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II. Na Lodičce

— A tak jsme tady, skoro příliš rychle, v tom va
šem bastidonu Na Lodičce, dobře tak pojmenova
ném: na tomto srázném náspu člověku se zdá, že
jest osvobozen od půdy. Hodí-li se kabinet v Aixu
přemítání, tady kontemplace zdá se zcela spon
tánní. Jaké nádherné obzory! Před touto kraji
nou přirozené stylisovanou linie a světlo zdají se
učiněny myšlenkou, a netřeba vycházeti z pravdy,
abychom byli v kráse.

— Vidím, kam míříte . ..
— Ano, na tomto »pahorku inspirovaném, kde
vane duch« a kde i tlusté kaktusy se tváří vlídně,
doufám, že nebude třeba »kouzel«, abych vyloudil
od vás některé důvěrnosti o tom, co nám připra
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vujete. Zvláště bych rád, to víte, abychom, mlu
vili o otázkách esthetických, jež tak živě zajímají
naše přátely. Tady jeví se na svém místě.

— Rozhodně chcete, abych hrál na všechny své
housle; a já nejsem Ingres! Ale představujeme
si, a některé důvody pro to mluví, že filosof mu
sí býti člověkem všeho umu. Jestli jsme již po
hledli klíčním otvorem zámku esthetiky, nemys
lím přec, že by bylo možno a dobře otevřití jej
první, právě snad proto, že esthetika jest bliž
ší svatyni, a protože se vydáváme v nebezpečí,
že si neprávem namluvíme, jakoby k ní dávala
přímo přístup, zatím co je toliko průchodní sí
ní, nebo čekárnou, souřadnou nebo podřaděnou jiným cestám, jež třeba nezbytně projiti,
abychom dosáhli cíle: na příklad asketiku mám
více na srdci než ji. Ostatně nemám rád tohoto
jména esthetiky, jež vyvolává velmi vratké do
mýšlivosti, ba i nesprávné ideje: neboť neběží
tu zásadně o sensibilitu, přes to,. co etymologie
namlouvá. Ale z druhé strany, jakkoliv umění
má býti intelektuální, nic není odpornějšího, nic
co by více zjalovovalo, než jakási »věda krás
na«, jdoucí za tvůrci a básníky, vodící je jako
dueňa ctnostná děvčata, kantorující je všelija
kými principy nebo pravidly. Jestliže, když se
mluví o esthetice, myslí se na jakýsi druh po
jmové metafysiky nebo superintendance, která
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vychováva umělce a básníky, která je udržuje
v kázní, když třeba, je peskuje a vycinká jim za
nějaké přestupky »proti esthetice«, pak by by
lo lépe slovo to i věc samu škrtnouti a úplně
vymýtiti. Činnost umělecká nebo literární, da
leka jsouc toho, aby se podrobila jhu abstrakcí,
má přispívati k tomu, aby nás od nich osvobo
zovala: to ona, opakuju, razí nám jednu z nejvnikavějších cest uvedení k bytí: to ona, spolu
pracujíc na »vědě zvláštního« a na pokroku, na
zachránění myšlenky konkrétní, snoubí se s pra
vou metafysikou a ji oplodňuje, místo aby byla
podrobena nějaké ideologii. Z toho však vidíte,
že máme ještě před sebou cestu, abychom při
stoupili s užitkem k problémům, jež na vás do
tírají, a o nichž máte tak správné vědomí.

— Jen volte si cestu sám, jen když mi pomůžete
objasnit tyto životní otázky a jen když mi pak po
víte něco o nynějším stavu svých prací.

— Běda, v tom vás asi zklamu, protože by bylo
třeba (a je to nemožno v tak krátké chvíli) ukázati, že všechny itineraria se sbíhají a že každé
otvírá perspektivu, kterou žádné jiné nenahra
zuje. Právě před chvílí vaší chybou a proti své
vůli jako nějaký mlčenlivec, který protrhl jed
nou své hráze, vyprávěl jsem příliš starých
vzpomínek, jež jsem chtěl zamlčeti; teď chybou
83

věcí jsem nucen smlčeti to, co bych rád řekl:
tolik se mi zdá chimérickým vyložiti v 45ti mi
nutách, co pro mne nedozrálo za 45 let, co jsem
z úzkostlivosti nikdy neprojevil svým studují
cím, abych je předčasnými pohledy neodvedl
daleko od přímé cesty. Ale snad mi prokážete
službu svým požadavkem, jako mi prokazuje
službu náhlá a tíživá zkouška mých očí, jež mi
již skoro nedovolují ani čisti, ani psáti. Bez to
hoto brutálního uvědomění (připomenutí, vý
strahy) nebyl bych býval nikdy přišel ke konci
s ustavičnými anketami, stále bych se byl pach
til s mnohonásobnými šetřeními, s ohledáváním
a probadáváním obzorů, jež stále couvaly, a no
vým a novým potvrzováním a dokazováním;
kdežto takto jsem nucen svázati bez odkladu
tuto otýpku, která se zove naukou a tak shrnouti trochu universální pravdu do perspektivy
osobní zkratky; proto jsem se začal v těchto
posledních měsících učiti ošemetnému umění
diktovati a zkouším svízelné úsilí o všeobecnou
mobilisaci svých thesí. Od listopadu do června,
aniž jsem se mohl dostati k nahromaděným po
známkám, přičiňoval isem se, abych zvěděl, zda
tato jednota, již troufám si míti přece v hlavě,
a z níž bych si přál nic nevypustiti, aby nepo
vstaly velké mezery, mohla by se skutečně svě
řiti papíru a učleniti se v souvislý organism
v jeho různých údech. A právě jako se kráčí
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rychleji pod těžším břemenem, tak stůj co stůj
dotáhl jsem s odvážlivostí zoufalství, jež omlou
vá moje neduživost, až posavád šest set velkých
stran: spojité a úplné tkanivo (kanava), do ně
hož však zbývá zapustiti, v kresbě teď již ustá
leně, vlněná vlákna různých barev, dlouho při
pravovaná, aby vydala zamýšlené vzorky. Čá
ka mi tedy dána, že dojdu cíle; ano, ale co to
obětí, protože tolik kontrol, vztahů, literárních
nuancí jest mi ode dneška zakázáno! A tu, hle,
vy nádavkem krutě ode mne požadujete nemož
ný silácký kousek: chcete, abych v způsobě roz
právky a skoro hrou shrnul »literárně« v celek,
který čím dál tím více se rozrůstá do techni
ckých podrobností, a který přes tu trošku pří
nosu nemůže jinak vydatí než těsnou odvislost
částí mezi sebou.
— Míníte tím podobný silácký kousek, který se
vydaří umělci ve zvláštnostech jeho díla, o němž
jste mi pravil, že nám otvírá perspektivu na vě
du reálna i samého zvláštna, a že proto, aby nás
přivedl k tomu universálnímu konkrétnu, v němž
jedině mohou se myšlenka a bytí setkati, zabra
ňuje, abychom nebyli vlákáni do slepých uliček
obecna a individuálna?

— Zajisté, ale filosof se nespokojuje částečnou
tvorbou a nějakým suggestivním pohledem; jest
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ještě něčím jiným než umělcem; snaží se, podle
slova Platonova, býti »vševidoucím«, zachrániti
všechny vzhledy, ba více, obcovati důvěrně pod
těmito způsobami nikoliv s mythy, nýbrž s pod
statným základem bytostí.
K tomuto vidění a k tomuto životu jak jen mož
no integrovaným, k nimž nestačí jen nákres tak
tak načrtnutý nebo nějaká maketa nazdařbůh
slepená, (neboť, přes to, že Descartes tomu ji
nak rozumí, idea činnosti a činnost skutečná
nesmějí se zaměňovati), je třeba přípravy me
thodické, askese, kterou žádný esthetický ne
bo dialektický důmysl nenahradí. Budiž vám te
dy jasno, že se ani nepokusím, abych vám na
značil itinerária, ani ne zkrácená, své filosofi
cké cesty, aniž vám budu vyjmenovávati hostin
ce s krásnými štíty a okázalými vývěsnými ta
bulemi často klamavými, v nichž jsem nocoval
na svých cestách. Všechno, oč se mohu pokusi
ti, je to, že se uteku k některým metaforám ne
bo alegoriím, což bývají stezky nebezpečné ja
ko pěšinky a nadcházky v horách, příční cesty,
jež dobře začínají a často mizíce nikam neve
dou, jež však často také skýtají ty nejkrásnější
výhledy. Omlouvám se předem, budou-li, abych
užil slova svatého Anselma, budou-li podoben
ství, jimiž si hodlám posloužiti, dětská, ne vždy
dosti souladná: právě svou neúplností jsou dobrý
mi dráždidly. Ač tedy nesmíme za nic uváznou
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ti na liteře těchto přirovnání, poslouží přece
k tomu, že budou udržovati ducha v konkrétnu;
budou nás předem chrániti proti samolibostem
spekulace, jež by se spokojila řešeními omnibus;
a zvykajíce nás realisovati naše myšlenky (v tom
smyslu, jaký tomuto nezbytnému slovu po ji
ných a s jinými dávají Newman a Bremond), bu
dou nás cvičiti v tom, co vymáhá reální pozná
ní a mocná, působivá činnost, jež, aniž by se po
zastavovaly střídavě hned u symbolů, hned
u abstrakcí, nedospívají k cíli, leč když vskut
ku všechny požadované podmínky jsou spoje
ny v jedno.
— Budiž! vzdávám se bez přílišné námahy vašim
mythům: a to ještě nebo již je poesie.

— Mnohem méně než poesie, nebo, v každém
případě poesie velmi nečistá, protože jest didak
tičtější než kterákoliv prosa; ale také je to mno
hem více, protože běží o to, nezůstati v podo
benstvích, jako ve světě okouzleném modlami,
nýbrž z nich (z něho) vyjíti, osvoboditi se od po
esie jako od samých idejí (představ), abychom
nastoupili exodus úplnější než vyjití vězňů z je
skyně zjevů. — Suďte o tom skrze tento první
a hrubý obraz, určený k tomu, aby napověděl
přísné požadavky methody, které jsem se po
drobil. Před nesmírným problémem filosofi
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ckým, nebo lépe před nejnesmírnější realitou to
hoto světa, jenž obsahuje myšlenku a samu hi
storii filosofie a jejích slabostí mezi tajemnými
součástkami, z nichž se skládá, jsme jako před
hrozně složitým pásmem (přadenem, motaninou), již přirozeně zamodrchaným, ještě pak ví
ce spletitým umělými zásahy, jimiž jsme se po
koušeli je rozebrati a navíjeti je v klubíčka. Co
dělají obyčejně ti, kdož se zabývají spekulací,
nebo lidé praktičtí? Jdou po niti, až kam mo
hou. A dostanou se vždy o kousek dále, více
nebo méně, aniž víme přesně proč. A každý
s vítězným jásotem, jako by mu příroda dávala
za pravdu, chlubě se délkou nití, již se mu po
dařilo uvolniti nejspíše, až na povinnost, že mu
sí také popustiti druhým, kteří táhnou ze své
strany. Neboť jestliže uzlíky, jež se tvoří, zdají
se,. na způsob konceptů, skýtati jistý odpor,
o němž se myslí, že se mohou pokládati za vý
chodisko nebo za těžiště, nejsou to přece než
nepravé přestávky v zákulisí, domnělé opory,
jež nestálost slov vždy dvojsmyslných a dialekti
cká nebo praktická obratnost všelijakým posu
nováním vždy dovedou přemístiti. Ale čeho se
konec konců vlastně tímto způsobem postupu
dosáhne? Nic, leda že se více přadeno zamodr
chá, že umělé uzlíky se více utáhnou, že úkol
učiní se tak beznadějným, že se jich mnoho prá
ce vzdá nebo i prohlásí, že jest konflikt mezi
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reálnem a inteligibilnem. Někteří si dovolí pře
trhnouti nebo přestřihnouti vlákno v plném sno
vání; ale ve chvíli, kdy si myslí, že takto roz
ťali problém, což mu podvodně neunikají, aniž
jej proto potlačují, a neučinili pro sebe zlo ne
vyléčitelným? Neboť jest především třeba, jak
uvidíme brzy jasněji, ctíti celkovou jednotu
a celkovou spojitost, rozvazovati pojmové uzlo
vitosti a předčasné obecnosti (obecné pojmy,
výrazy, věty), učiniti schůdnějšími mírnou trpě
livostí prostředečné obtíže, vymotati poznenáhlu
svižné a jemné vlákno (provázek), jež nám po
může vysoukati všechny části; a pak můžeme
směle odvíjeti a navíjeti, bez přetržky, v pořád
ku a radosti. Rád bych, aby se trošku aspoň
zahlédl smysl tohoto problému methody, v tom,
co jest z něho nevydáno: nikdy se nevyšinouti
z kolejí, nikdy nesjeti do abstraktna, i když ho
používáme, nikdy neztratíti se zřetele konkrét
no, nikdy s ním styk nepřerušiti. Kdo se doha
duje těžkosti a dobrodiní takového rozpoložení
myslí, vstupuje již do mého hlediska neproba
daného; a to, zdá se mi, jest cesta spásy pro
myšlenku, zmítanou příliš často mezi idealismem
a realismem, oběma šalebnými.
— Je to vskutku methoda velmi svůdná, alespoň
v obraznosti.
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— Ale nestačí zůstávati v obraznosti, nesmíme
si jen pořád představovati! Nespokojujme se
theoretickými hledisky, tvrdíce na příklad, buď
že přadeno nemá konců, (co o tom můžeme hned
naponejprv věděti; což staří, aby symbolisovali,
co nezačíná a nekončí, neměli pro to obraz ha
da, jenž si kouše ocas?), nebo naopak, že má
zcela zřejmě dva konce, (co zase o tom kdo ví,
jakým právem, v jakém smyslu možno říci, že
jest »nezbytno se zastaviti?«), ani, že jest zjev
ně možno nalézti tyto dva konce: třeba se o tom
skutečně ujistiti, dříve než začneme a abychom
mohli začíti práci positivní; a pokud se nesna
žíme s veškerou obezřelostí rozvázati uzly, odkliditi každé zaklesnutí, každou smyčku, za
chrániti celistvost vlákna, ať už jest samo, nebo
z mnoha vláken spletený provázek, a, jedním
slovem, pokud se nevrátíme od abstraktna ke
konkrétnu a pokud se v tomto neusídlíme, po
tud hřešíme smrtelně proti duchu filosofickému
jakýmsi podvodným zneužíváním důvěry a ba
stardní vědy.
— Opravdu, jak to takhle začneme nabírat, pak
bude velmi málo filosofií ve stavu milosti.

—Doufejme alespoň,že se v ní nalézají filosofové.
Jejich úmysly mají často větší hodnotu než je
jich systémy.
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O methodě, k níž nabádám obrazem přadena,
možno zároveň říci, i že většina chtěla se jím
inspirovati, i že žádný snad neměl plně vědomí
toho, co zahrnuje neochvějná věrnost takové
mu požadavku: v principu ji nepopírají, ale ve
skutečnosti naloží s ní jako kejklíř, obratně ji
zašantročí, obrátí ji vzhůru nohama nebo na ru
by, jakoby nebylo možno nic jiného, aby se po
kročilo, než se jí zpronevěřit a vyhnouti. Neboť
jistým druhem přechodu k mezi (limitě) nebo,
jak říkají matematikové, »extrapolaci«, tady
arci neoprávněnou, předpokládají, že se dostali
k principům, prvkům, k jednotám, k faktům
konkrétním, k přirozenostem intelligibilním; po
tom se z toho vychází, jakoby obecno dávalo
jak říkají matematikové, »extrapolací«, tady
versálního. Také chápu Leonarda de Vinci, an
prohlašuje o těchto domnělých vědách myšlen
ky, že jsou lživé. Více slibují, než mohou; ne
chávají uniknouti, co jsme již měli, aniž nám dá
vají, co jsme hledali opravdu o cílech a prostřed
cích ducha.
— Tedy jste opravdu odkryl oba konce a prošel
jste všemi meziřadími myšlenky, drže jak zvláštní,
tak universální? To by byl krásný vynález!

— Neposmívejte se! Až vám za chvilku napo
vím něco o rozdílnostech a solidaritě myšlenky.
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bytí a činnosti, snad pochopíte, jakých mezí
a jakých výsledků můžeme dosáhnouti, aniž opo
meneme takové Pascaly, kteří se právem vy
smívají těm, kdož se domýšlejí, že se dobrali
principů věcí, a aniž se spokojíme tolika Bos
suety, kteří věří, že drží oba konce, zříkají se
příliš snadno zvěděti, co jest uprostřed mezi
nimi.
Ale necháme ted přadena a chopíme se jiného
přirovnání, méně vzdáleného, nebo které, jak
říkají děti hrajíce si na schovávanou, trochu již
pálí (totiž že jsme již zcela na blízku cíle, věci
hledané): přistoupím ted přímo zvlášť k problé
mu myšlenky; a protože jsem nucen napovídati
prostými alegoriemi nebo analogiemi spíše smysl
než ideu svých zákroků a řešení, odvážím se
prohlásiti, že přes věkovitá úsilí a částečné zá
zraky šťastného důvtipu, jehož některé nejno
vější a nejsvůdnější příklady našli bychom u
Edouarda Le Roy nebo u Emila Meyersona, fi
losofická analysa myšlenky v hlavním zůstala
na stupni, kde byla pseudo-ontologická chemie
takových Thalesů, Anaximenů, Heraklitů, když
se hádali o principy světa a elementy přírody,
o živel vody (která jest jakousi synthesou),
o vzduch (který jest směsí), o oheň, (jenž není
ani elementem, ani v pravdě řečeno tělesem).
Více než dvě tisíciletí mořili se lidé hledáním
v této slepé uličce, mimo niž falešné vynálezy,
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jeden po druhém nastupující a sebe navzájem
potírající, jako vynález flogistiky, nedovolují
nám ani o krok popojiti vpřed. Nuže, po mnohé
stránce filosofie Cogito (zcela tak jako filosofie
atomů nebo jako filosofie positivismu nebo re
lativity, jimž přece si troufá opříti se a čeliti)
libuje si v takové zatuchlé uličce; a přes mno
honásobné pokusy, aby se »elementovala (zži
velnila) věda ducha«, jak říkali vrstevníci ideo
logů v XVIII. století, tato domnělá věda myšlen
ky, tento psychologism nebo tato ideografie jest
ještě ve stadiu pojmových umělůstek, přijíma
ných za reální principy, za obecnosti, nemající
žádného účinku, jež nejsou ani vysvětlující, za
abstrakce, na oko upravené ve formulky a v sy
stémy, jako ocedulkované roztoky v alchymi
stické laboratoři.1)
— Zkrátka, sleduji-li vás dobře, místo aby se vy
cházelo od Cogito à la Descartes nebo i od
faktu vědomí, jako od námětu prvotnějšího a jas
nějšího než kterýkoliv jiný, a abyste ho použil
k objasnění ostatních problémů, chcete pokládati
myšlenku samu za počáteční a velmi složitý pro
blém a applikovati na ni methodu analysy, ne již
na způsob Condillacův nebo i Maine de Birana, ale
na způsob Lavoisierův?
1) roztoky, franc. solutions, což znamená též řešení, rozřešení, rozluštění; slovní
hříčka, jíž se chce naznačiti, že s takovým „řešením” se myšlenka nesmí spokojit!.
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— Tak tomu jest; a shrnujete velmi šťastně to,
co třeba dělati. Asi již takový úmysl se vám
jeví trnitý, ba domýšlivý: ale je svízelnější a od
vážnější, než se zdá naponejprv. Neboť právě
tak jako vědecké theorie nejnověji vypracova
né nepřidržují se prvků atomických, kvalitativ
ně a definitivně různorodých, nýbrž zahlédají
další redukce a zákony obsažnější a více sjed
nocující, právě tak authentická analysa myšlen
ky jde za »rozbor«, jak pravil Maine de Biran;
nezastavuje se u faktu domněle prvotního, kte
rý není zase než abstrakcí libovolně generali
sovanou; ba nemůže se ani pochopiti a realiso
vati leda za cenu dvou solidárních úkolů, roze
znání přirozených součástek nebo skutečných
podmínek, z jedné strany; z druhé strany pojmu
tí živé jednoty duchovních funkcí (výkonů). Ne
boť, abychom vyvodili všechen možný zisk z na
šeho přirovnání, (které stále není než nedoko
nalou alegorií), prosím vás ještě, všimněte si to
hoto: ač za všech dob při světě hmotném ná
črtky vědy a filosofie hledaly jednoduché prv
ky a snažily se odkrýti jednotu skladby viditel
ného vesmíru, přece tyto pseudo-metafysické
spekulace o hmotě nebo pseudo-vědecké o tě
lesech a jejich přeměně neměly žádné vyhlídky,
že něco dovedou k cíli, žádného rázu poučného,
žádného jistého dosahu, ba měly vážné filosofi
cké závady, pokud nebyly opatřeny positivní
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mi methodami k rozpoznání těles chemicky spe
cifikovaných, aby bylo dovoleno plodné sblíže
ní různých věd fysických, matematických, bio
logických, a aby byla dána základna a kontrola
k synthetickým hypothesám. Podobně řeknu,
že každá věda, která by ráda byla vědou myš
lenky, jest odsouzena k podobnému bankrotu,
neobjeví-li se soudobně methody analysy a syn
thesy, jež ozřejmí reální různorodost a hlubší
jednotu funkcí ducha.
— Ale je to strašné podnikání!

— I já se příliš hrozím takového úkolu: chápe
te teď lépe, proč jsem až dosavád couval před
nezbytným úsilím, abych zpříma veřejně k ně
mu přistoupil. Ale dříve než opustím tento svět,
přál bych si stůj co stůj pokusiti se konečně
o toto dobrodružství ve své knize o Myšlence
a dáti aspoň zahlédnouti nové pole, jež třeba
probadati. I když to nebude hned rozřešením,
problém toho zasluhuje, aby byl položen, a již
to bude ziskem, když bude zřejmě vysloven; jen
tak se vyvarujeme slepých uliček a falešných
problémů, a obráceni budeme k vydatnějšímu
pátrání.
— Rád bych nahledl do method, k nimž se utí
káte: nedohaduju se dobře, jaké by byly, ani
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z kterých prvků, pojmových nebo reálních, před
běžně odkrytých přesnou analysou, podaří se vám
složití živoucí jednotu ducha.

— Abych se příliš nerozbíhal do šířky (a ač
v tom jsou doplňující části mé práce, která by
se nemohla »zapnouti« bez těchto prvků pod
statných), ponechám na tu chvíli stranou všech
no, co bych měl říci o kosmických a biologi
ckých přípravách myšlenky, o výtěžcích, jež vě
da člověkova může vyvoditi z psychologie ži
vočišné a z onoho studia tropismů, jež zdajíce
se ohrožovati tradicionální these spiritualistní,
slouží naopak podivuhodně úplnější vědě ducha.
Upustím také od Psychoanalysy, v níž třeba se
brati, očistiti, rozšířiti náznaky a údaje příliš
částečně, příliš abstraktně, příliš tendenčně pod
řízené jediné klávesnici lidských varhan, těch
to varhan neskonale bohatších než Freud, hlu
chý k tolika vysokým a čistým tónům, nám umí
podati: z čehož vychází jeho věc nejen zpřetr
haná a mezerovitá, ale positivně pobloudilá a
nezdravá jistými jeho praktickými závěrky. Pře
mítajíce o faktech smyslových nebo smyslných,
jakoby se jednalo o náměty konečné, a domýš
lejíce se, že je uklidníme jakousi politikou vol
ných ústupků, vydáváme se v nebezpečí, že je
ještě více vydráždíme; neboť chtíče a choutky,
zcela proniklé u člověka nenasytnými požadav
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ky, zúčastňují se nekonečnosti jeho rozumu, i v
nepořádcích vášně, kterou není dobře rehabili
toval nějakou lživědou.
— Je mi trochu líto všech těchto amputací!

— Třeba přece dostati se k hlavnímu, k myš
lence myslící a vlastně lidské.
Nuže tady, abychom začali už jednou s tou an
ketou (šetřením), nesluší se vzíti útočiště k oné
filosofií spontánní, kolektivní a hluboké, k níž
nám skýtá klíč srovnávací jazykozpyt? Naše
slovo pensée (myšlenka),1) jež vyvolává etymo
logicky obraz pesée (vážení), oceňování, není
a nemůže býti než metaforou, (neboť co jest ne
viditelné smyslům a obraznosti jako úkon myš
lení nebo původní zplodina tohoto úkonu, jen
takto se tlumočí); není-liž poučno zpytovati, jak
různé linguistické rodiny proměňovaly, aby vy
jádřily tutéž ideu, své metafory rovnocenné, nut
ně neúplné, nesrovnalé, ale činící věc samu ohebnější a doplňující? Tak v latině cogitatio vy
volává obraz velmi rozdílný od našeho slova
pensée. Co se týká řečtiny a turečtiny, tu mi
byli nápomocni svými dobrozdáními můj výteč
ný kolega Josef Brenous, Pavel Mulla a jiní.
Ale tohoto klíče, jenž není ostatně nějakým zlo
dějským paklíčem, jímž by bylo možno snadno
1) Viz čes. mysl, lat. mens, řec. manth-, menth-, tedy na měření, na míru.

97

otvírati kde který pokoj ducha, nepoužívá se
ještě, jak bych si přál, jak dlužno usouditi ze
vzácných odpovědí, jichž se mi laskavě dostalo
od odborných znalců, s nimiž jsem se o tom ra
dil, Sylvaina Leviho, Marcela Cohena, A. Meil
leta, Ludvíka Massignona a mnoha jiných. Tak
p. Meillet, jehož autorita je tak veliká, on, jenž
právě věnoval jednu thesi, pomník to učennosti a pronikavosti, studiu slov mens, ín mente
habere, jejich filologickým dějinám a jejich sé
mantickým rovnomocninám, mi napsal, že k to
muto studiu metaforických různých výrazů, od
povídajících našemu slovu myšlenka (pensée),
bylo by třeba velké výzkumné práce, která ne
ní ani začata, celé knihy, která, pokud mu zná
mo, nebyla ještě napsána. Kniha jistě nesnadná,
neboť v jistých jazycích, jak mi to vyložil jmé
nem specialistů Marian Zdziechowski, profesor
ve Vilně, nebo i Soiši Iwashita z Tokia, vytra
til se již původní smysl, jenž jistě byl také me
taforický, jehož však nemůžeme se již pod ná
nosy pojmovými dopátrati. Rád bych měl o tom
názory odborných znalců jazyků, byť to bylo
nebo zvláště těch nejzárodečnějších, nejprimi
tivnějších.
— Snad by bylo třeba změniti přímo náměty pro
blému, který právě kladete.
Místo abychom se pokoušeli bez užitku galvanizo
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vat vyschlé mumie, jimiž jsou nynější slovní ko
řeny, zdá se, že bychom se měli pohroužiti ještě
hlouběji do života a do konkrétna studujíce sám
původ těchto kořenů. Vskutku universálnost řeči
mimické a její stálé projekce ve formě mimogram
mů zjevuje se nám den ze dne více tou měrou, jak
pronikáme ve svých ethnických pátráních za naše
navyklá pásma badání.
Na příklad, jak mi to onehdá vysvětloval Marcel
Jousse, vykládaje mi tak algebraicky husté a tak
bohaté stránky svých Studií jazykové psychologie,
čínská slůvka se neobjeví ve svém plném smyslu
než když je oživíme starodávnými mimogrammy,
jež poznenáhlu znetvořovány, daly nynější čínské
písmo. Marcel Jousse sesiluje takto dohady, jež
nám přinesl H. ď Ardenne de Tizac ve své krásné
knize o KLASICKÉM ČÍNSKÉM UMÉNÍ.
Bude to tedy velmi pravděpodobně kinemato
graf — zapisující objektivně ve vzácných prostře
dích spontánních, jež ho ještě používají, lidský vý
raz mimický — jenž nám připraví odpověď na
vaši otázku. Ale tato odpověď bude podle všeho
velmi rozdílná podle vzhledů, v nichž jeden a týž
konkrétní případ může býti pozorován.
Nezapomeňme, jářku, že původ jazyka — tento
lžiproblém — jest reálně denním faktem; neboť
každý den dva lidé, mluvící různými jazyky, mo
hou, už proto, že jsou dvě bytosti, obdařené inte
ligencí, improvisovati, díky výrazovým mimikám
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(posunkovým výrazům), přímý prostředek vzá
jemného obcování, schopný nadále do nekonečna
se zdokonalovati; rovněž tak každý den výrazové
gesto může se rozpietím obohatiti novým význa
mem.
Aniž bychom přímo sestupovali až k řeči gest,
stačí jenom poslouchati kolem sebe lid, jenž zmno
žuje do nekonečna synonymní výrazy našeho slo
va mysliti (penser).
Na příklad: »Nech mne, ať si to přežvýkám«, »Tys
na to kápl«, »Vidíš, s tím nic nesvedeš«, »Tos to
lapil«, »To koukáš«, a muselo by se citovati vše
chno, co nám podávají slovníky hantýrky, té tak
psychologicky zajímavé hantýrky, protože právě
lid tvoři živý jazyk a ne profesoři.
Myslím tedy, že nesmíme zanedbati žádného ny
nějšího a živoucího faktu, jež nás budou moci poučiti a pak — ale jenom pak — doplňující vědo
mosti historické filologie budou nám moci býti
opravdu vzácné.

— Jsem okouzlen těmito sondážemi do nejvzdá
lenější minulosti jako v stále tryskající přítom
nosti mimického jazyka a lidové mluvy. Ale
račte si všimnouti toho, že i la nejvýraznější mi
mika potřebuje se upevniti, stylisovati v inte
lektuálnější a stabilnější prostředky obcovací.
Vzhledy jak, jež studuje věda, o níž nám vyklá
dáte, a od níž nám slibujete tak poučné výsled
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ky, mohou se vskutku měniti do nekonečna; ale
zkoumání proč váže se jedině na problém filo
sofický, který náleží do jiného patra. Vaše ře
šení osvětlují a zpřesňují tento problém; nepotlačují ho však; a studium prostředků spontán
ního výrazu nedovoluje nám, abychom nechali
bez vysvětlení přechod od jazyka činnosti k ja
zyku intelektuálnímu a k jeho kořenům pova
hy universální. Jazykozpytci a filosofové větši
nou by na vás shlíželi asi trochu pohrdavě za
to, že jim to, na čem si oni zakládají, nazýváte
duchaplně vysušenými mumiemi. Vynikají v
tom, že jim dovedou vdechnouti nový a hluboký
život, odkrytí pod živoucím mechanismem již
metafysickou tužbu, prvotní a nepřekonatelný
vzmach k vyšší realitě. Co nám také přinášejí
objevitelských upozornění; a na příklad v ná
povědech neporovnatelného islamisty, jakým
jest Louis Massignon, jaká to určitá a nečeka
ná potvrzení pravd, k nímž jsem přišel jinými
cestami, pozoruje spontánní chování jazyka a se
stupuje k živým zdrojům myšlenky! Nemohu se
tady pouštěti do nezbytných podrobností, ani
o tomto bodě, ani o tom, co se týká jiných pra
menů, předhistorie, folklóru, atd... z nichž mož
no vyvoditi základní náznaky o geologických
slojích ducha; dotknu se tu jen těchto dvou ra
dikálních pravd: předně, že myšlenka, jako sa
mo vznikání života, prochází nejnižšími, nejtě
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lesnějšími výkony; a že pak, zcela se vtělujíc co
nejhlouběji do světa, jest v něm tak cizí, že jej
naráz nepřekonatelně přesahuje, aby jej zvlád
la a aby unikla do jakéhosi vesmíru neviditel
ného, do ideálu, který se jí jeví přímo důvodem
a realitou. — A tolikéž pravím o studiu celé té
primitivní mentality, kterou Lévy-Bruhl a jiní
sociologové, ve velmi užitečných studiích, ještě
neúplných a sporných, mohli nazvati alogickou
a předlogíckou, která však nedovoluje taková
označení než když si činíme o logice a našich
mentálních úkonech jakousi představu odvoze
nou a kanalisovanou, představu na pohled obo
hacenou a vyčištěnou, ve skutečnosti však vy
sušující a všedně všechno předvádějící do po
jmů, která potlačuje nebo neuznává některé nej
nevyhnutelnější intelektuální instinkty, některé
z nejvěštečtějších, nejrealističtějších tužeb ži
vota duchovního: jest jistá logika života morál
ního, ba i mystického, která probíhajíc logikou
diskursivní a využívajíc jí realisuje ve světle
a v osobním vlastnictví jakési logiky sjednocu
jící, u níž temná myšlenka primitivů a jejich
zdánlivý alogism není než náčrtkem a jako vna
didlem. Nejcivilisovanějšími nejsou tedy vždy
ti, jak se obyčejně myslí, ti, kteří si o sobě mys
lí, že jsou vzory a výkvětem rozumu. Jsou ta
koví, kdož omezujíce vyšší funkci ducha na ja
kýsi druh kritiky rozumující, vydávají se v ne
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bezpečí, že se stanou mrzáky, vysušenými umo
řenci; a druh inteligence těch, kteří byli pojme
nováni vyššími zvrhlíky, není nejžádoucnější.
— Jste krutý k »intelektuálům«.

— Nemějte mne k tomu, abych říkal opak toho,
co myslím, a nemyslete, že proto, abych se do
stal skoro podzemně k společným pramenům
jazyka a myšlenky, ztrácím se zřetele okeán
bytí, do něhož po světelném běhu uvažování se
vrhnou, aniž se v něm ztratí. Jestliže logiku ab
straktní a diskursivní předcházela myšlenka
konkrétnější a zřízení spolupůsobení, to zname
ná, že má býti provázena poznáním intimnějším
a životem obcování vědomého a chtěného jako
styl ústní, zcela prvotní, musí se vmísiti k po
kusům kultury učené a ji přežiti, aby se opět
objevil ve zvýšené kráse.
— Stále se zmiňujete o objevech Marcela Jousse,
jež co chvíle se ukazují tak důležitými, tak oživu
jícími ?

— Ano, a ještě jiných, šťastných, že mohou s vá
mi oslavovati to neb ono vědecké úsilí, ten neb
onen přínos prvního zájmu literárního, exegetického a filosofického. Cestami zcela neodvis
lými souhlasí s mnoha mými nejstaršími názory.
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Velkou radost působí badatelům, kteří o sobě
nevěděli, když se setkají, jakoby jistě byly po
těšeny dvě střídy průkopníků, které neznajíce
se a prokopávajíce tunel každá z jiné strany ho
ry, najednou na sebe narazí; radovali by se
všichni nejen proto, že budou části práce ušet
řeni, nýbrž i z toho, že teď vědí jistě, že praco
vali v nejlepším směru.
Co se týká Marcela Joussa, miluju sílu jeho osob
ní methody, jež mu dovoluje všude nalézti, co
hledá, a uikázati, že výsledky jím dobyté a or
ganisované byly již virtuálně dosaženy jinými,
kteří vynášeli zlomkovitá fakta a části pravd,
aniž dosti věděli, jaká to celková pravda jest.
Odvážím se dodati, že podle mého má ještě
mnohem více pravdu, než si myslí; neboť na ji
né rovině než jeho jest možno vysvětliti, dopl
niti, omeziti také these, jež přináší na půdu fakt
a vědy, výklady filosofickými a pomocí fakt ji
ného řádu, jak nám k tomu dopomáhají nejen
práce Petra Janeta, Jindřicha Delacroix, ale ta
ké analysy Maine de Birana, k němuž jsme po
vinni stále se vraceti, abychom pochopili vztah
znaků s rozvojem života úvahového a osvobo
zujícího.
— Tady některá objasnění zdají se mi žádoucími.

— Fakta sebraná a seskupená jako sama od se
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be Marcelem Joussem, jsou jistě osvěcující, dí
ky světlu, jež si odkazují jedno druhému v je
jich vlastní rovině. Ale přímo svým zářením
dotýkají se více problémů než se zprvu zdá,
a přispívají k tomu, že kladou nové, zcela přes
ně vyjadřujíce staré. Pamatujte vskutku, že ta
to fakta, aby zůstala v pravdě vědecké a kon
krétní, která nepřipouští výkladu osamocujícího a posledního, potřebují býti integrována v cel
ku ještě rozsáhlejším: vysvětlující, ano, ale žá
dající si sama býti vysvětlena, navazujíce ve ví
ce rovinách na jiné problémy řádu fysiologické
ho, psychologického, nebo i metafysického, ja
ko otázka hlubokých podmínek uvažování a in
stituce znaků, podmínek rythmické povahy ži
vota, vztahů mezi dýchací fysiologií a slovem,
vztahu mezi představováním a činností, mezi
gestem a idejí, atd... Vzácné objevy vašeho
přítele mají se tedy vetknouti v celek, kudy ví
ce jiných cest již bylo proběhlo nebo zvláště má
procházeti. — Takto, abychom uvedli případ,
který uniká zákonům, o nichž mluvíte, a který
ukazuje, že můj problém myšlenky přesahuje
rámec, do něhož vyjádření, jež jste mi navrho
val, ji uzavíralo, jaké výtěžky rovněž nám ply
nou ze studia hlucho-němo-slepých, těch »duší
ve vězení«, jejichž výchova, vypravovaná mým
přítelem Ludvíkem Arnouldem jako nejdojíma
vější román, jest zároveň nejpoučnějším expe
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rimentováním! Touto výchovou jsme zbavení
pokušení příliš málo všímaného, pokušení, jimž
činíme závislým vznik naší myšlenky na zraku
a na sluchu. Ale nudil bych vás, kdybych vám
dále vykládal, jak proti těm, kdož zneuznávají
vzájemnou příčinnost myšlenky a činnosti, ži
vot ducha předpokládá a stále v nás sjednocu
je rythmy organické činnosti, znamení poznání
představového, gesta dobývačné iniciativy, ten
dence a náčrtky poznání reálního a ovládající
ho. Jak jsme daleko od smyšlenek Condillaco
vých o »oživené soše«, kde pod rouškou analy
sy zneužívání synthesy není než ustavičným
předjímáním důvodu (petitio principii)!
— Ano, a toto joussovské studium myšlenky záro
veň gesta a znamení, nepřipíná samo umění (jako
filosofii) k jeho životnímu původu, aby bylo lépe
osvobozeno od pojmových strojeností a aby se
lépe přimklo k svým reálním cílům?

— Úplně s vámi tady souhlasím, neboť to, zdá
se mi, rozšiřuje ještě hledisko Marcela Jousse.
Rozličnost prostředků spontánních a rovnomocnin výrazových jeví se větší než se nám říká:
a nad to, abychom unikli závadám pojmových
abstrakcí a grafismu, netřeba hned obráceně
podrcbovati se těm neb oněm archaickým for
mám slova, prvotním to bezpochyby projevům
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hlubokých potřeb, ale zdokonalitelných a, smímli tak říci, intelektualisovatelných. Nezapomí
nejme nikdy, že k výrazu spontánnímu a jako·
na první vzeskok, v němž lidský život tlumočí,
zužitkuje a přetvořuje již život živočišný, mu
sí se sloučiti, aniž ji zrušuje, s tou vyšší formou,
kterou Řekové jmenovali slovem, v němž řeč
a myšlenka, slovo a rozum se ztotožňují, logos.
Tady kinematograf zůstane vždy nekompetent
ní. Neboť jestli mentalita civilisovaných posled
ků nic neztrácí z mentality primitivů, dílo uče
né inteligence může jiti dále, může se obohatiti
úvahou, zjemniti a povznésti v pravdě a v krá
se, aniž by přestalo pro to býti ve styku s rea
lismem počátečním a spontánním. Boutroux rád
říkal, že dítě jest často inteligentnější než do
spělý, a že svrchovaným triumfem vychovate
lovým jest uchovati mu jeho svěžest a plastič
nost (tvárnost), aniž by se mu překáželo nabýti
všechnu mužnost myšlenky jak kritické, tak
vynalézavé, jisté si svými prostředky a svými
cíly.
— To se právě podařilo naší slavné francouzské
vychovatelce slečně Mulotové, která ve svém Pe
dagogickém ústavu Stylu ručního a ústního použí
vá principů jousse-ovské psychologie s tak podi
vuhodným zdarem intelektuálním a esthetickým.
Byli jsme ohehdy na živém představení této met
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hody: mladí žáci, za veřejné účasti četného obe
censtva přednášeli na palestinské melodie recita
tivy Ježíšovy, obnovené v jejich původních paral
lelismech. Při této příležitosti jaký jest váš úsu
dek o aplikaci, kterou uplatňuje Marcel Jousse
svými objevy na studium textu evangelického a
na problém Ježíšův?

— Protože se s ním stýkáte, ba měl jste i více
přednášek o nynějším stavu jeho prací, rád bych
vás o tom slyšel: ted já se budu vyptávati.
— Objevy ty činí na mne dojem, že jsou ve smyslu
vaší psychologie i v jeho smyslu návratem ke kon
krétnu, ke gestu.
Nuže, kde kdo ví, jak výrazy jazyků semitských a
zvláště hebrejštiny a aramejštiny jsou vždy prosy
ceny činností.
Věc velmi důležitá, logika, která běží přes všechny
tyto věty, tvoří se od výrazu k výrazu, od konkrét
ního ke konkrétnímu. Odtud nesnáz nalézti opět
tuto logiku v překladu, protože metafory překla
du neodpovídají již zřetězení metafor originálu.
Odtud zdánlivá nesouvislost textů Nového Záko
na, jež nabudou své hluboké logiky, když se obnoví
konkrétní souvislost aramejského originálu.
Na příklad vidíme svatého Pavla, jak začíná úvahu
o dvojité protivě slov: moudrost, bláznovství; moc,
slabost.
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Po jistou dobu paulinská myšlenka udržuje logicky
tyto antithese v rovnováze. Od jisté chvíle, když,
bychom čekali jako vždy protivu moudrosti, bláz
novství; moci, slabosti; vidíme, jak velitelská logi
ka se uvolňuje ve zřejmé následující nesouvis
losti:

Židé žádají znamení
a Řekové hledají moudrost:
Já hlásám (Krista na Kříži,
pro Židy pohoršení,
pro Řeky bláznovství.
Vskutku, řecká antithesa moudrost, bláznovství
jest v pořádku, vychází normálně; není tomu však
stejně se znamením a pohoršením; předvedeme-li
však řecký snímek v aramejský originál, vidíme, že znamení nebo zázrak jest vyjádřeno aramejským
slovem moc, a že řecké slovo pohoršení jest vy
jádřeno aramejským slovem slabost, a tak nava
zujeme logickou niť, kterou překlad přetrhl.
Činíce to, nezavádíme žádnou novotu, naopak?
pohružujeme se hlouběji do smyslu tradicionální
ho. Odtud souhlasnost textů všech prvních Otců
církevních, na příklad Papia, s psychologickými a
ethnickými principy, vyjádřenými Marcelem Jous
sem.
Jest velmi jisto, že Církev nečekala na nějaké
dnešní objevy, aby měla obecný smysl slov Ježíšo
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vých; leč kdo se byť jen trochu zabýval exegesí,
ví, co to řeckých výrazů Nového Zákona zůstalo
temných přes všechny práce filologické. Stačí čísti
hojné poznámky komentářů Otce Lagrange.
Stejné je tomu s onou pověstnou otázkou synop
tickou, která se zdá nebýti než lžiproblémem, vy
tvořeným falešnou methodou, posoudíme-li věc
podle bezprostředního přijetí method Marcela
Jousse tak výbornými axegety jako Otec de Grand
maison.
Možno říci, že základní chybou synoptické exe
gese XIX. století — jež u mnohých na neštěstí vy
spěla k modernismu — bylo to, že neznali tuto o
tázku ethnické psychologie.
Oddáni výlučně grafické kultuře řecko-latinské,
příliš dlouho jsme nedbali toho, že je třeba se po
staviti do plného prostředí ústního stylu aramej
ského, jenž byl přece stylem Ježíšovým a jeho
učedníků, učňů jeho recitativů.
Všechno nové hnutí joussovské mů
že se tedy shrnouti integrálním
návratem ke konkrétnu.
Jediný příklad zvolený mezi tisíci:
Když svatý Jan Křtitel praví:
Bůh by mohl z těchto kamenů
vyvoditi syny pro Abrahama,
musíme přiznati, že jak v řeckém textu, tak v mém
vlastním překladu nevidíme žádného logického
vztahu mezi kameny a syny.
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Objasní se to, převedeme-li tato slova do aramej
štiny.
Vázání jest založeno na hře slov, což je tak časté
v hebrejštině a v aramejštině.
V aramejštinč kameny řekne se abenajjá a synové
se řekne benajjá.
Všechno toto nemá nic do sebe, co by mluvilo pro
pojmové poznání nebo proti němu, ale náleží to
k hluboké psychologii lidského výrazu konkrét
ního.
A nezapomeňme, že není skoro žádné věty ara
mejské, jež by nebyla vázána na předešlou nebo
zapiata na následující postupem tohoto druhu, nej
častěji nepřeložitelného.
Tyto psychologické objevy Marcela Jousse mají
- nad to nečekanou zásluhu apologetickou, dokazu
jíce nám, že naše řecké texty novozákonní jsou
bezprostřední otisky ústních textů aramejských,
jež vytryskly přímo z autorů, jimž tradice je vždy
přisuzovala.

Děkuji vám za tyto velmi jasné pravdy opravdu
nové a občerstvující. Vedou nás ke »konkrét
nu«, jež milujeme. Aby se v něm udržely a v něm
prospívaly, neodtínejme jich od jejich spojů ani
nižších (spodních), ani postranních, ani zvláště
vyšších: nesmíme »abstrahovatí« konkrétno,
jakoby bylo isolované.
Nabývá-li tedy problém Ježíšův (a z toho mám
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velkou radost) nových jistot studiem aramej
ských Recitativů, jež dopřávají lépe slyšeti pří
mou ozvěnu hlasu Kristova, zůstává tím potřeb
nější držeti a chápati, že život Církve a myšlen
ka katolická, ve svých formách nejvypracova
nějších a nejintelektuálnějších, nezrazují proto
authentického smyslu původního poslání. Po
znání nemůže žíti a se dovršiti, neprojde-li po
znáním pojmovým; toto není tedy nezbytně pá
dem nebo překážkou; může a má se státi ziskem,
pohonem, bez nebezpečí a blahodárné, umímeli mu vymeziti zcela jeho úkol a nic než úkol
nevyhnutelný.
— Rozšiřujete tato hlediska i na produkci literár
ní a uměleckou?

— Zajisté! Umění, jež jako Anteus vžidy se po
třebuje dotýkati země, může se omlazovati do
nekonečna, nabírajíc rostoucí bujarost, aniž by
se zříkalo toho býti inteligentní, i přímo inte
lektuální, ale pod tou podmínkou, že zůstane
samo sebou, že se bude chrániti nepravých me
tafysik, na obrubě rájů ztracených a hledaných.
Jak jest moudré, že se chrání, jsouc v takových
místech, theorií školy! — Literatura a Umění,
praví nám jeden, »pohybují se v kruhu zjevů;
žádné se nestará o to, co jest«. — Umění, pra
ví nám druhý, žádá si býti odintelektualisová
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no, odděleno od mozku.« — Umění, praví třetí,
»sleduje cíle cizí životu, vědě, morálce, jsouc
jaksi světem o sobě, aby vytvořilo život neod
vislý od reálního určení člověka a přírody.« —
tolik zdánlivých thesí, tolik rozumů, ale zmrza
čujících svou výlučností a znetvořujících pod
řízené vzhledy pravdy úplnější a podstatnější.
Pascal rozeznával přírodu, umělost, přirozenost:
nedojde se k přirozenosti (naturel), k »pravé
pravdě«, dokud se neumějí spojovati formy myš
lenkové, jež jsme si příliš zvykli stavětí proti
sobě. »Romantism klasiků«, o němž se nám to
ho kdysi tolik napovídalo, jest verso nebo recto,
jak chcete, klasicismem dobrých romantiků,
těch, o nichž se nedávno právem dovtípili, že
třeba jich hájiti, a o nichž Maurice Souriau nám
přináší právě této chvíle tak užitečné dílo.
— Takto, podle vás, umění, jež se zdá zprvu úni
kem a osvobozením, daleko jsouc toho, aby se vy
prázdnilo ať z přírody, ať z lidstva, ať z božstva,
mělo by se naplňovati vždy více, aby nás přivedlo
nepřímo k authentickému smyslu celkové (totální)
reality, kterou rozkouskovávají lidské vědy a in
dustrie (průmyslová podnikání), prosté to nástroje
pro svět nižší, podřízené užitečnosti; kdežto umě
ní, toť naše viatikum pro svět krásné živoucí jed
noty a vyšší reality, zjevením a takřka spásou, pří
stupem k Edenu, ba zbožněním (divinisation).
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— Nikoliv, nýbrž jenom anticipačním věštěním
(divination), zároveň okouzlujícím a nostalgi
ckým: jest podstavkem i cílovníkem, jenž nám
dovoluje mířiti (směřovati) do dálky; je zároveň
malou zálohou na dědictví, nebezpečnou, spokojíme-li se s ní modlářsky, ale dávající podně
ty a sesilující špinavost (tonifikující): již draho
cenný závdavek, jehož klamavost i podstatnost
jest dobře zároveň pociťovati: lidstvo se bez
něho nikdy neobešlo, a nikdy se nebude moci
bez něho beztrestně obejiti. Bez něho žádné vě
dy reálna; neboť reálno, to není jenom to, co
se jeví nebo co bylo, je to také, co bude, a je
to všechno skryté, všechno intimní bytostí. A
filosofie jako život zůstane nedokrevnou a me
chanickou, nebude-li dbáti smyslu literárního
a esthetického, ducha jemností a poesie, aby či
nila podajnými a aby rozšiřovala ztuhlé rámce
myšlenky, která bez umění zůstala by umělou
(strojenou) a bez vniternosti, bez plnosti, bez
sursum.
— Přes to však nedovolujete nám, abychom se za
stavili u této nahrážky ráje; a jelikož neztrácíte
naději, že nás přec jen usměrníte k pravému nebi,
nepromíjíte nám pracnou cestu konceptů metho
dicky vyrobených ani života asketického. Úloha,
kterou přisuzujete pojmové činnosti ducha, (ač
v jednom pozdějším stadiu své nauky tvrdil jste
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s Delbosem, že jest více reality v poznání pravých
mystiků než v spekulacích metafysiků nebo věště
ní básníků), zůstává jedním z nejspornějších a snad
nejpodstatnějších bodů vaší nauky. Vyhrazujete-li
všude jistou částku esthetice, raději bych viděl, jak
a proč obráceně uchováváte místo pro pojmy a
pro rozum, nepravím již toliko v poesii, nýbrž i
v životě mystickém, nebo až ve vidění nebeském,
což se zdá paradoxální?

—O nic více paradoxální než učení vztahující
se na »vzkříšení těla« a na trvalosti individuál
ních základů osobnosti! Tyhle otázky souvisejí,
ač si toho málokdo povšiml; a život diskursiv
ní, život sjednocující (unitivní), jež načrtávají
v nás svou spolupůsobniost, nestávají se nesrov
natelnými, zcela naopak; v corpus spiritale et
mutatum, abychom si vypůjčili od svatého Pav
la výrazy, než nemají svého plného významu
než pro theologa, jenž míří k onomu světu, ale
jež nalézají některou analogii a přípravu ve spe
kulacích filosofových; jako dokonalý hmyz jest
již v larvě, která se mu přece ani za mák ne
podobá. Ale přidržme se našeho přítomného
stavu a analys, jež připouští.
— Přiznávám se, že nemám ještě dobře vysvětlený
váš dvojí postoj vůči umění; jest podle vás, jestli
vám již poněkud rozumím, zároveň ideálním cílem
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a částečně reálním prostředkem, klamavým slibem
i anticipaci vyšší reality.

— To znamená, že vskutku nemohl jsem až do
savád oprostiti dosti náš rozhovor od navyklé
ho způsobu jazyka a myšlenky. Dopřejte mi tří
minut, abych přešel stepi...
— Tentokrát i osm, otevřete-li mi tak širé obzory
jako na Clot des Cavales.

— S menším úsilím; a pak cesta bude už jen zá
bavou.
— Tedy (a aniž bych použil nějakého výrazu
drsného) svěřím vám nové a veliké tajemství:
ve všech našich myšlenkách jsou vždy dva dru
hy myšlenkové, jako by byla kyselina a zásada.
(Odpušťte mi tento obraz znetvořující.) Jednak
představa, jež se rozvinuje a organisuje v celém
našem životě perceptivním, diskursivním, kon
struktivním, smyslovou zkušeností, vědou, umě
ním, metafysikou; jednak přítomnost živná, as
similační, jednotící. Protože hlavně na umění
obrací se vaše zvědavost, propůjčil jsem se k to
mu, že jsem vzal za příklad umění, ale není to
než příklad a součástka synthesy, která má ob
sáhnouti všechny formy poznání, činnosti a re
ality, jak brzy jasně uvidíte. Všude dvojnost
smyslu, která vás překvapila a zůstavila vás na
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rozpacích, je stejně zaznamenati a objasniti; ne
boť táž slova mají dva významy různé a přece so
lidární, podle toho, zda se vyloží ve funkci pozná
ní pojmového nebo ve funkci poznání reálného.
— Právě proto asi shledával jsem vás často v kon
tradikci se sebou samým; zejména při vědě.

— Vskutku, před chvílí jsem si v duchu vyčítal,
že jak se říká dnes po domácku, »trochu prud
ce jsem se do toho rozehnal«, prohlašuje bez
nuancí a bez opačného hlediska, že mluvě přís
ně podle výrazů není pravé vědy obecná, pro
tože věda, hodná toho jména, věda, hodná Bo
ha, týká se konkrétna sub specie universí. Pře
ce však v druhém smyslu není skutečně pro nás
než jedna věda možná, je to věda, která pro
chází analysou a diskursem, dříve než dospěje
k vyšší formě poznání, ale k poznání, jež bez
pojmového života ducha nebyla by učenou. Ne
zůstává méně správno, že bez této skryté jed
noty konkrétní myšlenky, poznání abstraktní,
analytické a diskursivní nenalezlo by ani svého
počátku, ani svého trvání, ani cíle: bez takové
ho nerozlomitelného spojení lidské poznání ne
bylo by leč jakousi mosaikou bez spodního tme
lu, a svět s naším osudem nebyl by leč cárem
z kousků, šatem Harlekýnovým, kdyžtě nám
přece třeba sukně nesešívané.
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— Vidím vskutku poněkud lépe, jak umění, o
němž jsem vás žádal zvlášť mi promluviti, vstupuje
do této mnohonásobné a jediné synthesy, v níž si
libuje vaše chemie více než organická. Přál bych si
přece ještě doplňujícího slova, jež by vysvětlilo
symboly. Řekl jste mi na začátku, že symbolism
předešlé generace vás neuspokojil, a že různé sym
boly nemají všechny tutéž hodnotu, že vlastně žád
ný nemá plnou hodnotu kromě těch, jež slouží
řádu křesťanskému. Co tím rozumíte?

—Také slovo »Symbol« připouští dvojí význam,
protože symbol odpovídá dvojí potřebě a zaji
šťuje dvojí funkci. Jakožto představa toho neb
onoho duchovního smyslu, všechny symboly
jsou tímto vzhledem pojmovým, který je připí
ná k určitému předmětu, prosté nápovědi po
vahy stále neúplné, ba i smyšlené, neskutečné;
a jejich úlohou jest podněcovati další pohyb du
cha. Ale pokud pocházejí ze samých pramenů
naší konkrétní myšlenky a našich tužeb k jed
notě, tytéž symboly snaží se již realisovati více
tento život obsažnější, toto obcování již načrt
nuté; dosvědčují takto, zahajují a zasvěcují re
alitu, která není umělou konstrukcí naší imma
nentní činnosti, protože tato realita jest její ži
votní podmínkou. V uměleckém díle, vizte, na
kolik symbolický úmysl, jenž má předčiti »su
jet«, formulovatelný v idejích (představách) po
118

třebuje se podrobiti přesným pravidlům, jež mu
dovolí se vtěliti v jakýsi druh bytí již živoucí
ho. Ve své pronikavé akademické chvalořeči na
výborného sběratele Aquisextánského Raymon
da Ferriera, můj žák a mistr Jérôme de Duran
ti La Calade ukázal, jak řemesla a uměny po
sobě následují, jak zvláště technika a poetika
krásných děl se proplétají. Rodin naříkal na to,
že my jsme již jenom »trosky«, na to, že dělá
me již jen »kusy«; a se závistí a s toužebností
shlížel na velké epochy a velká díla, v nichž
všechno jest řádně pracováno. Nedělejme ze
světa látaninu; a pod záminkou rozeznávati ne
bo analysovati neoddělujme, nezabíjejme.
Přijdeme až dále k náboženskému vzhledu vaší
otázky. Ale dohadujete se již bezpochyby, jak
křesťanské symboly mohou převážeti v ne
vzhledné liteře plnost duchovní reality.
— Není tato živoucí souvislost, která sjednocuje
reálně přece rozdílné formy myšlenky a bytí, ne
ní-liž vůdčí ideou, na níž nejvíce lpíte, přímo zá
věrkem vašich analys a vaší intelektuální chemie,
a také důvodem vytrvalých kritik a nepřátelství
vůči vám? Neboť máte proti sobě i ty, kdož zbož
ňují ideje, i ty, kdo reakcí stávají se jejich ikono
klasty (obrazoborci).

— Velmi správně! Ale právě tak, jako nemů
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žeme studovati vědecky hoření bez znalosti kys
líku, uhlíku a jiných prvků, stejně bychom ne
dovedli pochopiti myšlenku (a což Staří jako
Heraklites a Stoikové nepřirovnávali ducha
k »uměleckému, mistrovskému ohni«?), aniž by
chom nerozeznávali to, co tvoří její skladbu
a zároveň jednotu. O nic více zvlášť neexistuje
čistá poesie jako tato vůně růžová, jež povzná
ší naše hovory, nešíří se bez mých krásných kvě
tin, jimž asi křivdíme, že si je více neprohlíží
me; a poznání reální o nic více netrvá bez myš
lenky pojmové, která bývá hned příliš vyvyšo
vána a hned příliš snižována.
— Toť věc, za kterou Bremond vás velebí, že jste
ji studoval, snad první způsobem explicitním a
metodickým, věc, kterou on sám se svou obyčej
nou učeností a pronikavostí postavil do tak krás
ného světla. Jste s ním plně ve shodě o této pří
tomnosti, v každé naší myšlence, dvou nesouměři
telných a neodlučitelných způsobů myšlení?

— Bezpochyby; ačkoliv já jsem spíše na straně
tápajících Housenek, kdežto on na straně Psy
ché se šesti sty páry očí. — Abychom užili ob
razu méně obnošeného, řekněme, že on jest u pá
tého druhu zbraní, u letců, kdežto já pracuju
v podkopnictví a u sborů' ženijních. Nebo chce
te snad přirovnání méně bojovné? Nuže okříd
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lená hbitost vzduchoplavcova, jenž prozkoumá
vá s výše hlubiny duchovního Oceánu, jest zce
la jiná práce než můj úkol, jenž jsem oblečen
v krunýř potápěčův; zásoben jsa heliem sestu
puju pod hladinu a tam znalecky ohledávám
trosky filosofie, zavěšuju lana, přivádím na po
vrch potopené koráby nebo přirozené hroudy
zlata, jež nespatřily denní světlo. Ostatně v po
dobizně v celé postavě, kterou nám včera p.
Maurice Martin du Gard vypodobnil Bremonda,
kde podstatné rysy jsou vyznačeny s tak chut
nou a barvitou stručností, (perornatus et per
brevis, quod multo maximum est, pravil Taci
tus), mnoho věcí jest správných, ač nejsem za
jedno s jistými jeho konečnými kritikami. Přes
to však mezi prorokem čisté poesie, jenž se
vznáší jako osvoboditel, a janičáry suchého roz
umu, bdějícítai v pravo a v levo nad duší, jejich
zajatkyní, aniž se jim kdy ostatně podaří zavři
tí cesty shůry krásné spící, která nezavírá oči
leč aby se lépe uvolnila k světlu, zůstává ještě
velké pole ke zkoumání, hodně místa pro po
hyb, byť to bylo s mými olověnými podešvemi
a s mými domácími svítilnami.
— Co vlastně chcete vyznačiti těmito metaforami,
jimiž tak oplýváte, a které neznámé kraje odkrý
váte? Měli bychom, myslím, zapotřebí ještě no
vých allegorií.
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— Zajisté! Paul Claudel zcela správně se svým
již slavným mythem dvou duchů v nás slouče
ných, poskytl nám již jednu takovou roztomi
lou alegorii, — Claudel, příliš »inteligentní«, než
aby byl »intelektuálem«, příliš básník, aby zů
stal i rozumný; rozumný a básník jak ve verši,
tak v prose, ve verších, jež nejsou rozumová
ním nebo sensacemi, v prose, tvořené »slovy
činnosti« a intuicí, duše Pythagorejská, jež ví,
že hudba jest počet, a že počet jest hudba, jako
ona harmonie sfér, jež zpívá v nebesích, ač mno
ho lidí už ji neumí slyšeti. Ale nečekejte, že
právě on bude si troufati dokázati, že ta neb
ona symfonie Beethovenova jest rozřešením pro
stého problému arithmetického, nebo že se vy
nasnaží složití deváté Blahoslavenství výpočtem
akustiky! Claudel tedy slaví svatební píseň dvou
myšlenek v nás nerozlučných a přece, zdá se,
navzájem irreduktibilních: dojat a posměvačný
před tímto spojením, (tak žádoucím, ale tak
namáhavým, jakým by bylo spojení Soudaya a
Bremonda), snoubí animus a anima; (latinista,
myslím, zle by se mrzel před smyslem, jejž za
té okolnosti dává těmto slovům); manželství,
zdá se, zapsané v nebi a přece dramatické ja
ko sňatek z lásky, bouřlivý jako nevydařená do
mácnost. Občasné pokoj a plodnost draze se
tam vykupují a nejjemnější odstíny povah ospra
vedlňují všechny nesváry a všechny něžnosti.
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Zatarasující (zahrazující) a panovačná domýšli
vost ubohého rozumu rozumujícího, skryté bo
hatství a mlčenlivá unikání (odlétání) hluboké
duše, která odpouští, spravuje, napravuje, na
hrazuje, miluje: jaký krásný obraz! A přece? . . .
— Nikterak vás neuspokojuje, a jeví se vám, ne
přesným nebo neúplným?

— Předně neúplným. Neboť běží o to poznati
narození a dětství, aby se vysvětlilo vábení a
věrnost těchto domnělých milenců, kteří se zda
jí tak špatně spřežení, tak špatně k sobě vy
bráni, že pozorný pozorovatel se táže, zda je
to pravá manželská domácnost; a jedná se též
o to také vypátrati příčiny jejich konfliktů (há
dek) a jim odpomoci, protože tito sdružení ci
zinci nemohou se již jeden bez druhého obejiti
jako Siamská dvojčata. Nestačí tedy, jak se to
často dělá, rozeznávati dva druhy myšlenky,
dvě formy poznání, rozdílné jako osoby přece
spojené; jest nezbytno vysvětliti a upraviti to
to soubydlení, tuto »symbiosu«, určití povahu
tkáně, která je k sobě víže, upevnili normální
úkol každé, vyvarovati se takto třenic a dráž
dění, a zajistiti pokojnou a plodnou spolupráci.
Tohle jest jeden z mých nejustavičnějších zá
měrů, thema, pro něž sbíhá se miliardy not, a
o němž žádná vpravdě hudební věta nebyla na
psána.
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— Tenhle vzhled intelektuální pedagogie zdá se
vskutku málo prostudován, ale jeví se podstatným.
Je to obor zcela nový a sluši býti pečlivě prozkou
mán. Ale skoro říkáte, že manželské přirovnání
jest zároveň neúplné a nepřesné: co mu vytýkáte?

Nepřesné, nesprávné, a to na mnohý způsob
a vážně. V myšlence oba výrazy, jež jsme na
zvali manželi, neexistují předně zvlášť: jejich
objevení se, jejich rozdílnost, jejich oposice, je
jich sdružení odvozují se od hlubších příčin, jež
jest důležito zkoumati; a zkoumajíce je bez po
chyby zpozorujeme, že naše manželská metafo
ra potřebuje důkladné retuše.
/

— Jsem zvědav na tento nový román.

— Řekněte raději historii, a nepodobnou!
Bytí, jež třeba poznávati, předchází poznání,
jež třeba realisovati a nevzdá se nikdy zcela
pro nás, kdož, podle slova Bossuetova, nevyčer
páváme sebe menší z našich idejí, ani sebe men
ší z bytostí konkrétních. Takže obě myšlenky,
jež v nás spolubydlí, nemohou se v nynějších
podmínkách naší myslí spojití v dokonalý sva
zek, ani splynouti v nějaké vidění jednooční. A
není to právě tuto, že vám mám vyjeviti zvěst
překvapující? Claudel nepodezříval tento neoče
kávaný obrat děje. Animus naprosto není man
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želem, ani snoubencem animy. Je to proto, že
anima není snubná? Nebo byla by to, jak sva
tý František Saleský chce nás přesvědčiti, ja
kási ubohá Lia, prosaická náhražka poetické,
mystické Rachely, k níž málokdo dochází, ač
vlastně jen ona jest milována? Ale nikoliv; tře
ba alegorii ještě více vzpřímiti: není to animus,
s jeho suchým a studeným smyslem soudnosti,
jenž jest určen nej vyššímu polibku; jest jenom
poslem, prokurátorem vzdáleného, neviditelné
ho, královského Chotě; a královnou jest anima.
Poznati Bytí, toť věc animy, nikoliv animusa.
Animus, jenž příliš často dělá ze sebe velkou
důležitost, takže takový Malebranche považo
val jej za Slovo samého Boha, animus, jenž si
hrá na Sosia Páně, animus nemá než nabídnouti dary, přinésti sliby, podepsat smlouvu. Ale jaké poblouzení, jestliže ubohá anima, určená
loži Královu, vzplane láskou k vyslanci místo
k tajemnému Milovníku, jenž se ještě neukázal,
on, jehož tuší básník, aniž se ho dotýkal, on,
jímž mystik jest dotčen, aniž ho ještě viděl, on,
jehož se odvažuje nahraditi domýšlivá osobnost
animusova, jíž bylo jen uloženo zvěstovati ho
a jej představovati, (a právě proto často ani
mus nemiluje básníků a ještě méně mystiky,
kteří varují animu od jeho ošemetností a jeho
cizoložných choutek). Netupme přece nijak a ne
utrhujme na cti animovi; neboť zůstává-li vě
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ren svému úřadu, jenž jest ještě veliký a nevy
hnutelný, bdí nad nevěstou, hájí ji proti jejím
pronásledovatelům, ujišťuje ji o věrnosti Nepří
tomného, spravuje její věno a přičiňuje se, aby
vzrostlo, samé to věci velmi rozumné, jichž zvě
davá, netrpělivá a vroucí anima velmi potřebu
je v dlouhém čekání a v dotírajících pokušeních.
Tolik se již nemůže dočkati, kdy se splní spo
jení myšlenky a bytí! Ale její láska má zůstati
čistou a zdrženlivou, jak se sluší na čistou ne
věstu, jejíž budoucí blaženost a plodnost jsou
za tuto vysokou cenu, a která se nemůže státi
zákonně plnou pravého bytí, leč když se pod
řídí podmínkám přísných pravidel, jež potud bu
dou trvati, dokud neodejde do země Ženichovy.
— Teď, myslím, začínáte mluviti bez podobenství,
Budete-li mi definovati tyto podmínky přísných
pravidel, zdá se mi, že nebudu již potřebovati myt
hů a allegorií.

— Naopak, bude jich více třeba než kdy jindy,
abych vás přivedl opatrně k všedním věcem pří
tomné povinností a obecné myšlenky!
Vskutku, před vaší důvěrou vyčítám si již, že
jsem vám jako stupínky rozestavil svá podoben
ství, jako bychom vskutku mohli po nich vy
stoupiti od hmotného k duchovnímu a od smy
slu obrazného k doslovné pravdě. Čím se zdají
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pravděpodobnější, tím více třeba jim nedůvěřovati. — Obraz přadena, jaká to nuzná idea
o spojitosti myšlenky, protože jest čímsi bez
vládným, v čem každý bod zůstává vnějším
všem ostatním, ač všechny ke všem připínající
a sám k nim připiatý! A přirovnání chemické
analysy, jaké to chabé a klamavé přirovnání, za
cenu vzájemného pronikání našich stavů duše,
jež se koncertují v živoucí architektury! A sa
my biologické metafory, jež vyvolávají tajem
ství organické assimilace, jak zůstávají pochyb
né a zrádné, dopouštějí-li, abychom mysleli, hned
že stačí jakási formální podobnost, aby pozná
ní představové, vytvářené tím neb oním vněj
ším předmětem, naplnilo celou svou funkci,
hned že tato assimilace děje se jakousi nevědo
mou endosmosou (prosakováním), bez spoluprá- ce inteligentní a. morální! A ten průhlednější,
svůdnější obraz sňatku nebo jen snoubení na
ších myšlenek, obtěžkávajících bytím, jaký pod
vod, a jak záleží na tom, od něho se osvoboditi,
abychom lépe zachránili jedinou původnost vzta
hů ducha se sebou samým a s realitou v osudu
(v určení), jenž potřebuje nesmírnosti a věčno
sti, aby se cele celičký rozvinul!
— Dopřejte mi tedy rychle nějakého nového myt
hu, jenž by to vše napravil.
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— Ano, a hrubšího zrna, antropomorfičtější, tu
díž méně nebezpečný než předešlé, mythus (že
není vždy jeden!) inflace.
K běžnému užívání a nezbytným směnám naše
přirozené nebo dobyté bohatství potřebuje bý
ti převedeno na peníze, obíhati v hodnotách fiduciárních (ve způsobě peněz papírových): tak
též zásoby ducha. Authentická bohatství, před
stavovaná na přímém prvním stupni mírou zla
ta, jež dovoluje vždy výměnu al pari (na rovni),_
představovaná na druhém stupni cennými pa
píry nebo bankovkami, jsou mobilisována (v
obch. výplatná), vzrostlá a oplodněná v té mí
ře, jak poměr mezi papírem a důkladností věcí
zůstává normální a zdravý. Ale jakmile zname
ní představující věci se rozmnoží přepietím po
třeb a jsou vnucovány strojeně úvěru přímo ná
sledkem jejich ztrátv úvěru, pak je to hospo
dářství převrácené, hrozící bankrotem. Podob
ně poznání pojmové je touto hodnotou, která má
vždy býti krytá (založena), vyměnitelná, ově
řitelná; jestliže jen trochu se odchýlí od svých
opor, jestliže se rozplemení a rozšíří v jakési u
mělé bujení, toto zneužití důvěry zabíjí důvěru,
zabíjí křehkou duší našich peněžních znamení,
zabíjí sám princip jejich moci a účinnosti, který
přece by mohl býti nezranitelný a nevyčerpatel
ný. Nuže, naše abstraktní - a pojmová poznání
(a třeba tím rozuměti i naše vněmy, naše vědy
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positivní, naše konstrukce ideologické), jsou ja
ko tyto peníze papírové, zdravé, plodné, nevy
hnutelné, aby usnadnily, mobilisovaly (učinily
kapitál výplatným), ba anticipovaly hodnoty re
ální, pokud zůstávají pod správou rozvážné opa
trnosti, ale naráz vinné a záhubné, jakmile nor
mální smysl a moudré meze takových výhod
jsou přemístěny. A čím více se kdo utíká k ne
pravým lékům, k násilí nebo přetvářce, tím ví
ce přitěžuje vražednému nebezpečí. Což jsme
se nedostali do takového stavu s naším positi
vismem, jenž pokládá své užitkové abstrakce
za konkrétní reality, s naší průmyslovou civili
sací, která nahrazuje zlato moudrosti pozlátkem
nízkých zábav a vyhladovujících rozkoší, a tře
ba-li to říci, se symetricky opačnými domýšli
vostmi (nároky) jisté filosofie, která kývá od
abstrakce k intuici a od kanonisovaného empi
rismu k formulkám školy, kde stále neúplné
koncepty jsou zosobňovány? a to do té míry,
že s té i oné strany v intellektuálních zápasech
doby přítomné zneužívá se nuceného oběhu
těchto přeceněných valut hodnot, jejž zároveň
duchy nadýmají a vyprazdňují. Jak už je čas
(aniž proto zneuznáváme jejich nutnou, trvalou,
spasnou úlohu), abychom je uvedli v rovnová
hu a v obcování (v dobré spojení) s tím pozná
ním smyslu obecného, jenž jest možný se rozvi
nouti nejen jako nějaké umění reálna nebo ja
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ko nějaká učená nevědomost,1) ale až k authentické vědě bytostí jakožto bytostí, nebo aspoň
až ke studiu podmínek, jež je činí možným a jež
připravují jeho realisaci! Tady snad se dotýká
me dosud nejméně vydané, nejnesnadnější a nej
vděčnější stránky mé práce: neboť spojují se
v ní příliš obyčejně odlučované dva problémy;
dosáhnouti Bytí a naplniti své určení, realisovati bytí v nás a ustaviti jakousi konkrétní ontolo
gii. K takovému, hle, účelu směřuju; ale abych
vám jej vyložil a vás k němu přivedl, jsem vá
mi odsouzen opravdu k příliš tuhé robotě. Ne
odpustil byste mi tedy mou ubohou »čistou
a nahou filosofii«, kdybychom ji nabídli v oběť
čisté poesii a cudné Phébé? Věnujte raději svůj
podiv Luně vycházející, která, právě v této chví
li ukazuje se mezi ramenem Cengle a hřbetem
Hory Aureliánovy, nad níž se vypíná Olymp
a Sainte-Baume (poutnické místo, jeskyně sv.
Maří Magdaleny). Budete-li chtít zapomenouti
»Bytí«, budu vám vypravovati o poetických ná
vštěvách znamenitého hosta, jemuž jsem nena
šel rovna, Ludvíka Le Cardonnela, jenž snad
právě tady pro svou hymnu měsíci napájel ta
jemným mlékem virgilské a křesťanské stádo
svých snů, svých božských veršů. Nebo nebude
vám tak příliš proti srsti, když vyvolám k smí
ru věcí pozemských památku svého starého pří
1) Míkuláš Kusanaký a jeho De Docta ignorantia.
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tele ze školy, mého kolegu Ernesta Zyromski
ho, dlouho věrného tomuto sídlu krásy, kam se
uchyloval v mlčení světlých nocí se svým jem
ným a výborným cítěním; rád se díval, jak pře
chází do stínu hrdá a trpící duše toho Vauve
narguesa, jehož oči se otevřely, jehož první me
ditace začaly v této přísné a povznášející kra
jině; a nosil sem vždy s sebou podvojné rysy
Eugenie a Maurice Guérinových!
— Zbytečná námaha! Již jste mi řekl, že jsem ne
milosrdný: abyste mne obměkčil, marně jste mi,
»subtilní pokušiteli«, vykládal nejstrašnější, nejlá
kavější, nejsladší kouzla a svůdnosti: jest se mi he
roicky ukázati ještě krutějším, a s důvěrou na vás
dotírati, abyste mi aspoň dal zahlednouti, co sta
víte pod titul Bytí, tento titul děsící ve své nahotě,
který zamýšlíte, jak jste pravil, vepsati na jednu
z knih vaší trilogie. — Ale za to je pravda, že
jsme se osvěžili, a rád bych jen ještě nějakou chvíli
popatřil na vaše růžové keříky, než mne připou
táte k přísnému problému »Bytí«, kudy mne bez
pochyby chcete přivésti k Duchu křesťanskému,
ba snad i na pravou »cestu rajskou«; neboť si vší
mám, že na svahy »Svatého Vítězství« jste pozvol
na, sleduje »Myšlenku«, řídil naše kroky.
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III. Na svazích Svatého Vítězství

— Prokazujete mi čest tak hezounkých »zjevů«
v květu, že se mi těžko od nich odvrací pohled,
abychom jej obrátili k »bytí«. — Bude toto bytí
alespoň krásné?
Konečně ať tak nebo tak, musíme se už jednou
pustiti po naší stezce, a přímo v jejím svahu nej
sráznějším: doufám, že nebude dlouho trvati a vy
vede nás k těm hlediskům, jež odškodní alpinistu
myšlenky za veškeru jeho námahu. Ale soutěska,
v níž jsme zůstali, zavírá mi ještě vaše obzory.
Mohu vám říci, co mi zůstává nejasným na cestě,
na niž jste mne zavedl?

— Ano, jen přímo k věci, mluvte bez obalu;
jsem jist, že vám za vaši námitku poděkuji; ja
ko doufám, že poděkujete mně, ukáži-li vám,
že vskutku bytí jest krásné, ba i dobré!
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— Beru to za dobré znamení. Ale zatím vidím čím
dál tím méně, kde se to slavné, stále oznamované
Bytí skrývá. Když mám s ním sblížiti »Mvšlenku«,
tolika zámky otevřenou, tolik method sbíhavých,
tolik zásnub, jež nedospějí ostatně nikdy k dovrše
ní manželství, vzdávám se naděje, že objevím ve
vaší ontologii nějaký obsah, nějaký užitečný smysl.
Když připojíte k poznání pojmovému poznání, ře
čené reální, co ponecháváte samému reálnu? Což
by se nemohl váš domnělý konkrétní a universální
realism nazvati také dohře nebo lépe integrálním
idealismem? Bojím se tedy, že vaše kniha o Bytí,
jejíž titul mne bezpochyby straší neprávem, nelíší
se o nic více od vaší studie o Myšlence, než bílý
čepec od čepce bílého (t. j. podle našeho čes. úslo
ví: je to pěšky jako za vozem).

— Velmi zajímavá obtíž, jež předchází mé žá
dostí a usnadňuje moje výklady! 'Má tu zásluhu,
že není často opakována; tolik se již zvyklo neviděti obyčejně v ontologii než jakousi kapito
lu, nejabstraktnější kapitolu jakési theorie, obec
né nějaké logie! Je zapotřebí ať jakkoliv vyjíti
z této rozsedliny; a proto myslím, že jest ne
zbytná dvojí náprava, předně aby se dobře vi
dělo, že abstraktní a diskursivní poznání, ač
k bytí vedoucí, nestačí; pak aby se ukázalo, že
poznání konkrétní, které se snaží je sevříti, ni
kdy je nevyčerpává, a že obě přispívají k tomu,
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aby pravdivě dokázali jeho irreduktibilní původ
nost.
— Sleduji vás, ale s trochou neklidu.

— Bude to krátké a bez nebezpečí. Což ve
svých nevydaných stránkách svých okouzlují
cích »Matinées du Hêtre Rouge« (Rána, ranní
procházky a p. u Červeného Buku, ve franč. to
to hêtre a être zní stejně), jež jste mi dovolil či
sti, nepravíte sám, když jste se prozřetelnostně
setkal s ... Maine de Biranem v lese Fontainebleau-ském, že »úsilí« chůze oživuje sensibilitu,
vzněcuje ducha, posiluje stejně život těla a ži
vot úvahový? Tak strmý les Svatého Antonína,
do něhož budete se mnou vystupovati, ku podi
vu se hodí k slézání filosofických překážek.
Statečně tedy přistupme k našemu prvnímu úsi
lí! Velmi snadné poměrně, ba bude nás i něja
kou chvíli baviti, s rozmilými druhy, tak různý
mi jako jsou jistí scholastikové moji přátelé, Va
léry, jenž jest z vašich, Giovanni Gentile, atd.
Čeho vlastně třeba k vašemu uklidnění? Běží
prostě o to osvětliti tyto tři body velmi přístup
né: — bytí není cele celičké ani v pojmech nej
více definovaných, jež sí můžeme o něm učiniti,
a jež se nevztahují než na obecno, nikoliv na
konkrétní a trvalé zvláštno; — rovněž není celé
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v našem poznání konkrétním, byť by bylo sebe
realističtější; neboť přítomná činnost bytostí,
o níž jsme nejjistější, nedává nám nikdy úplnou
představu jejich nedefinované zvláštnosti, ani
jejich nevyčerpatelného bohatství vnitřního, ny
nějšího nebo budoucího; — tedy, mezi našimi
analytickými a představovými poznáními z jed
né strany, a z druhé našimi jistotami životními
a intelektuálními, jež duch jemnosti a kontem
place jednotící může zvětšiti bez mezí, jest prá
vě tato oblast bytí reálního, osvěcovaného na
šimi dvěma druhy poznávacími, následkem to
ho přístupná dvojitě hlediskům ducha a jeho
chápavostem (zabrání), tím už také jistější než
kterákoliv myšlenka, a přece irreduktibilní (ne
převeditelná) na to, co může nám býti známo
z vnějšku v jakémsi logickém a sraženém (jako
mléko) načrtnutí; a čím více pojmové obrysy
jsou zadrženy, tím více hrozí býti zmrzačující.
Abychom vůči bytostem zachovali správnost
i spravedlnost, třeba jim dopřáti úvěru; je to
pravidlo nejen dobroty, ale i pravdy, a dráždi
dlo jak vědy, tak šlechetnosti. Uzavřeme tedy,
že: reálno jest poznatelné, ale poznané není re
álno celé.
Také nejprve máme zachrániti z bytí to, čeho
poznání pojmové nedosahuje. Což opravdu ne
můžeme je přesáhnouti, aniž bychom se proto
zříkali, že dosáhneme jistoty rozumu vyhovují
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cí, ba i jistý druh zvláštní vědy reality, reality
nejen již představované v nás a našimi vněmy
a koncepty, ale authenticky přítomné, možno-li
tak říci, jí samé, ostatním bytostem, naší čin
nosti? Když miluji přítele, a když se sama se
be táži, proč, marně budu vypočítávati jeho
vlastnosti a analysovati důvody své náklonno
sti, jest vždy něco, a to hlavní, co zůstává nevy
jádřeno, takže musím říci s Montaignem: Proto
že je to on a protože už takový jsem!
Ve výrazech ultimativních musíme tedy klásti
tuto dvojí alternativu: Vyčerpává nebo nevy
čerpává poznání abstrakcí to, co jest poznati,
co jest poznatelné, co jest, co jest essenciálního
a substanciálního (podstatného) v jsoucích a tr
valých realitách? Vyčerpává nebo nevyčerpává
naše moc inteligentního poznání, rozumné spe
kulace, jistoty a objektivních určení? — Roz
hodně nevyčerpává: důvody, o nichž rozum ne
ví, jsou ještě důvody; a můžeme, máme, jak to
ho žádal Pascal, pásku sejmouti. Nuže, netřebaliž pak tvrditi, že za myšlenkou abstraktní roz
kládá se terra certa et incognita, jež se teprve
má prozkoumati, oblast, cizí rozumujícímu ro
zumu Animusa, jež však proto není nepoznatelna duchu jemnosti a lásky Animy? Netřeba-liž
dodati, že Anima se poznává jinak než jak ji po
znává Animus, že sama poznává Animusa jinak,
než on sám sebe, že jest i ona, snad ona zvláště,
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rozumná, učená, schopná moudrosti theoretické
i praktické, sama způsobilá k »rozjímání ze zku
šenosti«, a k nejvyššímu životu ducha? Ba, což
není, i dříve než vystoupne do oněch vyšších
hradních věží, o nichž mluví svatá Terezie, což
není ona sama a ona jediná onou jímkou, která
může býti připravena, oním stánkem, jenž mů
že býtí osvícen vlitými světly a pro tato světla
a mystické milosti?
Vidíte, že otázka a řešení sahají daleko.
— Ba příliš daleko, kdybych byl uvěřil, co o tom
praví někteří z vašich kritiků. Kdežto jindy vám
vytýkali, že popíráte nebo zkracujete dosah inteli
gence a tak upadáte do subjektivismu, obviňuji
vás teď z toho, že ji přepínáte a že děláte našemu
přirozenému poznání bytí příliš velké místo, vy
stupuje opovážlivě do patra, uchovávaného jedině
moudrosti ať theologické, ať mystické, moudrosti
naprosto rozdílné od ostatních moudrostí, jež ne
mají schodiště, aby se k ní přistoupilo vně božské
ho vytahovače.
Hned ostatně (nebo i současně) říkají nám, že pří
rody intelligibilní jsou v duchu a ve věci jedinou a
toutéž realitou (ostatně čistě formální), hned že
metafysické poznání abstrakcí jest nevyléčitelně
nuzné, takže uměním a poesií dotýkáme se nejlépe
reálna, božského reálna přírody a duše. — (Což jsem
dobře neprostudoval své autory dříve než jsem šel
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vás vyslýchati?) — Ale přiznávám se vám, že se mi
nepodařilo dobře pochopiti všechny ty these, ani
žádnou zvlášť, a zvláště ne všechny dohromady.

— Ani mně se to nepodařilo!
Ale nerad bych příliš snadno zarmoutil přátele,
kteří mne obviňují, že jsem jich nepochopil, od
mítaje jim tuto výčitku, že by mi bylo třeba
dvou nebo tří set stran, abych svou věc plně do
vodil. Mohou dobře vynášeti dekrety, i že lid
ská myšlenka ve svém nynějším výkonném způ
sobu dosahuje přirozeností intelligibilních, i že
nedosahuje nic jiného theoretickým věděním,
i že nikdy filosofická spekulace nemířila na nic
jiného než na toto skutečné bytí podle průpo
vědi: »není vědy než obecná«. Ale zdá se mi,
že právě tím, jmenem jisté aristotelské these,
(která má své opačné mínění v samém Aristo
telovi), zneuznáváme progressivní smysl lidské
ho úsilí k poznání, stále bližšímu konkrétnu; toť
připravíti ducha o jeho věkovitou tužbu (žádost,
přání, o to, čemu se zaslíbil) a o jeho podstat
nou moc; a rád ukážu, že nejen pojmové pozná
ní nevyčerpává ani prostředky myšlenky, ani
bohatství pravého bytí, ale že není samo sebou
možné a spásonosné (prospěšné) leč díky pří
tomnosti, spolupůsobení, vyrovnávání (kompen
saci) poznání reálního, jež se odnáší na něco ji
ného než bytí prostě formální a tak řečené in
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telligibilní. Je zvláštní, že »přívrženci intelligence« na konec se dovolávají (abv dosáhli re
ální reality, existence trvalé a nejen formální)
činnosti nadpřirozené, jakéhosi mystického in
fluxu, nebo alespoň citové stejné přirozenosti
affektivní connaturality). A nejvíce při tom pře
kvapuje to, že čím dál tím více připouštějí zá
roveň přirozenou možnost »nabyté kontempla
ce«, která právě zahrnuje, že za myšlenkou ab
straktní jest sjednocující způsob pravého pozná
ní a rozumné činnosti.
— Naše první řízení, jímž jsme věci uvedli do po
řádku, jest vykonáno, není-liž pravda? Šlo to ztěž
ka. Neupozorňoval jste, že druhé bude ještě těžší?

— Ale ne! Milosrdně jsem vám dodával mysli
pro úsilí nejnamahavější, jež jest prvním; Ale
k druhému jsme se ještě nedostali, to ostatně
půjde samo od sebe.
— To je pravda. Už bych byl málem zapomněl, že
si to musíme vyříditi napřed s mým velkým příte
lem Valérym ...

— Jak jest nevhodné a škodlivé vkládati na
abstraktní myšlenku výlučnou péči o to, aby se
ustavila racionální ontologie, to se tlumočí mno
ha způsoby. Nepoukazujme již na nebezpečí
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zhoubné inflace, na nesnášenlivé troufalosti
stoupenců nuceného oběhu hodnot představo
vých. Tato vyumělkovaná výlučnost, tato ne
zhojitelná nedostatečnost neopomenou se uká
zali toho neb onoho dne přímo těm zbožným cti
telům poznání pojmového, jehož úvaha zůstává
činná a šetření rozsáhlé (t. j. informace, vyhle
dávání podrobností); tu se jim pak stane, jak
jste právě sám upozornil, že i oni prozradí a vy
tknou velkou nuzotu své metafysiky; a snad již
nakládají s touto schátralou kněžnou jako se
zchudlou příbuznou, a obracejí se k náhradni
cím, aby žádali od affektivních nebo poetických
mohutností zástupného a pronikavějšího uspo
kojení, které jim umožňuje, jak p avíte, obcovati s tím, co jest božského, reálního v přírodě
a v duši. Ale, krutá tíseň, zlá překážka: toto
reálno, toto božské, odtržené od každého přes
ného a kontrolovaného poznání, nemohou býti
před naším rozumem než světem zvlášť, než
mythologií, než bohy nepravými. A ve chvíli,
kdy naši esthetové-metafysici usmyslí si v tom
to směru tlumočiti nebo doplňovati myšlenku
XIII. věku, přisedají k protinožcům ducha, kte
rý inspiroval vznešená díla umění středověké
ho; neboť toto umění, tak pravdivě umělecké,
můj přítel Emile Mâle dobře uviděl, že jest pod
statně »vyučováním«, — učením, v němž kon
krétní, přímé, kontemplatívni poznání umělo
141

vyjadřovati a sdělovati životně to, co diskursiv
ní věda podává a vysušuje, učení, jež vychází
z reálna a jde k reálnu integrálnímu, spojujíc
v jedno činně a, možno-li tak říci, výživně po
znání, obdiv a lásku.
— Nevěříte tedy v tak často uváděné souručenstvi
Kathedrály a Summy?

— Tu třeba rozeznávati. Přes to že jsou Sum
my a Summy, dopravující více nebo méně po
znání reální, umění, obyčejně, pokud pochází
z hlubokého stavu intelligencí a srdcí, jež mají
potřebí času, aby se přepodstatnily v tělo a
krev ideje a didaktická učení, zpožďuje se o jed
no nebo více století za spekulacemi a za udá
lostmi. Květ umění gotického rozvíjí se ze sty
lu románského a z jásotu katolického, unášeje
ve vysokém lese sloupů k nebeským viděním
malovaných oken nekonečný vzmach duší osvo
bozených; z koncepce stabilisované pochází te
prve po 1250, která od XIV. do XVI. století na
šla na příklad v papežském hradě Avignonském,
z venčí zježeném, nádherném uvnitř, nebo v sta
hovaném, krouceném a šroubovaném umění pro
tireformace přesnější transkripci. Ale neodchylujme se.
— Odpustťe, že jsem vás odvedl od vlastního před
mětu ...
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— ... Nevadí, aspoň jsme si oddechli a vyruše
ní to nás přivádí lépe k vlastní otázce. Neboť
jestliže sami její přátelé odkazují dnes často u
bohou metafysiku abstraktní k úloze »ostnité
ho plotu« (jak to pravily již pikantní apokryfi
cké listy, vydané v XVIII. století pod jménem
Klementa XIV.), co učiní z ní ti, kdož, z chout
ky nebo přesvědčení, nemají v tomto věku positivismu, pragmatismu a esthetismu, žádného
důvodu býti něžni k této »nepravé kněžně«,
která se jim zdá příliš těžiti z dlouhého podvo
du (přetvářky)? Aby se nevydali v nebezpečí
ideolatrie (zbožňování idejí), stávají se obrazoborci, a nemajíce potuchy o jiné cestě než cestě konceptů, budou zaplétati každou filosofii
do ostrakismu bez slitování; nebo, aby se nezba
vili každé čerstvé a podstatné potravy, půjdou
hledat své nasycení, kde, běda, není, přeceňují
ce také oni činnost uměleckou, a přes to odní
majíce umění, — tomuto draku létajícímu —,
provazy, přítěž, čímž vystoupne sice výše, ale
bez možnosti, aby bylo řízeno, a spojují je v jed
no s každým reálnem z dola a s hora; dvojí chy
ba (omyl, nedorozumění), dvojí zkáza, jež hro
zí jak vzletu esthetickému, tak vzletu nábožen
skému.
— Zločiny a následky exklusivismu, proti nimž bo
jujete, jsou podle vás vážnější než jsem podezříval.
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Dotýkáte se tu životních otázek pro literaturu i
pro umění, stejně tak i pro metafysiku.

— Jak od té doby chápu přítomnost tak inte
ligentní, ačkoliv v základě tak nespravedlivou,
takového Paula Valéryho, nesmiřitelného vy
kladatele tolika našich vrstevníků, když ve for
mách pronikavých prohlašuje nám, že »metafysika«, (rozumějte ta, jež myslí žiti z pojmů
a na něž umírá), jest oním klamem; že »záleží
v tom, aby se dělalo, jakoby se myslilo A, zatím
co se myslí B«; že »optimum poznání jest bez
jednoduchého vztahu k reálnu«; že »jakmile myslitel mluví o Bytí, kdybychom viděli správně
to, co myslí v té chvíli, zjistilo by se, že filosofovati, toť mluviti o tom, co se neví«; že »reál
no nemůže se vyjádřiti leč absurdnem«; že »jest
nemožný souhlas mezi myšlenkou a realitou,
právě pro samou povahu myšlenky, která pře
tvářkou osobuje si býti sama sebou a něčím ji
ným zároveň«; že taková cesta je slepou ulič
kou, a že třeba se od ní odvrátiti k cestám vě
dy, citu, umění, »protože inteligence spekula
tivní, daleka jsouc určení státi se všemi věcmi,
jest nanejvýš schopna toho, aby je všechny zne
tvořila«. Pravým mudrcem jest tanečnice, jejíž
marná ubikvita (všude a nikde) vítězí nad kaž
dým dogmatismem v ustavičném shrucování. —
Jest zajímavo zjistiti, že cestami vážnějšími můj
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učený kolega Edmond Goblot, ulpěv hlavně na
úvahovém a vědeckém vzhledu věcí a Myšlen
ky — myslené, dospěl také k nesrovnatelnosti
a neinteligibilnosti reálna.
— Ale vy se nevzdáváte této inteligenci, tak ne
přátelské samé inteligenci?

— Nikoliv, a Valéry, jakož i mnoho jiných, sám
se jí nezříká. Jeho omyly rodí se právě z vysoké
úcty k duchu a bytí, ze spasné potřeby. Čeho si
žádá, aniž je jmenuje, aniž se s ním setkává
tam, kde jest a jak tam jest, toť »poznání reál
ní«; a ztráceje naději, že najde toto reálno v re
alitě, vyrábí je v idealitě, jakoby žádná filoso
fie nemohla uspokojiti jeho přání, jeho tužbu.
»Není pravdivého vědění, praví nám, než to,
které se může změniti v bytí«, to, které se re
alisuje v té substanci bytí, jímž jest kon, to, kte
ré »tvoří řád transcendentní«, trancendentno,
jež nebylo, jež nebude již, jakmile, se budeme
obráceti jako žena Lothova, abychom je pozo
rovali a proměnili v solný sloup v našem mumi
fikujícím poznání. Tak se chová attualism ital
ský, onen subtilní immanentistní idealism Gentile-a, pro něhož úhrnem pouhým koněm čistým,
pravým, absolutně reálním jest stále nečisté a
neúplné úsilí, jež nedospívá než se přesahujíc
v nedefinované výtvory, počínaje intelektuální
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mi představami a citovými ideologiemi. Úsilí,
jež pochází z našeho bytí, které však nejde
k bytí, nebo alespoň které nejde než k bytí,
otevřenému naší myšlenkou a našima rukama;
jakási poesie pravdivější než historie, ba jedi
ná pravá, jež však zůstává smyšlenkou; umění
osvobozené; myšlenka, která osvobozuje myš
lenku myslící od jakékoliv myšlenky myšlené:
takto-li se věc béře, Animus, se všemi svými
úvěrnými listy a směnkami a svými povídačka
mi o královských svatbách nebyl by tedy než
padělatelem listin, lhářem, podvodníkem a ry
tířem průmyslu!
— A podle vás ubohá moderní duše, více zkla
maná než dá na sobě zdáti nebo než si sama sobě
přizná, skrývá své zklamání pod nadšení výtvorů a
tvoření vědy, umění, literatury, idealistní metafysiky, surrealismu.

— Ano, a mohli bychom uvésti dvacet jiných
cedulek nad jejich krámky, kde v dražbách há
zí jeden na druhého a záleží jen na tom, kdo po
dá nejvíc; a tak máte ultraism, kreacinism, ku
bism, dadaism, passeism, numism, futurism, simultaneism, unanimism, expressionism, imagi
nism, polytonalism, totalism ..., všechna nábo
ženstva nového a okultního, jež se rodí stará,
až k »Obskurismu« (zatemnělost), poslednímu
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toho jména, ač bezpochyby nejstaršímu a nejtr
valejšímu. Ale kdyby právě v tu chvíli pokřtě
no bylo reálnem to neb ono nepravé inteligibilno, otázkou jest věděti teď, zda toto reálno ná
mi stvořené, zda tento »kon zvaný čistý«, zda
toto transcendentno, promítnuté z nejhlubšího
nitra naší immanence, není pravým idolem (mod
lou). Vizte vážnost debaty, která nás přivádí je
ště k vaší drahé esthetice a stále hlouběji: což
umění, literatura, poesie, všechny nejvyšší for
my duchovní činnosti jsou útěkem vně »reálna«,
daleko od »bytí«, nad domnělým Bohem Nábo
ženství, a ustavují jediné náboženství těch, kdož
by nedovedli už míti jiného? Jsou-liž naopak
nad to zjevy a neúplnosti, sledování toho, co
jest, toho, co má býti, toho, co bude, Boha ži
vého, lidského osudu, života sjednocenosti a do
konalosti, předsíň Coelestis Urbs, beata pacis
visio? Zkrátka, abychom položili suše problém,
běží o to rozhodnouti, zda tímto tvůrčím vzma
chem v nás obracíme se zády k realitě o sobě,
nebo zda se k ní přibližujeme nikoliv ovšem jí
obmezujíce, ale aktualisujíce virtuality bytí a vy
užívajíce všech »symbolů« života sensibilního,
vědeckého, esthetického, ethického, metafysického, jako jazyků různě výrazných a sbíha
vých, které hlubší nějaká a více sjednocující
moudrost dovede tlumočití a přesáhnouti. — Ta
dy pozor a otevřte oči: vizte Garagaj.
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— Co je to za obludu, když už jméno nahání
strach?

— Není to nějaký Taraskus1)! je to černý jícen,
který pozorujete ve skále na svahu Svatého Ví
tězství, propast beze dna, kterou opěvoval Mi
stral, brána do pekel, zívající na zatracení. Ale
stačí stále hlouběji do ní sestupovati, projíti tak
celou zemí, abychom potkali svatou Estellu,
hvězdu osvoboditelku, která duším, u nichž svět,
jeho chmurná kouzla (lesk, půvaby) a jeho du
sivá těsnost (obmezenost) nemohly spoutati u
šlechtilou vroucnost, vrací nebeskou jasnost
a nesmírnost. — Upravuju trochu historií pro
přítomnou potřebu: legendy lze přizpůsobiti.Ta
to má krásný smysl.
— Takto stačí projiti všemi Literárními Novinami
(»Nouvelles Littéraires«) a uměleckými revujemi,
abychom opět našli Ztracený Ráj, a vy jste svatá
Estella?

— Výklady tendenční! Hned vám je opravím:
pošlu vás k Bremondovi, ten vás pošle bezpo
chyby k Eduardu Aude-ovi, neporovnatelnému
bibliothekáří naší neporovnatelné Méjanes, co
se týká kritiky literární, a co se týká smyslu
duchovního k svatému Pavlu před Areopagem.
1) Dračí figura, nošená v Taraskoně o slavnostech.
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»Neznámý bůh«, Bytí, jež bychom nehledali,
kdybychom ho již nebyli trochu nalezli, kde pak
tedy sídlí? Není možná, aby to bylo v našich
pojmech: ale je to alespoň v tom světě okouzlu
jícím, jejž vyrábíme, abychom sebe z něho do
stali, a jejž nazýváme svými výtvory? nebo ne
jsou snad tyto výtvory samy progressivní po
můckou k slabikování rozptýlených písmen Jah
ve tajemného a reálního, jehož pravé skryté
jméno nemůžeme naráz napsati a pronésti? Pro
tože, jak jsme na to upozornili před chvílí, prá
vem jsme se bouřili proti těm, kdož křtí reál
ním nepravé inteligibilno, bylo by teď a vážně
ji třeba jmenovati proti pravdě transcendent
nem pouhé immanentno, novou modlu! A nepři
chází-liž omyl z toho, že si představujeme, že
reální transcendentno nemůže býti leč pojato
jako cosi vnějšího a předcházejícího (dřívějšího)
v čase i prostoru, k čemu by bylo třeba se vraceti, kdežto běží o to, přistoupiti k němu jako
k ustavičné a nevyčerpatelné novosti, jdoucí na
před, duchovní předvídavostí a nějakou duchov
ní zálohou?
Osvětleme příměji tento bod základní.
Proč moderní idealism tolik se vzpírá jen po
myšlení na nějaké bytí vnější nebo transcendent
ní našemu duchu?
Proč vlastně na konec necení již ani inteligibil
ním »reální poznání«, jež by nebylo jedině pro
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jekcí nebo produkcí myšlenky myslící, výtvo
rem subjektu, beze shody s předmětem před
běžně daným o sobě?
Co vysvětluje toto velmi uvážené a zaryté cho
vání, toť, zdá se mi, to, že se zle rozmohla a ke
všemu jest nesprávně applikována jistá these,
která ve svém původním smyslu a svém normál
ním určení jest dokonale legitimní, správná,
spásonosná. Jaká je to these? podám její vzhled
positivní, jímž jest dobře se proniknouti, dříve
než vyznačíme její subtilní a perfidní úchylku
(zvrácenost).
Býti, toť podstatně jednati: troufati si poznati
toto reální bytí passivním díváním se, jež by se
domnívalo, že je představuje samo takovým, ja
ké jest, toť zhola se mýliti; ba znamená to vy
jadřovati větu neinteligibilní, protože když zto
tožňujeme na nějaké trpění, co jest jednání, ne
jen to znetvořujeme radikálně, ale zahrnujeme
v jednom a témže tvrzení výrazy kontradikto
rické, jež se představují spodobitelnými (přizpů
sobitelnými) nebo se shodující.
Pravé bytí nemohlo by tedy býti poznáno jako
reální leč myšlenkou jednající, která se s ním
spodobí, ne je bezvládně odrážejíc, ale v sobě
je restituujíc. Až dosavád není co namítati. Ale
zneužití a omyl vyvstávají, dodáme-li, že nemo
houce poznati reálno leč skrze myšlenku čin
nou, nepoznáváme je skutečně než jako činnost
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subjektivní, jako tvoření immanentní, jako pro
dukci ideální.
Takto tedy, je-li velmi pravda, že kde jest je
nom passivno, není opravdu myšlenky ani bytí,
jest velmi nesprávno, ať mi to nemají ve zlé
Gentile nebo Heidegger, z toho usuzovati, že
nemůžeme tvrditi a určití žádnou realitu vněj
ší, dřívější, vyšší než naše myslící a tvořící čin
nost.
— Nebrojíte tady proti tradici, podle niž duch jest
passivní v poznání, a nemá než se nechati »zpraco·
vati pravdou«, pravdou, kterou má tím jistěji, čím
do ní vkládá méně svého?

—Nikoliv, neboť to by znamenalo spáchati hi
storickou nesprávnost a filosofický nesmysl,
kdybychom vykládali tuto passivnost ve smy
slu zmrtvělé nehybností (ztuhlosti), kdežto ona
toliko znamená možnost, která potřebuje býti
uvedena v pohyb nějakou realitou již v konu.
Ale od tohoto poznání počátečního, jež může
me vskutku nazývati daným nebo passivním,
jest normální potřeba, jest intelektuální a mo
rální povinnost vzbuditi iniciativu disciplinova
nou, která, daleka jsouc toho, aby se jen ne
chala trpnou, přijímá, a možno-li tak říci, žije
a pojednává bytosti a zvláště Toho, v němž je
dině každá realita má svůj počátek, princip, svůj
zákon a svůj cíl.
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Chápete teď, proč maje zřetel na konkrétní on
tologii a transcendentno, jež nás opravdu transcenduje, totiž jež by bylo zároveň immanentním a více než immanentním, tolik kladu důraz
na legitimní původnost a normální methody po
znání reálního: neboť pro ně toto authentické
transcendentno není ani pojmové a mumifikova
né simili, ani irracionální influx nebo temná sou
přirozenost affektivní, ani prosté promítnutí na
šeho života immanentního, jakési subjektivní
pseudo-tvoření ad modum recipientis. Naopak,
je to náš život inteligentní a činný, jenž pozne
náhlu restituuje v sobě, ad modum recepti en
tis, realitu, s níž má, jak výkonnosti její jest ur
čeno, obcovati a s ní se spodobiti. Z čehož mu
síme usouditi, že Anima není klamána sliby By
tí. Nikoliv. Animus se svými poselstvími není
sykofantem (udavačem, donášečem); není dů
vodu, proč ho podezřívati leč proto, že někdy
uchvátil hodnost svého Pána a Mistra: ale ne
děje se to tak, že nám mluví o tomto zahale
ném Bytí, podvede nás tím, že nám o něm ne
mluví nebo že je vystrnadí z naší přízně: jest
vyslancem a pedagogem, který nám je pomáhá
poznati, jeho čekati, jeho dosíci, je »realisovati« v sobě jako jest samo o sobě, nebo lépe ještě
je přijmouti a je uvítati, opakuju to, takže sa
mi sebe v něm realisujeme činným a celkovým
souhlasem k jeho řádu.
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— Tentokrát, myslím, naše první pořízení jest ho
tovo. Ale ač jste mne ujišťoval, že druhé půjde sa
mo od sebe, nechápu ještě jasně, kterak váš rea
lism tak konkrétní, tak integrální, jak se snaží býti,
restituuje a ne vyrábí nebo tvoří realitu, která zů
stává od sebe odlišnou, ani zvláště, jak to, co mů
žeme tvrditi o této realitě, nepřeměňuje se v sku
tečné poznání, neztotožňuje se s ním, když přece
o něm tvrdíte, že ho nabude. Rád bych to viděl,
tak, čemu se říká viděti; bez čehož vaše ontologie,
zdá se mi, užene si snadno ty výtky, s nimiž se ob
racíte proti druhým. Zejména v Itálii, kde vaše
hlavní díla byla přeložena (mnohá, vím to, bez va
šeho vědomí a proti vaší vůli) a tím více rozšířena,
že jistá se nalézají v programu veřejného vyučo
vání, vykládají vás často ve smyslu zcela opačném
s tím, který mi naznačujete; ba spojují vás i s hnu
tím Benedetta Croce nebo s tou subtilní naukou
Giovanniho Gentile-a, kterou Italové s jejich ušlechtilým zakončováním slov nazývají »immanentistickým idealismem,« . . .

— A je mi toho hrozně líto! Ale čím dál tím ví
ce bude se pozorovati omyl, jehož se dopouště
jí, a jímž jsem sám trochu vinen, když tak od
kládám se zamýšlenými knihami, jež připravu
ju do tisku.
Již teď mladí a statní duchové, takoví jako Vin
cenzo La Via, na universitě v Římě, a Ernesto
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Grassi v Miláně přičiňují se, aby přemohli tento
neuvěřitelný nesprávný výklad. Vždyť problém,
který jste právě vyjádřil s takovou přesností,
jest uzlem filosofického a náboženského drama
tu.
Jaké ulehčení, kdybychom mohli uniknouti to
muto vyčerpávajícímu sem tam chození jako
s míčem, zmítaným mezi dvěma pálkami, jež
nás honí od myšlenky k bytí a od bytí k myš
lence, nebo, ještě tragičtěji od immanentního
k transcendentnu a od transcendentna k im-_
manentnímu, bez chvilky rovnováhy, bez odpo
činku, bez užitku!
Nechme zatím stranou vzhled náboženský.
Věc zvláštní, — v tomto strašném průlivu mezi
mělčinami, kde by se rádo zároveň ukázalo, že
bytí a myšlenka jsou ztotožnitelny a různy, aniž
se směšují, aniž se zbytečně opakují, aniž se ob
sahují, aniž se vylučují,— filosofové, zdá se, pro
šli všemi řešeními, všemi, kromě toho, k němuž
mne přivedlo zkoumání, jež nemělo do sebe nic
předpojatého. Což jsme neviděli během histo
rie monismus a jeho mnohonásobné formy, du
alism s nesčetnými proměnami, ba i, a čím dál
tím více, pluralism, kde reálno a inteligibilno
jsouce na štíru stále si hrozí rozvodem. Ale za
jímavý nedostatek, nepovšimli si bedlivě a methodicky (nemluvím arciť o gnosticích, protože
se dožaduju analysy a kritiky) řešení, jež k vů
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li zkrácení nazývám tady řešením bytí o třech
tvářích, unitářským trinitarísmem.
Uvažovati methodicky o metafysickém problé
mu s hlediska pouhého poznání pojmového, a
troufati si rozřešiti takto otázku objektivní hod
noty myšlenky, toť jednati jako někdo, jenž by
rozvinul geometrii lineární, potom geometrii
plošnou, a na těch by lpěl, aniž by podezříval,
že by mohla býti geometrie těles pevných o třech
neb i n rozměrech.
— Tak tedy vaše »trilogie« není toliko náhodným
sestavením tří knih, ona zamýšlí tlumočiti »trojici«
podstatně pravdivou, substanciálně reální?

— Skoro tak tomu jest.
Takový úmysl, pro nějž, přiznávám se, nenašel
jsem skoro nikde vpravdě určitější pomoci, (až
snad později a s jiného hlediska některá potvr
zení v De Trinitate svatého Augustina), pozne
náhlu se ve mně definoval a uskutečnil skoro
beze mne. Spontánně, analysou myšlenky a čin
nosti, konfliktem a souručenstvím poznání po
jmového a poznání konkrétního byl jsem přive
den k tomu, abych restituoval v jeho nevyhnu
telné funkci a v jeho původní plnosti třetí člen,
příliš často zamlčovaný nebo prostě připomína
ný pro formu. — Ale jaká šťastná náhoda! dob
rotivá Příroda nám skýtá právě včas a vhod al
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legorii v konu. Pohleďte na tuto neobyčejnou
věc, která vychází okrouhlým otvorem z tvrdé
země a jež se zachycuje stonku trávy: hnedle
uvidíte, jak .se tento žlutý, suchý, lesknoucí se
obal na hlavě rozštěpí, zatím co příšerné dráp
ky se klešťovitě zavěšují, potom jak z tohoto
těsného příkrovu se vyvede živá a okřídlená
a zpívající cikáda. Kukla zůstane tady, nepo
hnutá a prázdná; byla vyrobena životem, a sám
život obsahovala, chránila, dopravovala, kam
bylo třeba, život, který ji protrhl a který z ní
vzlétne: tak se to má s myšlenkou myslící a
s myšlenkou myšlenou, hned jedna druhou obsa
hující, hned jedna druhou obsahovanou a připra
vující vzlet ducha k hojné plnosti reality, kte
rou naplňuje a opěvá. Larva a kukla ustoupily
dokonalému hmyzu, jímž nebyla ta ani druhá.
— A teď říkati, jak se rádo představuje, že ten
to obal, trvalejší než sama cikáda, že kostra čím
dál tím více stávající se zkamenělinou živého
zmizelého, že koncept zkornatělý a přenášený
knihami jestiť vlastně veškerou podstatou, ja
ký to bluď! '
— Velmi dobře; ale protože každé přirovnáni hřeší
tím více, čím jest roztomilejší, přiznávám se, že
jsem dobře nepochopil, jaký užitek vám přináší
svárlivé (hašteřivé) spojení našich dvou druhů po
znání, jež na sebe dotírají drápy a se štípají, aby
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připustily mezi sebe a vyrovnaly se mu, předstihu
jíce tak ty sestry nepřítelkyně, stále pohotové, aby
si daly vražedné políbení Amasy, třetího lotra,
který je odmrští z jejich marného požadavku.
Byl bych dobrácky myslel, že obě spářená poznání
nám lépe ukáží bytí; nic takového se nestalo, a hle,
právě z jejich sblíženi vy usuzujete, že sám ho ještě
nepoznáváte.

— Důvěru! Tady opravdu je to krok nebezpeč
ný: trochu pozornosti a prah bude překročen
beze škody. — Víte, jakou důležitost většina
scholastiků přikládá skutečnému rozdílu v kaž
dé stvořené bytosti bytnosti (essenci) a jsoucnu
(existenci). Přesaďme a vyložme tento rozdíl
na rovině, na niž nás staví naše analysa myšlen
ky: poznání skrze pojem (poznání — bytnost),
předpokládá a dopravuje vždy nějaký námět
konkrétní, nějakou činnost vskutku jsoucí, ně
jaký pohled reální; ani nezačíná, se nerozvinu
je, se neukončuje jedině v sobě samé, ani se ne
doplňuje v poznání reální, jež jest jiné povahy.
Symetricky poznání reální (poznání — existen
ce) není nikdy pro nás osobním a pravým po
znáním, aniž by nepodnítilo a nezužitkovalo ně
jaké poznání pojmové; nemísí se s ním, a jestli
se bez něho neobejde, neopírá se o ně a nepro
hlašuje se mu králem. Solidární a nesouměři
telné, obě poznání, i podvojné, jehož nabýváme
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o našem bytí nebo o druhých bytostech, nejsou
nikdy ani zcela naším bytím, ani zcela bytím
něčeho jiného. Nepotlačují tedy potřebu něja
ké vědy původní, odpovídající stále zachraňo
vané původnosti bytí; ba přispívají k tomu, aby
lépe projevily nezbytnost a irreduktibilnost to
hoto základu myšlienky, jak obě žebra gotické
ho lomeného oblouku vyžadují klenák (svorník,
závěrečný kámen klenby), jejž podpírají, jenž
však sám je mnohem více drží pohromadě. Tak
to jsou vyloučeny poslední nároky idealismu
a immanentismu, octnuvše se před trhlinou, kte
rá je pohltí.
— A ještě jedna rozsedlina! Neupozornil jste mne
předem na tento nový obrat: třeba po dvou sleze
ních, abyste mne odsoudil ještě k třetímu?

— Nikoliv, neboť tato trhlina jestiť dobrá, a tře
ba ji rozšířiti, až do dna prozkoumati: trhlina,
kterou se ničemu nepodaří zavřití; spásonosná
rána, kterou žádný nepravý lék nezacelí doko
nale, a která, hřích-li ji otrávil do té míry, že
vyžaduje jakési heroické léčebné methody, není
tím o nic méně vrozená v každém duchu stvo
řeném, protože každá druhá bytost, schopná
poznati, že jest a že věci jsou, nedovedla by
přirozeně ukojiti svůj hlad, aby zvěděla, co jsou
a co jest sama. Věda, metafysika, náboženství,
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všechno vzchází, všechno vyvěrá touto šťast
nou ranou; a jen skrze ni vejdou, jsou-li jaké,
jediné uspokojující odpovědi.
— »Jsou-li jaké«? Bude váš integrální realismus
integrálně agnostický nebo mystický?

— Nikoliv. Na to jest odpověď.
Bylo jich ovšem mnoho navrhováno; ale jak illu
sorních! záleží na tom je rozeznávati a je vyloučiti.
Mezi navrhovanými řešeními jsou přece někte
rá, o nichž možno říci, (jen když aspoň neupad
nou v domýšlivost předčasné soběstačnosti), že
jsou projímavá a dráždivá, nebo i že se podo
bají prchavému ochutnání toho, jež bude jedině
definitivně ukojující; a hádáte již, jaké to bude
řešení: bude to to, jež budu zkoumati ve své
knize o Duchu Křesťanském.
Již zkoumaje vlastní filosofický vzhled mysti
ckého problému, úzkostlivě jsem dbal toho,
abych odklidil tato nepravá řešení, abych do
vedl rozum, až kam může dosáhnouti, abych mu
vytkl jeho meze, ale také abych se dožadoval
jeho práva úsilí a jeho kritické a positivní úlo
hy v oblasti, do níž jistě nevchází sám, ale z níž
by nemohl býti beztrestně vyloučen, ač by sám
od sebe nemohl žádati, aby byl, ani, když jest,
rozeznati všechno, co jest.
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— Až dosavád nedáváte mi o bytí než pojem ještě
velmi negativní; vyznačujete, abych tak řekl, okra
je jícnu. Jest možno sklonití se s užitkem, opatrně
nad tuto propast, a podívati se bez závrati, co v ní
jest? Nesvěřím se již legendám o Garagaji.

— A to je chyba! Ve skutečnosti, chceme-li dá
li vpravdě »myslitelný« obsah slovíčku bytí, (ja
ko jsme se vynasnažili dáti »reální« a souvislý
smysl slovu myšlenka), nemůžeme u něho lpěti
— ani na hrubém tvrzení jakéhosi neprůhled
ného, temného reálna, jež by se samo neznalo,
a jež by nebylo ať kýmkoliv více poznáváno —
ani na nějakém ledovém a mizejícím pojetí ja
kési dublety, odlesku bytí a jeho obrazu, pou
hého narcissismu, jenž by nebyl než egoismem
ve dví, na konec zdvojeným nesmyslem, odpor
nou ne-hodnotou. Aby to, co jest, bylo, mohlo
býti, zasluhuje býti, netřeba-liž vskutku, aby
to, co jest, co vidí, co chce, aby bylo, vidělo, mi
lovalo dobré; aby jedním slovem realita, aby
byla plně inteligibilní, aby pravda, aby byla
plně reální, byla hodna milování nebo milující?
Připomeňte sí jeden z textů, jež zahajují a vy
kládají Genesi: hned v první kapitole, kde jest
popsáno dílo šesti dnů, pětkrát Bůh opakuje:
Et vidit quod esset bonum; potom, aby uzavřel
tuto »přehlídku« — o níž Bossuet mohl říci »Věci jsou, protože Bůh je vidí«, aby je miloval o
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pravdu jako reální, a jsou, protože je miluje
vskutku, aby je viděl jako dobré, — propuká zá
věrek soustředěný v krátkou a svrchovanou
hymnu: Viditque Deus cuncta quoe fecerat: et
erant valde bona!
Příliš vlivů, na něž právě není vhodná chvíle,
abychom je po jednotlivu probrali, na neštěstí
setřelo nebo maskovalo i v křesťanských svě
domích tento základní optimism, jenž se nepo
dobá tomu »mechanismus metaphysicus«, jímž
se honosí Leibniz se svou Předzřízenou Harmo
nií: »dum Deus calculat fit mundus.« Při tom
to předmětu přicházejí mi na mysl silné dojmy
z mých hovorů a besed s Jules Lachelierem,
jenž zřídka kdy se oddával takovým volným vý
levům srdce. Léčili jsme se spolu v lázních Ro
yatských a on mne žádal, abych ho provázel na
jeho denních procházkách. Jaký živý smysl
k velké přírodě, jaká láska ke krásným stro
mům! Cítil, jak pravil, mízu »stromovitosti« prýštiti ještě a se rozlévati v jeho silném »člověčství«, jež Séailles přirovnával k mohutnému du
bu. Jednoho dne, když jsme mezi lávami ohni
vých tonů a sopečnými popely, pod věkovitými
kaštany vystupovali na Gravenoire, vidím ho
ještě jako dnes, an se náhle zastavuje, aby mi
řekl k mé thesi o Činnosti: »Těžko se mi zvyká
vašemu hledisku: z Kanta jsem se naučil příro
dě nedůvěřovati, a ze Schopenhauera viděti ve
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vůli princip zlý. S vaší Činností všechno jde do
hromady. Mám doma tři patra; ale Ollé-Lapru
ne mi kdysi řekl, že jim chybí schodiště. Ne
myslím; jenomže schody jsou příkré a úzké.
Kdybych byl mladší, požádal bych vás snad,
abyste mi pomohl postaviti zdvíhadlo!«
Zajisté na žebři, po němž vystupují a sestupují
bytosti, jež skládají celkovou harmonii, všichni
nerealisují na témže stupni toto vidění dokona
lé obce, kde všichni kamenové žijí a spolupů
sobí, nejnižší zúčastňujíce se vznešenosti nejvyš
ších, kteří jsou klíčem nebo uhelným kamenem
celé budovy. Alespoň můžeme si pomáhati, aby
chom unikli nebezpečí realisovati předčasně by
tosti osamoceně a uboze, k obrazu lesa, kde se
menáče (stromy nechané při mýtění na seme
no), obklopené a podpírané mlázím, dávají před
stavu unum sunt, kdežto jsou-li ponechány vysekávkami abstrakce své křehké samotě, jsou
to už jen vývratě se schýlenými a umírajícími
vrcholky, bez budoucnosti, bez ceny. Přes to
však toto nuzné přirovnání nedopřává nám vi
děti než různost věcí hrubých, jež byť spolu,
přece nejsou jedno, neboť bytosti jsou tím více
sebou, čím jsou více sjednoceny a méně sjed
nocovány: problém bytosti je též problémem
ducha, problémem lásky, socialisace a perso
nalisace zároveň. A v této poslední analyse ne
/
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ní než — nepravím Dobré, — nýbrž Dobrota,
svobodně šlechetná, jež utišuje neklid a vyjad
řuje nekonečno: jest nikoliv ono neutrum bo
num, ale živým plamenem lásky: Bonus.
— Nějaký nový obraz význačnější nebyl by na
zbyt; pomohl by pozornosti v této nepředvídané
metafysice lásky . . .

—...jež není o nic méně metafysikou pravdy
s její virga ferrea, a metafysikou reality v je
jím nezničitelném základě, bene fundata in
aeternum.

Protože požadujete svrchované alegorie (což jste
ostatně, jak se zdá, předvídal), nabízí se nám
dogma Trojice. Ale ihned mám dvě hlavní vý
hrady. Předně analysa součástek bytí, kterou
právě načrtávám, byla v postupných krocích
mého filosofického zkoumání zcela neodvislá
od tohoto křesťanského tajemství Boha trojje
diného; teprve později uvažoval jsem o této po
dobnosti, která ostatně není nahodilá, je-li prav
da, že nic by nemohlo trvati, aby neneslo obraz,
více nebo méně vzdálený obraz, a aby neustavovalo více nebo méně nedokonalé spolupůso
bení Bytí bytostí: omnia intendunt assimilari
Deo.Ale z druhé strany, na tolik naše dřívější
srovnání hřešila nedostatkem, na tolik toto (kte
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ré jest ani ne tak alegorií jako analogií) je nad
měrné a hřeší upřílišněností: vyžaduje tedy od
nás ještě více nedůvěry, abychom unikli opo
vážlivým sblížením. Není ostatně nevyhnutelno
k racionálnímu pátrání o bytí, protože sám jsem
se bez něho obešel a protože analysa, jejíž ná
črtek jsem vám vyznačil, jest od něho nezávis
lá. Není méně pravda, že nás osvěcuje, a že bez
tohoto oslňujícího vzoru napáchalo se v černé
noci v ontologii mnoho obludností obdobných
s tím, čím by byli v theologii Syn bez Otce, ne
bo Slovo plodící ze svého Principu, nebo Otcov
ství bez poznání a bez lásky, nebo Láska bez
rozeznání a bez dobroty, nebo Bytí bez jedno
ty a bez vnitemosti, nebo vniternost bez vzta
hů substancíálních a bez rozdílností osobních.
Abstraktní ostatně, nahé Intelligibilno jest v ji
stém smyslu dokonale neitelligibilní, jako pou
hé Bytí jest nesmyslem, neexistencí, a jako
»pouhá Láska« jest láskou nepravou, chimérou,
svrženou s pevných základů a morálních cha
rakterů, bez nichž není možná ani dobrota, ani
pravá trvalost.
— Přese vše to, že se utíkáte k takové analogii, ne
strhuje vás to nebezpečně na tu půdu theologic
kou, které se schválně vyhýbáte a právě v tom hle
dáte svou slávu? A pak, což jste nám neoznámit
jako magnum opus svého života onu knihu o »Du
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chu křesťanském«, již jste prohlásil primum in in
tentione, ačkoliv má býti ultimum in executione?
Jak stanovíte, jak přiřadíte toto dílo k ostatním,
abyste nezadal jejich filosofické autonomii, a ne
uškodil transcendenci tohoto?

— Mohl bych nejprve odpověděti, že jako jest
dovoleno studovati jako historik filosof ducha
stoického nebo budhistického, aniž se hned pro
hlašovati jeho stoupencem, zdá se možno a
oprávněno jako kritický svědek ohledati ducha
křesťanského v tom, co má zvláštního. Ale ta
to odpověď by byla nedostačující nebo i znetvo
řující, hledíc k tomu, co má jedinečného, ne
souměřitelného, a abychom užili přesného vý
razu, »nadpřirozeného« tento duch, jehož ne
můžeme ani dobře poznati z venčí, když by
chom v něm nežili, ani nalézli v sobě, když by
chom ho nebyli přijali z vnějšku (neboť jest dvo
jí zevnitřnost, smyslů a samého vědomí, schop
ného přijímati přínosy cizí nebo vyšší než jeho
vlastní život duchovní); duch, jenž, byť vštípe
ný a přijatý do nejhlubšího našeho nitra, in na
tura, není nikterak a nemohl by býti ex natura
nostra, právě tak jako není pojat a definován
jako takový ve vědomí pojmovém. Také, při
stupuje k této studii ducha křesťanského s vě
domím neskonalé obezřelosti, jak vyžaduje, za
mýšlím hlavně snad vytknouti, co má nedosaži
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telného, vyznačiti, jaké jsou meze filosofie, a
tím už vrátiti rozumu svobodu pohybovati se
úplněji, než se až dosud odvažoval.
Kromě toho jsou ještě positivní a filosofické u
žitky, kterých možno od takového prozkoumá
ní očekávati.
Náš život je tak rozkouskovaný a tak složitý,
představte si, že je to puzzle (čti pös-le, angl.
hra patiensu): spořádejte, jak třeba, všechny
rozřezané kousky; a tu vám chybí hlavní kus,
aby to šlo dohromady; nastává díra, ale ta jest
řádně vymezena. Toto positivní prázdno nevy
tvořil hráč, také nemá, čím by je ucpal; toliko
vidí přibližně tvar kousku, jehož potřebuje, aniž
může nahraditi dřevo a barevné kresby, jež chy
bí. Ale přes to ostatek hry trvá, existuje. A tak
my sami sebe nikdy nedovŕšime, nezapneme ni
kdy přezku sami (t. j. neuzavřeme nikdy sami
účty, nezavážeme nikdy nic na řádný uzel, a p.),
problém náš zůstává problémem, nikdy se ho
nezbydeme, o nic ho nezmenšíme. Všude dospí
váme k nedokončenému, a při tom nikdy se ne
vzdáváme a nevěříme, že ho nelze dokončiti,
aniž jest nám přáno mysliti, že jest neexistující
nebo neintelligibilní; a úlohou filosofie; nejkri
tičtější a nejrozvinutější její úlohou jest právě
to, aby zabraňovala nepravému dokončování,
právě tak jako škodlivému malomyslnění. Dlou
ho jsem si dopisoval s koloniálním správcem
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Ferdinandem Galibertem, jenž v Africké brous
se (houštinách) po pětadvacetiletém horlivém
duchovním přemítání a zkoumání zjistil jako he
rec i jako divák toto drama, jež nazval výraz
ným jménem »neudržitelné vniterno«, — neudr
žitelné, v tom dvojím smyslu, že nemůžeme ani
udržeti do dna a zplna nic našeho (z nás) a byto
stí, ani sami sebe udržeti v ničem, v čem bychom
rádi našli stálý příbytek a něco, co by nás plně
nasytilo, a to, aniž bychom mohli sebe popříti,
nebo popříti návěští a nutnost závěrku. Tento
skutečný stav, jejž opravdu jsme schopní za
koušeli a uznávati, ač jsme nezvěděli celkových
jeho příčin a účinného, pravého léku, nazval
jsem jedním slovem, které Filosofický slovník
(Vocabulaire philosophique) přijal jako užiteč
né, aby upevnilo postoj (chování se), jedině při
měřený, jedině souhlasící podle mne se zkuše
ností a konkrétní pravdou lidského osudu, je
dině odpovídající symetrickým a sbíhavým po
žadavkům jak filosofie tak theologie: je to slo
vo transnaturální. Chrání nás, abychom nevěři
li, bud" že člověk, takový, jakého studuje pozo
rování historické a psychologické, jest ve »sta
vu pouhé přírody«, v němž by si stačil, buď že
jest schopen (aby se stal nadčlověkem, po čemž
nejasně, zmateně a velitelsky touží) se znadpřírodniti (surnaturalisovat) vlastním úsilím.
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— Takto vaše zamýšlená kniha o »Duchu Křesťan
ském« jest namířena jak proti všem formám filo
sofie odloučené nebo přirozeného náboženství, tak
proti extrinsecismu (co přichází z vnějšku), i proti
naukám immanentistním a modernistickým?

— Zcela správně; ale jest ještě něco více. Va
še správná formule vyznačuje a precisuje nega
tivní a podřízený vzhled mého záměru, pars pu
rificans. Ale toto očišťování není zprvu hledá
no, není na příkaz; dostane se nádavkem a vy
plývá spontánně z positivního úkolu, toho úko
lu, jenž záleží v konfrontování přínosů víry s pří
nosy rozumu a svědomí, a v hledání, jak podle
vyjádření kardinála Dechampsa mohou se set
kati, rozeznati a obejmouti. To už mi laskavě
odpustíte, že nebudu moci pozdržeti se déle u
těchto delikátních synthes, zvláště v tom, co se
týká vnitřního života duší, tajemnějšího v jeho
skrytosti stále zvláštní, než usmíření i těch nej
různorodějších idejí.
Aspoň vyvoláním dvou jmen a prostým pohle
dem, vrženým na veliké dějiny nauk, snad vám
naznačím nějak svůj sen: jiní jej uvedou ve sku
tek. Znáte krásné práce Etiennea Gilsona. Správ
ně jste napsal, že jeho Svatý Bonaventura (Saint
Bonaventure) »obnovil duchovní krajinu XIII.
století«. Ukázav, že nauka bonaventurská je
tak »vypilována«, tak založena ve svém plánu
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jako nauka, pro niž horlí thomisti a vynášejí
toho, jenž ji shrnul v Summu, Gilson vynesl ko
nečný soud v ten smysl, že obě tyto synthesy
nelze spolu srovnati, ač obě jsou oprávněné ja
ko v opposici jsoucí vzhledy jakési pravdy šir
ší, hlubší než všechny systémy, jedna směřující
k tomu, aby stabilisovala racionální filosofii,
takže život nadpřirozený, zdá se, nemůže se
tam objeviti než jako nádavkem nebo vetřením
se, druhá snažící se absorbovati lidskou moud
rost v irradiaci (oslonění) zjevení a milosti, tak
že pevné poznatky a reality rozumu a přírody
zdají se mizeti.
Co mne se týká, nepoddávám se tomuto dvojí
mu postoji; a pokládám za možné jakož i žá
doucí vykonati transmutaci (záměnu, přeměnu),
díky pozornějšímu, histologičtějšímu sjednoce
ní, ale bez jakéhokoliv zmatku (smíšení), prvků
racionálních a prvků i mystických, které, jak
koliv nepřeveditelně různorodé, nedovolují pře
ce účtování dvojího vědomí v konkrétní stejno
rodosti našeho osudu (určení) jednoho a závaz
ného. Mluvil jste před chvílí o »metafysice lá
sky«. Výraz ten, který již dávno mi tane na my
sli, jest krásný, ale nejasný. Vyvolává dnes po
hnutlivé duchovní besedy P. Sansona. Spojením
výrazu původně aristotelského s výrazem čistě
křesťanským, vyzdvihuje problém živé rovno
váhy prvků příliš často stavěných proti sobě
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nebo i jedněch druhým obětovaným, až do svě
domí katolického. A záleží na tom vésti ke
krajní přesnosti numero, mensura et pondere,
účast, úlohu, poměr těchto životních součástí,
abychom se vyhnuli každému nebezpečí zmat
ku nebo zmrzačení, vykládajíce dobře myšlen
ku výmluvného Oratoriána přímo v tom smy
slu, v němž jeho hluboká zbožnost a jeho apo
štolská duše si toho zjevně přejí.
— Jaké to jsou vlastně prvky, jež se mají zladiti, a
o jakých zmrzačeních mluvíte? Rád bych znal vaše
desiderata v látce tak svárlivé a tak velkých ná
sledků.

— V naukové a praktické tradici Církve, v re
álním životě duší, v dílech přímo inspirovaných,
vně každé školy, konkrétní zkušeností jako ji
stá pojednání svatého Bernarda, takové kon
flikty vůbec neexistují, a záleželo by na tom,
zavěsti do intelektuálních synthes tento pokoj,
kde se ani nemůže mluviti o smíru, tolik je tu
spolupůsobení, vzájemné pomoci, vzájemného
rozvití v lůně nejbohatší proměnnosti.
Povždy zůstává v platnosti to, že při pohledu
historické kritiky a vědy pojmové, tři různá po
jetí se zdála a se zdají ještě hádati o Křesťan
ství, dávajíce převládnouti do krajností tomu
neb onomu vzhledu.
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— Pro první Bůh, velitelsky vyžadovaný smy
slem náboženským, jestiť (jak na příklad semit
ská duše to zvláště zakoušela), tajemná Trans
cendence, vůle Moci, Subjekt absolutní a vzpí
rající se každému antropomorfismu, Pán, kte
rý vztahuje a nemůže jinak než vztahovati
všechno na sebe.
— Druhé pojetí, (které ostatně se často sdru
žilo s prvním), ukazuje nám v tomto Bohu bá
ti se a sloužiti, Předmětu to po výtce, dokonalé
mu »Intelligibilnu«, Principu bytností a existen
cí, Okeánu pravdy a bytí, odkudž každý pra
men bere svou vodu, která se tam vrací, Ohni
sku, z něhož tryskají a kam zpět padají jiskry,
jež se ztravují na konec v jednotě nebo vidění.
— Ale jiné pojetí, jež jest přímo »Blahověstí«,
nepřestalo vyvěratí a růsti v křesťanských vě
domích, aniž by vyčerpávalo všechen svůj vý
znam: toť pojetí, jež vyvolává vznešené slovo sva
tého Jana: Deus caritas est. Ve skutečnosti tyto
různé součástky byly vždy více nebo méně im
plicitně přítomny katolické myšlence; jsou v ní
nevyhnutelny; a nebylo by authentického Kře
sťanství tam, kde jedna z nich by chyběla. Ale
byly v něm nestejně smíšeny a různě podříze
ny, každá se snažíc státi hlavním činitelem kom
binace, přizpůsobiti zvláštnosti nebo omeziti čin
nost druhých, určití vládci povahu křesťanské
nauky a křesťanského života. Tu se naskytuje
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obtíž, kterou dlužno překonati. Je bez užitku,
viďte, zdůrazňovati mezery a nebezpečenství po
jetí, vynášejících požadování božského Egoi
smu, nebo velebících pohlcování v monistní Im
manenci. Ale i sama idea Lásky, kdybychom se
jí inspirovali jako pojmem výlučným, byla by
porušena; a tím bychom ji zmenšili, místo aby
chom ji přivedli k nejvyššímu stupni.
— Velmi by mne zajímalo slyšeti ten paradox, jenž
se zdá odporovati známým slovům: modus diligen
di, sine modo diligere: de caritate nunquam satis!
Jedná se o viry tak nebezpečné, a o cíle tak vyso
ké? I kdybyste se sebe více pričiňoval, nikdy ne
budete moci příliš jasně precisovati svou základní
myšlenku o problému, jenž tolik duší sužuje.

— Nepochopitelná takovému Aristotelovi, jenž
prohlašoval nevhodným nebo i pošetilým, átopon, každý poměr lásky mezi člověkem a Bo
hem, láska (charita) jeví se tak krásnou tomu,
kdo o ní rozjímá, je tak ve shodě s nejlepšími
aspiracemi, jež zpracovávají naše vrstevníky,
že někteří z nich jsou pokoušeni vystavití ji sa
mu vpřed a zatlačiti do pozadí Boha bázně a
přísnosti, Boha jasnosti a pravdy: vykládají zná
mé propter nos homines v Credu jakoby lidstvo
odpovídalo plně božskému otcovství napodo
bujíc vzájemnou šlechetností, de piano, toto da
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rování na roveň od bytí k bytí, od lásky k lásce.
Ale abychom unikli Charybdě a Skylle, nesmí
me přece pristáti k břehu příliš záhy, ani vyhnouti se evangelickému příkazu: duc in altum.
Toto šíré moře, s nímž se musíme stůj co stůj
vypořádati, toť ten láskyplný požadavek Bo
ha, který chtěje naše větší dobro, stal se člově
kem jen proto, aby nás zbožštil, — aby nás
zbožštil nikoliv metaforicky, mimeticky, anthro
pomorficky, nýbrž, možno-li tak říci, pevně, ne
ústupně, »bláznivě«, překračuje metafysické
propasti, obcházeje morální nemožnosti, sdělu
je paradoxálně milostí a v řádu osobních tajem
ství a nedotknutelných vůlí to, co jest nesděli
telno od přírody a v řádu věcí, radostí, statků
vydatelných a darovatelných v každé vlastni
ctví. Domníváme se často, že velebíme božskou
dobrotu, odklizujíce z našeho lidského povolá
ní ideu základního umrtvování a dovolávajíce
se jakési první a jediné šlechetností, která by
se neměla než rozvinouti v morální úsilí a ná
boženskou chválu: ve skutečnosti toto domnělé
rozšíření duchovního ideálu a překypující lásky
snižuje a mrzačí jak dar Boha, jenž není něčím
stvořitelným a přenosným, protože jest sám Bůh,
tak důstojnost, velikost, účinnost člověkovu,
protože nechce a nemá zůstati toliko dlužníkem,
služebníkem, příživníkem: co Bůh učinil těžce
(svízelně) pro člověka, to má člověk jistým způ
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sobem činiti svízelně pro Boha: se ipsum exina
nivit. A tato tvrdá podmínka jest jedinou cestou
neskonalé dobroty, nejen proto, abychom byli
pozdviženi ze stavu hříchu nižšího než nicota,
ale abychom byli pozdviženi k přátelství, k ob
líbenosti dětecké (adopci) a hodní učiněni po
zvání k samé hostině Božství, »Zkouška« jest
nevyhnutelná, nikoliv proto, aby Titani byli
zkroceni, jako proto, aby bylo připraveno srd
ce srdci k svatebnímu sjednocení.
— Takže, sleduju-li dobře vaši myšlenku, zákon
bázně a nesmiřitelných požadavků pravdy trvají
v celé jejich přísnosti; značí metafysické vzdále
nosti a logické nutnosti; ale i sama tato neúpros
nost dává se do služby a přispívá zájmům lásky; a
konečně všechno, naprosto všechno, i muka pe
kelná zůstává, podle výrazu Dantova, »dílem první
lásky«.

— Právě tak tomu jest; a pro křesťanského fi
losofa, jenž, věda ze Zjevení o neslýchaném tom
daru, který by bez něho nebyl poznal, chce
praktikovati plně rationabile obsequium osudu
(určení) povinného, nic není z gruntu (důklad
ně) intelligibilní než v této perspektivě. Ano,
opravdu, jak jste na to poukázal, de caritate
nunquam satis!
174

— Přece však nechápu dobře, jak člověk, aby do
stal svrchovaný dar, jímž se sděluje božský život,
má zprvu přijati a obětovati nějakým způsobem
dar první, rozumnou přirozenost, život vlastně lid
ský. Proč odporujete idei daru jediného a úplného
hned od počátku? což by to nebylo ještě lepší pro
nás a láskyplnější od Boha, jemuž, jak praví kate
chismus, nic není nemožno?

— V tom jest nejhlubší a nejrozhodnější tajem
ství našeho bytí, styčný bod jako ten, jenž dá
vá popud a smysl všemu našemu pohybu.
Tak naší tužbou, tak naší důstojností jestiť podobati se čirému Konu a nekonečné Lásce, ne
můžeme se obmeziti na to, abychom přijímali
i nejkrásnější dary a jim se podřídili: je třeba,
abychom měli co jednati a dáti. Ale co? nemo
houce nic míti, co bychom dali, leč první dar,
jímž jest naše rodné bytí, tu, abychom spolupů
sobili činně s naším božským vznikem (genesí),
toto původní bytí jest nám nabídnouti v zápal
nou oběť ohni nebes, lásce a pro lásku silnější
než smrt, silnější než svět, silnější než nicota,
z níž máme vyvstati, silnější než hřích, jenž jest
horší než všechno, de profundis: zdánlivá ne
gace, jež jest ve skutečnosti nejradikálnějším
tvrzením, jež samo umožňuje denuo nasci, jež
vzbuzuje nové bytí, jehož nadpřirozené příští
tento přirozený a dobrovolný skon připravuje
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a dovoluje. První dar je tedy nezbytný, aby by
lo možno dostati druhý nekonečně vyšší; neboť
tento druhý dar, jenž by nemohl býti do nás
vložen jako příroda, nezdá se zastavujícím (zpět
ženoucím) než proto, aby byl pohánějícím; ne
zdá se od nás požadovatí passivitu (nečinnost)
leč aby z nás učinil činnost čirou a vítěznou
nad každou nižší vjímavostí. Kdybychom se spo
kojili prvním darem, kdybychom chtěli uplatni
ti přímo svou počáteční moc (mohutnost) chá
pati a chtíti Boha podle našeho lidského způso
bu, nevyrobili bychom než nějakou antropomor
fickou kopii, laciný padělek, nějakou napodobe
ninu-Boha, skrze niž bychom mohli dosáhnouti
jen napodobeniny-jednoty a napodobeniny-blaženosti.
Není než jeden Bůh; a nejedná se o to udělati
v nás a z nás jiného boha než Bůh. Jedná se
o to přijmouti a dopustiti, aby se v nás produ
kovala ta jedinnost Bytí, které není Samo se
bou leč tím, že jest všecko Konem, Ens a se;
běží o to dopustiti; aby ono Nestvořené, v nás
takřka zrodilo bytosti, když nás před tím bylo
učinilo pány, oprávněnými zaujmouti místo, z ně
hož bylo ustoupilo, aby nám bylo dlužno nás
tam opět navrátiti, a aby nám dalo prostředek,
jak býti tanquam Deus Dei, podle slova svaté
ho Augustina. Tomu, jenž proto, aby nám slou
žil, vzal formu otroka, a jenž, umíraje na Kříži,
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žádá od nás srdce, abychom v něm žili (Fili pro
ebe mihi cor tuum), můžeme, používajíce svo
bodně jeho milosti, božsky odpověděli a dáti
mu vyjiti z tohoto exinanitio (maření), o němž
mluví svatý Pavel jako ve dvojím vzkříšení a na
nebevstoupení. Ale Bůh zůstává Bohem, totiž
Jediným, Nesdělitelným, Svrchovaným Pánem,
jenž se nesnižuje leč k pokorným: také proto,
aby této vítězoslávy zbožšťující lásky bylo do
saženo, ani Bůh nemůže vlíti, ani člověk nemů
že přijati takové povznešení, aniž by nebyly u
loženy a projity zkoušky, jež mohou dostoupi
ti až ke vznešeným a křižujícím očištěním pře
tvořujícího sjednocení. S tohoto hlediska nic ne
ní příliš tvrdým; a v den, kdy tolika lidem, kte
ří ztratili smysl »Blahověsti«, bude umožněno
slyšeti toto stále zapomínané a zneuznávané po
selství, odvažuju se věřiti, že se stanou opět po
zornými k »Staré Písni«, ještě a více než kdy
jindy schopni zamilovati se do Toho, jemuž se
rouhají nebo spíše jehož popírají, aby v něm
neviděli krutého a mstivého despotu, i ve chví
li, když z jeho strany nejpřísnější požadavky ne
jsou než zázračné vynálezy lásky.
— Nejsou takové perspektivy příliš krásné? Před
tímto přísně opravdovým optimismem vzpomínám
těch svých přátel, kteří se dovolávají jakéhosi zdra
votního pessimismu: upozorňovali by vás asi na
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rozdíly, na meze, jež se jim zdají nezbytný, a jichž,
podle nich, se věrní tradice a orthodoxie nemíní
hned tak odříci.

—Ty úzkostlivosti věrnosti tradici a orthodoxii
já pociťuji jako oni, nekonečně; a ty rozdíly já
zachraňuji snad více než oni. Vnucují se a ospra
vedlňují se jako jeden vzhled, a po pravdě řeče
no jako spasné zábradlí (předprseň), zůstává-li
a pokud zůstává umístěno v hledisku myšlen
ky abstraktní. Jest užítečno učenci rozřezati
ústroje, analysovati tkáně, popisovati anatomii
kostry. Je-li však nevyhnutelno opříti se o tu
to pevnou kostru, jež sama jest dílem života,
nestačí přece omezíti jen na ni studium funkcí
životních a duchovních. To se děje, když si dě
láme o nadpřírozenu pojem neúplný, když zneuznáváme z části prostředky inteligence, ano,
právě tehdy jsme sváděni k rozkouskovávání a
k oposicím, vskutku nevyhnutelným v abstrakt
ní analyse, nebránícím však vnitřnímu (intimní
mu) spolupůsobení. Není v nás mnohost tvarů
a osudů.
Jíž jste zahlédl, různorodost přírody a nadpří
rody je taková, že není pochopitelného zmatku
pro toho, kdo jest výslovně uvědomen plným
vyučením o tom, oč tu běží; takže nejreálněj
ším, nejaktuálnějším problémem, jejž třeba klá
sti, jest opak toho, na nějž se nejčastěji obme
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zujeme; bojíme se něco splésti, je třeba se bá
ti, že dosti nesjednocujeme, abychom nedělali
z křesťanství jen ták nějaký padělaný, nepravý
přídavek, abychom neučili, že velmi zjevná brle
ní (mříže, přehrady) a umrtvování jsou ve sku
tečnosti jen velmi tajnými prostředky, jak rea
lisovati blaženější spojení; a to se vskutku dě
je, když neumíme dobře sjednotiti, co se bojí
me zvláště, že zmateme (spleteme). Jestliže
dnes příliš často obecný život lidstva se vzdalu
je Křesťanství, je to snad proto, že bylo Kře
sťanství příliš často vykořeněno z nejvnitřněj
ších útrob člověkových. Ano, opravdu, podle
přání Lachelierova, v pravé nauce všechno hrá,
vše se ladí dohromady a nic se neplete,
— Takto tedy troufáte si rozvinouti stoučku, roz
motati přadeno bez řešeni spojitosti, počínaje od
nejhlubších základů, abyste je na konec nasnoval
kolem řešení katolického, a při tom nijak se ne
dotkl absolutní transcendence Křesťanství?
Nebojíte se přes to, že si zasloužíte výčitky, kterou
jste měl proti svatému Bonaventurovi, nebo ještě
více že zavdáváte příčinu k výtce, že dáváte vzchá
zeti vyššímu z nižšího, jakousi immanentní evoluci:
neboť možno, zdá se, navíjeti vaši nit ve dvou
smyslech.

Rozhodně ne. Taková námitka má smysl prav

179

děpodobný, když pozorujeme věci z vnějšku ja
ko divák, cizí reálnímu obsahu myšlenky a čin
nosti, zavedených do dramatu. Ale pro toho,
kdo se vrhne, jak jsme povinni a jak nikdo ne
ní vyjmut (dispensován), do horké vřavy, im
manentistní dialektika, která si pohazuje kej
klířsky s pojmy bez morálního obsahu a bez ná
boženské zkušenosti, jeví se jako umělé zkou
madlo, v němž panuje absolutní bod mrazu. Pra
vda, pravil Spinoza, jest sama sobě vlastním
světlem a vlastní normou. A vizte tuto, zcela
tradicionální a pošlou z rozumu spekulativního
jako z duchovní zkušenosti, jež zůstává vlád
noucí idejí filosofie: všechno se zdá pocházeti
zdola; ale všechno ve skutečnosti pochází sho
ra; a nic by nebylo ani poznatelné, ani reální,
kdyby všechno nebylo taženo k nanebevstou
pení. Svorníkový klenák, o němž jsme před,
chvílí mluvili, zdá se, že přichází poslední; ne
boť začíná se stavěním postranních stěn, klenou
se oblouky; a z toho snad si představujeme, že
klenákem to též ze spodu spojíme. Ale tak to
mu není; zapouští se na své místo shora. Tu ne
lze říci obráceně jako jiní se zdají předpoklá
dati, ať se vyhodí první do vzduchu! Jest zaji
sté třeba, aby se opřel na celek klenby: tato
klenba jej více nese než jest jím nesena, a bez
něho všechno by se sřítilo.
·

·

·
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— Myslíte tedy, že vyšší závěrky vaší nauky za
jišťují samy pevnost ostatku, a že mají více než zá
jem spekulativní? V Bulletin de la Société fran
çaise de Philosophie, v příležitosti zajímavé zprávy
p. Parodiho, popíral jste smysl Pragmatismu Anglo-Saského, ač jste pravil, že jste zprvu vyrobil
toto slovo a použil ho sám pro sebe. Znamená to
však, že byste neměl už zájmu na praktických dů
sledcích svých idejí?

— Nikterak; bylo by to proti přírodě. Nejen
ideje a úkony jsou normálně ve vztahu vzájem
né příčinnosti, ačkoliv se nesmí zlehčovati ini
ciativní a transcendentní hodnota zdravé spe
kulace; ale ještě výslovněji filosofie má býti,
možno-li tak říci, vnitřně praktikující. Vědec
ké, esthetické, ethické, sociální, náboženské
důsledky nauky, již se tady pokouším načrtnou
ti, jsou integrující částí samé této nauky. Sta
vějí-lí se příliš často do oposice »člověk myšlen
ky« a »člověk činu«, to proto, že se těchto slov
užívá ve smyslu podřízeném a kouskujícím.
»Mysliti na Boha jest činnost«, pravil Joubert;
ale i mysliti, zcela krátce, tof vždy sevříti a
zvládnouti veličiny passivní, jako jednati, toť
vždy vtisknouti tomu, co jest, jednotu, formu,
ideu. Jest velmi neúplnou, abych neřekl po
bloudilou koncepce, podle níž prakse by nebyla
než čistě náhodnou a stále ochuzovanou appli
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kací theorie, která se svého vyššího patra by
rozkazovala a »pořádala«, až na to, že nikdy
neviděla plně a konkrétně svůj řád realisován.
Nikoliv, jest v samé ideji toho, co jsem nazval
před chvílí, méně vážně než teď, »Filosofií Či
stou«, implikace (spojení, zřetězení, souvislost),
trojpodstatnošt myšlenky a činnosti, obě jak
ideální tak reální různě a progressivně: »čistá«,
to jest, jako panenská od jakékoliv interpola
ce; »čistá«, to jest, protože jest bez úhony a cel
ková, jako ether, jenž by sloužil vesměrnému
prostředí, od nejvšednější činnosti až k nejazo
ičtějším výšinám spekulace; »čistá«, i to jest,
protože rozhodujíc se v závěrku pro činnost,
nedává nikdy svolení, aby se nejednalo, zbave
ná každé dostatečnosti, jakož i každého vetře
ní a každého vměšování.
Také dalek jsa toho, abych to popíral, obdivu
ju se těm svým žákům a přátelům, kteří, aniž
by orientovali svou energii k úkolům (pracím)
spekulativním, inspirují se stále týmiž myšlen
kami, stávajíce se tím lépe »muži utváření a čin
nosti«, činitelů spojování a obsahání. Takový
Augustin Leger, jenž s bystrostí, obětovností a
prací vesměs plodnými řídí Société d’Etude et
d’informations économiques (Společnost ekono
mického studia a informací); takový Leopold
Dor svým osobním mistrovstvím, svou Revue
srovnávacího Práva Námořního uvádí ve sku
182

tek, věda to a chtěje to, toho ducha, jejž jsem
se pokusil definovati, jsa nápomocen účinně
v oblasti, kde je tak naléhavo a tak nesnadno
dosazovali (naihrazovati) v éře konfliktů a nedo
statku dovedností (znalostí), vzájemnou (vespol
nou) inteligenci a mír zjednávající spolupráci.
Jde tu zajisté o ducha jasnosti, jednoty, ukáz
něné a obsažné svobody. A obdobným způso
bem, ač s orientací od mé rozdílnou (však věda
má i svou nestranností splníti službu obecného
blaha), můj přítel Henri Berr, se svou Revue de
synthèse historique a sty svazků, v nichž se mu
poznenáhlu utváří Historie Lidstva, shromaž
ďuje drahocenný materiál, z něhož filosofie plné
konkrétní pravdy, plného historického lidství
jistě bude těžiti.
— Zdá se mi teď, že podle vašeho počátečního sli
bu a přes mé úvodní ironie, jako přezkou jste sepial svůj itinerář spojiv spekulaci a činnost, aniž
jste kdy pustil se zřetele konkrétno. Viďte, tím
jste mi popřál povšechného pohledu na celou vaši
velikou cestu v zemi pravdy a bytí?

—Běda, to sotva, a bojím se vaší dobroty, aby
ste nebyl příliš uspokojen mou eskamotáží a
mými mythickými »abstrakcemi«. Tím více si
přeju vrátiti se tady k svému leit motivu ve formě ještě přesnější.
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Aby učinil hodně zřejmou mocnou pružnost al
gebraických method, jimiž vládl, nebo zvláště
snad, aby ukázal, že pravý řád a obtíže a řeše
ní spásonosná jsou vyššího světa než svět Vědy,
Hermíte, veliký matematik a veliký křesťan,
s nímž mne seznámil Duhem, pravil nám jedno
ho dne: »Vrhněte na tento stůl v nejkrásnějším
nepořádku, jak jen si váš rozmar usmyslí, roz
ptýlené body: jest možno nalézti zákon, podati
vzorec této zjevné bezzákonnosti«. (Jen mimo
chodem podotýkám, právě vzpomínka této událůstky ponukla mne k větě, která mi byla ne
náležitě vytýkána; je to věta o faktech nejvíce
mimopřírodních, jež, zcela rozrušujíce to, co
Leibniz jmenuje »obyčeji, zvyky Přírody«, mo
hou přece, jak na to upozornil svatý Augustin,
vždy vejíti do konkrétního, zvláštního a morál
ního řádu Prozřetelnosti). Nuže, milý pane, i vy
jste mi mezi mnoha jinými možnými problémy
nasadil obdobnou výzvu. Svými mnohonásobný
mi a učeně rušivými otázkami donucoval jste
mne procházet mnoha jmény vlastními a díly
co nejrůznějšími; a musel jsem vybavití z toho
to chtěného imbroglio (přadeno zmateno) vlák
no; ale jest nekonečné množství jiných, která
jinými obzory by nás vedla k témuž cíli. Všech
ny cesty dobře sledované k němu vedou. Tolik
lituji, že jsem neměl příležitost ukázati vám své
vzhledy nejdomácnější, nejzamilovanější! Otěží,
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uzdou nebo ostruhou, když se na pohled zdálo,
že náš pochod zjednodušujete, bez pochyby
jste jej znesnadňoval, přiváděl jste mne a za
tlačoval vždy ke kluzkým stezkám esthetiky;
kdežto, zdá se, bylo by mi bývalo tolik milej
ší pohybovati se po širokých cestách vědy a epi
stemologie (kritiky věd), ethiky a pedagogiky,
sociologie, tam, kde tolik naléhavých těžkostí
na nás dotírá, nás probodává, byť to nebyla než
nesnadnost hodnoty naší vědecké civilisace: by
la by k tomu, aby pronikla duchem lepším, po
tom, jak bychom byli rozeznali, snadněji tu než
jinde, nesmírnou nakloněnost našeho světa mo
derního, odspiritualisovaného a odkřesťaněného, — Přijměte tedy zvláště mé omluvy a mou
lítost.
— Což jste nepodal náčrtky, což nerozvinete ně
které z těchto pohledů, i vně vaší trilogie?

— Kdysi snil jsem o tom složiti »Historické a
kritické itinerárium Filosofie«, aby se vyzna
čilo, jak skutkem i právem její kroky po sobě
následují. Ba uveřejnil jsem i náčrtek jedné
kapitoly o »Východisku filosofického badání«,
a částečně jsem nastínil jiné o »Vzpruze«, o
»Cestách rozmanitých a měnících se«, o »Cílech
sbíhavých«, o »Mezích a Předbězích« Filoso
fie, Oddaný spolupracovník, jenž uveřejnil na
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kolikero (v různých pokračováních) poznámky
a málo propracované náčrtky, při nichž jsem
nemohl zaříditi vše, jak bych si přál, a za něž
bych nikdy nemohl plně odpovídati, Bernard de
Sailly podal zlomky o »Součástkách Filosofie
Činnosti«, nebo o »Pravé funkci Filosofie«. Ale
šíře a hojnost předmětu, jenž se měl projednati,
cesta, jež se měla projiti, mne zastrašily. Ano,
kdyby mi bylo tak patnáct let! Neboť konečně
nerad bych vás nechal při pessimistní poznám
ce, kterou ve vás vzbudila moje předešlá odpo
věď. Běží o to, ne abychom moderní duši od
ráželi, nýbrž naopak, abychom ji usměrňovali,
pozdvihovali, očišťovali, dali dozráti jejímu zá
zračnému vzmachu.

Abych se vrátil k hledisku, v němž, přes své
žádosti universalismu, jsem se ubytoval, a abych
odpověděl na vaše poslední otázky širší než
všechny předešlé, musel bych vám teď (ale zří
kám se toho) ukázati, jak moje these, na po
hled zcela spekulativní, o vztazích obou pozná
ní reálního a pojmového, o pevnosti vlákna o
třech praméncích, z nichž je stkáno bytí, o trans
naturální povaze našeho určení... mají bez
prostřední, rozhodný, ustavující zájem pro or
ganisaci a orientaci samých věd positivních,
pro život literární a umělecký, pro správu a ří
zení duchů a společností, pro nápravu a pokrok
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naší cívilisace, pro zjednávání míru a spoluprá
ci internacionální, pro intellektuální poslání růz
ných národů, pro věrnost jejich vlastní tradici
a pro jejich obrácení k duchovní jednotě, kte
rá dbá plné jejich originality a dopřává jí, což
jejího jest...
— Dovolte, ale rád bych aspoň slovo o tomto po
sledním bodě: je to věc tak palčivá . . .

— ... že jest snadnější se jí letmo dotknouti než
se s ní déle zabývati a opravdu se nespáliti! Co
příčin zplozuje xenophobii dnes endemickou:
mezi těmito příčinami všimněme sí jen intelek
tuálního imperialismu; chci říci, že přidržuje se
zvláště toho, co jest ideologického, běžného, ne
úplného, ba nahodilého ve vlastních jeho for
mách jazyka, obyčejů, koncepcí, každý národ
jako každý člověk vyvyšuje (do nebes vynáší)
ducha soběstačnosti (dostatečnosti) a uspokoje
ní, jež mají v zápětí nevyhnutelné nárazy (stře
ty)·
Tento nepochopitelný exklusivism (výlučnost) je
tím nebezpečnější, že z kultury právě teď pře
vládající nelze poznati rozvoj cívilisace a oběh
idejí a lidských statků leč jako výměnu produk
tů zhotovovaných vědou a průmyslem: hodnoty
to fiduciární a umělé, jež jsou nutně omezené
a klamavé, aniž choutky přestávají býti neko
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nečné a velmi reální. V nepřítomnosti »křesťan
ského humanismu«, tak proniknutého »reálními
znalostmi« a duchovním sursum, ani zbraně, ani
vědy, ani pomůcky diplomatické a juridické
(právní) nepostačí k dílu vzájemného rozumě
ní a plodné svornosti. — Na staré faře burgund
ského městečka, jež v XVI. věku zakoušelo ná
boženskými válkami, čteme ještě tento krásný
nápis, s jasně vrytým datem 1572: Non armis,
non verbis hominum, sed Verbo! Tato výzva
k pravdě vnitřní a vyšší, která mluví různě
v největší hlubině duší a národů, zasluhuje, aby
jí bylo více dbáno. — Přirovnání ještě, dovolí
te-li! Ve své učené a skvělé historii hudebního
jazyka, můj velký přítel Maurice Emmanuel,
profesor Historie Hudby na konservatoři, uka
zuje jak spojitost, tak rozmanitost a jednotu
tradice širší a souvislejší než bychom to před
pokládali. Příliš rádi se domýšlíme, že jsme ma
jiteli všech vymožeností minulosti a všech mož
ných prostředků výrazových: klam přímo ješit
ný a jak zjalovující! Za našimi dvěma moderní
mi tóninami dur a mol, třeba požadovati nebo,
vzbouzeti opuštěná nebo nevydaná zřídla to
nin, jež v starověku, v středověku, u jiných
národů, pro budoucnost hudba má znovu na
lézti, chopiti se jich, používati, vynalézati způ
sobem nejvíce obohacujícím, — aniž necháme
bez povšimnuty vně strohé soustavy oktáv
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o dvanácti intervalech, zázračně bohaté po
le tonalit a timbru, jež nám vyjevuje do neko
nečna Théremin a jiní, s »vlnami etherickými«
nebo i v barevných slyšeních! Stejně klávesnice
lidské myšlenky jest nekonečně rozsáhlejší než
Organon takového Aristotela, Bacona nebo Peana.
Za všemi nářečími partikularisovanými, uvnitř
jich, nad Logikami pojmovými a systematisova
nými Summami jest »jazyk, známý všem«, jímž
přece však nikdo nemluví čistě, aniž ho kdo cel
kově vyčerpává; jest tajný společný jmenova
tel jazyků slovně nejnepřeložitelnějších, ale je
jichž rovnocennost jest přece základní a dovo
luje rozřešiti v harmoniích duší dissonance chá
pání. »Jak možno býti Peršanem?« tázal se iro
nicky Montesquieu. Ale ano, možno jím býti,
jsme jím, ba i Číňanem, i Křesťanem! Á pokrok
katolických missíí jako Míru mezinárodního a
pravé Společnosti národů jest vázán na toto
chápání hlubokého života a krásných a legitim
ních růzností, aniž nutíme kterého ducha, kte
rý národ, aby procházel soutěskou kaudinskou1)
a hanebně se pokořoval a tak vstupoval do oekumenického domu pravdy. A beru za svědky po
zorovatele, znalce, praktiky tak různě kompe
tentní jako Claudel a Massignon, stejně pře
svědčené o jednotě lidského ducha, a o irreduk
•

.

.

*

1) jako Římané r. 321 př. Kr. sevření od Samnitů, prošli pode jhem.
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tibilní různorodosti duchů národních a rodin
linguístických, — jako benediktini ze Saint-And
ré de Lophem a Dom Jehan Joliet, připravující
právě v této chvíli domorodé opatství v Číně,
— jako Paul Mulla, jenž přišel z Islámu, aby lé
pe pochopil a doplnil náboženskou duši svých
rodových bratří, — jako můj milý návštěvník
Japonec, František Iwashita, přinášející svým
předrahým spolukrajanům Blahověst, aniž uklá
dal Slunci Východu zabarvení Západu, — jako
P. Henrion a P. Malcor, kteří, jdouce v šlépě
jích P. de Foucaulda a jeho obětujícího se živo
ta, nesou neproniknutelným synům Pouště ně
mou výmluvnost Reální Přítomností a božské
Vůně, aby je připravili na milost, až budou po
zději, snad hodně později slyšeti Slovo pravdy;
— jako Pius XI., naléhající na zřízení domoro
dých kněží a biskupů!
— Myslíte, že všechny tyto věci, tak různé, se ko
nají a udržují, a že takové iniciativy nemohou se
zdařiti leč v souhlasu s intelektuální obnovou, s fi
losofickým rozšířením, jehož rozpietí mi dáváte za
hlednouti?

— Ano a ne. Je-li to vražda duchovní, chtíti
donutiti všechny národy, všechny duše, aby pro
šly, co se týká podstaty jejich hlubokého živo
ta, historickými a místními náhodnostmi naší
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západní logiky a naši pojmové kultury, pranic
nedbajících, že si uženou kletbu, vynášenou pro
ti tém, qui non sinunt alios intrare, na štěstí
naše živoucí myšlenka jest vždy širší než naše
učená domýšlivost; a ačkoliv by bylo krajně
dobré a plodné uvésti v souhlas duši a ducha,
vždy život více nebo méně prošel nejdusivější
mi bandažemi a šněrovačkami. Přemýšlel jsem
o této mnohonásobné síle duchovní vegetace,
zatím co před nedávném divil se kdosi v mé
přítomnosti, že přes tolikeré úsilí, hromaděné,
aby se upokojily konflikty a restaurovalo lid
stvo, všechno je čím dál tím horší. A já, pozo
ruje všechny bludy a všechnu zchátralost, byl
jsem pokoušen se diviti, že všechno jde tak dob
ře. A abych si zjednal více jasnosti, abych se
posilnil, přemítal jsem o bědách dlouhé minulo
sti, o tom, co Ozanam nazýval »pokrokem ve
věcech zkázy a úpadku«. A prohlížel jsem krás
né a bohaté Obecné dějiny Církve (Histoire Gé
nérale de 1'Eglise) mého ctěného přítele p. Mourreta, tento obraz tak jednotný, v němž i stíny
jsou tak užitečné, že se jimi ani neznepokoju
jeme, v němž tolik fakt a idejí po sobě sleduje
v jasném světle, jež rozpouští kontrasty v jaré,
radostné důvěře. A rovnoběžně s ní rozjímal
jsem dějiny, jež nejsou dostatečně napsány, jimž
nikdo nevěnuje tolik pozornosti, aby je poznal,
kterých ani nikdo netuší, anonymní dějiny kře
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sťanských vlivů, ty, které, ač původ mají v tém
že zřídle, rozvinuly se na pohled bez Církve ne
bo proti Církvi: dvoje dějiny symetrické, jež
na konec se poznenáhlu spojí a jež jako mar
notratník vrátivší se a jeho bratr dojatý obej
mou se dříve nebo později, byť to bylo v neko
nečnu.
— K takovému setkání, k takovému přiznání tedy
pracujete?

— Ano, ale nesmíme doufati, že to půjde tak
lacino, příliš částečná, příliš spěšná řešení jsou
bez účinku a nebezpečná, jako když naložíme
raněného na příliš slabá nosítka a ta se zlomí.
Neodpomůže se nebezpečím vědecké civilisace
a hmotným objevům, nespraví-lí se duch, z ně
hož v základě pocházejí, a nepodřídí-li se jako
prospěšné prostředky jejich pravému cíli, jímž
jest mravní vystupování, duchovní osvobození,
rozmnožení lidí pro Život věčný. Nepřestali jsme
trpěti, protože jsme nepřestali chápati a chtíti.
Pohleďte na tento vrchol Sainte-Victoire (Sva
tého Vítězství), k němuž jsme se svou procház
kou přiblížili, na ten kříž tam nahoře, jenž vzty
čený r. 1872, stojí tam ve výši tisíce metrů na
svědectví našich zkoušek z tehdejška a našich
nezničitelných nadějí s takovýmto krásným ná
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pisem: Dou mai la da valoun, dou mai mounto!
(čím ho kdo více sníží, tím výše vystoupí).
Vítězství se nám vrátilo, ne již vítězství Mari
ovo nad Kimbry a Tevtony, jež dovolilo zpra
cování a přenesení civílisace gallo-římské a kře
sťanské, ani vítězství, jehož před 57 lety bylo
třeba dobýti nad skleslostí a beznadějností, ale
vítězství, jež r. 1918, zdá se, že zajistilo (ono je
vlastně jen umožnilo) triumf našeho ideálu. A
hle, jak těžce dýchá, a jak mu horečně tluče
srdce, tak zmrzačené jako vítězství Samothra
cké (socha bez hlavy nalezená r. 1863), vítěz
ství, jež stálo tolik krve, a hned v pozítří tak
tragicky znehodnocené! Vskutku, jest naprosto
ničím, zůstaneme-li a zpět-li upadneme do idejí,
citů, mravů, ctižádostí, illusí, jež učinily válku
nevyhnutelnou.
iPravým ’.vítězstvím, »Vítězstvím Svatým«, je
hož všichni musíme dobýti pod trestem, že ne
cháme vítěze i poražené více potlučené a ne
přátelské než kdy jindy, jestiť paradoxální ví
tězství každého nad sebou, nad vášněmi a před
sudky, nad nechápavostí a nesnášenlivostí, nad
millenarismem, pacifismem nebo nacionalismem,
nad přetěžujícími palliativy (umírňovací, chvil
kový lék) a zlenivujícími panacey (lék pro všech
no dobrý), nad všemi zlými chtíči a žádostivost
mi!
»K Jednotě!« Lidé si nemohou zabrániti, aby
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netíhli k jednomu, k bytí... Ale nechť se ne
klamou. Toto království jednoty jest v nitru.
Neboť čím více bytí jest jedno, tím více má
vnitřního bohatství, a tím více připouští z vněj
šku rozmanitých vzhledů a výrazů. Snažiti se
ho dosáhnouti a s ním a v něm se sjednotiti
nlyšlenkou abstraktní, vědeckými úspěchy a vy
užitím jich na věci běžného života, vůbec zájmy
hmotnými, toť, pod záminkou realismu a kon
formismu, vztyčiti vzhled částečný za pravdu
celkovou; toť dosaditi za dobrodiní osvobozují
cí a mír zjednávající pravdy, libovolné a tyran
ské podnikání člověka nad člověkem; a nalez
ne se tak jen zklamání a různice. Takovou ce
stou vytvořili by se (a to se dosud ještě nikdy
zplna nepodařilo) jen sjednocení (ve falešnou
jednotu jako slepení), totiž passivní, nebo ná
silníci či vzbouřenci. Čeho nám třeba, toť činní
a vpravdě jednotní. Jak tedy potřebujeme me
thod a ctností myšlenky jak osvobozené, tak
ukázněné, jedině schopné realisovati lidské a
božské přání: »Ut unum sit Multi, ut multi sint
Unum!«
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