebo v němž od
počíval svatý »Pán Vincenc«, jenž dopřával o
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svěžujícího chládku vojákům od Ourcqu nebo
od Marny, jako jest dnes oživován dětskými hra
mi a růžovými barvami vaší »Riketky«. Její
úsměv jest posilou vašich vážných meditací a
vašich nadějí. Jest již z věku míru, toto drahé
dítě; ale oč jest radostnější! a má pravdu, když
jest tak vesele důvěřivé. Vždyť nese v sobě to,
co jest pravdivou a plodnou illusí mládí, nevy
čerpatelnou silou života, bytostí novou a nesmr
telnou. Není jen Amerika »zemí nekonečných
možností!« Doufám, že v brzku nám dáte »Ho
dinu s« její moudrostí osmiletého děvčátka: ne
bude to snad nejlehčí, ani nejméně poučný a nej
méně poutavý z vašich výslechů!

Právě ve chvíli, kdy jsme se měli rozloučiti,
aniž jste mi ještě dopřál tušiti, že ve vašem roz
sáhlém zvěřinci byl jsem něčím jiným ve vašich
očích než trochu zajímavým zvířetem, projevil
jste se na okamžik za číhajícím vyslychatelem
mužem přesvědčení; a tonem co nejtišším, let
mo jen naznačil jste mi, že se mezi námi jedná
ještě o něco jiného než o prostou intelektuální
zvědavost; chtěl jste, pravíte, uctíti v mé oso
bě ideje, jež vám jsou osobně drahé. Za vše
ostatní, ale za toto zvláště, milý pane, vzdávám
vám srdečné díky jménem svým a, odvážím se
to říci, jménem množství těch, jimž známostí
vašeho díla donešena bude ozvěna těchto hovo
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rů, v nichž vaší vnitřní přízní zapomínal jsem
neviditelné přítomnosti čtenářů budoucích; tak
že jsem se ocital se svými důvěrnostmi, často
nedobrovolnými jako v pasti. A tak, díky vám,
musel jsem se dotknouti jistých záhad, zmíniti
se o jistých věcech, jež by bez vašeho důvtip
ného naléhání zůstaly asi světu navždy utajeny.
Maurice Blondel

I. V usebráni mysli o Aix~en~Provence.

Přiznávám se vám, že mým prvním hnutím bylo
vyhnouti se »hodině s Lefèvrem«, mnohem hor
ší než »čtvrthodinka s Rabelaisem«, — tak mo
rální čtvrthodinka s Rabelaisem! Kdežto vy, sub
tilní pokušiteli, podněcujete lidi k tomu, aby
vinně vystavovali na odiv to já, jež třeba aspoň
přikrývati; a směje se snad pod kůží důležito
sti, kterou si přisuzují, dáváte jim sehrati chtěj
nechtěj hloupou úlohu »viděl jsi mne«!
Vzpomínal jsem Descartesa, jenž měl heslem:
Bene vixit, bene qui latuit; a svého děda, jenž
nad svou pracovnou měl nápis: Ama nesciri; a
Mgr Riveta (podle něho, jenž jest již čtyřicet
šest let biskupem Dijonským, Edouard Estaunié
v Tels qu’ils furent, maluje tak živý a tak karikaturní obraz), když povzbuzuje mne v École
Normále přes jisté obavy mých rodičů, dával
mi heslem pro mou životní dráhu: »Hluk dělá
málo dobra a dobro dělá málo hluku«!
Což se tomu nelze vyhnouti, myslil jsem sí, abych
byl nakonec i já zasažen literátstvím, tímto zlem
v módě, jež promítá v obrazy všechno, čím po
hrdala kdysi i nejposlednější literatura z dřívěj
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ška, ta, o níž filosofové říkali s opovržením: »To
je literatura«, jako lid rýmoval »kalendář starý
lhář«. Díky vám, už se dnes tak nemluví!
— Smíme aspoň věděti, co vás pohnulo, že jste
podlehl „pokušení“, nebo raději co vás usmířilo
s mým „nemorálním řemeslem“ ?

—To, co jest morální, ano, morální a blahodár
né, přes všechny následky, jež by z toho mohly
vyplynouti. Neboť jak jest marné mluviti o so
bě pro slast, že zaměstnáváme veřejné mínění,
tak zase jest dobré dáti svědectví tomu, co mi
lujeme, jako svým hlubokým důvodům, proč ži
jeme a myslíme. Nuže, přeužitečnou, překrás
nou úlohou jest, — a vy ji konáte, když ukazu
jeme, že literární a umělecké iniciativy jsou
také stavy duše a kvasem života; když uvádí
me na světlo přerozsáhlé veřejnosti nové ideje,
duchovní bohatství, jež by byly vydány v ne
bezpečí, že zůstanou neznámými, nebo že pro
jedny zapomene se na druhé; když se přímo set
káváme s esthetickými nebo morálními opováž
livostmi, jež mohou nebo mají vznítiti k činné
bdělosti a kompensačnímu úsilí. Co mne se tý
ká, přece mi zbývají jisté rozpaky: Victor Del
bos pravil, že »pravda se nepřipravuje a neusuzuje ve světě mínění«, zvláště pak pravda filo
sofická, která potřebuje dlouhého mlčení, stí
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nu a ústraní: dbaje čím dál tím pečlivější tech
nické správnosti a celkové jednotnosti v nevy
dané ještě organisaci svých myšlenek, nemámliž plné právo zdráhati se, když se předčasně usiluje o to, aby byly uveřejněny pro obecenstvo
příliš četné, jež už proto nemůže nebýti trochu
disparátni? a v marném úsilí, ,abych vysvětlil
ani ne v hodině, co přežvykuji přes čtyřicet let,
nebudu-liž sveden pod vašimi kulomety k zne
tvoření rysů své pravé tváře, k úšklebku napjetí mysli, jemuž by se radoval více než já p. Jan
Texcier, duchaplný kreslíř, kterého jste na ště
stí, asi z milosrdenství,s sebou na mne nepřivedl?
Jelikož však máte úmysl uveřejnitivýsledek svých
meditací, nemohl byste alespoň poskytnouti na
šim čtenářům, mezi nimiž nechybí filosofi, něko
lik poznámek o prvotním smyslu vašeho úsilí,
několik úsudků o tom, co jste již vydal, několik
útržků themat,jež hodláte ještě vydati? A abyste
nás uvedl do své myšlenky, nezdá se vám, že by
bylo dobré napřed naznačiti, kterým učitelům,
přátelům a ministrům se cítíte nejvíce zavázán ?

Odhodlávám-li se vyvolati osobní vzpomínky,
stane se tak jenom proto, abych splatil dluh
lásky a vděčnosti svým profesorům a svým dru
hům cesty duchovní.
Ale i se zřetelem k nim, jakož i k ostatním du
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chům, z nichž jsem se živil, čině se rovesníkem
těch, jejichž myšlenky neumírají, zdá se mi, že
bez jakékoliv obojetnosti vždy jsem žil jaksi
dvojitý život, život milující učenlivosti, život ne
zadatelné neodvislosti. Bezpochyby jsem si od
nich mnoho, ba v jistém smyslu všechno vypůj
čil; a přece od úsvitu svého uvažování byl jsem
žákem nejméně uspokojeným. Ba odvážím se říci,
že čím více moji rádci a napomínatelé (»moni
teurs«, jak říkal Malebranche, aby uchoval jmé
no Mistra jedině Tomu, kterýž toho svrchovaně
zasluhuje) zdáli se bližšími mým vlastním pře
svědčením, tím více jsem pociťoval, že nestáli
v hledisku, jež jsem hledal pro sebe, totiž v tom,
jehož vyžaduje naše povinnost mysliti sami se
bou v odpověď věčným otázkám stále obnovo
vaným; ba nad to, uvolňuje se od pojmových
suggescí a nevyslovených předpokladů, zakou
šel jsem potřebu chápati se vždy věcí ze zákla
dů, střetati se přímo a svobodně se soudobými
konflikty, vyhovovati zároveň celkovým poža
davkům kritiky a stálým výzvám lidského osu
du. Věkovité úsilí o smíření mezi myšlenkou an
tickou a křesťanskými světly, jakkoliv bylo po
třebné a plodné, zdálo se mi nepřesahovati na
tolik, jak bylo dlužno, pokus konkordismu. Měl
jsem dojem, že z té i oné strany zůstávalo se
vně možného úkolu; báli se, že budou zneuzná
ni, nebo že vyvolají srážky, místo aby se nadá
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li žádoucích střetů (setkání) a aby připravovali
spasné sňatky. Což nezaujali příliš často z jed
né strany takovéto stanovisko: »Když jest dá
no, že filosofie, ustavená vně každé myšlenky
křesťanské jest pravdivá a plná, jak na ni zahákovati nebo do ní uvésti křesťanství?« Samo
volně a bez jakéhokoliv předsudku postavil
jsem se do zcela jiné perspektivy, jež na konec
zachraňuje více iniciativy rozumového pátrání:
»předpokládejme na chvíli, řekl jsem si, pro
blém za rozřešený v tom smyslu, v němž kato
licismus hlásá Jediné Potřebné lidského osudu:
jaký jest normální postoj filosofův, a jak udrže
ti autonomii (nezávislost) svého badání, jak pro
zkoumati celé pole před ním otevřené do hlu
bin přírody nebo do výsostí duše?« Také když
jsem zjistil, že z druhé strany přimykali se buď
k čití, nebo k ideji, nebo přímo k obojetnosti
takového Cogito, jakoby tohle byly reality, na
krájené nožem a stabilisované, nemohl jsem si
zabrániti, abych v tom neviděl nepravé kon
krétno, abstrakce uměle sdružované a zpevňo
vané: takže celá naše psychologie, celá naše
metafysika zdály se mí špatně státi na entitách,
pokládaných za věci, nebo na věcích, považova
ných za bytostí. A když jsem četl v Ravaissonovi, že »Descartes viděl realitu jako obnaženu«,
cítil jsem bolestně, jak toto vidění jest nedosta
tečné, jak tato realita jest zmrzačená. Bylo to
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dělané, a já jsem chtěl živoucí.

Četba sv. Bernarda a užívání Nového Zákona,
zvláště svátého Pavla, pomáhaly mi hned od za
čátku a ustavičně, abych se cítil jako v cizině
v našem intelektuálním světě; a čím více jsem
chtěl býti na výši své doby, tím více jsem se
snažil obklopiti se pro takové studium atmosfé
rou, která se nedatuje1): filosofie volného vzdu
chu a plného lidství, jež by mohla býti tak dýchatelná v dvacátém věku, jako by byla bývala
dýchatelná v druhém nebo v dvanáctém století,
a jež nedoufá nalézti nejaktuálnější aktuální leč
tím, že hledá nejprve vždy vhodné věčné, i když
nebo zvláště když se zdá neaktuální.
Malá drobnůstka. Vzpomínám si na otřes, jejž
při vstupování do Školy Normální při všech těch
šťouchanicích, do nichž jsem se dostal ze svého
venkova a ze své tiché rodiny, způsobila mi
hned v prvních dnech otázka jednoho z mých
druhů, oběti téže »soutky« jako já, neschopné
ho však tehdy (teprve později přišel »k rozu
mu« : předčasně a zbožně zemřel) skrýti své pře
kvapení, když slyšel, že se hlásím, když se mne
profesor tázal po vyznání, ke katolickému ná
boženství:
1) t. j. nepočítá do filosofie nebo se jen odbývá pohrdlivými poznámkami.
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— »Ach! jak chlapec, jenž se zdá inteligentní,
může si ještě říkati tala« (katolík)?
— »Díky za poklonu a za doplňkový štulec, od
větil jsem: inteligentní, ale nestojím o to, abych
se zdál inteligentní, dbám o to, abych jím byl.«

Domýšlivost stranou, od té doby pričiňoval jsem
se, abych z tohoto úmyslu učinil svou životní ú
lohu: potřebu viděti jasně, záměr a zření ryze
filosofické, žádné zabíhání v dogma, žádná prá
ce přizpůsobovací.

Jakkoliv se tak jistí lidé domnívali, nevedly mne
na dlouhých cestách mých intelektuálních do
brodružství ani nějaký úmysl apologetický, ani
nějaká zaujatost moralisty, ani žádost reformy
nebo novoty; a dobrodružství ta nebyla bez ne
bezpečí a bez utrpení. Chtěl jsem vždy hlavně
vykonati technické a nezávislé dílo filosofa, ve
spojitosti s úsilím kolektivním a smyslem tradicionálním, nemaje jiné ctižádosti než prozkou
mati trpělivě celé pole přístupné rozumu v otáz
kách smíšených, přesně určití a rozšířiti do jejích
nejkrajnějších mezí filosofickou oprávněnost, připomenouti nebo přívésti k slyšení všech jistých
kritických duchů problémy první nebo poslední,
od nichž se byli odvrátili, nebo jež z nedostatku
přizpůsobené methody nekladli výslovně na pů
du racionální. Takže podnik takto pojatý nemů
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že se zdařiti, leč až dospěje k úplné nauce o
Myšlence, o Bytí a Činnosti, k filosofii, jež by
nebyla ani »oddělená«, ani »závislá« od posi
tivního Náboženství, tím méně pak od Vědy, a
jež, — náboženská v podstatě, nikoliv však ná
hodně, schválně nebo nádavkem, — spolužije
spontánně, jak v našem poznání tak v našem ži
votě s nejneohroženější a nejneodbytnější Kriti
kou a s nejauthentičtějším Katolicismem. Vidí
se, co tento úmysl takto definovaný skýtá ne
prozkoumaných obtíží, ale též souvislé a celko
vé jednotnosti? Vidí se, proč všechno, co jsem
nalézal ve svých mistrech, i ve svatém Augusti
novi, jehož jsem konečně objevil, i ve Spinozovi, k němuž mne přivedl Delbos jako na nějakou
tajnou terassu na mé střeše, i v mém milém
Pascalovi, jemuž jsem neodpouštěl, že nehledal,
proč jsme tak do toho »zapleteni«, a že přijímal
za tvrdá fakta to, co se chápe jako libé pravdy
v harmonických vynálezech lásky, ano, vše to
jsem musel přesaditi do perspektivy, do níž se,
jak se mí zdálo, nikdo methodicky nepostavil a
jíž nikdo nedbal? — Kvadratura kruhu, řekne
se. — Ale nikoliv, protože se mi zdálo to žiti.
Jiná věc byla učeně to mysliti, dáti to pochopiti a připustiti druhým: it is a long way, jak pra
ví válečná píseň.

A jsem stále, od tohoto snu mladosti, na téže
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cestě, delší ještě než celý lidský život, jež se mi
však zdá vždy přímější, světlejší, a čím dál tím
více odměňována!
— Zůstával jste osamělý v této úloze samouka,
a nebyl jste vysazen v nebezpečí, že budete před
stižen iniciativami „nové filosofie“? V jakém
vztahu, na příklad, nalézá se vaše filosofie
s bergsonismem?

— Býti předstižen, to by byla bývala radost. Té
mi nebylo dopřáno. Vždy se mi ostatně zdálo,
že nauka, jež by si dávala nebo přijímala jméno
»Nové Filosofie«,(což není případ Jindřicha Bergsona), byla by, už touto domýšlivostí, souzena
a vyloučena. Jsou mi naprosto cizí obyčeje ně
jakého »samouka«, a jestliže jsem se stále a stá
le pričiňoval vyučovali nad mé síly, bylo to prá
vě proto, abych se donutil nevymykati se z kla
sických forem, jež jest užitečno znáti, i když se
jedná o otázky, jež vyšly z obyčeje (jichž se ne
užívá), a o falešné problémy, z nichž dlužno myš
lenku vždy osvobozovati.
Co se týká toho, že bych se byl inspiroval Bergsonem, to jsem mohl tím méně, že jsem od něho
nečetl ani řádky před tím, než jsem dokončil a
obhájil svou thesi. Až po roku 1893. a to s vel
kým potěšením chutnal jsem podivuhodnou imagerii tohoto filosofa básníka životního rozma
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chu; připomínal mi jarní rašení a dobu kvetu
myšlenky jónské, druhé novitas florida mundi,
náhlé procitnutí mízy, prorážející z tíhy dvaceti
věků vědy, jejíž nánosy hrozily udusiti ducha.
Přece však, je-li část kritická často krásná a
plodná, (ač ovšem jinak, než bych sí byl přál),
celá část positivní se rozvinuje v rovině, která
se mi zdá nakonec neudržitelnou. Ba i slova,
jichž rádi oba používáme, taková jako život, čin,
mysl, atd... zdají se mi u něho (odvážím-li se
vyjádřiti způsobem tak málo zdvořilým) vyrvá
na z kořenů, vyšinutá z osy a zbavená koruny,
a to do té míry, že »pouhé trvání« a »tvůrčí vý
voj« nemohly konec konců než mně býti k to
mu nápomocny, abych si více uvědomil inspira
ci zcela různou. Tak, jak mi to ráčil napsati Wil
liam James, jenž nemoha nalézti můj první spis
(l’Action), vypůjčil si, když už přečetl Bergso
na, můj osobní exemplář, »my se pohybujeme
v různých rovinách«. Čekal jsem od něho toho
to přiznání, a viděl jsem hned, v čem se mate;
nebot, zcela vyznávaje Pluralismus, ostatně vel
mi nesrovnalý s mým úmyslem toužícím po jed
notě, James, v opak všeho mého úsilí, unifor
muje náboženské pozorování na plánu fakt em
piricky poznatelných, aniž podezřívá, že by to
mohlo nebo mělo býti jinak, aniž tuší, že ta
jemství osudu nemůže beztrestně býti hledáno
pátráním ve věcech času a prostoru, že rozře
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šení, nalezené takovým rozpjetím zjevové zku
šenosti, byť to bylo na poli spiritismu, bylo by
přímo negací toho, co se zamýšlelo takto odhaliti. Neboť je-li nějaký život náboženský a ně
jaké vyšší jsoucno, předpokládá ani ne tak pro
dloužení, jako změnu stavu, ani ne tak subliminální hloubku přirozených sil jako duchovní vy
stoupení a morální přetvoření, jehož reálnost
nemůže odkrýti žádné positivní zjišťování smy
slů nebo vědy.
Ale vraťme se na chvilku k Bergsonovi, jehož
vysoká kultura a kritický smysl se spontánně
uchovaly takového zmatku. Dle mého zdání však
představa, kterou nám nechává o inteligenci a
činnosti, usměrňuje nás ještě k jakémusi druhu
temporalismu, zároveň duchovního a naturistního; a nepopřel a nezavrhl výkladů, jež Georges Sorel podává směle o nauce, v níž všichni
na štěstí nevidí evangelium »přímé činností«.
Připusťme alespoň, chcete-li, abychom měli na
zřeteli jako autor různost názorů, k nimž se
dospělo, názorů nesrovnatelných, mezi nimiž se
nevyslovil, (Le Roy, Joseph Segond, Jacques
Chevalier, Sorel, Benrubi, Jean Weber, a mno
ho jiných), připusťme, pravím, že Bergsonismus
jest jakýsi futurismus, a pak řeknu, že za sebe
vyznávám eternismus; trvání neobsahuje věč
nost, zato však věčnost zahrnuje v sobě, sama
vysvětluje,sjednocuje všechnu konkrétní a zvlášt
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ní realitu toho, co se zdá pomíjeti. Fugit tempus;
manent opera. A právě tím, že rozvinujeme
všechny zárodky do nich zaseté, naše činnosti
připouštějí k závěrku přísnost spravedlivého
soudu a spravedlivého potvrzení (sankce), až
do posledního detailu tohoto absolutního počtu,
jehož odkladná lhůta nemá do sebe nic nepřed
vídatelného pro toho, kdo chápe závaznou, ne
vyhnutelnou souvislost činu1), jejž nám ukládá
nadpřirozeno denuo nasci.
— Díky za tato vysvětlení, jež bylo dobře, myslím
vyvolati, dříve než se budu dotazovati o vašich
vlastních posicích. Neboť záleží na tom, aby se
předešlo zmatkům, jež tolik přispěly k tomu, že
jste byl viněn z nejasnosti a že tak byla pojata
v podezření myšlenka zdánlivě dvojsmyslná. Přes
1) P. Blondel uviděl důležitost tohoto velmi citlivého bodu a vazkost obav nebo
stížností, proto asi sdělil s námi následující údaje: „Zvláště mne překvapily
různé texty: četl jsem konsistoriální allokuci z 1860., v níž Pius IX. mluvil

o nutné soudržnosti (spojitosti), jež z vůle Boží sjednocuje řád přiroze
ný a řád nadpřirozený· Ba nad to všiml jsem si, že ve Vatikánské Konsti
tuci De Fide nalézá se hluboce vštípena táž idea jedinečného a nevyhnutelné
ho osudu, jejž jsme povinni, tenemur, vyznávati, confessionem indeclinabi
lem; jako také setkal jsem se s tvrzením vzájemné součinnosti rozumu a víry,
takže filosof z ní těží, a že fides rationem ab erroribus liberet ac tucatur
eamque multiplici cognitione instruat. Řekne se, že tato "nezbytnost", tato
souvislost a soudržnost neexistuje, leč pro případ a jenom v hypothese nadpři
rozeného povolání člověkova? Ale vždyť jsem právě pojal člověka in concreto,
takového, jak jest historicky a psychologicky. Či bude se namítati, že filosof ne
může se zabývati nadpřirozenem, protože tento řád milosti uniká vědomí ? Ano;
ale vědomí souvisí se svědomím, a to neuniká výčitkám a podnětům, jichž musí
dbáti, i když by byly anonymní a pseudonymní, a, když jest si jednou vědomo
této skryté přítomnosti, není nijak oprávněno jich pomíjeti. Naše poznání se za
kládá ostatně nikoliv na tom, co by mohlo býti pravdivým v abstraktnu, nýbrž
na tom, co jest dáno v konkrétnu”.
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to však, aby.byla rozptýlena jakákoliv obojetnost,
zdá se mi ještě potřebnou jedna předběžná otáz
ka. Byl jste nazván „filosofem konkrétna“. Ale
což nepřipouští tento význam různá pojetí, a ne
přisuzují se konkrétnu různá použití ?

— Ano, ba často se zaměňuje za samu ideu kon
krétna, totiž za abstrakci tím zrádnější, že se
přestrojuje zdánlivě v jeho opak.

— Nuže, ať už proto, aby bylo vyhověno naší
oprávněné zvědavosti o původu vašeho filosofic
kého pohybu, ať proto, abychom vnikli nějakým
typickým příkladem, vzatým z vás samého, do
této zvláštní vědy pravého konkrétna, vše mne
má k tomu, abych se vynasnažil pátrati až k pra
menům vaší nauky. Neboť, protože chcete pojati
do své filosofie, jež se snaží (řekněte mi, zda se
mýlím) býti jakousi Vědou individuálna, i osob
ní zvláštnosti a nahodilé události, není-liž třeba,
abyste vytkl vlivy, jež na Vás působily, dluhy,
jež jste si nadělal ? Na způsob vzorku takové vě
dy pomozte mi tedy složiti kolem vás ovzduší du
chovní krajiny, v níž žila a v níž ještě žije sku
pina duchů příliš málo známých mladé generaci,
a jimž budoucnost bude snad více vděčna než to
předpokládá přítomnost. Je-li vskutku filosofie
konkrétna možná, pak by to bylo jen s podmín
kou, že sám jedinec byl by dán ve vztahu se
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svým prostředím a měl by hodnotu universál
ní; takže umělecká a literární kritika, aniž by
procházela obecnostmi esthetické nebo metafysic
ké ideologie, byla by nejen pravou vědou, ale
i zhruba načrtnutý typ vědy nejreálnější ?

— Rád vás slyším vykládati s vaší výjimečnou
kompetencí myšlenky, jež odpovídají tak dobře
mým přáním; ale tato věda zvláštního, k níž
nesměřuji o nic méně než můj milý kolega Jacques Chevalier, náš společný přítel, jenž poskytl
Cahiers de la Nouvelle Journée tak drahocenný
soubor sbíhavých studií1), neskládá se z hroma
dy anekdot a různých fakt, ani z literárních ne
bo morálních analys. Připouští nesmírný okruh
a nekonečné zálohy. Kéž bychom za našich ho
vorů mohli alespoň nabyti rozhledu po těchto
oblastech! Ale nestane se tak jenom biografi
ckými podrobnostmi a osobními vzpomínkami:
cesta, jež se jeví přímou, nekončí. Zvím kdy
všechno, čím jsem zavázán těm, od nichž pochá
zím, co zůstává ve mně z jejich celkové dlouhé
věrnosti povinnosti, úmorné prácí, půdě?
Ještě nedávno jsem se rozhlížel po krásných
oněch obzorech Saôny a Vingeanny, v nichž po
věky tolik pohledů, jež ožívají v mém pohledu,
patřilo, jako já jsem patřil, po jarních deštích,
na úrodné záplavy a na stříbřitou průzračnou
1) Oú chercher
éditcurs.

le réel?

Cahiers de la Nouvelle Journée, n° 9. Bloud et Gay,
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hladinu, kde vysoký blankyt se zrcadlil v zele
ni luk. I pro vědomé vlivy řádu intelektuálního
jaká nevědomost tajných cest naší myšlenky a
našich podnětů? Přes to však, protože mne k to
mu pobízíte, rád splatím některé ze svých zná
mých dluhů.
— Nebojte se podati mi některé podrobnosti
o svých učitelích, svých spolužácích, i o vašich
studujících. Vás to snad nebaví; ale pro nás ne
ní bez zájmu, bude-li nám dopřán pohled z ven
čí na tu filosofii konkrétna a zvláštního, jak vy
si jí přejete.

Hlubokou vděčností zavázán jsem svým profe
sorům, jež jsem všechny rozdílně a velmi milo
val; — Alexis Bertrand na lyceu Dijonském, je
hož obdiv k Maine de Biranovi byl mi blahodár
ný; — Henri Joly, tak živoucí a tak rozmanitý,
jenž mne uvolnil z mých začatých studií Práva,
aby mne připoutal zprvu k Leibnizovi a k ta
jemným půvabům Vinculum Substantiale; (prá
vě to je jedna z mateřských buněk mé myšlen
ky, předmět, jemuž jsem zasvětil svoji latinskou
thesi, a které bych se rád nanovo ujal, abych
vysvětlil její smysl); — Léon Ollé-Laprune, je
hož světlý a teplý život rozřešil v jasné pohodě
myšlenky bez mraků tolik problémů, chvějících
se ještě dechem Pascalovým;—Emile Boutroux,
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jenž, zasvěcuje své žáky ve vnitřní a zvláštní
jednotu velkých původních nauk a zároveň ve
styčnost a spojitost obecných dějin idejí, káznil
jejich uvažování a podněcoval jejich vynaléza
vou mohutnost svým kritickým smyslem a nákažlivou radio-aktivitou osobní myšlenky stále
ve stavu zrodu.
Neméně dlužím svým spolužákům a přátelům:
Viktoru Delbosovi, jenž uskutečnil dokonalou
rovnováhu učenosti, opatrného badání a dobro
ty, a jenž, stále pozorný k tomu, abych se ne
uchýlil od čistě filosofické linie, požadoval ode
mne dogmatismus, jenž by byl nejen morální ne
bo náboženský, ale integrální; — Frédériku Rauhovi, jehož postoupná nadšení a myšlenkové trý
zně byly stálou, a jak milou lekcí upřímnosti a
intelektuální plastičnosti; — mému bratrskému
Ondřeji Pérateovi, jenž mi otevřel umění; —Pet
ru Duhemovi, znajícímu lépe než člověk svět
ský zpracování věd positivních a genesi objevů,
a jenž vynikal zvláště v tom, že z nich uměl vybavovatí přípravy a smysl filosofický; — P. Laberthonnièrovi, obdařenému tak pronikavým
smyslem morálních a náboženských stavů v je
jich poměru k naukám spekulativním; nezrani
telné odvahy a tím citlivějšímu k týrání z vněj
šku, lásky zároveň něžné a zžíravé; nebojícímu
se než toho, aby snad nesplnil s dosti neohro
ženou pevností svou intelektuální povinnost; stá
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le se o mne strachujícímu, abych, svíraný růz
nými vrtochy, neodcizil se své cestě a nezapadl
do otázek neutrálních a neulpěl na předběžných
nebo technických vzhledech náboženské filoso
fie, místo abych se držel do důsledků na horké
a třesoucí se půdě problémů, ted napořád opo
míjených; přítel, jemuž jsem nenalezl podobné
ho, s nímž v důvěřivé intimitě strašných soubo
jů beze svědků polámal jsem tolik šavlí, po způ
sobu oněch Duchů, jež Milton nám popisuje, kte
ří se roztínali od hlavy až k nohám, a hned za
se se slepovali; —- abbé J. Wehrlému, úsudku
vyváženého a pevného, čistoty obzoru bez za
mlžení, jenž jest Doctor pondorosus et lucidus;
jemu, jejž od svého prvního roku Školy Normál
ní Ollé-Laprune jmenoval rozeným filosofem—
theologem, a jenž znaje nebezpečí závrati, často
mne varoval před instinktivní svůdností mých
příliš spěšných kroků k okraji chodníků nebo
k obrubám stezek nad propastmi.
Posluchačům a studujícím, kteří mne laskavě
sledovali, a kteří již byli nebo se stali mistry,
jak veliký dluh jim měl bych splatiti! — Henri Bremondovi, o němž bude třeba si ještě pohovořiti;
neboť mne často předešel v našich rozdílných,
ač tak často rovnoběžných cestách; Augustu
Valensinovi, tak tradicionálnímu a tak čilému,
schopnému v jedinečném stupni spojovati dia
lektickou svižnost a přesnost Školy se subtilní
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mi a volnými analysami moderních metafysiků;
Doctor acutissimus; a oddanost, ba péče;-Pau
lu Mullaovi z Kandie (Krety), teď profesoru na
Pontifikálním Východním Institutu, toho jenž
vstupuje snad nejzevrubněji a nejhlouběji do
mých perspektiv, uvádí ve skutek methody pro
nikavosti a sjednocování, způsobilé, aby řešily
problémy filosofické, ethnické a náboženské, od
nichž závisí budoucnost naší civilisace; — Jakubu Paliardovi, jehož tak živý smysl pro kon
krétní dialektiku a vnitřní život vystavuje v ne
bezpečí, že jest často neuznáván duchy, zvláště
zvyklými na objektivní ideje a fakta ...
A bylo by třeba připojiti tolik drahých jmen! —
takových jako Louis Ruy, profesor v Avignonu,
jenž vyniká v tom, že dává chutnati ideje, i metafysické, pod způsobami morální krásy; Jules
Chaix, jenž na Chateaubriandově Lyceu v Ří
mě jest dobrým poslem francouzské myšlenky,
někdy i příliš snadně, příliš často smíšené s ji
nými proudy, jimž se propůjčuje býti též užiteč
ným zpytatelem, — nebo ještě v jiných rovinách
četní a svobodní duchové, velmi dbalí toho,
aby ukázali, že mezi námi jedná se nejprve o
methodu badání a o soubor problémů a duchov
ních snažení; takový Josef Segond, tak sečtělý
a tak jemný analysta, tak ušlechtile žárlivý na
svou úplnou neodvislost; — takový též, mezi
nejmladšími a sliby nejbohátšími André Giraud,
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profesor v Toulonu, jehož odvážlivost, opíraná
o přímou zkušenost nových realit, zprvu často
rozrušuje, ale nakonec ujišťuje jako sama moud
rost budoucnosti.
A ještě nesmím opomenouti svých posuzovate
lů, i těch nejpříkřejších, těch, kteří mi často ne
dobrovolně opatřili tolik drahocenných potvr
zení, tolik intelektuálních a duchovních výtěž
ků. Všem jim jsem upřímně díky zavázán. Opravdu, kdybych byl sama sebe chápal jako čas
to oni mne pochopili, byl bych býval na sebe
přísnější než byli oni. Ale náhradou za to mohu
říci u veškeré prostotě, že i když bylo třeba,
abych stále své výrazy piloval, opravoval, do
plňoval, zůstal jsem spontánně jakož i úmyslně
věren směru prvnímu, v němž jsem dále postu
poval, aniž jsem se příliš od směru odvrátil.
— Kdybych vás propustil ze svých dotazů, od
vlekal byste mne jedině k budoucnosti, jež, zdá
se, vás více poutá než minulost: možno tak sou
diti z toho, že jste nikdy znova nevydal jediný
z vašich textů rozebraných, aniž jste sebral ve
svazky své články rozptýlené po revuích a velmi
hledané. Vábí vás „kutání“, tot jedno ze slov,
jež jste dal připustiti s některými jinými výraz
nými novotvary ve Slovníku Francouzské Spo
lečnosti Filosofie, v tomto nástroji informace a
práce, jež bude co nevidět sebrána ve dvou úcty
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hodných svazcích, majících, jak kdosi řekl, větší
cenu než jejich zvýšená cena prodejná.
Přece mi však dovolte, abych se vás otázal o tom,
jak se to má s vaší spornou thésío Činnosti (ľ Action), což se vám bude asi zdáti trochu starou
historií; ale vím, jak jest opředena legendou a
tajemstvím, a tu by se rádo vědělo něco určitého.
Snad vám není neznámo, že rád sleduju cesty in
spirace a odkrývám, jak prameny vycházejí ze
země. Proč jste zvolil tento titul a jaký byl váš
počáteční úmysl?

— Stará historie, ano, ale nemyslím, že je to
historie minulosti; zase je v tom budoucnost, a
nepřestal jsem připravovati přetvořené vydání.
Což kdo vpravdě jedná, nezavádí stále něco
nového? Také studovati činnost, a to s duchem
činnosti, toť ustavičně pohružovati se do zříd
la vody omlazující. Zdá se mi tedy, že je to vče
ra, když dne 5. listopadu 1882., hned na začát
ku mého druhého roku Školy Normální, ustálil
jsem se na tomto titulu, o němž chcete býti poučen. Vidím ještě, na kterém místě studijní sí
ně se to stalo, mám ještě list, na němž jsem si
naznačil pro sebe svůj záměr. Můj milý soused
Gabriel Audiat, mající ostrý zrak, čtl mi přes
rameno a prodal mé tajemství, »Thése o Činno
stí, velký Bože! co to asi bude? Vždyť slovo
činnost není ani ve Slovníku filosofických věd
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od Adolfa Francka«, a to byl tehdy jediný náš
slovník filosofický.
Vskutku, když jsem žádal v Sorbonně o zapsá
ní mého předmětu, jenž se mi zdál tím více
ospravedlněn, že vyvolával jistý druh podivu,
laskavý sekretář Lantoine mi naponejprv odpo
věděl, že po názoru kompetentních hlav není to
vhodná látka k filosofické thesi. Mé studijní
druhy bavila tato zvláštnost, i škádlili mne tím,
doptávajíce se občas, jak dalece má věc pokro
čila.
Trochu později Lucien Herr, jenž se o to vážně
ji zajímal, radil mi posměvačným tónem dobro
tivého ochranářského obra, on, přece již tak
učený bibliograf: »Milý Blondeli, v této thési
nemělo by paradovati ani jedno vlastní jméno;
máš před sebou celou stoučku sukna a budeš
střihat opravdu z nového!« A mé rozhodnutí by
lo právě takové.
Chtěl jsem se osvoboditi tímto titulem od pro
středí pro mne nového, jež mne svíralo z prava
i z leva a jež na mne působilo dojmem, že ne
mohu dýchati z plných plic; — prostředí, v němž
protiklady se vyvolávaly a nekompensovaly; —
prostředí, v němž se kývali od diletantismu k
scientismu; kde novokřesťanství na ruský způ
sob naráželo na tvrdou virtuositu radikálního
idealismu na způsob německý; kde jak v umění
a literatuře, tak ve filosofii, neřku-li v samé ná
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boženské pedagogii zdály se mi triumfovati poj
mové, formální, totiž nereální; kde sama úsilí,
jež se zkoušela, aby se opět otevřela zřídla ži
vota hlubokého a umění svěžího, nedospívala
než k symbolismu, aniž šla až tam, aby zase při
vedla ke cti konkrétno, to, co jest přímé, zvlášt
ní, vtělené, slovo oživující, jež zabírá celou lid
skou složeninu, svátostnou praksi, jež vpravuje
do našich žil ducha duchovnějšího než náš duch,
smysl obecný a realismus katolický.
Myslelo se, že lze se obohatiti nadmutím všech
fíduciárních ideologií; jakoby grafická vysvět
lování a vysokonafouklé spekulace polozpůso
bilých nesly dále a měly větší hodnotu než po
korné a vznešené reality prostých a moudrých!
Nuže, Činnost se mi zdála býti tím »substanciálním pojítkem«, jež ustavuje konkrétní jedno
tu každé bytosti, zajišťujíce její shodu se všemi
ostatními bytostmi. Což není v nás vskutku splý
váním myšlenky a života, individuální původ
nosti a sociálního, ba celkového řádu, vědy a
víry? Tlumočíc, co jest v bytostech zvláštního,
nevydaného, počátečního, nepodléhá méně vli
vům světa nižšího, světa vnitřního, světa vyšší
ho: pochází z vesměrna, vrací se tam, ale zavádě
jíc do něho rozhodné; jest geometrickým místem,
v němž se setkávají přirozené, lidské, božské.
— Tato prohlášení opravdu mnoho věcí osvět
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lují a mám radost, že jsem je vyvolal. Zúmyslně
jsem chtěl, dříve než se budu dotazovati na vaše
vlastní these a na vaše děje, přesně odděliti vaši
nauku od těch, s nimiž ji mátly čistě slovní ana
logie a unáhlenost úsudků.

— A právě to vysvětluje, ba omlouvá mnoho
podezření a křivd…
— Ano; křivd často pravdě nepodobných. Což ně
kteří netvrdili, že když velebíte „Činnost“, celkem
jenom kanonisujete rozkošnickou křeč ústřice,
otevírající se pod vlažnou vodou své pískové měl
činy slunci ? Co jste mi vykládal, zase jednou do
kazuje, že vaše úmysly jsou cizí tomuto výlučné
mu chovu ústřic, kterým vás pomlouvají, že sama
sebou padá výčitka subjektivismu, kantismu, kte
rou vás zvláště na začátku zahrnovali, kdežto vy
jste byl vždy u protinožců takových systémů,
ostatně často a nepatřičně mezi sebou ztotožňo
vaných. Ba dodám, že ti, kdož vás obviňovali, že
činíte příliš ústupky soudobým nemocem ducha
a že „minimisujete“ pravdu, klamali se ještě více
než já, jenž vám přisuzoval „maximismus“, jenž
arci nic nedluží Leninovi.

— Nejsem ještě osvobozen od těchto hlubokých
a duchaplných výkladů. Což jsem nenalezl ne
dávno ve velké Historii Francouzského národa,
45

jež, vydávaná redakcí Hanotaux-a, má četné
čtenáře u nás i v cizině, tento úsudek, jenž mne
popravuje ve dvou řádcích; zdá se, že všechna
moje zásluha spočívá v tom, že učím, aby za
vřel oči, kdo se chce naučit jasně viděti! Přes
to se nikdy nevzdávám naděje, že je otevru i
těm, kdož jsou příliš jisti svou slepou jasnovid
ností. Mnozí si tak málo uvědomují, co nazývá
te »soudobými nemocemi ducha« (výraz pochá
zí od mého přítele, želaného George Fonsegri
va), že když jsem jmenoval a popisoval tyto ne
moci, abych je léčil, zdál jsem se jim býti je
jich vynálezcem a rozšiřovatelem. Ale nemátli
si tito posuzovatelé vůbec pojmy pokládajíce
u sebe za zdraví jistý druh sklerosy (zkornatění), a to, o čem mysleli, že jest u druhých nemo
cí, nebylo-liž jen přechodným příznakem růstu?
— Jak si vysvětlujete tato zarytá poblouzení ?
Nemohl byste ještě, dříve než přistoupíte k vylí
čení svého filosofického života a svých svobod
ných výzkumů, rozptýliti nebezpečné dvojsmyslnosti, jež nezkušeným lidem namlouvají, že jste
obrazoborec, že jste nepřítel inteligence a vědy,
že převracíte philosophia perennis . . . ? Před
chvílí, když jsme mluvili o této vědě individuál
na, jež se zdá tak paradoxální, ba takpohoršlivou
mnoha dobrým duchům, zdálo se mi, že jste měl
nějakou zadní myšlenku, že jste chtěl sám na
tí)

značití nějaký odstín nebo výhradu.

Opravdu, abych vznítil rozprávku, přizpůsobil
jsem se běžnému jazyku, a postavil jsem se opět
do perspektivy zamatené, z níž jsem vyšel jen
na tu chvíli a s námahou. Děkuji vám teď za vy
líčení mých obratů (peripetií), jež shrnu v krátkou vzpomínku z cesty; neboť spěchám, abych
vám svěřil jedno ze svých tajemství. Ač nehod
lá podati leč poznenáhlu svůj smysl, vyjádření,
byť úhrnné a zprvu poněkud tvrdé, této základ
ní poznámky bude jakýmsi leit motivem v pří
štím souladu našich velmi různých myšlenek,
— Jsem netrpělivý poznati je. Tolik vašich čte
nářů, ba vašich přátel měli vždy dojem, že hyb
ná jednota vaší myšlenky jim uniká, a že všude
jednajíc nedává se nikde uchopiti ! Není to též
příčinou, proč filosofové z povolání, historikové
soudobého pohybu idejí, málo o vás mluvili ? Zů
stáváte na okraji jejich kádrů: a na příklad
v mnohých svazcích nejnovějších, v nichž se snad
připomíná dvě stě jmen filosofických spisovate
lů, vaše jméno není uvedeno ani jednou.

— Snad; a bez pochyby, z jistých důvodů, je lé
pe, že je to takové. Neboť v mém případě jed
ná se o to, aby celek byl přijat nebo zanechán,
jedná se o cestu, v níž od počátku do konce, pro
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methodu, etapy i závěry, vše jest raziti, vše za
sáhnouti, kolikrát i cesty již proražené zkřížiti,
žádnou z nich však nesledovati.
— Zkrátka, jako to učinil kdysi Pius XI., když
byl Don Ratti, objevil jste novou stopu k vystou
pení na Mont-Blanc ?

— Zcela to tak není; ale moje anekdota, myslím,
vás pohne hledati a zvoliti se mnou dobrý prů
smyk. Když jsem byl tedy alpinistou, vyšel jsem
v noci z Grave, abych se dostal na Bérarde v
Oisanských horách soutěskou du Clot des Cavales s příležitostným vůdcem (toho, jehož jsem
si přál, podržel Camille Jordan, aby přešel roz
sedlinu Meije-skou); opomenuli jsme úzkou stez
ku, šikmou a skrytou, po níž jsme se měli pustiti, když jsme přešli vrch 3200 metrů vysoký; a
jdouce přímo vpřed podle toho, jak se nám to
zdálo nejlepší, zapletli jsme se poznenáhlu do
strží a průlin, kudy se smýkají laviny a na te
rasy, s nichž nebylo možno sestoupiti. V dálce
bylo viděti dobře údolí, ale přístupu bránily
strmé stěny a strašný chaos naježených a kluz
kých skal: takže s nasazením života bylo třeba
se obrátiti a vrátiti se cestou, po níž jsme při
šli, a protože už do dne nastávala obleva a tá
ním kamení se uvolňovalo, zakoušeli jsme stále
jejich nárazy, sypalo se nám po boku, nezbýva
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lo však nic jiného, než nalézti onu skrytou stez
ku a tak spasitelně přes horu tu přejíti v nejvyšší její proláklině.
— Kam mne vedete tímto dosti rozrušujícím po
dobenstvím ?

— K filosofické »nápravě«! Není »Těsná Brána«
a »Ucho Jehly« jenom když chceme vejiti do
Jerusaléma nebo do života duchovního; u této
filosofie nesnadné, ale jedině vedoucí k cíli, kte
rou David Hume stavěl proti tomu, co jmenuje
»filosofií snadnou« na začátku, ale těhotnou při
bývajícími zklamáními, jest též třeba objeviti
její vchod, foramen acus, via augusta; a byť by
chom se vysazovali potupě, jako odpoutaní věz
ni platónské jeskyně ztýrali svého vůdce, je
třeba stůj co stůj vyjíti z toho, co Newman na
zýval umbrae a imagines a přejiti ze světa ab
strakcí a představ, do světa pravd přítomných
a realit substanciálních.
— Čekám s nadějí, že umístíte nápis velkými li
terami nad vstup té skryté cesty, jako svatý Jan
z Kříže zavěsil při vstupu na Karmel; ale bude
třeba, aby to byl nápis psaný jazykem filosofů.

— Nu ovšem; a při tomto nesnadném kroku, na
slemeni, na hřbetě přechodném budu po dvě mi
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nuty — nic více — mluviti jiným jazykem než
řeč bohů. Žádám od vás úvěru jenom pro čtyři
technické výrazy (a ještě i to jsou slova běžné
ho jazyka, slova všem přístupná, čímž snad vzrů
stá nebezpečí zmatku). Nebudu vás dlouho zdržovati na tomto ledovém vrcholu: několik kro
ků ve sněhu; a pák to bude cesta přímá, vese
lá, libý a jednotný svah jako historie mých sa
motářských a mlčenlivých meditací, o nichž chce
te, abych vám vypravoval.
— Vaše čtyři slova mi nenahánějí strachu; a
ač jsem dítě plání rovinných a lesa, miluju Alpy.
Pojďme tedy... dvě minuty, a bude-li třeba, i pět.

— Nikoliv, to by bylo příliš. Skoro vždy pletli
(a tu mluvím přímo o technicích filosofie) vše
obecné (géneral) a vesměrné (universel), indi
viduální a zvláštní, jakoby tyto výrazy tak po
dvou měly stejnou platnost, nebo dva a dva ja
koby stály proti sobě. A kývali se od domnělé
vědy všeobecna k domnělé vědě individuálna,
spolu bud soupeřící nebo nepřátelské, zatím co
ve skutečnosti není, přísně řečeno, ani reální
vědy všeobecna, ani pravé vědy individuálna.
K čemu máme směřovati a čeho dosíci, toť vě
da konkrétna, v níž se spřádají a spolu obcují
zvláštní a vesměrné v myšlence a v činnosti.
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— Takových formulí se opravdu neužívá! Což
není revolucí prohlašovati, že vlastně není vědy
obecna? To vám neodpustí, i když budete do
svědčovati souměrnou přísnost k individuální
mu, jež jedni mají v ošklivosti, jež druzí zbožňují.

— Ujišťuji vás, že v tom není nic revolučního.
Snažím se toliko pochopiti všechen význam, uskutečniti všechny přísliby, všechno toužení tra
dice.
Aristoteles, více než kdo jiný, hledal bytí, trva
jící v konkrétnu; a přece věda taková, již na ko
nec chápe, se stahuje, se obmezuje, aby se ne
rozdrobila v neomezenou rozmanitost individu
álna, na generické (rodové, druhové), na obec
né, jež zvlášť nikde neexistuje, jež se snažíme
ovšem zosobniti jako bytnost, jako přírodu cha
patelnou, jež však není vždy než jakýsi výtažek
samé bytosti nebo jakési abstraktno myšlenky:
a to jest základní, hluboká překážka, z níž, jak
Hamelin po tolika jiných ukázal, Aristoteles ne
mohl vyjiti; a po něm nikdo se z toho zcela neosvobodil.
Je to proto, že obecné a individuální jsou výra
zy jazyka abstraktního a poznání pojmového,
kde logické definice dospívají k formálním vy
loučením na modelu samých věcí prostorových.
Uvažujte chvíli o pomyslných představách, jež
vyvolává slovo individuum: zpozorujete jakýsi
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uzavřený systém, cizí všem ostatním, pojatý a
vymezený tím, co má vlastního a irreduktibilní
ho, jakési unicum, jistý druh atomu zjevu. Nevi
díte, jak by bylo možno zavésti je do jednoty vě
dy, unum. A tu se neuchovává individuální sa
mo leč v přetvořeném a zrádném stavu obecné
ho, ve stavu pojmu; kdežto se odvracíme od »ná
hodností individuálních« jako od záhubného mí
sta pro ducha. »Ssutiny individuálna«, to je nej
méně žádoucí, naprosto neschopné života! Od
kud vzniká pokušení utéci se na »srázné terassy
obecna«, tak zvaného obecna, naráz chápaného
podivuhodným pohledem ducha. Ale jaká libo
vůle v tomto chápání; jaká nemožnost sestoupiti opět do hostinného a živného údolí; jaká to
podivná vytáčka prohlašovati, když před tím
byla založena věda na pozorování fakt, že se
nemůže vědecky obrátiti a navrátiti k praksi,
k faktům a činům!
Zcela jinak se to má se zvláštním a vesměrným,
výrazy a poznatky (náměty) řádu reálního. Do
té chvíle nebylo možné žádné spojení mezi ztuh
lými a antithetickými pojmy. Teď jest tu pravý
opak. Zvláštní jest ozvěna jakožto bytosti pů
vodní, celkového řádu, jáko vesměrné jest pří
tomno v každém reálním bodě, jenž přispívá k
harmonii celku. Souhlasí tedy a objímají se v kon
krétnu, a konkrétno, jak samo slovo to nazna
čuje, znamená ják výraznou a odlišnou jednotu.
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tak účinnou a synthetickou mnohonásobnost.
Nuže, chápete teď smysl mého usilování k vědě
konkrétna, vědě o bytosti a myšlence, prostřed
nictvím činnosti, k níž se sbíhá vesměrné i zvlášt
ní? A od té chvíle neinspirují se jiným duchem
toliko věda a filosofie, nýbrž i umění, poesie,
všechno, co s hlediska, jež vždy se svým indivi
duálním a všeobecným zmetalo, hledá zmírňují
cí lék nebo náhražku v onom »symbolismu«, o
němž jste ták dobře mluvil; neboť symboly sa
my stávají se částí reality, ba přímo jako něja
kou poslední posilou do věčnosti.
Ale předbíhám, nedbaje nebezpečí, že upadnu
v omyl, který kritisuji, tím, že se omezuju na
abstraktní úvahy o konkrétnu, o tom konkrét
nu, jež jsem vším úsilím se vynasnažoval nepustiti se zřetele ani na okamžik. Nezapomeňme
tedy, že máme překonati nápis vývěsné tabule,
sledovati svou cestu, byť to bylo ve střelbě pří
vrženců individuálního nebo všeobecného, jimž
čtrnáct let neodpovídám ni slova; tak dlouho
kojím se nadějí, že skončí sami, neboť jistě cítí
mou žádost shody a sjednocení.
Tak to mám rád... teď jsme dobře využili těch
sedmi minut! Teď by mne těšilo zvěděti, jak va
še nadcházky byly odměněny. „Filosof konkrét
na“, právě jsme říkali: chápu od nynějška lépe
tento titul. Ale také se mluvilo často o tom, jaký
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přes to jste „mocný filosof“, úchvatný myslitel.

— No, a vidíte, methodě, k níž jsem se spontán
ně uchýlil, nepodařilo se zastaviti tendence, jež
kolem mne bojovaly jako logické nesrovnatel
nosti; sám jsa dalek jakéhokoliv soupeření, sna
žil jsem se, aby uzrály, per gradus debitos, a aby
se sjednotily, při tom aby všem bylo dopřáno
harmonisovaných uspokojení, na něž mají vskut
ku právo, a to v té míře, v níž spolupůsobí fak
ticky k vytvoření skutečného řádu, a v níž sklá
dají řadu pomůcek nebo překážek, jichž máme
stejně zapotřebí, abychom mohli realisovati své
vlastní určení.
— Čím to tedy, že od počátku setkal jste se s mno
ha odpory, čili, abych mluvil vašimi výrazy,
s „neuznáním a neporozuměním“? Bylo by to
proto, že jste se nepřidával výlučně k ničí stra
ně, a tím se zdálo, jakobyste všechny chtěl pou
čiti nebo všem dávati almužnu ?

—Někteří mysleli, že tomu tak jest, a já sám
jednu chvíli jsem byl pokoušen tomu věřiti.
Jednou jsem vystupoval k Fakultě Aixské pu
stou uličkou hudebníka Campra, tři kluci se tam
prali do krve: drže desky s papíry pod paží,
chtěl jsem je roztrhnouti. Všichni tři se na mne
vrhli. Nejvíc to odnesly moje knihy a poznámky;
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ale vzal jsem si z toho naučení o lidstvu... z
nižší třídy, a nemeškal jsem o tom přednášeti
svým posluchačům a pro sebe odvoditi z toho
analogie, jež uhádnete.
Býval jsem lépe inspirován i za jiných okolno
stí: po Action a prvních zmatcích, jejichž obětí
se toto dílo stalo, baron Hugel, předpokládaje,
že budu vysvětlovati své texty, o nichž bylo
souzeno, že jsou temné, psal mi: »Chraňte se to
ho: čím více budete chápán, tím více se bude
na vás útočiti!« A když r. 1904. jsem složil Histoire et Dogme na žádost mého milého George
Fonsegriva, abych vyznačil filosofické a histo
rické mezery jisté exegese podle mne vědecky
neudržitelné, psal mi p. Loisy, že jest mým ště
stím, že jsem ještě skoro zcela nevydán. Nuže,
nikdy jsem opravdu neuvěřil, že by tomu tak
bylo; nikdy jsem s ničím takovým neexperimentoval; ba pravý opak jest pravda. Až na dvě
nebo tři výjimky vždy jsem toho dosáhl, že jsem
byl správně pochopen i předem prohlášenými
odpůrci. A ze stran největší oposice setkal jsem
se s mnohými důkazy toho, co na mezinárodním
kongresu učenců katolických v Mnichově mi
pravil P. Le Bachelet, jeden z mých kritiků, s
nímž jsem celých pět hodin o tom hovořil: Stačí
úplně vás pochopiti, aby byl člověk s vámi za
jedno, a využiju první příležitosti, abych dosvěd
čil, že jste mne na celé čáře uspokojil.
55

— Vypravujte mi, prosím vás, trochu podrob
něji tuto historii, která jest zcela ke cti lidstva...
filosofického, a začněte tím, jak jste byl přijat
na Sorbonně, neboť o tom váš přítel Wehrlé, ač
nám podal chutná sousta poučení, jistě nám ne
řekl všechno.

— Když v předvečer hájení these ve středu 7.
června 1893 jsem přijel do Paříže, abych vyko
nal oficiální návštěvy u svých soudců, můj mistr
Boutroux, který sám četl rukopis a obstaral
imprimatur, svěřil se mi, že si uhnal svým schvá
lením věci tak divoké krvavé výčitky: někteří
z jeho kolegů (jež bude lépe, viďte, nejmenovati) byli tolik rozjitřeni četbou mé nepředvídané
these, že musel, jak mi pravil, každého osobně
vyhledati, dříve než hájení začne, aby se mohli
vyhubovati v soukromí a do veřejného zasedání
aby už přišli trochu splasklí. Abych byl ještě
určitěji poučen o jejich stížnostech, vybídl mne,
abych navštívil předem jeho přítele Henri Ma
riona, jenž prý bude velmi blahosklonný a dá
mi užitečné rady! Henri Marion divě se ostatně,
že jsem připravil svou thesi, aniž byl o ní zpra
ven, dal mi poloúředně, jako ozvěnu toho, co
slyšel, tuto otázku, na kterou jsem daleko ne
byl připraven: »To bychom rádi věděli; jste sa
motář, jste divoch? nebo snad mluvčí, ba snad
strůjce a podněcovatel válečného tažení, smlu
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veného proti pojetí, jaké my tady máme o filo
sofii a o její úloze?« Podle mého překvapení,
jež nebylo líčeno, viděl snadně, že jsem byl mé
ně než divoch, že jsem byl prosťáček, nevinná
duše. A ověnčil mne květy pascalskými, nejen
doma v bytě, ale i u veřejném sezení: čímž si
i on utržil, jak mi pravil potom, když jsem mu
šel děkovati, tvrdých výčitek: »Dáte-li Vzneše
né našim nepřátelům, jaké chvály uchováte na
šim přátelům?« A omlouvaje se, že vskutku užil
tohoto nemístného epitheta, dodal s jedním z
těch svých roztomilých a střízlivých úsměvů, jež
měl v obyčeji: »Vidíte, že Boutroux a já jsme již
vašimi mučedníky!«
Celkem ostatně jednohlasnost soudců mi byla
úředně příznivá. Ale všichni tím neodzbrojili;
hned jsem to zpozoroval, když pln důvěry v
správný chod věcí, tedy stále prosťáček, konal
jsem svou povinnost a jsa jednou doktorem, před
stavil jsem se chefu vyššího Vyučování. Pan chef
měl tuze nachvat, nenabídl mi ani židli, a když
jsem mu přednesl svou žádost o místo na někte
ré Fakultě, suše odpověděl, že podle toho, jak
jsem se zachoval k filosofii, upíraje jí jakouko
liv vlastní hodnotu a jakoukoliv racionální au
tonomii, dospěv tak k čirému a výlučnému sur
naturalismu, jeho »odpovědnost veřejného čini
tele« mu nedovoluje, aby mi nějakou universit
ní stolici propůjčil. Protestoval jsem proti to
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muto nesprávnému výkladu; tvrdil jsem, že jsem
byl dalek toho, abych zúžoval pole a svobodu
filosofickou, že jsem se naopak přičinil, abych
filosofii, a to methodou filosofickou, restituoval
a přivedl opět ke cti nejvyšší pásmo jejího při
rozeného území pátracího; takže jsa žádostiv
učiniti filosofům vyšší a příliš opuštěné patro
budovy obyvatelným, nezrušil jsem je, že jsem
chtěl naopak upevniti přízemní podezdívky, což
jest nutné, aby se stavba nesřítila, aby pak by
lo možno vystoupiti výše a rozhlížetí se do vět
ších dálek. Marně jsem se namáhal. S panem
chefem jsem nepohnul, a tak měl jsem několik
měsíců nedobrovolnou dovolenou. Po opětovné
žádosti o nějakou štaci bylo mi nabídnuto, abych
šel vyučovati...historii...na střední školu v A
valonu. Odpověděl jsem, že takového místa ne
jsem hoden, nejsa na ně dosti kvalifikován! Ale
tu la Revue de Métaphysique ve svém doplňku
z listopadu 1894. začíná mne sama vykládati,
a poťouchle mi oznamovati, že u ní, »mezi ob
hájci Rozumu a Immanence tato nauka čiré
transcendence nalezne vždy zdvořilé, ale rozhod
né odpůrce«. Zasáhl jsem a napsal jsem hlavní
mu redaktoru i recensentovi též zdvořilé listy.
Najednou obrátili. S krásnou spravedlností u
znali oprávněnost mé posice filosofa na celé čá
ře. Od té chvíle u nejpovolanějších znalců byl
jsem ve cti. První z nich, Xavier Léon, o němž
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není možno mluviti bez pohnutí a bez obdivu,
dosvědčuje mi přízeň, která se stala vzácným
přátelstvím. Ve svém pronikavém porozumění
životu a duchu Léon Brunschvicg mi věnoval ně
kolik řádek na přivítanou do toho panství duší,
jež se ctí a se milují, i když na poli idejí spolu
zápasí. Měl jsem tedy intelektuální příbytek ta
ké tam, kde jsem si ho přál paradoxálně naléz
ti, aby se dílo otevřeně a vážně vysvětlovalo,
aby se věci a pravdy sbližovaly, aby se spolu
pracovalo byť i za cenu bojů, jež oživují život
ducha.

Mezitím začínal jako velmi mladý ministr veřej
ného Vyučování Raimond Poincaré. Jeho brat
ranec Boutroux seznámil ho s mým případem a
požádal mne, abych mu poslal ľAction. Pan mi
nistr mi laskavě napsal vlastní rukou několik
povzbuzujících slov, a dal asi nějaké pokyny
Správě vyššího Vyučování. A tak jsem se dostal
zase k panu chefovi do ulice Grenelle. Tento
krát mi nabídl židli (Oh! naděje universitní sto
lice!). Řekl mi, že se řádně informoval, že moje
výklady byly uspokojující. Nic prý již nepřeká
ží, tak vrkal dále, mému jmenování a doporu
čení panu ministrovi (Podivte se přece tomu již,
jímž bylo naznačeno moje obrácení). Po dvou
letech čekání zaujal jsem místo v universitní ro
dině, kde od té doby nesetkal jsem se u svých
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kolegů a zvláště u filosofů než se srdečností a
velkou pozorností. Po nějakém čase poslal jsem
svou thesi s uctivým věnováním jednomu pro
fesorovi Fakulty; ten mi odpověděl, že taková
kniha zneuctívá můj charakter. Nemohl jsem poznati pravý důvod tohoto úsudku, jenž se mi
někdy zdál trochu přísný: ale poznenáhlu mu
sel jsem si zvykati na hrubší překvapení a pře
máhati duševní úzkosti, od nichž rač Bůh ucho
vati ty, kteří mi je způsobovali. A aby nic ne
chybělo mé spokojenosti, vláda a její úředni
ctvo, nedbajíce děkana, tak šlechetného vůči
mně, jak jen mohl býti člověk tak vysokého vě
domí, jímž jest Louis Ducros, vláda a její úřed
nictvo, asi se dohadujíc, že bych nerad ukřivdil
některému kolegovi, a že jsem byl dosti zaměst
nán tažením svého vozu, který ze 6 ročních cho
vanců na začátku obsahoval jich ke konci 67,
uctivě se zachoval k pokorné zdlouhavosti ka
riéry, v níž 46 let 3 měsíce služby nedospělo k
první třídě mého úřadu.
— A tak jste vyhrál pokojnou bitvu nad tím, co
jste pojmenoval svou levicí. Ale na pravici se za
to boj přiostřil, ocitl jste se v prudkém ohni a
hnala se i bouře s blesky a hromy.

— Nic takového se nedělo. Nebo aspoň zcela ji
nak, než se tak rádo často vypravuje. Pozne
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náhlu svítá s té i oné strany, A stížnosti a ape
lace .brzy utichly, neboť si s obou stran odpo
rovaly. Na levici mne obviňovali, že neuchová
vám částku člověkovu a všechno surnaturalisu
ju. Z pravice mi zprvu vytýkali, že neuchová
vám částku Boha a že všechno naturalisuju, i
milost a řád nadpřirozený. Nuže, nic výslovněji
opačné mému úmyslu. Neboť snažil jsem se u
držeti, projeviti v celé jejich šíři obě ty částky,
— bez jakéhokoliv zříkání se rozumu, jenž ucho
vává své právo pohledu a svou povinnost spo
lupráce až k vrcholům, kde svatý Jan z Kříže
mluví o naší činné passivitě, — bez jakéhoko
liv zasahování na půdu theologickou, protože
transcendentno může spolupronikati náš život
a státi se immanentním naší činnosti, uchováva
jíc celou svou povahu darmo daného a podle
pravdy řečeno, nezpřírodnitelného.
Prvním mohl jsem říci: zdá se !mi, že vám prokazuju službu tím, že připravuju duchy a vám
samotným připomáhám, abyste mohli u nich u
platniti svůj program úcty k věrám nábožen
ským. Druhým jsem mohl říci: aby přijetí víry
bylo svobodné a rozumné, rationabile obsequi
um, jak správně učíte, aby samy stavy mystické
uchovaly lidský ráz, aby náš osobní a univer
sální osud dovolil skutečnou jednotu, aby se pa
prsek myšlenky a vůle vplížil všude a vnutil
sluchu všech duchů problém náboženský v je
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ho formě nejpositivnější a nejintegrálnější, V tom
se nemohu sraziti než s těmi, kteří chtějí, buď
aby náboženství nebylo lidské, buď aby člověk
a filosof nemohli se zabývati náboženskou otáz
kou v celé plnosti naší odpovědnosti.
— Přes všechny vaše výklady netrvají mnohé
neurčitosti v duchu těch zvláště, kteří se nemohli
utéci k vašim spisům, většinou rozebraným ne
bo rozptýleným po revuích, jež nemožno již ni
kde dostati ?
Kterým příčinám přisuzujete tuto trvalou nedů
věru ?

— Aniž bych tu mohl podati byť jen prostý ná
črtek duchovní krise, která štve proti sobě, jak
se dnes říká, dvě mentality neskonale složité
(a za tento rok konflikt ten se nejen přiostřil,
ale stal se také zřetelnějším), upozorňuju vás
aspoň na slovní dvojsmyslnost (nejasnost, ne
určitost), která bezpochyby přispěla k nespra
vedlnostem, jimiž jsem tolik trpěl. Slovo čin
nost, jehož si nevšímala žádná filosofická tra
dice, doznalo od 1893 neobyčejného rozvoje. Za
tím co pro mne vyvolávalo ideu jistého dovr
šení, jisté dokonalosti zároveň formální i reální,
uvedení v činnost (aktualisace) všech mohutno
stí, myšlenky o myšlence, která žije, vtěluje se
do světla a plodnosti, hle jak, v opak pojmům
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tradicionální filosofie, postavili ji proti poznání,
proti kontemplaci, která jest nejvyšší a nejpl
nější formou činnosti, aby z ní učinili synony
mum slepého popudu, podvědomého instinktu,
prostého životního vzmachu, ba i hrubé iniciati
vy. Není přece mou chybou, jestliže se takové
zmatky svéhlavě páchaly. A právě proto, že
jsem se ocitl mezi dvěma protivnými tábory, ve
strašném pásmu bitevní linie, no man’s land,
kde nic živého se ani neukázalo, chtěli mne,
často snad z omluvitelného omylu (nedorozumě
ní) jako zrádce nebo jako přeběhlíka zastřeli
li. Stalo se jen zázrakem, že jsem ještě živ.
Vzbuzujete ve mně naději právě svým zákro
kem, že si toho začínají všímati, — jak si toho
povšiml hned od počátku kardinál Mercier, je
hož vzácné listy uchovávám, zvláště jeden, v
němž s neobyčejnou skromností mi dával prohlédnouti a posouditi náčrtek řeči, kterou měl
pronésti v Akademii Belgické pod výrazným
titulem K Jednotě, a v níž se činil mým vykla
datelem — jak si toho povšiml ještě dříve zna
menitý theolog P. Beaudoin, socius generála do
minikánů, který četl Action ve vývěsných ar
ších korektur, povzbuzoval mne v mém úsilí, a
svou rukou vepsal tam poznámku, a přesněji
vyjádřil, co já jen naznačoval, že máme-li správ
nou myšlenku o nadpřirozenu, není se čeho bá
ti ani od něho pro filosofii, ani od filosofie pro
ně.
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— Rád bych však přece, abyste se příliš neutě
šoval. Znám vaše horlivé nepřátele. Dovolte mi
tedy, abych neustoupil; neboť jasnosti jest méně
dosaženo, než si myslíte. Bezpochyby si vzpome
nete na význačné anekdoty, aby byly upevněny
některé body toho, co se zvyklo nazývati „zále
žitostí Činnosti“.

— Je jich příliš; čekal jsem, že mi prominete
tuto stránku historie. Konečně, když na tom
lpíte ..,
— Ano, řekněte mi, co třeba mysleti o trvalých
pověstech, že Action jistě bude odsouzeno, nebo
alespoň staženo z obchodu, nebo to, že jste byl
požádán, aby nebylo znova vydáno, a vy abyste
přestal psáti.

— Čiré výmysly. Ale když to tolik na mne vy
máháte, přičiním se rád z lásky k Pravdě a
k Autoritě, usvědčiti zase jednou ze lži tyto le
gendy.
Nikoliv, nikdy jsem nedostal žádnou výtku ani
napomenutí od žádného představitele Církve
učící; ani sebe menší radu, abych umlkl nebo
abych něco odložil na dobu pozdější. ĽAction,
— přes nedůvěru vydavatelovu, jehož úsměvu
nezapomenu, když jsem ho žádal, aby se tisklo
750 svazků, neboť titul i věc sama se mu zdály
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podezřelými, a když on chtěl se omeziti na 500
i méně (jeden z mých známých mi prorokoval,
že se neprodá ani 50 výtisků), — Action byl ro
zebrán normálně ani ne za dvě léta. Ostatně
vydání muselo býti odloženo, abych mohl kni
hu doplniti úvahami, vznícenými při hájení této
pře, čímž 90 stránek bylo pozměněno přídavky
k thesi vlastní. A těch 750 exemplářů bylo tak
málo staženo z obchodu, kam byly dány 3. li
stopadu 1893. (v týž den kdy Spinoza Delbosův,
a kdy Výchova Vůle od Payota), že v září 1895
jeden z mých studujících v Liliu, ted můj pří
tel Lucien Lallement, dnes profesor v Nogent-leRotronu, psal mi, že právě koupil ve skladě po
slední výtisk.
— Jelikož není kouře bez ohně, není-liž pravda,
že jste byl udáván, že jste se musel míti na po
zoru, že jste byl zdržován hrozbami ? To se mi
zdá zajímavou stránkou historické psychologie
a bylo by poučno to poznati ?

— Co se týká ohně a pohrůžek, velmi mne o
pravdu dojalo, když mi do očí bylo řečeno, že
by mne upálili, kdyby k tomu měli moc. Du
hem mne vybídl, abych navštívil a tak uklid
nil jistou horlivou osobnost, která pro svůj zdra
votní stav nemohla studovati a se učiti, ale mo
hla horovati a se vzněcovati; ta mi domlouvala
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skoro těmito slovy: Pane, nečetl jsem od vás
ani řádky. Ale vím, že nejste za jedno s naší
naukou; protože nauka ta jest pravým absolut
nem, můžete bytí jen ve falešném absolutnu.
Jestliže jste tedy nezapomněl, co jste učil a psal,
aby se mohlo s naší školou začíti u vás ab ovo,
lituji, že nemám k ruce světskou moc, k zapá
lení hranice. (A bylo to řečeno bez úsměvu!) —
Z jiného setkání, méně tragického, jsem poznal
skoro v téže době, že se proti mně potají cosi
chystalo: na prahu Sorbony, zrovna u jednoho
křídla dveří do ulice des Ecoles (Školské) nara
zil jsem jednoho dne na výborného řeholníka,
přítele mé rodiny, který, zachvácen jsa tímto
nárazem, obrací se na můj pozdrav, poznává
mne a zastavuje mne tímto výkřikem, vychá
zejícím ze srdce dojatého mým stavem: »Milý
pane, podrobíte se, není-liž pravda, až budete
odsouzen?« — »To vy jste mne udal«, povídám
mu jemně, ale tonem člověka jistého si svou
věcí, — »Jak to víte?« odvětil všecek zaražen.
Lev XIII., jehož kardinál Perraud a P. Lepidi,
censor v papežském paláci (jenž důvěřivou do
brotu vůči mně uchoval si až do svého posled
ního dne) seznámili s mou věcí, dal odpověděti
kardinálem Rampollou, že je třeba ponechati
filosofům právo hledati, nebezpečí klamati se,
a podle potřeby i čas k tomu, aby si své omyly
zase spravili. Na začátku r. 1895 tento veliký
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Velekněz mne přijal otcovsky v audiencí, při
níž mne napomínal, jen abych dále učil »dobré
filosofii« (buone philosophie), bez jakékoliv vý
tky, ba ani nejmenoval thomism (který mu byl
přece tak drahý), protože byl té zásady, že se
má ctíti oprávněná různost škol a spasitelná
svoboda iniciativ.
— Nestalo se však později, ve chvíli modernistic
ké krise, že se podezření sesílila, že se stala útoč
nější, takže se myslelo s jakousi pravděpodob
ností na vaši methodu a přímo že se ukazovalo
na vaši knihu ?

—Tady zase, tady zvláště záleží na tom, aby
chom byli přesni, a abychom nemátli zelanti s
docentes, ani ducha školy s duchem Církve. En
cyklika Pascendi rozeznává tři smysly sporné
ho slova Immanence. Dva z těchto smyslů jsou
odsouzeny, ten který se vztahuje na nauku immanentnistní, ten, jenž označuje methodu, trou
fající si vyvoditi z přírody i nadpřirozeno. Třetí
smysl tohoto významu týká se přítomnosti v
nás jisté milosti buď předcházející nebo inhabitantní, bez níž nemůžeme nic v řádu víry a spá
sy, a kterou zahrnuje každé obrácení, každý
život křesťanský: vlitá do nejhlubšího nitra na
ší »immanence«, jest vždy jen shora, desursum.
A tento význam slova immanence není jenom
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oprávněný a tradicionální; nemůže býti zneuznáván beztrestně. Právě tohoto posledního smy
slu jsem použil, tak jako ho použil kardinál Dechamps, jak to ukázal jeden rozhodný článek v
Dictionnaire ď Apologétique (I. édition) a mno
ho jiných věrných výkladů, takových jako dra
hocenná objasnění P. Laberthonnièra, kanovní
ka François Malleta a silná studie J, Wehrlé
o methodě, které jsem užil.
Přes to, když neutuchaly žaloby, jimiž trpěli i
moji příbuzní, arcibiskup Aix-ský, Mgr Bonne
foy využil jedné cesty do Říma, aby se otázal
přímo Pia X, co souditi o mém učení: v dlou
hém vlastnoručním listě, který jsem mohl celý
uveřejniti, jak mne k tomu plně opravňoval
(s čím jsem až dosavád odkládal), Mgr Aix-ský
v tomto dokumentu, jehož autografický text mo
hu vám ukázati, splňuje příkaz, který mu pa
pež uložil, »Mluvil jsem, tak mi píše, o podezří
vání, jímž mnozí snaží se překážeti vašemu u
čení, a hodlal jsem v tom smyslu pokračovati,
když Svatý Otec k mé a jistě i k vaší radosti
pronesl toto slovo svrchované hodnoty: Jsem
jist jeho pravověrností; ukládám vám, abyste
mu to řekL« (Jedná se opravdu, ať jistí lidé bu
dou mluviti cokoliv, o »učení« a nejen o osobu).
— Konečně 5. května 1924 v audienci u Pia XI,
jemuž jsem před tím poslal s věnováním svou
studii o Leonu Ollé-Laprune-ovi, a jenž mi po
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děkoval kardinálem Gasparrim vydávaje po
chvalné svědectví bez výhrady »tomu filosofo
vi dobře známému«, uslyšel jsem osobně od Nej
vyššího Velekněze před věhlasnými svědky to
to přání: »Kéž se vaši studující inspirují vaším
duchem!«
Nemusím se tedy příliš rozčilovati, když v jed
nom konkursu apologetiky byla udělena první
cena memoaru, v němž jsem byl představen ja
ko horší pro Církev než Luther, nebo když ji
stý theolog prohlašuje, že kdybych byl věrný,
jak se říká, byl bych už dávno odvolal své blu
dy: nejzajímavějším při tom jest, že tento cen
sor, když jsem se s ním setkal na jednom kong
resu, vydal mi samovolně svědectví, že, co on
jen zná, mnoho mladých lidí jen mně má co dě
kovati, že uchovali svou víru a své povolání;
a když připomenuv mu, co kdysi řekl, s pohnu
tím jsem ho prosil, aby byl tak laskav a nazna
čil mi, které věty bych měl podle něho odvo
lati, nedostal jsem odpovědi!
— Snad se obrátil k vaší myšlence. Ale což jste
mi, přes tento svůj optimism, nesdělil, že jsou
aspoň „tři nebo čtyři výjimky“, jež by vás měly
rmoutiti ?

— Jste nemilosrdný. Ano bolelo mne, když jsem
zjišťoval u některých rozrušující umíněnost v
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omylech, jichž se jakoby naschvál dopouštěli,
v nesprávných citátech, jichž se svéhlavě přidr
žovali, v převracování nejen věcí literárních a
filosofických, ale i slovních a gramatikálních:
takže zbožný Mgr Bonnefoy ulevil si přede mnou
jednou takovouto otázkou: »Jak tomu rozuměti,
když tito kněží, zúčastňující se dnes těchto ne
přátelských projevů a vážných nespravedlností,
zítra, aniž co odvolali, aniž co napravili, mo
hou přistoupiti k svatému oltáři?« Velmi upřím
ně mohl jsem ho upokojiti dosvědčuje mu, že
duch systémový, spojený s nejnespornější hor
livostí, stačí k vysvětlení těchto nepravidelno
stí, jejichž zhoubný účinek na jisté jemnější du
še, běda, nemohl jsem zapuditi. Ale opakuju,
jsou to případy výjimečné a čím dál tím řidčí.
A když by takové postupy zmizely, zničím do
pisy a látku, která by illustrovala nové vydání
Logiky Port-Royalu, doplňované ve spolupráci
Maritainem a Goblotem.
Ostatně ten, jenž první, chtěje, jak říkal, po
trestati domýšlivost mládeže, vynesl obvinění,
z nichž vzešla všechna ostatní, později po delší
rozmluvě se mnou, svůj omyl odvolal; a aby mi
podal důkaz svého spravedlivého smýšlení, stáhl
z oběhu zvláštní vydání tohoto »trestného« člán
ku. Dosvědčuje mi to jeho vlastnoruční dopis.
— Proč jste od té doby nevydal znova Action
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a jiné spisy, rozebrané tak, že na trhu knihkupec
kém, myslím, skoro žádné z vašich děl se neob
jevuje? Toto prodlužované mlčení není přece
schvální koketérií, jako by vás bavilo, když vidí
te, že se prodává exemplář vaší these za 2000
franků, a stejně i váš List o methodě Filosofie
ve studiu náboženského problému. Je v tom
úmysl, výpočet ?

— Žádný výpočet! Ostatně, je-li nesnadno shle
dati se s mými rozptýlenými essaiemi (čímž se
dopřává volného pole nesprávným výkladům),
myslím, že zbývá ještě u Blouda několik exem
plářů tří nejnovějších, Leon Ollé-Laprune, pak
Procès de l’intelligence, v němž jsem spolupra
covníkem, abych pomohl dobýti vítězství při,
kterou falešní přátelé nedávno zostudili, koneč
ně Problème de la Mystique, kde kladu důraz
na filosofický vzhled lidské přípravy a lidské
spolupůsobnosti, ,aby se určila tím lépe povaha
vlitých milostí.
Pravé vysvětlení mých odkladů je zcela pro
sté: pominu mlčením chatrné zdraví a práce
svého stavu, jest mi však odporné úsilí, jež se
mi zdá umělé a nepřirozené, úsilí, jímž by se
měla upevniti a rozhlašovati myšlenka, která
snažíc se, běda, přes to, že se jí to tak těžko
daří, býti integrální, stále pozoruje, že břeh, k
němuž doufala přistáti, stále jakoby couval do
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dálky, »tam na onen svět«. Kdybych byl nemu
sel k vůli životní dráze vydati Action a tak u
činiti z tohoto úryvku jen tak tak načrtnutého
školské cvičení, myslím, že tato kniha, nebo ra
ději tato kapitola nebyla by ještě spatřila světlo
světa.
Jest neštěstím, když se domnívali v ní odkrýti
úplnou nauku, »Summu«, jak mí ji vyčítal žer
tovně Alfred Espinas, v »přátelské vzpomínce«
na pomoc, kterou jsem ho jako dítě zahrnovali
když připravoval vlastní thesi o Společnostech
živočichů, a když jsem si prohlížel znalecky ko
lonie mšic našich růžových keřů »Sláva Dijonu«: tehdy myslel, že to bude mé povolání! Vždy
mne potají dráždí a posuzuje, když slyším nebo
čtu cedulku, kterou na mne lepí: »Filosofie Čin
nosti«. Proč konečně naříkat? Neboť kdybych
byl vydal prvně, jak to bylo možno a snad opa
trné pro začátek, svou studií, na níž pracuju od
začátku, o Myšlence, nebo o Bytí, již jsem ne
přestal přežvykovati, nebyli by mne bývali po
ctili jiným plakátem? Mým snem by bylo bý
valo, aby byla vyšla zároveň čtyři díla solidár
ní, trilogie: Myšlenka, Bytí, Činnost, doplněné
knihou velmi rozdílnou a přece v souvislosti s
ostatními, o Duchu křesťanském, bez ujmy čtyř
nebo pěti svazků ukázek, vzorků a justifikací
psychologických, esthetických, exegetických, epistemologických, sociologických ... Smějte se
72

mi trochu, neboť jsem doufal realisovati tento
sen in extremis, a jenom in extremís! Což není
normální, aby filosofie byla plodem stáří, ja
kýmsi testamentem, poselstvím věčnosti, podle
přání Platonova a Spinozova? Se svým magi
ckým darem dohadující se sympatie Maurice
Barrès při své poslední návštěvě v Aixu, vyptá
val se, jak tomu jest s mými příštími díly. —
»Budou asi pohrobní«, odpověděl jsem. A s ú
směvem, jenž tolik říkal, Barrès dodal: »To jsem
předpokládal«.
— Prostý žert, viďte ? Ale když už bychom před
pokládali, že tomu tak bude, není-liž to o důvod
více, abych se ucházel o několik důvěrností o va
šich meditacích předhrobních a záhrobních ? Či
jsou tak cizí věcem přítomným a lidským zá
jmům na tomto světě?

— Právě naopak! Co postrádá zajímavosti, to
budou spíše všechny tyto retrospektivy, k nimž
k mému zahanbení mne přimělo kouzlo vašich
výpadů, ač nemám ani trochu chuti k tomu,abych
ohlížeje se nazpět byl ztrestán jako žena Lotova;
snažím se spíše uvésti ve skutek názor svatého
Pavla, pouštěje za sebe, co patří dozadu a smě
řuje k cíli, který jest vpředu a nad námi! Ale
nezdá se vám, že tento kabinet, příliš plný knih
a papíru, je špatným prostředím našich hovorů?
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K účelu té vaší »Hodinky«, kterou jsme již pře
kročili o sto minut, nedovolil byste, abych vás
provedl pravou provencalskou přírodou, do ú
tulku, jak tu má každý dobrý Aixan v některém
zákoutí, mezi levandulí a dymiánem, v lehkém
stínu oliv a pinií Alepských: k životu v nyněj
ším světě plném nepřátel je třeba »bastidonu«
(srub i letohrádek).
Ten můj navštívilo již tolik mých přátel, může
se však pochlubiti i návštěvou slavných mužů
i žen: bude mi velkým potěšením, když budu
moci k nim připojití i vaši vzpomínku! Mgr Bon
nefoy rád sem zavítal s naším dobrým a tolik
želaným kanovníkem Malletem, jenž nikdy ne
dovolil mé důvěře slábnouti. Henri Bremond mi
vyčítá, že tu pěstuju příliš trnitých a symboli
ckých kaktusů, a dělal, jakoby se ošklivostí před
nimi osykoval, jako by duch jeho špatně rostl,
a jakoby se neradoval se mnou, když slunce
začne pražit, a tyto rostlinky, lačné tepla a spo
kojující se nejvyschlejším suchoparem, přece
svěže žijí a sympaticky si přichvalují své hube
né životní podmínky. Běda! snažili jsme se tu
spolu zadržeti ubohého Tyrrella a ochrániti ho
od srázných svahů propasti, kam ho strhovala
jeho dialektická myšlenka a jeho první ideolo
gické utváření, jež ho hnalo k výstředním de
dukcím hned jak začal s konceptualisovaný
mi výpůjčkami; neboť chtěje násilím využiti sou
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dobně rozdílných přínosů, jež odtrhl od jejich
konkrétní příslušnosti a od jejich reálního smy
slu, nemohl jinak než sraziti se s fakty a pojmy,
s historií, dogmatikou a vírou, jež jsou sice na
téže pojmové rovině, ale v oposicích. Tím se za
pletl do nepřekonatelných konfliktů, z nichž se
již nevymotal.
Kolik však také vzpomínek povznášejících, nad
nimiž bdí černý plamen jehlancovitých cypřišů,
vzpírající myšlenku přímo vzhůru!
Pochutnával jsem si tam na průzračné upřímno
sti a věrnosti Leonarda Constanta, na jeho od
vážné přímosti, právě tak jako na ctnostech
Paula Archambaulta, jehož neodvislosti a pro
nikavosti se obdivuju. Kolik ušlechtilých mla
dých lidí vstává tam pro mne z mrtvých, když
dříve vydali svůj život za Francii a k službě
ducha, nebo žijících pro tytéž posvátné věci. —
Občas se tam shromažďují ti, kdož založili »Fé
dération des Alpes et de Provence«, aby stu
dovali intelektuální problémy, které je připra
vovaly k spolupráci na Semaines Sociales de
France. — Navštívili mne tam někteří z těch,
kdož jsou účastni mladé a bujaré Société d’Etu
des Philosophiques du Sud-Est, nejnověji zalo
žené v Marseilli z podnětu a za předsednictví
jednoho z našich nejnadanějších bývalých stu
dujících, průmyslníka-filosofa Gastona Bergera,
jemuž při tom pomáhají moji přátelé abbé Ray
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mond Bourgarel, Henri Urtin, které jejich mrav
ní ušlechtilost činí tak poutavými, a dvacet ji
ných.
Přicházeli tam také, spojovali tam v jednotu své
myšlenky a uzrávali k svým záměrům mnozí
z mladých mužů, kteří pravě letos (ve vydava
telstvu Spes, tedy u firmy dobré věštby!) pod
nikli »revue de doctrine et ďaction«, pod tím
to prostým a tak obnošeným titulem, který v
jejich rukou se zdá novým a odvážným: »PO
LITIQUE«: průkopníci budoucnosti, kteří, ne
ohroženější než některý vzduchoplavec, zdají
se mi způsobilými k tomu, aby přeletěli... Ti
chý okeán!
Pojďte tedy, prosím vás, k tomuto srubu de la
Nacelle (Lodičky). V této roční době září všu
de skvělost rodícího se léta. Na pahorku pro
stírají kručinky své zlaté koberce a vanutí mi
strálu, který se zdvihá, přinese nám dech té drs
né a chvějné Provence, kterou moje krajanka,
paní de Sévigné, jmenuje »navoněnou chuďaskou«. Bude nám tam lépe než v této staré bu
dově Gallifetově, abychom dále rozprávěli o u
mění, myšlence a bytí!
— Ale příliš zle nám tady nebylo; neboť vedle
knih a papírů váš kabinet skýtá již v kouzelné u
sebranosti tohoto dřímajícího města, odpočinek
zeleně. A pak na člověka, jemuž bylo kladeno
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za vinu, že je příliš moderní, zdá se mi, že si li
bujete v starožitnostech a stylovém nábytku!Nádavkem k tomu na filosofa, jemuž se vytýká, že
příliš velké místo dopřává askesi a mystice, zdá
te se ještě více milovali přírodu a život! Což
mne ostatně těší, neboť tak snadno doufám, že
mi poskytnete teď některé ze svých náhledů
o esthetice.

— Ale nikoliv bez přísných podmínek!
Budeme-li chtíti přímo skrze umění a literaturu
přistoupiti více k vědě reálna, totiž konretna,
neboť individuální zvláštnosti nesou v sobě pří
tomnost a hodnotu universálna, (jak jsme již
naznačili, abychom překonali symbolism, v němž
umění by nás uvěznilo, kdyby si troufalo žíti
odděleně), nestačí ani uspokojení intuitivní a
úryvkové, tím méně pak obecné theorie a me
tafysické konstrukce. Ovšem že jest možno způ
sobem přímým a trochu dětským libovati si v
těchto uměleckých předmětech, v těchto sta
rých věcech, protože nesou v sobě tolik myšle
nek, života ještě tklivého a tetelícího se minu
lými dojmy, mnoho moudrých nápovědí (návo
dů); bezpochyby že je také možno přílnouti k
těmto bylinám, z nichž každá má svou fysiognomii, svou nákažlivou radost i z toho, že tak ži
voří, když přece tolik milují světlo a čistotu,
jsouce tak rádkyněmi trpělivosti a mlčení. Ale
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neskonale více třeba nalézti v přírodě a umě
ní než tento diletantism nebo tento anthropo
morfism. Jinak bych byl velmi povděčen sur
realismu, že povstal proti zneužívání myšlenky
pojmové, života industrialisovaného v řadě, li
teratury mimetičké a všech nedokrevných ide
ologií, kdyby byl tím, co jeho jméno zamýšlí
znamenati, a kdyby, místo aby nás snižoval pod
lidstvo a věci pod jejich realitu, pomáhal nám
ověřiti slovo Pascalovo: člověk jest každá pří
roda; což táké znamená, že příroda jest všecka
vyznačena a březí jistým realismem duchovním,
kde každá bytost má poskytnouti svou hlubo
kou a jedinou notu (známku, tón, znamení, po
znamenání), pravdivou a krásnou o sobě, singu
lariter, krásnější a reálnější ještě v symfonické
jednotě celkového koncertu. Vzpomeňte si ta
dy na našich sedm minut v Clot des Cavales!
Tato authentická věda reálna, kterou přes to
lik pohrom filosofie vždy, měla na zřeteli, a k
níž naše generace dychtí tolika novými cestami,
jest jakoby chráněna mnoha zámky ; aby se však
do ní vstoupilo, nestačí otevřití jeden nebo dí
vati se klíčovou dírkou některých druhých; je
třeba všechny methodicky zvládnouti, aniž by
jediný byl opomenut, a to v pořádku, jak toho
samy vyžadují, a každý klíčem, který mu pří
sluší. Z těchto nezbytných klíčů, jimiž možno
přistoupiti k realitě, umění, jemuž by se křivdi
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lo, kdyby se v něm viděl jakýsi episodický lu
xus, když přece se objevuje i v útrobách lid
stva předhistorického, jest jedním z nich, ale
ne jinak než jedním (tedy jest více a méně než
symbolem), jak jsou na nestejných stupních vě
da positivní, poesie, dobře chápaná metafysika,
askese, ba i mystika s jistými výhradami, bez
nichž bychom se vydávali v nebezpečí, že bu
deme mysleti, jako bychom už vešli do svatyně
svatých, zatím co jsme teprve překročili prah
předsíně.
Ale zapomínám, že nás čeká spolehlivý šofér
(realistní umělec pohybu, velmi klasický bás
ník rychlostí). Již není tak horko. Budeme pokračovati ve své Hodince v chládku, v barvách
západu, na úpatí srázné hory, kterou na památ
ku zničení Ambronů a Teutonů Provencalci na
zývají Svaté Vítězství: podle Bremonda a mého
děkana Atheňana Clerc-a jest krásnější, »attičtější« než Pentelicos nebo Hymettos!

Kurs čtyřicátýsedmý
v květnu léta Páně 1939.
Filosofického průvodce Maurice Blondela část první.
Z francouzštiny přeložil Josef Florian. Vytiskl V.
Vokolek a syn v Pardubicích. Na skladě u Marty
Florianové ve Staré Říši na Moravě. DEO GRATIAS.

