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JOSEFU STOJÁNKOVI Pražanu,
příznivci Dobrého Díla ve Staré Říši, se
zřetelem na to »přiblížení se«, o němž
jsme jednali dříve, než jsme četli toto
krásné pojednání,
uctivě věnují překladatelé

Nadpis, který jsem zvolil pro toto rozjímání, je s to,
aby zastrašil a odrazil nezasvěcence, toho si neskrý
vám, ale také aby zároveň narazil u filosofů. Tito
vskutku zvykli si nechávati tajemství to jednak theo
logům a jednak publicistům buď mystiky, buď okkultismu jako Maeterlinck. Jinak je zřejmo, že slovo
ontologický jest připraveno o důvěru v očích filo
sofů, utvářených v dotyku s idealismem, a pro nefilosofy nepředstavuje než jakýsi význam nejméně
určitý. Co se týká myslitelů, nasáklých naukami scho
lastickými, slovo ontologický zní jim domácně, ale
naproti tomu vyhrazují skoro vždy jméno tajemství
tajemstvím zjeveným.
Jsem si tedy plně vědom odporu, s nímž se nevyhnu
telně setkám, a výčitek, jichž si uženu. Musím však
přece říci, že řečená terminologie zdá se mi jedině
přiměřena souboru názorů, jež hodlám načrtnouti, a
jejichž důležitost jest v mých očích ústřední. Jsou-li
zde přítomni1 někteří čtenáři mého Deníku Metafysického, bez námahy budou moci zjisti ti, že zá
kladní these, jež chci vyložiti, jsou dozráním celého
filosofického a duchovního vývoje, jenž se táhne
Deníkem,
1 Je to přednáška z 21. ledna 1933 na schůzi Filosofické Spo
lečnosti v Marseilli.
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Abych nevycházel přímo z abstraktních definic a
dialektických argumentací, jež by naráz mohly zastrašiti moje posluchače, raději pro začátek před
vedu jakousi celkovou a intuitivní charakteristiku
toho, čím jest člověk, jemuž chybí smysl ontologický,
smysl bytí, nebo správněji, který ztratil vědomí, že
jej má. Jistým obecným způsobem moderní člověk
už takový jest, a jestliže ještě ontologický požadavek
ho nějak trápí, tu jen tlumeně, potají, jako temné
nutkání. Táži se, zda nějaká delikátnější a hlubší
psychanalysa, než jaká nám byla až dosud předvá
děna, nepomohla by nám odhaliti chorobné účinky,
jež způsobuje potlačování tohoto smyslu, tohoto zneuznávaného požadavku.

Soudobý věk zdá se mi být vyznačen tím, co by bylo
asi možno nazvati vykolejenim ideje funkce; beru
tady slovo funkce v jeho významu zcela obecném,
v tom, jenž zahrnuje v sobě i funkce životní i funkce
sociální.
Jednotlivec usiluje, aby se jevil sám sobě a aby se
jevil též jiným jako pouhý svazek funkcí. Z historic
kých důvodů velmi hlubokých, jež zatím chápeme asi
jen z části, individuum došlo až tam, že se pokládá
čím dále tím více za shluk funkcí, jejichž hierarchie
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se mu ostatně jeví problematickou a v každém pří
padě podrobenou výkladům co možná si odporují
cím.
Předně funkce životní; je sotva třeba vymezovati
úlohu, jakou asi hrály v tomto umenšení jednak his
torický materialism a jednak freudism.
Potom funkce sociální: funkce spotřebitele, funkce
výrobce, funkce občana atd.
Mezi obojími je theoreticky jistě místo pro funkce
psychologické. Ale hned vidíme, že funkce ve vlast
ním smyslu psychologické budou stále tíhnouti k to
mu, aby byly vykládány buďto v souvislosti s funk
cemi životními anebo v souvislosti s funkcemi sociál
ními, a že jejich autonomie bude nejistá a jejich
rázovitost sporná. V tomto smyslu Comte, jemuž ostatně posloužilo úplné nepochopení psychologické
reality, prokázal se býti jaksi věštcem, když odpíral
vykázati psychologii místo v roztřídění věd.
Zde jsme ještě v úplné abstrakci; ale přechod k nejkonkretnějŠí zkušenosti děje se v této oblasti s krajní
snadností.
Často se sám sebe s jakousi úzkostí ptávám, čím asi
jest život nebo niterná skutečnost na příklad tako
vého zaměstnance podzemní dráhy; člověka, který
otvírá dvéře anebo který proštipuje lístky. Třeba za
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jisté uznati, že v něm i kolem něho všechno zároveň
napomáhá a dohání tohoto ělověka, aby se ztotožnil se
svými funkcemi, a to netoliko se svou funkcí zaměst
nance či družstevníka nebo voliče, nýbrž i s funkce
mi životními. V hloubce dosti odstrašující výraz vy
užití času dochází zde svého plného uplatnění. Tolik
a tolik hodin jest vyhraženo těm a těm funkcím.
I spánek jest funkcí, kterou třeba vykonati, aby se
mohly vykonávati ostatní funkce. A stejně je tomu
s volnou chvílí, s odpočinkem. Chápeme dokonale,
že jistý hygienik právě prohlásil, že člověk potřebuje
tolik a tolik hodin týdně k rozptýlení. Běží tu o organicko-psychickou funkci, které, jak se domnívám,
nelze dbáti méně nežli na příklad funkcí pohlavních.
Je zbytečno dále se o tom šířiti; tento náčrt stačí. Vi
díme, jak se tu zřetelně rýsuje idea jakéhosi život
ního vzorce, jehož podrobnosti se ovšem mění podle
zemí, podnebí, zaměstnání atd. Ale na čem záleží,
jest, aby tu byl vzorec.
Zajisté že se mohou objeviti začátky nepořádku, po
rušení: nepravidelnost ve všech svých podobách, ne
moc. Pochopíme tudíž velmi dobře, co se často děje
v Americe a myslím v Rusku, že taková osoba bývá
podrobována občasnému přezkoušení jako hodinky.
Klinika se tu jeví jako kontrolní ústav a správkáma.
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A rovněž z téhož hlediska správného chodu budeme
pohlížeti na závažné problémy, jakým jest na př.
problém birth-control (kontroly porodů).
Co se smrti týče, ta se tu jeví s objektivního hlediska
výkonu jakožto vyřazení z užívání, jakožto pád mezi
věci neupotřebitelné, jako naprostá ztráta.
Jest sotva třeba dovolávati se dojmu dusivé truchlosti, jenž stoupá ze světa takto se točícího kolem osy
funkce. Vyvolám zde toliko srdcervoucí obraz pensisty a pak těsně s ním související obraz těch měst
ských nedělí, v nichž lidé na procházkách působí
přesně dojmem pensistů života. Ve světě tohoto dru
hu blahovolnost, jíž se těší pensista, má do sebe cosi
výsměšného a příšerného.
Ale není tu jenom truchlost tohoto divadla pro toho,
kdo na ně hledí; jest tu též hluchá, nesnesitelná ne
volnost, již pociťuje ten, kdo se vidí omezen na to,
aby žil tak, jako by skutečně splýval v jedno se svý
mi funkcemi; a tato nevolnost stačí k důkazu, že jest
zde blud či krůtě mylný výklad, který čím dále tím
nelidštější sociální řád a taktéž nelidská filosofie,
(která, jestliže ho předem utvářela, tedy se do něho
vtiskla) se stejnou měrou vynasnažily vkořeniti do
bezbranných myslí.
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Při jisté příležitosti jsem napsal, že rozlišování plna
a prázdna, arci vzato ve svém významu metafysickém a nikoliv fysickém, se mi zdá základnější nežli
rozlišování jednoho a mnohého. Tato poznámka na
bývá zde svého plného významu. Život ve světě to
čícím se kolem osy funkce jest vysazen zoufalství,
ústí do zoufalství, protože ve skutečnosti tento svět
jest prázdný, protože zní dutě; odolává-li zoufalství,
pak jedině v té míře, v jaké se v nitru tohoto života
a v jeho prospěch uplatňují jisté tajné síly či mohut
nosti, které není schopen mysliti nebo poznati. Jenže
tato hluboká slepota usiluje nevyhnutelně zmenšiti
možné působení těchto sil a zbaviti je konec konců
vší jejich váhy a uvésti je v niveč.
Uvedu jednak, že tento svět jest přecpán problémy
a jednak, že jest oživován vůlí nedopřáti tajemství
žádného místa. Prozatím nebudu technicky přesně
vymezovati smysl tohoto v mých očích základního
rozlišování mezi problémem a tajemstvím. Pro tu
chvíli naznačím, že vyloučením aneb pokusem o vy
loučení tajemství zavádíme ve zfunkcionovaném svě 
tě, o němž jsme mluvili, při událostech, jež přerušují
běh žití - jako zrození, láska, smrt - onu psychologic
kou a pseudovědeckou kategorii zcela přirozeného.
jež by si zasluhovala zvláštního studia. Není v tom
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po pravdě nežli zbytek jakéhosi úpadkového racio
nalismu, pro nějž příčina vysvětluje účinek, což zna
mená, že z něho klade účet beze zbytku. Ve světě
tohoto druhu jest naopak nekonečné množství pro
blémů, protože příčiny nám nejsou dopodrobna zná
my a jest tudíž volnost pro neomezená pátrání. Kro
mě těchto problémů theoretických jsou problémy
technické, rovněž nesčetné a které se víží k otázce
vědění, kterak ty rozličné životní a sociální funkce,
jichž soupis byl pořízen, když byly před tím označkovány, mohou se provozovati, aniž si navzájem ško
dily. Mezi problémy theoretickými a problémy tech
nickými jest ostatně přísné souručenství; neboť pro
blémy theoretické závisejí na formulovaných pro
blémech technických a naopak problémy technické
nemohou býti řešeny leč tam, kde bylo předem usta
veno jisté vědění theoretické.
V takovém světě požadavek ontologický, požadavek
bytí, ztenčuje se a slábne přesně tou měrou, jak se
jednak osobnost drobí ve zlomky, jednak jak vítězí
kategorie zcela přirozeného a jak následkem toho
odumírá to, co by snad mělo býti zváno schopnostmi
údivu. Toto slovo, hned to říkám, není dobré. Ne
máme však v našem jazyce slova rovnomocného se
slovem wundr a wonder, která zajišťují možnost
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jakéhosi živoucího koloběhu mezi údivem a divém.
Ale konec konců, což nemůžeme přistoupiti nyní
k tomuto ontologickému požadavku přímo a pokusiti
se opsati kol něho určující kruh? Ve skutečnosti to,
jak se obávám, není možno leč do jisté míry. Z hlu
bokých důvodů, jež se pozvolna ukáží, tuším, že ten
to požadavek má do sebe ten zvláštní ráz, že nemůže
býti sám sobě zcela průhledný.

Přičiníme-li se o to, abychom jej tlumočili a při tom
jej neporušili, bude nám to říci asi takto:
Jest třeba, aby bylo - nebo bylo by žádoucno, aby
bylo - bytí, aby se všechno neobmezilo na jakousi
hru po sobě jdoucích vnějších a nestálých zjevů slovo nestálých je při tom podstatné - aneb, aby
chom použily věty Shakespearovy - na příběh vyprá
věný nějakým blbcem; tohoto bytí, této reality žá
dám si dychtivě nějak se zúčastni ti - a snad už sám
tento požadavek jest ve skutečnosti jistým stupněm
účastenství, byť byío sebe prvopočátečnější.
Podobný požadavek, všimněme si toho, jest už obsa
žen v hloubce i toho nejradikálnějšího pessimismu.
Pessimismus nemá smyslu, leč jestliže znamená: bylo
by zajisté třeba, aby bylo bytí; avšak bytí není - a
tudíž ani já sám, jenž to zjišťuji, nejsem nic.
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Pokud se týče přesnější definice, co se míní tím slo
vem: bytí, připustíme, že jest to krajně nesnadné.
Vyložím toliko tuto přibližující cestu: bytí jest to, co
odolává - nebo bylo by to, co by odolávalo ·· vyčer
pávající analyse, jíž bychom podrobili, co jest nám
dáno zkušeností, a která by se pokoušela omeziti to
krok za krokem na prvky čím dále tím více zbavené
své vnitřní neb významové hodnoty (analysu tohoto
řádu provádí ve svých theoretických dílech na př.
Freud).
Když pessimista Besme ve svém Městě prohlašuje,
ze nic není, chce tím právě říci, že této analyse, to
muto pokusu žádná zkušenost neodolává. A vždy to
bude smrt, spatřovaná výslovně jakožto vystavení
na odiv, jakožto očividnost této nejzazší nicoty, ko
lem níž bude kroužiti tato obrácená apologetika, kte
rou buduje absolutní pessimismus.
Filosofie, která odmítá vžiti na sebe požadavek onto
logický, jest však možná; moderní myšlení dokonce
ve svém celku přímo tíhlo k zřeknutí se tohoto poža
davku. Třeba tu však rozlišovati dvě stanoviska, jež
by člověk někdy byl pokoušen směšovati: jedno bude
záležeti v tom, že člověk bude soustavně zdrželivý;
to bude postoj agnostický ve všech svých formách;
druhý, mnohem odvážnější, mnohem smělejší a sou
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držnější, bude se snažiti viděti v ontologickém po
žadavku výraz jistého promlčeného dogmatismu,
s nímž se idealistní kritika už jednou pro vždy vy
pořádala.
První stanovisko má v mých očích smysl výlučně zá
porný; ve skutečnosti také odpovídá toliko jisté po
litice inteligence: »S tím dejte pokoj, taková otázka
se neklade«.
Druhé stanovisko naproti tomu tvrdí, že se opírá
o positivní theorii myslení. Není možno podrobně
kritisovati takovouto filosofii; podotknu toliko, že se
mi zdá směřovati k jakémusi relativismu, který od
mítá poznati sama sebe, anebo také k jakémusi monismu obecného platňa, který nezná osobno v žádné
jeho formě, který nezná tragično, jenž popírá trans
cendentno a pokouší se omezit je na karikatumí vý
razy, které opomíjejí jeho podstatné znaky. Po
dotknu ještě, že už tím, že takováto filosofie ustavič
ně zdůrazňuje činnost ověřovací, octne se až tam, že
nezná oné přítomnosti, vnitřního uskutečnění pří
tomnosti v lůně lásky, jež neskonale přesahuje každé
chapatelné ověření, protože se děje uvnitř bezpro
středná, jež se staví mimo jakékoliv myslitelné zpro
středkování. To se do jisté míry objasní v dalším.
Za sebe tedy myslím, že ontologický požadavek ne
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může býti umlčen leda úkonem svévolným, diktátor
ským, který mrzačí duchovní život přímo u jeho ko
řene. Nicméně jest pravda, že tento úkon jest mož
ný, - naše životní podmínky jsou takové, že můžeme
vskutku věřiti, že jej provádíme; a na to se nesmí
zapomínati.

Tyto první úvahy o ontologickém požadavku, dáva
jíce vyniknouti jeho neurčitosti, vynášejí na světlo
jistý podstatný paradox; vysloviti tento požadavek
znamená předně vstoupiti do labyrintu problémů.
Jest bytí? Co jest bytí? Nemohu však obrátiti svou
úvahu na tyto problémy, aniž bych viděl, jak se
pod mými kroky hloubí nová propast: zdalipak já,
který se dotazuji na bytí, mohu si býti jist, že jsem?
A přece já, jenž formuluji tento problém, měl bych
míti možnost držeti se vně - ať už s této či s oné stra
ny - toho problému, který formuluji. Ve skutečnosti
jest jasno, že tomu tak není; úvaha mi ukazuje, že
tento problém jaksi nevyhnutelně mocí zabírá toto
theoreticky zabezpečené proscenium. Jen smyšleným
předpokladem snaží se idealismus ve své tradiční
formě udržeti na okraji bytí ono vědomí, které je
přijímá nebo je popírá.
Nemohu si tedy odpustiti, abych se zároveň netázal:
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kdo jsem já, který se dotazuji na bytí? Jakým prá
vem se pouštím do těchto pátrání? Jestliže nejsem,
kterak se budu moci nadíti, že tato pátrání někam
dospějí? I když připustím možnost, že jsem, kterak
nabudu jistoty, že jsem?
V odporu k myšlence, jež se zde přirozeně musí namanouti, myslím, že na této rovině cogito nám ne
může býti nijak nápomocno. Ať již o tom Descartes
myslil jakkoliv, jestliže nás činí vlastníky čehosi ne
pochybného, toto nepochybné dotýká se toliko epistemologického subjektu jakožto orgánu objektivního
poznání. Cogito, napsal jsem jinde, střeží toliko práh
obecného platna a to jest vše; důkazem toho jest
neurčitost v subjektu já. Jsem (já jsem) se, jak se
zdá, jeví celkem nerozložitelným.
Zbývá předvídati námitku: Někdo řekne: Jedno
z obou:
buďto bytí, jež máme na zřeteli otázkou: Zdáš jsem?,
týče se subjektu poznání, ale v tom případě jsme
přesně na rovině cogito;
anebo to, co nazýváte ontologickým požadavkem,
jest toliko krajním vyhrocením - ne-li podvodným
přemístěním požadavku, který je vlastně požadav
kem životním, jímž metafysik nemá se vážně zabývati.
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Ale zdaž tady blud nezáleží především v tom, že své
volně odtrhujeme otázku, zda jsem, od ontologické
ho »problému« v jeho celosti? Ve skutečnosti může
me se obou chopiti a k nim přikročiti toliko současně.
Ale zároveň se, jak uvidíme, jakožto problém jaksi
hroutí.
Třeba dodati, že cartesianského tvrzení nelze ve sku
tečnosti odloučiti od jistého dualismu, který bych
pro svou osobu bez váhání zavrhl. Klásti ontologický
problém znamená tázati se na celek bytí a na sebe
sama jakožto celek.
Nad to, a ostatně způsobem souvztažným, jest dovo
leno se tázati, zda toto roztržení intelektuálna a životna se svévolným snížením anebo svévolným vy
výšením životná, jež z toho vyplývá, nemá býti urči
tě zamítnuto. Není zajisté důvodu, aby se popíralo,
že lze vším právem činiti rozlišení řádu uvnitř jed
noty živé bytosti, která myslí a usiluje mysliti sebe;
ale problém ontologický se klade jedině až za těmito
rozlišeními a pro toto bytí vzaté v jeho nejobsažněj
ší jednotě. Snažíme-li se zvládnouti situaci, v níž jsme se octli
v tomto bodě naší úvahy, zjistíme, že se ocitáme
před jistým rozběhem k tvrzení, které úplně analy
sováno jeví se jakožto nemohoucí býti postaveno;
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neboť nemohu o sobě souditi, že jsem oprávněn je
vysloviti, leda když začnu právě tím tvrzením.
Všimněme si, že tento stav se nemůže objeviti tam,
kde skutečně stojím před problémem, který mám řešiti; v takovém případě pracuji ve skutečnosti na ně
čem, co jest dáno, ale současně všechno se děje, vše
mne opravňuje, abych postupoval tak, jako bych se
svým pracujícím já vůbec nemusil zabývati, jako by
se s ním vůbec nepočítalo. Jest to předpoklad, a není
to nic více.
Zde právě naopak to, co nazvu ontologickým statu
tem dotazování, nabývá rozhodné důležitosti. Na
druhé straně, pokud se přísně držím samé úvahy,
zdá se, že se dávám zpětným postupem bez jakékoliv
meze. Jenže už tím, že při tomto zpětném postupu
postřehuji nemožnost určití mu nějakou mez, jaksi
z něho vystupuji, poznávám, že tento zpětný postup
zůstává vnitř jistého tvrzení, že raději (spíše) jsem,
nežli abych je vyslovil, když je vyslovuji, vyvracím
je, rozbíjím je na kusy, chystám se je zraditi.
Mohlo by se říci, mluvou ovšem nezbytně přibližnou,
že moje pátrání po bytí předpokládá tvrzení, v němž
bych byl jaksi passivním, a jehož bych byl spíše síd
lem, nežli abych byl jeho subjektem. Ale toto jest
pouze jakási krajní eventualita a ani té nemohu
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uskutečniti bez kontradikce. Orientuji se tedy smě
rem ke zjištění nebo poznání jistého účastenství,
které vlastní realitu subjektu; toto účastenství, jak
vyplývá už z definice, nemůže býti předmětem myš
lení; nemůže zastupovati řešení, ale stojí mimo svět
problémů, jest meta-problémové.
Obrátíme-li to, můžeme viděti, že jestliže nějaké
meta-problematikum může býti tvrzeno, pak jakožto
něco, co transcenduje protějšek
)
*
nějakého subjektu,
který by tvrdil bytí, i protějšek bytí, pokud je tvrze
no tím subjektem - a dále jakožto něco, co jaksi ten
protějšek zakládá. Tvrditi nějaké meta-problemati
kum, toť mysliti primát bytí ve vztahu k poznání
(nikoliv bytí tvrzeného, nýbrž spíše bytí sebe tvrdí
cího), toť uznati, že poznání jest obhaleno bytím, že
jest jaksi uvnitř bytí, a to ve smyslu možná obdob
ném onomu, jejž Paul Claudel se snažil precisovati
ve svém Art Poétique. S tohoto hlediska, v opak to
ho, co theorie poznání marně se přičiňuje stanovití,
jest zkrátka tajemství poznání; poznání se zachycuje
na jakémsi účastenství, a epistemologie, ať jakáko
liv, nemůže doufati, že s ním zúčtuje, protože je sa
ma předpokládá.
* protějšek zde znamená všechno, co stoji oproti subjektu (v orig.
opposition). Pozn. překl.
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V místě, kde jsme se octli, může rozdíl mezi problé
mem a tajemstvím býti přesně formulován: tajem
ství toť problém, který zabírá i to, co jest z něho
dáno, který to zaplavuje a právě tím sám sebe ja
kožto pouhý problém přesahuje. Řada příkladů nám
dovolí, abychom dali této definici postižitelný obsah.
Jest zřejmo, že existuje tajemství jednoty duse a
těla; tato nedílná jednota, jež se vyjadřuje vždy
neúplně a nepřiměřeně takovými formulemi jako:
mám tělo, užívám svého těla, cítím své tělo, a t. d.
... jest vně každé analysy a nemůže nijak býti zno
vu ustavena cestou synthetickou, při níž by se vyšlo
z prvků, jež by logicky byly časově před ní; není
toliko daná, řeknu, že jest dávající ve smyslu toho,
co nazvu býti sám sobě přítomen; uvědomění si sebe
sama jest pouhým zpodobením této přítomnosti ko
nec konců neúplným.
Vidíme hned, že není naděje, že bychom kdy mohli
narýsovati demarkační čáru mezi problémem a
tajemstvím. Neboť tajemství, jakmile je učiníme
předmětem úvahy, nevyhnutelně tíhne k tomu, aby
se snížilo v problém. To jest obzvláště zjevno, pokud
se týče problému zla.
A vskutku téměř bezprostředně jsem přiveden, abych
pojednal o zlu jakožto o nepořádku, který bedlivě
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pozoruji a u něhož se snažím vypátrati příčiny aneb
důvod bytí - anebo skrytou účelnost. Jak to, že »ten
to stroj« jde tak vadným, tak chybným způsobem?
Či snad tato zjevná vada pochází tentokráte ze sku
tečné vadnosti mého vidění? V tomto druhém pří
padě měl by ovšem ten nepořádek své sídlo ve mně,
ale tento nepořádek by zůstával objektivním vzhle
dem k mému myšlení, které jej odhaluje neb zjiš
ťuje. Avšak zlo pouze zjištěné nebo pozorované pře
stává býti zlem trpěným; zcela prostě přestává býti
zlem. Ve skutečnosti je nepostihuji jakožto zlo, leč
v té míře, v jaké mne postihuje, totiž, jak jsem do
něho zahrnut, v tom smyslu, v jakém býváme za
pleteni v nějakou záležitost; právě toto zahrnutí jest
zde základní a nemohu naň nehleděti, leč pomocí
nějaké neospravedlnitelné fikce; neboť v tom oka
mžiku postupuji, jako bych byl Bohem, a to Bohem
pozorovatelem.
Vidíme jasně, že zde padá rozlišení mezi tím, co jest
ve mně a tím, co by bylo toliko přede mnou; padá
pod údery zjednodušujícího uvažování: uvažování
povýšeného na druhou mocnost.
Ale rozumí se samo sebou, že právě v lásce vidíme
nejlépe ztráceti se hranice mezi oním »ve mne« a
»přede mnou«; - ba možná že by bylo lze ukázati,
23

že ve skutečnosti oblast meta-problémová se kryje
s oblastí lásky, že takové tajemství jako tajemství
duše a těla nelze zachytiti, leč vyjdeme-li z lásky,
a že lásku jistým způsobem vyjadřuje.
Jest ostatně nevyhnutelno, aby uvažování, které sa
mo o sobě neuvažovalo, útočíc na lásku, tíhlo k to
mu, aby zrušilo toto meta-problémové, aby je vylo
žilo jakožto účinek abstraktních prvků, jako na př.
vůle k životu, vůle k moci, libido, a t. d.; na druhé
straně zase, ježto řád problémů jest řádem obecného
platna, bude krajně nesnadno - nebo dokonce ne
možno - vyvrátiti tyto výklady, aniž bychom se po
stavili na půdu odlišnou, na níž po pravdě řečeno,
ztrácejí svůj smysl. Zároveň jest mi zajištěno, jest
mi zaručeno, - a tato jistota mne halí jako ochranný
plášť - že pokud doopravdy a skutečně miluji, ne
mám, proč bych se znepokojoval těmito znehodnocu
jícími zjednodušeními.
Někdo se zeptá: A jaké jest kriterium opravdové
lásky? Tu třeba odpověděti, že kriteriologie jest to
liko v řádu objektu či v řádu věcí, z nichž lze udělati problémy, ale tu již z povzdálí zahlédáme vyni
kající hodnotu, jakou s hlediska ontologického jest
proč vykázati věrnosti.
Hle, jiný příklad, bezprostřednější, osobnější a který
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se mi zdá vhodným k osvětlení rozdílu mezi tajem
stvím a problémem.
Setkáte se s někým, a toto setkání bude třebas míti
ve vašem životě hlubokou, trvalou ozvěnu. Každý
člověk snad zakusil, co někdy znamená setkání s hle
diska duchovního — a přece jest to něco, čeho filoso
fové vesměs neznali nebo čím pohrdali, nepochybně
proto, že setkání zajímá toliko osobu jakožto osobu;
nelze je zevšeobecniti, netýká se bytosti, která myslí
obecně.
Jest zřejmo, že takové setkání, chcete-li, pokaždé
klade problém; ale vidíme také velmi jasně, že ře
šení tohoto problému zůstává vně otázky, na které
jedině záleží. Řekne-li mi někdo na př.: »Setkal jste
se s touto osobou v tom a v tom místě, protože má
ráda tytéž krajiny jako vy anebo že její zdravotní
stav ji nutí, aby se podrobila stejnému léčení jako
vy,« vidím hned, že tato odpověď prostě není žádnou
odpovědí. Ve Florencii nebo v Engadinu jest součas
ně se mnou množství osob, o nichž se soudí, že mají
tytéž záliby jako já; v lázních, kde se léčím, jest
značný počet nemocných, trpících tímže neduhem
jako já. Ale domnělá totožnost této záliby nebo ne
duhu nás ve skutečném toho slova smyslu nesbližuje;
není v žádném vztahu s vnitřní a důvěrnou příbuz
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ností, jedinou svého druhu, o niž zde běží. Na druhé
straně zase by znamenalo překročiti meze tohoto obecně platného usuzování, kdybychom považovali sa
mu tuto příbuznost za příčinu a kdybychom řekli:
»právě ona určila naše setkání.«
Od té chvíle se ocitám před tajemstvím, totiž před
realitou, jejíž kořeny se hrouží daleko za to, co jest
ve vlastním slova smyslu problémové. Vyhneme se
snad nesnázi, prohlásíme-li, že v tom konec konců
není nic jiného nežli šťastná náhoda či shoda? Tomu
se ihned vzpírá všechen základ mé bytosti; vidím
hned, že je to prázdná formule, všechno se ve mně
obrací proti tomuto neúčinnému popření něčeho, co
pojímám, co chápu přímo středem své bytosti. Ale
i tu zase nalézáme onu počáteční definici tajemství
jakožto problému, který zabírá i to, co jest z něho
dáno: já, jenž se sám sebe ptám, jaký má smysl a
jak bylo možno toto setkání, nemohu se postaví ti
skutečně vně tohoto setkání nebo před ně; jsem do
něho zabrán, jsem na něm závislý, jsem jistým způ
sobem uvnitř toho setkání, ono mne obklopuje, ob
jímá; uchopuje mne — i když já je nechápu. Jen
z nějakého zapření nebo zrady mohu tedy říci: »Ko
nec konců bylo by to mohlo nebýti, byl bych přes
to zůstal tím, co jsem byl, co ještě jsem.« A také se
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nesmí říci: byl jsem jím přeměněn jakožto vnější
příěinou. Nikoliv, rozvinulo mne z vnitřku, hrálo
vzhledem k mé bytosti úlohu principu, který byl uvnitř mé bytosti.
Jenomže toto lze velmi těžko zachytiti bez znetvo
ření. Budu nevyhnutelně pokoušen, abych reagoval
proti tomuto pocitu niternosti toho setkání, a to po
koušen přímo svou poctivostí, pokoušen, protože s jis
tého hlediska nezbytně já sebe posuzuji jaksi nej
lépe, v každém případě nejspolehlivěji.
Tato objasňování nesou s sebou, abych pravdu řekl,
nebezpečí, že nepřímo zesílí v duchu mých poslucha
čů předběžnou námitku, kterou slušno zde uvésti jak
jen možno jasně.
Toto meta-problémové, řeknete, jest nicméně obsa
hem myšlení; kterak tedy nemám pátrati po způsobu
existence, který mu přísluší? Kdo mne ujišťuje o této
existenci? Není i ona v nejvyšší míře problémem?
Má odpověď zde bude co nej kategoričtější: mysliti
anebo přesněji tvrditi meta-problematikum, toť tvrditi je jakožto nepochybně skutečné, jako něco, o čem
nemohu pochybovati, abych sám sobě neodporoval.
Jsme zde v oblasti, kde už nelze rozloučiti ideu samu
od jistoty neb znaku jistoty, který ji působí. Neboť
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tato idea jest jistota, jest ujištěním o sobě samé, ba
ona jest, takto měřena, něčím jiným a něčím více
nežli ideou. Ale i slovo obsah myšlenky, jehož bylo
užito v té námitce, jest jak jen možno klamné. Ne
boť obsah jest přese vše jistým výtažkem zkušenosti;
kdežto k meta-problematiku anebo také k tajemství
se můžeme povznésti toliko zákrokem, který nás vy
prošťuje nebo nás odlučuje od zkušenosti. Skutečné
uvolnění, skutečné odtržení, naprosto ne nějaké odhlížení od něčeho, totiž fikce, kterou jsme jako tako
vou poznali.

A zde se ocitáme tváří v tvář usebrání, neboť právě
v usebrání a jenom v něm se dokonává toto uvol
nění. Jsem pro svou osobu přesvědčen, že ontologie,
to jest zachycení ontologického tajemství, ať už na ja
kémkoliv stupni, jest možné toliko pro bytost schop
nou usebrati se a právě tím dosvědčiti, že není holou
a prostou živou bytostí, tvorem vydaným na pospas
svému životu a nemajícím nad ním moci.
Třeba podotknouti, že usebrání na mysli, kterým se
filosofové jen velmi málo zabývali, lze velmi těžko
definovati — není-li to snad pouze tím, že přesahuje
dualismus stavu a konu anebo přesněji že v sobě tyto
dva antinomické vzhledy smiřuje. V podstatě jest
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to kon, jímž se sebe zase zmocňuji jakožto jednoty:
už samo to slovo to naznačuje, ale toto opětné zmoc
nění se, opětné uchopení sebe dodává usebrání vzhle
du jakéhosi popuštění, jakéhosi odevzdání se. Ode
vzdám se — popuštění vůči — aniž mi jest jakko
liv možno připojí ti substantivum v příslušném pádě.
Cesta se zastavuje na prahu ...
Ostatně problematisace bude se zde díti jako kdeko
liv jinde, a bude to psycholog, který bude usilovati,
aby ji provedl. Vše, co třeba podotknouti, jest, že
psycholog není o nic lépe schopen zjednati nám jas
no o metafysickém dosahu usebrání nežli o noětické
hodnotě poznání.
V usebrání stavím se — či přesněji uschopňuji se,
abych se mohl postaviti tváří v tvář svému životu,
jaksi se z něj vzdaluji, avšak nikterak jako pouhý
subjekt poznání; při tomto odchodu odnáším s sebou,
co jsem a čím možná můj život není. Zde se obje
vuje mezera mezi mým bytím a mým životem. Ne
jsem můj život; a jsem-li s to, abych jej soudil —
a toho nemohu popříti, aniž bych upadl do radikál
ního skepticismu, který není ničím jiným než zou
falstvím, — pak toliko s podmínkou, že budu pře
devším moci dostihnouti sebe v usebrání daleko od
jakéhokoliv možného úsudku a též, dodám ještě, da
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leko od jakékoliv představy. (Jsebrání jest beze vší
pochyby tím, co jest v duši nejméně divadelního;
nezáleží v dívání se na něco, jest vnitřním znovudo
bytím, vnitřním obnovením a bylo by možná na mís
tě ptáti se — poznamenávám to prostě mimochodem
— zda by se snad neměl v něm viděti ontologický
základ paměti, princip skutečné a nezobrazitelné jed
noty, na níž spočívá sama možnost vzpomínky. An
glické slovo »to recollect one self« jest zde objevitelské.
Zeptáte se snad: nesplývá usebrání konec konců s oním dialektickým momentem návratu do sebe anebo
také onoho Für - sich - sein, které jest středem ně
meckého idealismu?
Abych pravdu řekl, nemyslím. Vejiti opět do sebe
neznamená býti pro sebe a zhlížeti se jaksi v intelligibilní jednotě subjektu a objektu. Naopak, pravím,
zde jsme před paradoxem, který jest přímo oním ta
jemstvím, mocí, jehož ono já, do něhož se vracím,
přestává právě natolik náležeti sobě samému. »Ne
jste sami sobě živi«, toto veliké slovo svatého Pavla
nabývá zde svého významu zároveň ontologického
i podstatně konkrétního; právě ono tlumočí nejlépe
skutečnost, kolem níž se v této chvíli točíme. Není
tato skutečnost, zeptáte se, předmětem intuice? Če
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mu vy říkáte usebrání, není to snad to, čemu jiní
říkají intuice?
Také zde, jak se mi zdá, musíme býti krajně opatrní.
Je-li možno zde mluviti o intuici, pak jest to intuice,
která není a nemůže býti dána jako taková.
Čím jest intuice blíže středu, tím více zaujímá sám
základ bytosti, kterou osvěcuje, a tím méně jest
schopna přesně se vrátiti k sobě a sebe zachytí ti.
Ostatně přemýšlíme-li o tom, co by mohlo býti in
tuicí bytí, vidíme, že nepřipouští — že nesmí připustiti, aby figurovala v nějakém souboru, aby byla
v nějakém seznamu jako kdejaká zkušenost nebo
kdejaký Erlebnis, který se naopak vždy vyznačuje
tím, že může býti hned integrován a hned zase osa
mocen a jakoby obnažen a vydán v šanc. Tedy, jak
pravím, každé úsilí, abychom se upamatovali na tu
to intuici, abychom si ji představili, nemůže býti než
jalové. Mluviti nám o intuici bytí v tomto smyslu
znamená zváti nás, abychom hráli na piano beze
strun. Tato intuice nemůže se objeviti na denním
světle z toho prostého důvodu, že po pravdě ji nikdo
nemá.
Jsme zde v nejnesnadnějším bodě celého mého vý
kladu; místo abych užil výrazu intuice, bylo by snad
lépe říci, že zde máme co činiti s jakousi jistotou,
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která jest vnitřní pružinou všeho myšlenkového roz
víjení, i u myšlení úsudkového; nemůžeme se k ní
tedy přiblížiti leč jakýmsi zvratným pohybem, totiž
druhotnou úvahou; úvahou, kterou se sám sebe ptám,
jak, z jakého původního východiska byly možný kro
ky prvotní úvahy, která sama už kladla ontologický
požadavek, ale aniž o tom věděla. Tato druhotná úvaha, toť usebrání, ovšem potud, pokud jest schopno
samo sebe mysliti.
Shledávám zajisté velmi mrzutým, že musím užívati
mluvy tak abstraktní právě tam, kde v základě ne
běží o řádnou dialektiku ad usum philosophorum,
ale o to, co může býti nejživotnějšího, ba, řeknu
hned, nejdramatičtějšího v rythmu vědomí, které
samo sebe zakouší, aby samo sebe zachytilo.
A právě tento dramatický vzhled třeba teď osvětliti.
Navažme na to, co jsem naznačil skoro hned na po
čátku: ontologický požadavek, požadavek bytí může
sám sebe popříti. Na nějaké jiné rovině bytí a život
nesplývají v jedno; můj život a odrazem každý život
může se mi jeviti jako navždy neshodný a nesrov
nalý s něčím, co nosím v sobě, co přísně vzato jsem,
co však skutečnost odmítá a vylučuje. Zoufalství jest
možné ve všech formách, v každé chvíli a v každém
stupni. Skoro se zdá, že sama struktura našeho světa
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nám tuto zradu doporučuje, jestliže nám ji přímo
nevnucuje. Divadlo smrti, které tento svět nám staví
před oči, může s jistého hlediska býti považováno za
ustavičné ponoukání k absolutnímu popírání, k abso
lutnímu odpadu a zradě. Bylo by snad dokonce mož
no říci, že nepřetržitá možnost sebevraždy jest v tom
to smyslu možná podstatným vnadidlem na ochočení
každé věrohodné metafysické myšlenky.
Mnozí posluchači jsou možná překvapeni, že vidí ob
jevovati se uprostřed tohoto abstraktního a zcela po
kojného výkladu slova tak zatížená možnostmi citu
a vzruchu jako hesla sebevražda nebo zrada, jež
bývají tučným písmem na plakátech divadelních
atrakcí. Zůstávám přesvědčen, že právě v dramatě
a v jeho průběhu metafysická myšlenka sebe sa
mu zachycuje a konkrétně se vymezuje. V přednášce
o Problému křesťanské filosofie, konané loni nebo
předloni v Lovani, řekl Jacques Maritain: »Pro filo
sofii není nic snadnějšího než býti tragickou; stačí,
když se vzdá své lidské váze,« čímž bezpochyby na
rážel na spekulace takového Heideggera. Já nao
pak myslím, že přirozený svah filosofie naklání ji
k oblastem, kde se zdá, že tragično načisto zmizelo,
vyprchavši při styku s abstraktní myšlenkou. A to
právě shledáváme u mnoha současných idealistů.
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Protože si nevšímají osobnosti a obětují ji lecjaké
ideální pravdě, lecjakému anonymnímu principu
ryzí niternosti, ukazují se neschopnými zachytiti ty
to tragické dané momenty lidského života, o nichž
jsem se zmínil; vyhánějí je s nemocí a se vsím, co
s ní souvisí, do lecjakých vykřičených předměstí,
kam filosof hodný toho jména jen nerad se odva
žuje. Ale toto počínání jest, jak už jsem řekl, úzce
solidární s odmítnutím, jímž se staví proti ontolo
gickému požadavku: ve skutečnosti jest to totéž.
Jestliže jsem položil důraz na zoufalství, zradu, sebe
vraždu, pak se to stalo proto, že v nich nalézáme nejzjevnější výrazy vůle k negaci, která skutečně za
sahuje bytí.
Vezměme na příklad zoufalství. Běží zde o akt, jímž
člověk zoufá nad skutečností v její úplnosti, v tom
smyslu, v jakém zoufá nad někým. Zoufalství se tu
jeví jakožto důsledek nebo bezprostřední vyjádření
jisté bilance: na kolik mohu oceniti skutečno — co
přesahuje mé oceňování schopnosti, jest ovšem pro
mne, jakoby toho nebylo — neobjevuji v něm nic,
co by odolávalo rozkladnému procesu, jenž hlodá
v hloubi věcí a který mé uvažování mi umožňuje poznávati a zaznamenávati. U kořene zoufalství nalé
zám, jak myslím, toto tvrzení: v realitě není nic, co
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by mi dovolovalo otevřití jí úvěr; není v ní žádné
záruky. Její naprostá platební neschopnost jest do
konale zjištěna.
Naproti tomu naděje přímo v sobě zahrnuje tento
úvěr. V opak toho, co poznamenal Spinoza, který tu,
jak se mi zdá, smísil pojmy zcela odlišné, strach jest
souvztažný nikoliv s nadějí, nýbrž se žádostí; kdežto
negativním korelativem naděje jest úkon, který zá
leží v tom, že činíme věci co nejhoršími, úkon to, je
hož uchvacující ilustrací jest to, co bylo nazváno defaitismem, a který se stále vydává v nebezpečí, že
se sníží přímo v žádost nejhoršího. Naděje záleží
v tvrzení, že v bytí za vším, co jest dáno, a za vším,
co může býti látkou k soupisu anebo sloužiti za zá
klad ať už jakéhokoliv počtu, jest tajemný princip,
který jest se mnou v srozumění, který nemůže nechtíti spolu se mnou, co chci já, aspoň jestliže to, co
chci, zaslouží si skutečně býti chtěno a jest opravdu
chtěno celou mou bytostí.
Ale jest jasno, že jsme zde ve středu toho, co jsem na
zval ontologickým tajemstvím, a příklady nejprostší
jsou také nejlepší. Doufati proti vší naději, že by
tost, kterou miluji, překoná nemoc, která jest pova
žována za nezhojitelnou a která ji podrývá, to zna
mená: není možno, abych pouze já sám chtěl její
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uzdravení, není možno, aby realita v celé své hloub
ce byla nepřátelská aneb jen lhostejná k tomu, o čem
tvrdím, že jest samo o sobě dobrem. Marně mi bu
dete uváděti příklady, skutečné případy, aby mne
zastrašily: přes všechnu zkušenost, přes všechnu prav
děpodobnost, přes všechny statistiky tvrdím, že jistý
řád bude obnoven, že realita jest se mnou zajedno
a chce, aby se tak stalo. Nepřeji si toliko: tvrdím;
a právě to nazvu prorockým ozvukem pravé naděje.
Řeknete mi: »V nesmírné většině případů jest v tom
přese vše iluse.« Avšak nehledě k tomu, že jest v pod
statě úkonu doufání, že nepřipouští ohlížeti se na pří
pady, bylo by snad třeba ukázati zde, že existuje
vystupující dialektika naděje, která naději vede k to
mu, aby se přenesla na rovinu, která transcenduje ať
už jakákoliv možná empirická popření či vyvrácení,
na rovinu záchrany či spásy oproti rovině úspěchu,
ať už se jeví v jakékoliv formě.
Tím se ostatně nic nemění na tom, že souvztažnost
naděje a absolutního zoufalství trvá až do konce.
Jeví se mi neodlučitelny. Chci říci, Že struktura svě
ta, v němž žijeme, připouští absolutní beznaděj a
jistým způsobem jako by k ní radila: ale zase právě
jen v takovém světě může vzejiti nepřemožitelná
naděje. Vizme ostatně, proč nemůžeme býti dosti
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vděční velkým pessimistům v dějinách myšlení; oni
totiž hnali až na nejzazší mez jistou vnitřní zkuše
nost, jíž bylo třeba zúplna zakusiti a jejíž radikální
možnost nesmí býti zastírána žádnou apologetikou;
oni nás uzpůsobili, abychom pochopili, že zoufalství
může býti tím, čím bylo pro Nietzsche-ho (v poloze
ostatně infra-ontologické, v pásmu posetém smrtel
nými úskalími) odrazovým můstkem pro nejvyšší
tvrzení.
Na druhé straně zůstává jisto, že dokonce i pokud
naděje jest tajemstvím, jak ji viděl Péguy, toto ta
jemství může býti zneuznáno a změněno v problém.
Potom se jedná s nadějí jako se žádostí, která se přiodívá klamavými úsudky, přestrojujíc objektivní re
alitu, u níž nám záleží na tom, abychom neznali
pravé její povahy. Děje se zde to, co jsme pozna
menali, když jsme mluvili o setkání nebo o lásce; to
proto, že tajemství se může a v jistém smyslu logicky
musí snížiti v problém a že i sám takový výklad jakoonen Spinozův musí i se zmatkem, který v sobě za
hrnuje, býti v daném okamžiku dán na přetřes. Po
kud zůstáváme vně ontologie, nemůže podobný po
stoj býti napaden žádnou kritikou. To jest velmi
důležité a třeba na tom trvati. Pokud zachovávám
vůči realitě postoj někoho, kdo v ní není zahrnut, ale
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kdo soudí o sobě, že jest povinen sepsati co nejpřes
nější protokol (a to jest v podstatě postoj učencův),
jsem oprávněn zachovati vůči této realitě jakousi
zásadní nedůvěru, která právem nepřipouští žádné
ho omezení svého užití; takový jest postoj muže v la
boratoři, který nemůže na žádném stupni předem
tušiti výsledky analysy, do níž se pouští, a jenž tím
spíše může se nadít toho nejhoršího, ježto na této ro
vině sám pojem nej horšího vyprazdňuje se ze svého
smyslu. Avšak právě zkoumání tohoto druhu, jež
možno přísně srovnati se zkoumáním takového kon
trolora účtů, se provádí vně řádu tajemství, řádu,
v němž problém zabírá i to, co jest z něho dáno.
Ve skutečnosti, ptám-li se sám sebe na hodnotu ži
vota, jest v tom hluboký klam, jestliže si představuji,
že mohu ještě zachovati tento postoj: myslím-li, že
mohu prováděti toto zkoumání, jako bych sám nebyl
na tom zúčastněn, pak jest to opravdový paralogismus.
Mezi nadějí, realitou naděje v srdci toho, v němž
sídlí — a mezi úsudky, které o ní pronáší duch, jenž
zůstává zajat v objektivitě, jest tedy táž přehrada,
jaká odděluje pouhý problém od pouhého tajemství.
Ocitáme se zde v živoucím zauzlení našeho předmětu,
kde se objevují některé obzvláště intimní spojitosti.
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Svět problémový jest současně světem žádosti a stra
chu, jež nelze od sebe odloučiti; a jest to též beze vší
pochyby svět zfunkcionovaný nebo který lze zfunkcionovati, jak jsem jej definoval na začátku tohoto
rozjímání, a jest to konečně svět, v němž vládnou
techniky ať už jakékoliv. Není techniky, jež by pří
mo nebyla ve službě aneb nemohla býti postavena
do služby té neb oné žádosti, toho neb onoho stra
chu; a obráceně zase každá žádost či každý strach
bude tíhnouti k tomu, aby vynalézal techniky, jež by
se k němu hodily. S tohoto hlediska zoufalství bude
spočívati v poznání nejzazší neúspěšnosti technik,
aniž přivolilo aneb se zmohlo na to, aby se postavilo
na půdu, kde každá technika byla by uznána za ne
slučitelnou se základními znaky bytí, jež podstatně
uniká našemu dobytí (a to potud, pokud dobýváme
svět objektů a jen tento svět). Zde jest důvod, pro
který se může zdáti, že jsme dnes vstoupili přímo do
věku zoufalství: nepřestali jsme věřiti v techniku, to
tiž hleděti na realitu jakožto na souhrn problémů —
a zároveň celkový úpadek techniky jest tak jasně
rozeznatelný jako její dílčí vítězství. Na otázku: co
může člověk?, stále ještě odpovídáme: člověk může
to, co může jeho technika; ale zároveň musíme přiznati, že tato technika se zřejmě objevuje neschop
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nou zachrániti ho před sebou samým, ba ukazuje se
schopnou uzavírati s nepřítelem, kterého sám v sobě
nosí, nejstrašlivější smlouvy a spolky.
Býti vydán na pospas technice, řekl jsem: tomu
třeba rozuměti jako býti čím dále tím neschopnějším
ovládati ji anebo dokonce ovládati své vlastni mis
trovství. Neboť toto ovládání či krocení své vlastní
dovednosti, které jest na rovině činného života toliko
vyjádřením toho, co jsem nazval úvahou na druhou
mocnost, může nalézti svůj střed či svůj opěrný bod
jenom v usebranosti.
Namítnete mi, že člověk, byť i byl sebe více na
sáklý věrou v techniku, jest nucen uznati, že exis
tují nesmírné oblasti, které člověk ve skutečnosti
není s to zvládnouti. Ale zde nezáleží na tomto zjiš
tění, nýbrž na způsobu, jak je duch kvalifikuje či
jak se k němu staví. Musíme volky nevolky uznati,
že nikterak nejsme s to zvládnouti věci meteoro
logické, ale běží o to věděti, zda myslíme, že by
bylo žádoucno a vhodno, aby nám tohoto zvlád
nutí bylo dopřáno. Čím více se bude ztráceti cit
pro ontologii, tím více duch, který jej ztratil, uvidí, jak se budou rozplývati jeho nároky na jisté
kosmické vladařství, protože bude čím dále tím mé
ně schopen, ptáti se sám sebe po právních zákla
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dech, jež může míti k vykonávání tohoto vladařství.
Třeba dodati, že čím více bude vzrůstati nepoměr
mezi požadavky technické inteligence a křehkostí,
trvalou ubohostí hmotného základu, který konec kon
ců aspoň na venek jest stále jejím sídlem — tím více
budou vydražďovány ustavičné možnosti zoufalství
v hloubi této inteligence. V tomto smyslu jest sku
tečně jistá důvěrná dialektická souvztažnost mezi
optimismem technického pokroku a zoufalstvím, kte
ré skoro nevyhnutelně z něho dýše — a není ani tře
ba dovolávati se ilustrací, jež nám v tomto ohledu
skýtá svět z roku 1933.
Snad někdo řekne: ale konec konců tento optimismus
technického pokroku byl oživován velikou nadějí:
kterak se to může srovnati s ontologickým výkladem
naděje?
Tu třeba podle mého názoru odpověděti, že metafysicky řečeno, jedinou pravou nadějí jest naděje,
která směřuje k tomu, co na nás nezávisí, ta, jejíž
vzpruhou jest pokora a nikoliv pýcha. A to nás vede
k tomu, abychom pozorovali jiný vzhled tajemství
v základě jediného, na něž se zde snažím vrhnouti
několik pohledů.
Metafysický problém pýchy, hybris, kterého si všimli
už Rekové a který byl jedním z podstatných themat
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křesťanské theologie, zůstal, jak se mi zdá, téměř úplně nepovšimnut netheologickými filosofy moder
ních dob. Byl to obor vyhrazený moralistům. Avšak
s hlediska, na něž já se stavím, jest to naopak otázka
podstatná, ba možná že jest to otázka životní. Stačí
shlédnouti definici, jakou o pýše (superbia) podává
Spinoza v Ethice (III. XXVIII. def.), abychom vi
děli, do jaké míry mu ten problém unikl: »Pýcha,
praví, jest příliš dobré mínění, které nám dává samoláska o nás samých.« Toto jest ve skutečnosti de
finice marnivosti. Pýcha záleží v tom, že svou sílu
nalézáme pouze v sobě, ona odřezává toho, kdo jí
zakouší, od jistého společenství bytostí, a zároveň
se snaží ji rozbiti, působí jako princip rozkladný.
Toto boření může se ostatně obrátiti proti člověku
samému; pýcha není nijak nesrovnatelná s nenávistí
k sobě samému, může vésti až k sebevraždě; a toho,
jak se mi zdá, Spinoza nepostřehl.
Jest nebezpečí, že v těchto místech, kam jsme došli,
vyvstane těžká a velmi vážná námitka.
Řekne mi možná někdo: To, co ve své důslednosti
ospravedlňujete ontologický, zdaž to v hloubce není
jakýsi mravní kvietismus, který se spokojuje s pasiv
ním přijímáním, odevzdaností a nečinnou nadějí? Co
však se za těchto okolností stane z člověka jakožto
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člověka, jakožto jednající bytosti? Zdaž tím není od
souzena přímo sama činnost, aspoň pokud zahrnuje
důvěru v sebe, která jest už spřízněna s pýchou? To
tedy nakonec i sama činnost jest poklesem?
Uvidíte hnedle, že tato námitka obsahuje celou řadu
nedorozumění.
Především idea nečinné naděje podle mého rozumu
sama sobě odporuje. Naděje není nějakým ztupělým
očekáváním; jest to něco, co činnost uvnitř vzpružu
je aneb nad ní se vznáší, co však zcela jistě poklesá
nebo mizí, když sama činnost ochabne. Naděje se mi
jeví jakoby prodloužením do neznáma ústřední čin
nosti, totiž činnosti zakořeněné v bytí. Odtud její
příbuzenské vztahy nikoliv se žádostí, nýbrž s vůlí.
Ve skutečnosti vůle též dovoluje odmítnouti pře
počítávání možností aneb alespoň zastaviti takové
přepočítávání. Nebylo by tedy možno definovati na
ději jakožto vůli, jež se připíná k tomu, co na ní
nezávisí? Experimentální důkaz této souvislosti má
me ve faktu, že právě u nejbojovnějších světců bý
vala naděje na stupni nejvyšším; to by bylo nepochopitelno, kdyby byla pouhým choutkovým stavem
duše. Co všechno porušilo a zfalšovalo, zde i jinde
v nejvyšších oblastech ethiky, toť jistá stoická před
stava vůle, která jest myšlena jakožto ztuhlé na43

pěti, kdežto naopak ona jest uvolněním a tvorbou.
Toto slovo tvorba zde před nás předstupuje poprvé,
a přece jest to slovo rozhodující. Tam, kde jest tvor
ba, není a nemůže býti poklesu či úpadku: a v té
míře, v jaké technika jest tvorbou nebo tvorbu v sobě
zahrnuje, není nikdy poklesem. Pokles či upadání
začíná v tom okamžiku, kdy tvorba sebe samu pa
dělá, kdy se obrací k sobě, nebo se hypnoticky upírá
na sebe, kdy se do sebe krčí. A zde můžem shléd
nouti zřídlo jistých nejasností či dvoj smyslností, na
které jsem poukázal, když jsem mluvil o usebrání.
Jsme velmi pokoušeni másti dva pohyby, které nám
naše prostorové metafory nedovolují postaviti jasně
proti sobě: toto skrčování, toto svrašťování, toto obracení se k sobě, jež jsou neodlučitelny od pýchy,
ba které ji přímo symbolisují — nesmějí býti mateny
s pokorným stažením se zpět, které sluší usebranosti
a jímž vcházím ve styk se svými ontologickými zá
klady.
Máme důvod domnívati se, že i sama esthetická tvor
ba předpokládá toto stažení se zpět, toto usebrání.
Esthetická tvorba stejně jako vědecké bádání, vylu
čují ve skutečnosti úkon, jímž se člověk soustřeďuje
a upírá na sebe, a právě tento úkon jest ontologický
čirou negací.
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Mohlo by se zdáti, že se zde blížím k thesi bergsonovské, a to až tak, že se s ní shoduji. Já však ne
myslím, že by tomu skutečně tak bylo. Z výrazu,
kterých p. Bergson téměř stále užíval, lze souditi, že
pro něho podstatnou věcí v tvorbě jest vynalézavost,
tryskání nových a nových věcí. Ale jest otázkou, zda
nás příliš výlučné soustřeďování pozornosti na tento
vzhled tvorby nevede až tak daleko, že ztrácíme se
zřetele její poslední význam, její zakořenění v bytí.
Právě sem asi zapadá pojem tvůrčí věrnosti, k ně
muž lze proto tak těžko proniknouti a jej zachytiti
a obzvláště jej pojmově přesně vyjádřiti, že skrývá
v sobě neproniknutelný paradox, že jest přímo ve
středu toho, co jest za problémy (metaproblémové).
Jest důležito všimnouti si, že v bergsonovské metafysice se zdá těžko zachrániti věrnost před úhonou,
protože se vždy vydává v nebezpečí, že bude vyklá
dána jako nějaká dovednost, jako zachovávání pra
vidla ve špatném toho slova smyslu, jako libovolně
udržovaná záštita proti mohutnosti obnovovací, kte
rá jest sám duch.
Chýlím se k názoru, že v tomto zneuznávání hodnot
věrnosti jest něco, co hluboce kazí pojem statického
náboženství, tak jak se jeví ve Dvou Zdrojích, A tu
by nám snad rozjímání o tvůrčí věrnosti, z níž mohu
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jen naznačiti několik základních rysu, mohlo umožniti zaujetí nezbytně správného stanoviska.
Věrnost jest ve skutečnosti opakem zmrtvělého konformismu; jest činným uznáváním čehosi trvajícího
nikoliv formálně po způsobu zákona, nýbrž ontolo
gický. V tomto smyslu vždy se odnáší k nějaké pří
tomnosti anebo lépe k něčemu, co muže a má býti
udržováno v nás a před námi jako přítomnost, ale
co ipso facto může právě tak dobře, ba dokonale zůstati nepovšimnuto, býti zapomenuto, setřeno; a zno
vu tu vidíme, jak se objevuje onen stín zrady, která
podle mne zahaluje celý náš lidský svět jako mračno
věštící zhoubu.
Řeknete snad, že mluvíme obecně o věrnosti nějaké
mu principu? Třeba nám ještě věděti, zda se tu ne
jedná o neoprávněné přesazení nějaké věrnosti jiné
ho řádu. Princip, pokud se omezuje na nějaké ab
straktní tvrzení, nemůže ode mne ničeho vyžadovati,
neboť dluží všechnu svou realitu úkonu, kterým jej
schvaluji nebo vyhlašuji. Věrnost principu jakožto
takovému jest modlářství v etymologickém toho slo
va smyslu; může býti pro mne svatou povinností popříti princip, z něhož život vyprchal a o němž dobře
cítím, že už s ním nesouhlasím; jestliže i nadále po
dle něj uzpůsobuji své chování, pak v hloubce zra
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zuji sama sebe — sama sebe jakožto přítomnost.
Věrnost jest tak málo nehybným konformismem, že
zahrnuje v sobě činný a ustavičný boj proti silám,
které v nás tíhnou k vnitřnímu rozptýlení a též k zvy
kovému zkornatění. Někdo řekne: ale to přece je
pouhá setrvačnost v činnosti, to jest pravý opak tvor
by. Zde, jak myslím, třeba ještě mnohem více vniknouti do povahy věrnosti a přítomnosti.
Kdyby přítomnost byla v nás pouhou ideou či před
stavou, pro niž by bylo příznačno, že není nic více,
nežli co jest sama o sobě, tu všechno, čeho bychom
se mohli skutečně nadíti, by bylo, že bychom v sobě
udržovali tuto představu jako uchováváme nějakou
fotografii v zásuvce nebo na římse krbu. Ale pod
statným znakem přítomnosti jakožto takové jest to, že
jest neohraničená; a zde se zase shledáváme s metaproblematikem. Přítomnost jest tajemstvím přímo
v té míře, v jaké jest přítomností. Nuže věrnost toť
přítomnost činně v trvání udržovaná, jest to obnovo
vání dobrodiní přítomnosti — její moci, která záleží
v tom, že tajemně podněcuje k tvoření. Zde zase úvaha o tvorbě umělecké by nám mohla býti velmi
nápomocná, neboť lze-li pochopiti esthetickou tvor
bu, pak jest to možno jen tehdy, vyjdeme-li od jisté
přítomnosti světa pro umělce, přítomnosti pro srdce
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a pro inteligenci, přítomnosti přímo pro samo bytí.
Jestliže tedy tvůrčí věrnost jest možná, pak jest to
proto, že věrnost jest ve svém základě ontologická,
že prodlužuje nějakou přítomnost, která sama odpo
vídá jisté moci bytí nad námi; právě tím už rozmno
žuje a prohlubuje způsobem téměř nevyzpytatelným
ozvuk této přítomnosti v našem trvání. To, jak se
mi zdá, má důsledky v jistém způsobu nevyčerpa
telné, a byť to bylo třebas jen pro to, co se týká
vztahů mezi živými a mrtvými.

Třeba si toho ještě bedlivěji všimnouti. Přítomnost,
které zůstáváme věrni, není pečlivě chovaným obra
zem nějakého zmizelého předmětu; obraz jest přese
vše pouhým přeludem, metafysicky jest méně nežli
předmět, jest jeho zjednodušením. Přítomnost na
proti tomu jest více nežli předmět; přesahuje jej
v každém směru. Zde vstupujeme na cestu, na jejímž
konci smrt se jeví zkouškou věrnosti. Podstatný to
bod, na nějž třeba abychom soustředili svou pozor
nost.
Někdo řekne: Jak podivný to způsob definice smrti!
Smrt jest jistý zjev, jejž lze definovati biologickými
výrazy, ale není zkouškou.
Třeba odpověděti: Smrt jest to, co znamená, co zna48

mená pro bytost, jež stojí na nejvyšší úrovni ducha,
na jakou by nám bylo lze se postaviti. Jest zřejmo,
že smrt toho a toho, o níž se dozvím z novin, toho a
toho, který jest pro mne pouhým jménem, není pro
mne leč věcí, která se mi oznamuje; znamená, že
musím toho dotyčného vyškrtnouti z počtu osob, na
něž se mohu obraceti, abych se jich na něco dotázal
anebo je o něčem zpravil. Zcela jinak jest tomu
u bytosti, která mi byla dána jakožto přítomnost.
Zde záleží na mně, na mém vnitřním postoji, abych
udržel tuto přítomnost, která by mohla zeslábnouti
v přelud.
Odpovíte mi: Tlumočíte zde pouze jazykem neob
vyklým a zbytečně metafysickým jistý psychologický
a velmi všední fakt. Jest zřejmo, že do jisté míry
záleží na nás, aby mrtví žili neb nežili v naší vzpo
mínce. Jest to ale existence úplně subjektivní.
Mám za to, že ve skutečnosti tu běží o něco docela
jiného, o realitu neskonale tajemnější. Řekneme-li:
»Záleží to na nás, aby naši zemřelí v nás žili«, má
me na mysli představu jakožto zjednodušení nebo
jakožto obraz. Připouštíme, že předmět zmizel, ale
že z něho trvá jeho přelud, který máme moc udržo
vati, v tom smyslu, jako udržujeme něco ve své do
mácnosti, jako hospodyně udržuje obydlí či nábytek.
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Jest až příliš jasno, že takovéto udržování nemá žád
né hodnoty ontologické. Avšak je-li věrnost tvůrčí
ve smyslu, který jsem se vynasnažil definovati, pak
jest tomu docela jinak. Přítomnost jest realita, jest
to jistý influx (vplynutí); záleží na nás, abychom zů
stali či nezůstali pro tento influx průchodnými, ni
kterak ovšem, po pravdě řečeno, abychom jej vy
volali. Tvůrčí věrnost záleží v tom, že se člověk
činně udržuje ve stavu této průchodnosti či proniknutelnosti; i vidíme, že se zde děje jakási tajemná
výměna mezi svobodným činem a darem, kterým se
naň odpovídá.
Zde třeba předvídati námitku opačnou a symetric
kou vzhledem k předešlé; někdo mi řekne: Budiž,
přestáváte zdobiti metafysickými slůvky obecné rčení
psychologické, ale to jen proto, abyste bezdůvodně
tvrdil thesi, jež není dokázána a jež přesahuje kaž
dou možnou zkušenost; jest tomu tak od té chvíle, co
na místo neutrálního a nejasného výrazu přítomnosti
kladete výraz influxu, který škodí na vážnosti ještě
neskonale více.
Abych odpověděl na tuto námitku, považuji za ne
zbytné odvolati se ještě jednou na to, co bylo řeče
no o tajemství a o usebrání. Ve skutečnosti pojem
influxu může zde býti přijat toliko na půdě meta
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problémové. Kdyby byl brán ve smyslu objektivním,
totiž ve významu nějakého přínosu síly, octli by
chom se před thesí už nikterak metafysickou, nýbrž
fysickou, a to takovou, že by skutečně vzbouřila vše
chen odpor. Řeknu-li, že nějaká bytost jest mi dána
jakožto přítomnost nebo jakožto bytí (což vyjde na
stejno, neboť bytost, není-li přítomností, pro mne
není), znamená to, že s ní nemohu zacházeti, jako by
prostě byla přede mne postavena; mezi ní a mnou
se navazuje vztah, který v jistém smyslu přesahuje
vědomí, jehož o něm mohu nabýti; není toliko přede
mnou, jest také ve mně; anebo, přesněji řečeno, ty
to kategorie jsou překonány, nemají už smyslu. Slo
vo influx vyjadřuje, byť i způsobem až příliš prosto
rovým, příliš fysickým, způsob vnitřního přínosu,
přínosu z vnitřku, který se uskutečňuje od té chvíle,
kdy přítomnost jest skutečná a účinná. Velmi zajisté,
skoro nepřemožitelně budeme pokoušeni mysliti, že
tato skutečná přítomnost může býti toliko přítom
ností předmětu (objektu); ale tím padáme opět mi
mo tajemství, na rovinu problémovou; a tu se ozve
tento projev absolutní věrnosti: »I když se tě ne
mohu ani dotýkati ani tě viděti, cítím, že jsi se
mnou, a znamenalo by to zapříti tě, kdybych nebyl
o tom ujištěn.« Se mnou: všimněme si zde metafy51

sickc hodnoty toho slova se, která byla tak zřídka
kdy uznána filosofy a která neodpovídala ani vztahu
uvnitř (inherence či immanence), ani vztahu vně (ex
teriority). Bude podstatnou vlastností — jsem zde
nucen užiti slova latinského — opravdového coesse,
totiž skutečné důvěrnosti, že se propůjčí k rozboru,
jemuž ho podrobí kritická úvaha; ale my už víme,
že jest ještě jiná úvaha, úvaha, zabývající se přímo
touto úvahou a která se odnáší k jakési spodní tvrdo
šíjné, ale účinné intuici a která podléhá jejímu skry
tému magnetismu.
Třeba dodati, — a tím se chystáme přejiti do jiné
oblasti — že hodnota takovéto důvěrnosti, obzvláště
pokud se dotýká obcování mezi živými a mrtvými,
bude tím vyšší a nepopiratelnější, čím čistěji a upřímněji se tento vztah postaví do světa úplné du
chovní pohotovosti či ochoty, totiž čiré lásky, a po
znamenávám jen mimochodem, že vystupující dia
lektika tvůrčí věrnosti odpovídá dialektice naděje,
o níž jsem se před chvílí zmínil.
Pojem pohotovosti či ochoty není pro náš námět
méně důležitý nežli pojem přítomnosti; dodávám,
že mezi oběma jest zřejmé pouto.
Jest to fakt nepopiratelné zkušenosti, který však se
těžko dá srozumitelně vyjádřiti, že jsou totiž jisté
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bytosti, jež se nám projevují jako přítomné, což zde
znamená jakožto pohotové či ochotné, když trpíme,
když potřebujeme se svěřiti — a že jsou bytosti, kte
ré v nás tohoto pocitu nevzbuzují, třebas by jinak
jejich dobrá vůle byla sebe větší. Třeba hned podotknouti, že rozdíl mezi přítomností a nepřítomností
nemá naprosto nic společného s protikladem člověka
pozorného a roztržitého. Ten nejpozornější, nejsvědomitější posluchač může na mne působiti dojmem,
že jest nepohotový; nic mi nepřináší, není s to, aby
pro mne skutečně uvolnil v sobě místo, byť i hmotné
služby, jimiž mne snad zahrne, byly sebe větší. A jest
ve skutečnosti jistý způsob naslouchání, který jest
způsobem dávání; a jest jiný způsob naslouchání,
který jest způsobem odpírání, odpírání sebe: hmotný
dar, viditelný skutek není nezbytně svědectvím pří
tomnosti. Nemluvme o důkazu, slovo důkaz by zde
křičelo. Přítomnost jest něco, co se projevuje bez
prostředně a nepopiratelně, v pohledu, úsměvu, pří
zvuku, ve stisknutí rukou.
Abych toto vše objasnil, řeknu, že bytost pohotová
či ochotná jest ta, která jest schopna celá celičká
býti se mnou, když jí potřebuju; bytost nepohotová
jest naopak ta, která jako by si v můj prospěch vy
bírala pro tu chvíli toliko zálohu z úhrnu svých pro
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středků, jimiž jest s to vládnouti. Pro první bytost
jsem přítomností, pro druhou jsem předmětem. Pří
tomnost zahrnuje v sobě vzájemnost, která se bez
pochyby vylučuje každým vztahem subjektu k ob
jektu nebo subjektu k subjektu-objektu. A konkrétní
analysa nepohotovosti jest zde právě tak potřebná
jako analysa zrady, zapření nebo zoufalství.
Ve skutečnosti najdeme v hloubce nepohotovosti vždy
jakési odcizení či odvrácení. Někdo se snaží vzbuditi mou soustrast s nějakým neštěstím, o němž mi
vypráví; chápu, co mi říká; uznávám, docela ab
straktně ovšem, že lidé, o nichž mi vypráví, zaslu
hují mého soucitu; rozpoznávám tu případ, na nějž
by bylo logické a spravedlivé odpověděti sympathií,
dopřávám mu tedy této sympathie, ale pouze v du
chu; neboť konec konců jsem nucen si přiznati, že
necítím ničeho. Ostatně toho lituji; tato nesrovnalost
mezi tím, čeho ve skutečnosti zakouším, totiž mou
lhostejností - a tím, co uznávám, že bych měl zakoušeti, jest mi trapná a zlobí mne, snižuje mne v mých
vlastních očích, ale nadarmo. Co ve mně zůstává,
toť onen ne dosti přiznatelný pocit, že se konec kon
ců jedná o lidi, jichž neznám, že kdyby se člověk
měl znepokojovati každým lidským neštěstím, život
by už nebyl možný - a že by ostatně na to nestačil.
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Od té chvíle, kdy myslím: vlastně je to jen případ
75-627, jest všemu konec, nemohu již ničeho zakoušeti.
Ale příznakem duše přítomné či pohotové jest právě
to, že nemyslí v případech, pro ni není případů.
Jest však jasno, že normální růst bytosti zahrnuje
v sobě čím dále tím přesnější a jakoby automatické
rozvrhování věcí na ty, které se jí týkají, a na ty,
které se jí netýkají, na ty, za něž je zodpovědná, a
na ty, za něž zodpovědná není; každý z nás se takto
stává středem jakéhosi duševního prostoru, který se
kolem toho středu pořádá v soustředných pásmech,
podle toho jak ubývá přilnulosti a zájmu. Jest to ve
skutečnosti, jako by každý z nás vyměšoval jakousi
škebli čím dále tím tvrdší, která ho uvězňuje; a toto
kornatění jest ve spojitosti s tvrdnutím kategorií,
podle nichž si představujeme a rozvinujeme svět.
Na štěstí může se každému z nás přihoditi takové
setkání, které přijde rozbít ohrady celého toho ego
centrického místopisu; z vlastní zkušenosti dobře
chápu, že z někoho neznámého, s nímž jsme se náho
dou setkali, vystoupí náhle výzva tak neodolatelná,
že strhá všechny navyklé perspektivy, přímo jako
poryv větru by pokácel rozestavené zástěny nějaké
dekorace - co se zdálo blízkým, stává se nekonečně
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dalekým a zase naopak: jsou to průlomy, které se
nej častěji téměř ihned zase zavírají. Tyto zkušenosti
zanechávají nám často hořkou chuť, dojem smutku
a skoro úzkosti: přes to je považuji za blahodárné,
neboť nám ukazují jako v nějakém záblesku, co jest
vlastně nahodilého, ba vedlejšího v duševních krystalisacích, které jsou základem naší osobní soustavy.
Ale jest tu obzvláště fakt svatosti, uskutečňovaný
v jistých bytostech, aby nám vyjevil, že to, co nazý
váme normálním řádem, není vlastně s vyššího hle
diska, s hlediska duše zakořeněné v ontologickém ta
jemství, ničím jiným nežli podvrácením či zkažením
řádu opačného. Po této stránce skýtá, jak se mi zdá,
rozjímání o svatosti se všemi jejími konkrétními
přívlastky nesmírnou spekulativní hodnotu; nedal
bych se příliš nutiti, abych prohlásil, že jest přímo
úvodem do ontologie.
Zde ještě konfrontace s duší nepohotovou vrhá na
náš předmět rozhodující světla.
Býti nepohotovým znamená netoliko býti nějak sám
sebou zaujat, nýbrž býti sám sebou ucpán. Pravím
nějak: bezprostřední předmět či příčina může se do
nekonečna měniti: býti zaujat sám sebou, to může
znamenati, že je člověk zaujat svým zdravím, svým
majetkem, svou láskou, ba i svým vnitřním zdokona56

lováním. Z toho bychom mohli usouditi, že býti sám
sebou zaujat znamená mnohem méně býti zaujat
nějakým předmětem, zde téměř neurčitelným - nežli
býti zaujat jistým způsobem, který třeba teprve definovati. Co třeba viděti, jest to, že opakem bytosti
sebou zaujaté není bytost prázdná či lhostejná. Co se
zde staví proti sobě, toť mnohem spíše bytost neprůsvitná či zatemnělá a bytost jasná či průsvitná. Ale
i o této vnitřní zatemnělosti musili bychom si teprve
učiniti pojem. Běží tu, jak myslím, o jakési ucpání
a vyztužení či upevnění; a tu se sám sebe táži, když
bychom hodně zevšeobecnili a zjemnili jisté dané
věci psychoanalytické, zda bychom neměli uznati, že
toto upevnění jest v jistém pásmu či přesně vymeze
né poloze upevněním či ustálením jistého neklidu,
který v sobě neklidem není. Pozoruhodné však při
tom jest, že tento neklid trvá v hloubce tohoto upev
nění a dodává mu onoho rázu křečovitosti, o němž
jsem učinil zmínku, když jsem mluvil o pokleslé
vůli. Nic nám nebrání domnívati se, že tento ne
určitý neklid splývá ve skutečnosti v jedno s úzkostí
z pomíjejícnosti, s dychtěním člověka nikoliv k smrti,
nýbrž pres smrt, kteréžto dychtění tkví v hloubce
pessimismu.
Kořeny pessimismu jsou tytéž jako kořeny nepoho57

tovosti: jestliže nepohotovost se zvětšuje čím více
stárneme, to proto, že příliš často v nás vyrůstá
úzkost, a to až k zadušení; čím více se blížíme k to
mu, co považujeme za konec, aby se sama před se
bou chránila, musí tato úzkost uváděti v pohyb
obranné zařízení čím dále tím pádnější, čím dále tím
přesnější, a také, dodávám, čím dále tím zranitel
nější. Nezpůsobilost k naději se stává čím dále tím
úplnější, a to tím více, čím více se bytost stává zajatkyní své zkušenosti a uvězněnou ve vězení kate
gorií, do něhož ji tato zkušenost uzavírá, a to tím
více, čím úplněji, čím zoufaleji se vydává v šanc
světu problémů.
A zde se zase spojují jako v jeden svazek základní
thématické motivy či prvky, které jsem byl nucen
předvésti jeden po druhém. Duše nejpohotovější
jest naproti tomu duší nejvíce zasvěcenou, nejvnitř
něji oddanou; jest chráněna před zoufalstvím i před
sebevraždou, kteréž se sobě podobají a které jdou
ruku v ruce, protože ví, že nenáleží sama sobě a že
jediné úplně oprávněné užití svobody, kterou má,
záleží přesně v tom, aby poznala a uznala, že sobě
nenáleží; teprve když toto pozná a uzná, může jednati, může tvořiti...
Nesmíme si ani na okamžik zastírati přerozličné
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obtíže, na něž naráží filosofie tohoto způsobu. Ocitá
se nevyhnutelně před znepokojující alternativou:
buďto se bude snažiti, aby tyto nesnáze rozřešila,
aby podala jejich rozluštění, a tu upadne do výstřel
ků dogmatiky, která nezná svých oživujících prin
cipů, a k tomu ještě jakési svatokrádežné theodikeje
- anebo nechá prostě tyto nesnáze státi tak jak jsou
a označí je jako tajemství.
Mezi těmito dvěma úskalími existuje, jak myslím,
via media, cesta úzká, nesnadná, nebezpečná; toť
ona cesta, kterou jsem se snažil nikoliv narýsovati,
nýbrž naznačiti. Jenže zde nemůžeme postupovati
leč pomocí výzev jako Karl Jaspers ve své Filosofii
existence; jestliže jak jsem měl příležitost zjistiti,
jistá vědomí odpovídají, nikoliv vědomí vůbec,
nýbrž ta a ta bytost a zase jiná - pak to znamená,
že jest opravdu cesta. Ale - a to myslím viděl Pla
ton s neporovnatelnou jasností - tato cesta může býti
odkryta toliko láskou, jen pro ni samotnu jest vi
ditelná; a zde se objevuje znak možná hlubší nežli
všechny ostatní znaky toho meta-problémového svě
ta, jehož některé končiny jsem se pokusil prozkou
mati.
Konečně třeba se zmíniti ještě o jiné velmi vážné
námitce. Řeknete mi: »Ve skutečnosti vše, co říkáte,
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zahrnuje v sobě odkaz - ostatně nepřiznaný a nevy
jádřený - na základní pravdy křesťanské a vysvětlu
je se to positivně toliko při jejich svitu. Chápeme
tedy, co rozumíte přítomností, když si představíme
Eucharistii, a co tvůrčí věrností, když pomyslíme na
Církev. Ale jaká potom bude hodnota této filosofie
pro vědomí nekřesťanská, totiž pro vědomí, která
křesťanství neznají anebo za všech okolností prohla
šují, že jsou neschopna k němu přilnouti?
Má odpověď bude tato: Jest velmi možno, že exi
stence základních pravd křesťanských jest ve skuteč
nosti žádoucí, aby dovolila duchu pochopiti jisté po
jmy, jichž rozbor jsem načrtl; nelze však zajisté říci,
že by tyto pojmy byly v závislosti na křesťanském
zjevení, nepředpokládají ho.
Na druhé straně, chcete-li říci, že rozum má postu
povati, vůbec se neohlížeje na to, co není všeobecně
dáno ať kterékoliv myslící bytosti, tu odpovím, že
v tom jest neoprávněný požadavek a konec konců
klam. Filosof, dnes právě tak jako v každé době, jest
postaven do jisté historické situace, a jest velmi má
lo pravděpodobno, že by byl schopen opravdu se na
ni neohlížeti; a jestliže si myslí, že může udělati
v sobě a kolem sebe prázdno, pak jest tím vinen
pouze lživý výmysl, jímž se dal podvésti. Nuže tato
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situace zahrnuje v sobě jakožto jednu ze svých da
ných věcí existenci křesťanské skutečnosti se vším,
co obsahuje - a to ať už s křesťanským náboženstvím
souhlasíte nebo nesouhlasíte, ať už považujete ústřed
ní křesťanská tvrzení za pravdivá nebo za neprav
divá. Co jest mému zraku jasno, toť to, že nemůžeme
mysliti tak, jako by před námi nebylo bývalo křes
ťanských století, právě tak jako v řádu theorie po
znání nemůžeme mysliti tak, jako by před námi ne
bylo bývalo století vědy positivní. Jenomže existence
dané skutečnosti křesťanství a stejně i existence po
sitivní vědy hrají zde pouze úlohu zúrodňujícího
principu. Podporuje v nás rozvinutí jistých myšle
nek, k nimž bychom se ve skutečnosti bez ní asi ne
byli dostali. Toto zúrodnění může se udáti v konči
nách, které nazvu pásmy peri-křesťanskými, a mám
pro to osobní důkaz ve faktu, který se udál se mnou
samým skoro o dvacet let dříve, nežli jsem měl byť
jen sebe vzdálenější pomyšlení na to, abych se obrá
til ke katolicismu.
Rád bych ostatně upozornil na to - a tentokráte se
obracím obzvláště ke katolíkům - že s hlediska, které
zde zastávám, rozlišení mezi přirozeném a nadpřiro
zeném musí býti přísně zachováváno. Řekne snad
někdo, že užívání slova tajemství může zde vytvořiti
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nebezpečnou dvojsmyslnost či neurčitost a podporo
vati tak splynutí, které odmítám? Tu odpovídám, že
podle mého názoru neběží o to, že by se mohla zmásti
tajemství obsažená v lidské zkušenosti jako takové na příklad poznání, láska - a tajemství zjevená, jako
Vtělení nebo Vykoupení; abychom se povznesli
k těmto posledním tajemstvím, to nám nemůže vy
moci žádné úsilí myšlenky, uvažující na základě
zkušenosti.
Řeknete mi: Proč za těchto okolností užívati téhož
slova ve dvou tak odlišných významech? Tu však
upozorňuji na to, že zjevení ať už jakékoliv, jest pře
ce myslitelno jen potud, pokud se obrací na bytost
zúčastněnou, v tom smyslu, jaký jsem se snažil vymeziti, to jest mající účast na realitě, z níž nelze
učiniti problém a která tu bytost zakládá jakožto
subjekt. Život nadpřirozený musí přec nalézti v ži
votě přirozeném něco, na čem by se uchytil, místa,
do nichž by se mohl vštípiti - čímž ovšem nikterak
nechci říci, že by byl pouhým rozkvětem života při
rozeného: právě naopak. Zdá se mi, když prohlou
bíme onen pro křesťana základní pojem přirozeno
sti stvořené, že chtěj nechtěj poznáváme v hloubce
přirozenosti a rozumu, který jest jí přidělen, jakýsi
princip radikální neshodnosti se sebou samým, který
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jest jakoby úzkostnou anticipací jiného řádu. Abych
stručně shrnul své zjištění v tomto obzvláště důleži
tém a nesnadném místě, řeknu, že poznání a uznání
ontologického tajemství, v němž vidím jakoby ústřední smysl metafysiky, není bezpochyby skutečně
možné leč za přispění jakéhosi oplodňujícího vyza
řování ze samého zjevení, které se zcela dobře může
projevovati i v duších, jež nemají co činiti se žád
ným positivním náboženstvím ať už jakýmkoliv; že
toto poznání, jež se uskutečňuje prostředkem jistých
vyšších způsobů lidské zkušenosti, nenese s sebou
jinak žádného přilnutí k nějakému určitému nábo
ženství, ale přece umožňuje tomu, kdo se až k němu
povznesl, vytušiti možnost zjevení zcela jinak, nežli
by to mohl ten, kdo nepřekročiv meze světa problé
mového, zůstává mimo ono místo, z něhož tajemství
bytí může býti spatřeno a vyhlášeno. Takováto filo
sofie směřuje pak nezadržitelným pohybem k setkání
se světlem, které předem tuší a jehož skryté podně
cování a libé pálení v sobě zakouší.
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Kurs padesátý.
V srpnu léta Páně 1940.
Z franštiny přeložili Josef Florian a František Pastor.
Vytiskla knihtiskárna Františka Bartoše v Přerově.
Na skladě u Marty Florianové ve Staré Říši.
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