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Abstrakt

Cílem práce  je  srozumitelně  vyložit  nejdůležitější  motivy  Marcelova  myšlení,  
tedy  samotnou  ideu  konkrétní  filosofie,  distinkci  problému  a  meta-problému 
(tajemství), ontologickou potřebu a existenciální pojem naděje. Zároveň má být 
alespoň  naznačeno,  že  třebaže  bývá  Marcel  přiřazován  k francouzskému 
křesťanskému proudu, jeho úvahy je třeba chápat původně filosoficky, a nikoli  
teologicky. Protože Marcelův styl vykazuje spíše esejistický nežli systematický 
ráz,  práce  vychází  z několika  různých  textů;  především  však  z Marcelova 
pravděpodobně nejucelenějšího díla Le Mystère de l´Être.

Abstract

The aim of the thesis is to explain the most significant points in Gabriel Marcel´s 
thinking,  which  means  his  idea  of  concrete  philosophy,  distinction  between 
problematic  and  meta-problematic  (mystery),  the  ontological  need  and  the 
existential notion of hope. It should be indicated at least that it is necessary to  
understand Marcel´s reflections as primarily philosophical, not theological, even 
though he is numbered among french Christian thinkers. The thesis proceeds from 
several  diverse  writings,  because  of Marcel´s  essayistic  rather  than  systematic 
style, though mainly from his most coherent publication called  Le Mystère de l
´Être.
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1 Úvod

V této své práci  se zabývám myšlením Gabriela Marcela,  francouzského 
filosofa a dramatika, často spojovaného s existenciální filosofií. Zatímco první 
oddíl slouží k načrtnutí širšího myšlenkového kontextu a k výkladu Marcelova 
přístupu k filosofování, druhý je zasvěcen ústředním marcelovským tématům: 
distinkci problému a tajemství (či první a druhé reflexe), ontologické potřebě a 
naději.  Jak by se přitom mělo ukázat,  tyto pojmy,  třebaže jistě inspirovány 
Marcelovou  osobní  náboženskou  zkušeností,  neapelují  samy  o  sobě  na 
křesťany či jinak věřící čtenáře, ale na člověka jako takového: týkají se široce 
pojaté lidské zkušenosti.

Cílem práce  nebude  ani  tak  podat  rekonstrukci  nějakého  myšlenkového 
systému Gabriela Marcela, ale spíše předvést způsob myšlení, jímž se Marcel 
explicitně  a  opakovaně  vymezuje  vůči  takovému  přístupu  k filosofii,  který 
usiluje o její systematickou koherenci, hotovost a v tomto smyslu i uzavřenost. 
Zdá  se  totiž,  že  Marcelovi  jde  především  o  spoluúčast  na  určité  látce: 
kierkegaardovsky  vyzývá  druhého,  aby  učinil  předmětem hlubokého 
zamyšlení především sebe sama a aby se oprostil od příliš abstraktních forem 
myšlení, v kterých se konkrétní subjekt – žijící tady a teď – rozpouští. Proto se 
Marcelovy texty mohou jevit  jako nedostatečně systematické: v jejich jádru 
nestojí záměr dostat se diskursivně od bodu A do bodu B (a druhého přizvat 
jako pouhého diváka), ale spíše dialogický rozměr, který od druhého vyžaduje 
duchovní účast.
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2 Konkrétní filosofie

V tomto oddíle,  uvádějícím do Marcelovy filosofie, se nejprve pokusíme 
načrtnout  myšlenkové  klima,  které  –  alespoň  v obvyklém  úzu  sekundární 
literatury – spojuje myslitele s rozličnými filosofickými záměry a v souhrnu je 
vymezuje  vůči  velké  části  tradice  i  soudobých  tendencí:  jde  o  myšlení 
zaměřené  k lidské  existenci  či  o  existenciální  filosofii.  Přestože  zařazení 
kteréhokoli  konkrétního  autora  pod  kolonku  existencialismu  není 
neproblematické (snad kromě samotného Jean-Paula Sartra),  a  tím spíše to 
platí pro Marcela1,  lze vyznačit několik výchozích bodů (spíše než závěrů), 
které tito autoři vesměs sdílejí a které umožňují mluvit o určitém společném 
rámci.  Proto  zde  dále  hovoříme  o  „existenciální  filosofii“,  ačkoli  by  bylo 
chybou opomenout důležité rozdíly mezi zmíněnými mysliteli.

V další kapitole se zaměříme na Marcelovu vlastní filosofickou pozici – na 
způsob  myšlení,  jejž  nazýval  konkrétním  filosofováním.  Ukáže  se,  že  už 
explikace tohoto způsobu myšlení se týká Marcelovy vlastní filosofie: u tohoto 
autora totiž není snadné a možná ani šťastné oddělovat věcný obsah, který je 
třeba  uchopit  jako  již  hotový  a  vtěsnat  do  správných  slov,  a  metodické 
projasňování tohoto obsahu a doplňující komentáře – na místo toho se zdá, že 
to,  oč  tu  běží,  se  teprve  vynořuje  v procesu  neustálého  hledání  a  je 
neoddělitelné od myšlení, které si je aktuálně vědomo sebe sama. Na tento 
proces  lze  sice  nahlížet  jako na absenci  talentu  souvislosti  a  soustavnosti2, 
druhou  možností  je  však  vzít  v potaz,  nejde-li  spíše  o  postup,  který  se 

1 V rozhovorech  s Paulem  Ricoeurem  se  dovídáme,  že  ačkoli  Marcel  na  použití  pojmu 
„křesťanský existencialismus“ přistoupil v zájmu jednoho nakladatelství, nebyl této myšlence 
příliš  nakloněn a později  toho litoval:  znamenala pro něho jen jednu z mnoha (neblahých) 
nálepek. Viz Paul Ricoeur, Gabriel Marcel, Rozhovory, Brno: Vetus Via, 1999, s. 46.
Ostatně  třídění,  podle  něhož  je  Marcelova  filosofie  křesťanským  či  teistickým 
existencialismem, je dílem Sartrovým, jenž do této kolonky zařadil také Karla Jasperse. Ani 
pro  Jasperse  nemohlo  jít  o  nejšťastnější  volbu,  neboť  jeho  filosofie  není  křesťanstvím 
určována a křesťanství – ale i náboženství vůbec - naopak pronikavě problematizuje vzhledem 
k pojmu filosofické víry. Na druhou stranu – jakkoli je nálepka křesťanského existencialismu 
nespolehlivá – můžeme tomuto Sartrovu rozlišení rozumět primárně ve smyslu rozlišení jakési 
základní intence: „teističtí existencialisté“, především Marcel a Jaspers, neztrácejí ze zřetele 
skutečnost  transcendence,  zakládající  autenticitu  lidské  existence,  kdežto  „ateističtí 
existencialisté“ (mezi něž Sartre řadí i  Martina Heideggera a dále lze pomyslet na Alberta 
Camuse) se zaměřují na situaci člověka zbaveného transcendence, a proto i zasaženého hlubší 
metafyzickou skepsí. Přívlastek „teistický“ pak ve skutečnosti neodráží příslušnost k té či oné 
církvi, ale pozitivní vztaženost k transcendenci, která filosoficky vzato není vyčerpána žádnou 
konkrétní konfesí.
2 Václav Černý, První a druhý sešit o existencialismu (dále jen Černý), Praha: Mladá fronta, 
1992, s. 57.
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soustavnosti  vědomě  vyhýbá  v nedůvěře  tomu,  co  nazýváme  filosofickým 
systémem. 

Třetí  část  kapitoly  poslouží  určité  paralele  s Henrim  Bergsonem a  jeho 
kritickým pohledem na některé aspekty racionálního poznání a obecně jazyka, 
který  v těchto  procesech  nutně  figuruje.  Marcel  na  některých  místech 
vyslovuje problematičnost veškerého pojmového myšlení – mohli bychom říci 
diskursivity  –,  které  se  domnívá,  že  se  adekvátně  zmocňuje  reality  či 
konkrétních jsoucen. V tomto bodě by ostatně bylo možné vzpomenout četné 
kritické  postřehy,  které  v různých  souvislostech  vyjádřili  například  Michel 
Foucault a Theodor W. Adorno; protože však zde není dostatečný prostor, a 
nadto mohl Marcel čerpat inspiraci jen z Bergsonova díla, zdržíme se krátce 
pouze u Bergsona.

2.1 Myšlení zaměřené k existenci

Filosofové, jakými jsou Gabriel Marcel, Karl Jaspers, Martin Heidegger či 
Jean-Paul Sartre, bývají nazýváni existenciálními filosofy, protože jim jde o 
zkoumání lidské existence. Nezabývají se v prvé řadě epistemologií, vinoucí 
se jako zlatá nit novověkým myšlením, ani politickou teorií, filosofií jazyka či 
logikou, ale  ani  metafyzikou, tak jak byla – v racionalistických obrysech – 
tradována od Platóna a Aristotela až po vrcholnou scholastiku a směry na ni 
navazující: tyto oblasti myšlení se u nich přetavují v zájmu primární intence, 
totiž  porozumět  situaci  člověka  v jeho  žitém  světě.  Je  sice  pravda,  že  u 
Heideggera  je  tímto  porozuměním podmiňováno  porozumění  vyššího  řádu, 
jímž je porozumění bytí (a tedy vlastní ontologie), o něž filosofovi v posledku 
jde;  nicméně  projekt,  předestřený  v díle  Bytí  a  čas,  je  stále  původně 
antropologický v tom smyslu, že zkoumané fenomény – svět a jeho jsoucna, 
smrt, časovost – vždy usouvztažňuje s lidským uchopováním a prožíváním, tj. 
nejde mu o nějaké jejich bytí o sobě, nýbrž pro člověka, pro „pobyt“ (řečeno 
s Heideggerem). Protože je to člověk, komu jde v jeho bytí o toto bytí samé – 
snažíc se tak proniknout k bytí jako takovému, na němž svou vlastní existencí 
participuje –, je podle Heideggera otázku po bytí třeba klást tak, že se klade 
především otázka  po způsobu bytí  pobytu  – a  za tímto  účelem se zkoumá 
celistvá  struktura  lidské  existence,  již  nelze  v jakési  teoretické  distanci 
abstrahovat od reálného světa.

Právě tato neabstrahovatelnost je pro existenciální filosofii zcela příznačná 
a  souvisí  s přesunutím  filosofického  těžiště  ze  sféry  obecného  do  sféry 
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konkrétního. Kurt F. Reinhardt označuje3 za možný zrod moderní existenciální 
filosofie  myšlení  pozdního  Friedricha  W.  J.  Schellinga,  konkrétně  jeho 
Berlínské přednášky z roku 1841 (tedy více než sto let před vydáním Sartrova 
stěžejního  díla  Bytí  a  nicota z roku  1943),  v nichž  se  vyslovil  proti  tzv. 
absolutnímu  idealismu  Georga  W.  F.  Hegela,  zejména  proti  myšlence,  že 
v rozumovém pojmu mělo  dojít  k identifikaci  podstaty a  existence jsoucna. 
Podle  Schellinga  totiž  není  možné  čistým  myšlením  vysvětlit  přechod  od 
myšlenky či pojmu ke konkrétní skutečnosti. To, co zde Schelling Hegelově 
filosofii vytýká, může tedy být přílišná důvěra v racionalitu, přesněji řečeno 
v poznatelnost  veškerenstva  rozumem,  který  je  dějinami  veden  k stále 
hlubšímu  zvědomění  sebe  sama  a  odtud  k osvojení  jsoucího.  Reinhardt 
dodává,  že  u  pozdního  Schellinga  tak  počíná  obrácený  postup:  nikoli  od 
myšlení k bytí – tzn. od rozumu (určovaného jeho inherentními kategoriemi) 
k uchopení  toho,  co  samo  rozumem není  –,  nýbrž  od  existujících  jsoucen 
k myšlení.  Protože  se  však  rozum  pohybuje  v oblasti  obecných  pojmů  a 
principů, musí tento příklon filosofa ke konkrétním jsoucnům – a tím nutně i k 
rehabilitovanému  světu  smyslového  vnímání  –  implikovat  rovněž  pojem 
subjektu,  který  nestaví  mezi  sebe  a  svět  jakousi  hranici,  myslitelnou 
v rozumové abstrakci, neboť je do světa permanentně zahrnut.

Za  vlastního  otce  existenciální  filosofie  je  však  považován  až  Søren 
Kierkegaard, který Schellinovy přednášky navštěvoval, nicméně filosoficky jej 
neuspokojily, jelikož je stále vnímal jako příliš zakořeněné v idealismu4. Podle 
Jiřího  Olšovského  to  byl  Kierkegaard,  kdo  vnesl  do  filosofického  vědomí 
opravdovou problematizaci „existenciální praxe“5, tedy kdo učinil konkrétního 
jednotlivce  –  v procesu  jeho  neustálého,  trnitého  hledání  sebe  sama  – 
předmětem filosofické reflexe. Introspekce samozřejmě nebyla ničím novým – 
už Augustin spojoval poznání Boha s poznáním vlastního nitra –, Kierkegaard 
na  ní  však  založil  svůj  způsob  filosofování.  Jeho  horlivý  příklon 
k sebereflexivní metodě byl dán nedůvěrou k dobovému hegelianismu, v němž 
spatřoval snahu utopit člověka v univerzální ideji a zahladit subjektivitu, jako 
by  šlo  o  pouhou  kontingenci,  o  cosi  akcidentálního  vzhledem  k esencím, 
k nimž mělo čisté myšlení  dospět.  Kierkegaard odmítá,  aby byl  jednotlivec 
redukován na „paragraf v myšlenkovém systému“, a důrazně proti tomu staví 
sílu lidské svobody, která před každého jednotlivce staví nutnost volby, v níž 
se  buď  stává  sebou  samým,  anebo  selhává  v uskutečnění  své  autentické 

3 Kurt F. Reinhardt, The Existentialist Revolt (dále jen Reinhardt), New York: Frederick Ungar 
Publishing CO., 1960, s. 230.
4 Reinhardt, s. 231.
5 Jiří Olšovský, Niternost a existence, Praha: Akropolis, 2005, s. 139.
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existence6. Filosofie si tak ale musí uvědomovat, že kdykoli mluví o člověku – 
a nechce být pouze deníkem či autobiografií, nýbrž chce projasňovat lidskou 
situaci  vůbec  –,  může  nanejvýš  poukazovat,  načrtávat  možnosti,  neboť 
konkrétní  osud  je  vždy  pouze  žitý,  nikoli  vyspekulovaný;  proto  má 
Kierkegaardova  filosofie  výrazně  poukazující  a  apelativní  charakter,  neboť 
nechce konstatovat fakta po vzoru vědy, ale spíše krouží kolem existenciálních 
momentů, které se  mohou dotýkat každého člověka, a odtud vybízí k osobní 
sebe-reflexi. Slovy Václava Černého: „Může udivovat a vábit, působit výzvou 
k životní  a  náboženské  opravdovosti,  k ryzosti  životů  opět  se  chtějících 
reflektovat  ve  vlastní,  opět  jiné  jedinečnosti:  být  pascalovským  apelem. 
Nemůže být,  zdálo by se,  a ostatně ani  nechce být pojmovou redukcí,  šíře 
platným zákonem lidských osudů, obecnou metafyzikou.“7

Existenciální  filosofie  dvacátého  století  vychází  z této  priority  subjektu, 
kterou  vznesl  Kierkegaard,  a  to  nikoli  ve  smyslu  transcendentální 
subjektivity8, ale v tom smyslu, že fenomény nadále zkoumá z hlediska toho, 
jaký živoucí význam pro subjekt nesou. Poznání proto není cílem o sobě – aby 
docházelo k akumulaci  věcných poznatků –,  ale  je motivováno otázkou, co 
dané myšlení či vědění znamená pro mě jakožto existujícího poznávajícího9. 
Míníme zde však poznání filosofické, duchovní, které je třeba vymezit vůči 
veškeré vědě:  bylo by pošetilé  například  od matematika požadovat,  aby se 
nezabýval obecnými principy rozumu, a ani od biologa – třebaže studuje živé 
soustavy  –  nelze  očekávat,  že  se  zbaví  zákonitostí,  které  jeho  výzkum 
nezbytně provázejí. Spolu s Jaspersem můžeme říci, že člověk je účastníkem 
této  sféry  obecných  zákonitostí  jakožto  vědomí  vůbec,  jehož  formy 
rozvažování  jsou  –  alespoň  v základě,  druhově  –  vlastní  každému 
racionálnímu subjektu; jde o úroveň myšlení, na níž se fixují obecně platné 
(intersubjektivní)  pravdy. Na této úrovni je jsoucí uchopováno racionálními 
kategoriemi: „Všechno, co vím…, je jev, předmět (objekt) pro mne, nikoli o 

6 Reinhardt, s. 42.
7 Černý, s. 16.
8 Termín  Edmunda  Husserla,  jímž  se  míní  obecné,  ideální  vědomí (tedy  nikoli  nějaké 
konkrétní, empirické vědomí s určitým zvláštním obsahem, ale podstata každého vědomí, již si 
sebe-reflektující subjekt může zpřítomnit) konstituující všechny další sféry světa, tj. ustavující 
jejich  význam.  Ačkoli  v některých  aspektech  existenciální  filosofové  čerpají  z Husserlovy 
fenomenologické metody,  transcendentální  subjektivita  pro ně znamená problematický bod 
právě proto, že znovu jako by stavěla významotvorný subjekt vně světa, či lépe řečeno: jako 
by plnost  světa  opět  –  v karteziánském duchu – dosazovala  až  v teoretické  reflexi.  Z této 
pozice Husserla problematizují nejen Heidegger či Sartre, pro něž se stal ústřední myšlenkou 
pojem  vrženosti  do světa, ale především Maurice Merleau-Ponty se svou významnou teorií 
vnímání  a  tělesnosti,  jíž  obnovil  smysl  pro  fenomény,  které  zůstaly  i  oněm  myslitelům 
převážně zastřeny.
9 Reinhardt, s. 231.

[11]



sobě.“10 Podle  Jasperse  –  navazujícího  na  Immanuela  Kanta  –  je  třeba, 
abychom  si  jako  základní  metodický  požadavek  osvojili  fakt,  že  nakolik 
vědecky poznáváme a  víme,  uchopujeme vždy pouze  něco,  určitý  „výsek“ 
jsoucna,  podmíněný  jednak  –  a  to  především  –  obecnými  myšlenkovými 
formami,  jednak  všemi  okolnostmi,  které  provázejí  daný  výzkum11.  Zcela 
zjevně nejde o snahu zdiskreditovat vědu jako takovou, ale nastavit jí určité 
hranice,  řekněme  spíše  kvalitativní  než  kvantitativní,  neboť  zatímco  uvnitř 
svých  hranic  je  výzkum  oprávněně  motivován  k nekončícímu  objevování 
nového, vně existují skutečnosti, jichž se nedotýká, tj. nevstupují do  vědomí 
vůbec.

Není  tomu tedy podle  Jasperse  tak,  že  by se člověk se světem setkával 
pouze na poli rozvažujícího vědomí nebo v modu praktického, obstarávajícího 
pobývání12: tyto způsoby vztahování odkrývají některé – i nezbytně důležité – 
aspekty světa, nepomáhají však člověku porozumět jeho konkrétní situaci ve 
světě.  Člověk je  něčím víc  než  jen  tímto:  „Je  to… naše  svoboda,  z níž  si 
uvědomujeme své lidské bytí.“13 Svoboda již není sférou, v níž by se přenášely 
poznatky od subjektu k subjektu, ale je niternou dimenzí, v níž se člověk ke 
světu  vztahuje  zcela  osobitě  –  řečeno  s camusovským  akcentem:  zcela 
osamoceně, bez druhých. Slovy Václava Černého: „Neboť není pravda, že svět 
je jediný, strnulý a pro všechny stejně nutně platný. Je volitelný, pokaždé jiný 
ve  svém  významu  podle  volícího  jednotlivce  a  cílů,  které  si  klade  svým 
sebeprojektem: řeka je něco jiného pro rybáře, jenž z ní žije rybolovem, něco 

10 Karl Jaspers, Filosofická víra (dále jen Jaspers), Praha: OIKOYMENH, 1994, s. 21.
11 Tyto okolnosti mohou být velmi obecné a určované vládnoucím vědeckým paradigmatem 
(Kuhn) či teoretickým horizontem dané disciplíny (Foucault). Rozhodují pak o tom, jakým 
způsobem vůbec k dané soustavě jevů – Foucault v Řádu diskursu mluví např. o proměnách 
vhledu do biologie rostlin před a po Linném – přistupujeme, jaké poznatky bychom měli získat 
a  co  je  naopak  irelevantní.  Obecnými  myšlenkovými  formami  se  míní  fundamentálnější 
rovina, tedy nikoli konstituovaná určitým (tj. jedním z mnoha) diskursem, ale vlastní člověku 
jako  takovému  –  modernímu  vědci  stejně  jako  příslušníku  dnešní  „archaické“  kultury  či 
středověkému  Evropanovi.  Tato  fundamentální  rovina  propojuje  tyto  rozličné  subjekty 
jakýmisi  základními  principy  a  limity  myšlení,  třebaže  jejich  aktuální  diskursy  (tedy 
sociokulturní  myšlenkové  a  hodnotové  vzorce)  mohou být  velice  odlišné;  tyto  principy a 
limity jsou tedy nedějinné v tom smyslu, že budou vždy základní kognitivní situací člověka 
potud, pokud je člověkem.
12 Český překlad německého das Dasein, pobývání, zde akcentuje netotožnost významu téhož 
německého výrazu u Heideggera, pro který se vžilo české slovo „pobyt“. Jaspers pod tímto 
výrazem rozumí člověka jako fakticky jsoucího ve světě a naplňujícího své vitální i sociální  
potřeby, ale jakýsi přesah vzhledem k porozumění bytí – který Heidegger pobytu vyhrazuje – 
v něm již přítomen není.
13 Jaspers, s. 40.
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jiného pro sportovce, jenž v ní s rozkoší či se závodnickou ctižádostí plave, 
něco jiného pro spěchajícího poutníka, jemuž je překážkou v cestě.“14 

Nestejnost  či  ne-strnulost  světa,  volba,  lidský sebe-projekt:  to  jsou další 
důležité motivy existenciální filosofie. Jestliže je určitá konzistentnost světa 
zaručována společnými referencemi k němu – v řádu vědy a intersubjektivních 
činností –, problematizuje se a tříští na úrovni subjektivního prožívání, které se 
zvláště v některých pólech ukazuje jako bytostně nesouměřitelné. Existenciální 
filosofie  zde  koresponduje  s poznatky  moderního  malířství,  jehož  cesty  za 
hledáním a vyjádřením reality svědčí o nestejném vnímání konkrétních figur, 
přírodních  scén  atd.  –  a  to  nikoli  pouze  v důsledku  vnějších  vlivů  (různé 
osvětlení, pozadí, volba perspektivy či užitý materiál), ale neméně z důvodu 
individuálního  naladění  a  individuální  zkušenosti,  která  umělce  například 
k této postavě či k této ulici váže. Existenciální filosof tak připouští existenci 
společného světa, stejně jako možnost obecných výpovědí o něm, trvá ovšem 
na prioritě subjektu, kterému se ve svobodě tento svět odkrývá jako konkrétní 
a  nehotový,  ne  obecně  platný:  „Existencialismus  naprosto  nepopírá  realitu 
vnějšího světa ani naši závislost na něm; ale tvrdí, že tento svět je částí naší  
sebevolby,  že  si  jeho  fakta  ve  vztahu  k nám  svobodně  volíme,  v jejich 
významu pro nás…“15 A protože onen vnější jeden svět, se všemi jeho principy 
a vlastnostmi, byl po dlouhou dobu předmětem spekulativního zkoumání, které 
vznášelo  nárok  na  poznání  univerzálně  platného,  koncentruje  se  nyní 
pozornost na svět, tak jak se odemyká konkrétnímu subjektu; a ačkoli se snad 
tomuto světu neupírá jeho ontologická jednota, stává se mnohým dle mnohosti 
bytujících subjektů. „Východiskem názoru na svět musí být ne teorie poznání, 
ale  teorie  člověka,  poznání  poznávajícího  subjektu:  počínajíc  touto  bází, 
systematika světa se rázem navždy rozplyne. Není jí.“16

Staticky  není  vnímán  ani  samotný  subjekt:  pro  existenciální  filosofy  je 
člověk  ve  vnitřním pohybu,  v neustálém rozhodovacím procesu  vůči  svým 
dalším možnostem bytí.  Každé  vědecké  poznání,  zaměřující  se  na  některý 
aspekt lidského bytí, je fragmentární, protože nikdy nemůže uchopit člověka 
v jeho existenciální otevřenosti či možnosti. Podle Jasperse je proto nesprávné 
na základě nutně fragmentárních poznatků vytvářet obecné – velkolepé nebo 
nízké – obrazy o člověku, které jej tak pojímají jako uzavřenou, hotovou věc: 
„Následkem takového poznávání  člověka je  tudíž  blud,  a  to  vždy,  když se 
využívá k totálním soudům o lidském bytí,  ke zdánlivé orientaci v celku.“17 

14 Černý, s. 48.
15 Tamt. s. 49.
16 Tamt. s. 32.
17 Jaspers, s. 36-37.
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Podobně míní Sartre svou tezi, že existence předchází esenci, vědom si toho, 
že  věda  i  filosofie  mají  někdy sklon  pronášet  absolutní  pravdy o  člověku, 
přesněji  řečeno  absolutizovat  určité  poznatky  a  vyvozovat  z nich  platnost, 
kterou je snad možné vypovídat o vztazích mezi předměty, ale ne o člověku 
jako takovém – protože člověk je především  děním. Existenci nelze myslet, 
existence do nás naráží.  Podle Heideggera nelze ztrácet  ze zřetele  fakticitu 
lidského bytí, spočívající především v tom, že pobyt je nutně již ve světě, a to 
zprvu a většinou způsobem, jímž se k němu prakticky vztahují také ostatní; to 
je však pouze jeden strukturní moment pobytu, kdežto jiným je naopak jeho 
vztah ke svým možnostem, existenciální rys jeho bytí, a jako takový – jako 
existence – je vždy neuskutečněný (nedefinitivní) a nelze ho pojmout jako fakt 
či věc: „Rysy, jež je na tomto jsoucnu [tj. pobytu] možno vykázat, nejsou tudíž 
vyskytující  se  „vlastnosti“  nějakého  tak  a  tak  „vypadajícího“  jsoucna 
výskytového, nýbrž vždy ty které způsoby, jakými je tomuto jsoucnu možno 
být, a jenom to. Veškeré ,být něčím´ znamená u tohoto jsoucna primárně být. 
Proto  titul  „pobyt“,  kterým označujeme  toto  jsoucno,  nevyjadřuje,  co  toto 
jsoucno je, jako třeba stůl, dům, strom, nýbrž vyjadřuje bytí.“18

Všem ze zmíněných myslitelů se příčí uvažovat o člověku, jako by to byla 
jedna  z  entit  s  věcnými  určeními.  To  ale  neznamená,  že  by  člověk  nebyl 
určitým způsobem limitován: nejzákladnějším limitem je mu již fakt, že o své 
vrženosti  do  světa  nerozhoduje  a  musí  se  s ní  vyrovnávat  –  svoboda  tak 
přirozeně vyvstává jen na základě fakticity. Tato fakticita – vrženost do světa – 
se nadále projevuje tím,  že jedinec je neustále  vystaven situacím,  o jejichž 
existenci  přímo  nerozhoduje,  a  odtud  i  svému  nejistému  prožívání.  Slovy 
Kurta Reinhardta: „V určitém naladění vnímá člověk nejen to, že je vězněm 
svého  okolního  světa,  ale  také  jako  by  byl  uvězněn  a  zotročen  svými 
proměnlivými emocionálními reakcemi,  svými instinkty a potřebami.“19 A i 
když  se  stane  zdatným  v ovládání  svých  emocí  a  tužeb,  naráží  na  svou 
neschopnost ovládnout nejzákladnější limity lidského bytí – kromě vrženosti 
především skutečnost utrpení, vážné ztráty, viny a smrti, tedy to, co Jaspers 
nazývá mezními situacemi. Jsou to právě tyto skutečnosti, které životu vtiskují 
známky paradoxu, rizika a stálého ohrožení, které však rovněž tím, že člověku 
vyjevují  jeho  nedokonalost  a  zranitelnost,  zintenzivňují  jeho  snahu  o 
existenciální sebe-uskutečňování20. 

18 Martin Heidegger, Bytí a čas, Praha: OIKOYMENH, 2008, s. 61.
19 „In certain moods man feels himself not only as a prisoner in his surrounding world but  
also,  as  it  where,  imprisoned  and  enslaved  by  his  changing  emotional  reactions,  by  his  
instincts and urges.“ Reinhardt, s. 237.
20 Tamt. 
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Existenciální filosofie tak rozhodně není subjektivismem, který by realitu 
hledal a nalézal pouze ve sféře subjektu, v jeho myšlenkové a významotvorné 
aktivitě,  neboť idea neabstrahovatelnosti  od světa  to  nepřipouští.  Promýšlet 
lidskou situaci tak znamená neztrácet ze zřetele, že člověk je vždy již bytím ve 
světě, a nespekulovat o člověku bez světa či o světu bez člověka.

2.2 Nástin konkrétní filosofie

Gabriel Marcel (1889 – 1973) patří k těm autorům, kteří vedle filosofických 
textů publikovali texty literární a přikládali jim přinejmenším rovný význam. 
Nestačí však říci, že by obě dimenze vyjádření považovali za dva oddělené 
prostory:  ty  se  spíše  vzájemně  pronikají,  takže  v beletristickém  vyjádření 
nechybí  filosofující  reflexe  a  naopak  ve  filosofickém  textu  nacházíme 
množství  promluv  s nápadně  literární  formou  anebo  příznačně  volný, 
esejistický styl. Důvod byl předeslán v předešlé podkapitole: těmto autorům 
jde o individuálního a nezastupitelného člověka, nikoli jeho obecný pojem, a 
zdá  se,  že  umění  je  se  zvláštním a  konkrétním spjato  více  než  filosofie  a 
věda21.  Nejde  o  diskreditaci  filosofie,  ale  o  potřebu  proniknout  ji  touto 
tendencí  ke  konkrétnímu  a  žitému,  což  se  projevuje  i  zakomponováním 
literárnějšího výraziva či stylu.

21 Ačkoli asi cítíme, že tomu tak je, není to bez dalšího neproblematická teze. Pokud tento 
široký teoretický problém zestručníme do několika vět, můžeme snad zjednodušeně říci, že 
umělecké vyjádření je mnohem více smyslově-afektivní než teoretický a teoreticko-odborný 
text,  který  se  musí  odehrávat  na  racionální,  pojmové  rovině  a  vyzývá  nás  především 
k uvažování či zpracování informací. Umění je však základněji provázáno s emocionalitou a 
obrazivostí, neboť nás vybízí ke spoluúčasti na nějaké látce – na čistě lyrickém vyjádření i na 
příběhu (či prolínání obojího), ať už jde o literaturu, výtvarné a scénické umění, film nebo 
hudbu.  Kde  umělecké  dílo  působí,  působí  díky  této  spoluúčasti,  díky  vzájemnému 
dialektickému pohybu: vnímající subjekt dílo oživuje a vytrhuje z pouhé předmětnosti skrze 
své  individuální  vnímání,  dílo  mu  předává  cosi  ze  sebe  a  tím  jej  specifickým způsobem 
proměňuje; ani dílo, ani subjekt tak nejsou statickými jednotkami. A dílo skutečně proměňuje,  
protože při jeho účastném vnímání dochází ke smyslové afekci – o níž mluví už Aristotelés  
jako o katarzi -, již nelze bez újmy převést na určitou pojmovou výpověď. Maurice Merleau-
Ponty v této souvislosti  mluví  o  umělecké myšlence  jako o vlastní  zvláštní  výpovědi  díla, 
kterou  však  nemůžeme  dodatečně  racionálně  vysvětlit,  neboť  tím  bychom  ji  učinili  jen 
pouhým derivátem původního bezprostředního působení svázaného se smyslovým nositelem. 
Viz Maurice Merleau-Ponty, Viditelné a neviditelné, Praha: OIKOYMENH, 1998, s. 145-146.
Tím, že na nás umění takto působí, je vlastně mnohem citelněji vázáno na jedinečný prožitek  
vnímajícího než čistě teoretický text, v němž se výpovědi týkají obecně sdělitelného. Narativní 
dílo  pak  tuto  konkretizaci  zdvojnásobuje  tím,  že  se  v něm  identifikujeme  s naprosto 
konkrétními postavami, jejichž osudy a zejména kritické momenty se stávají částečně našimi 
vlastními,  čímž  se  „učíme“  či  lépe  řečeno  poznáváme bezprostředně  a  emocionálně,  na 
základě této katarzní síly, tj. jinak než při četbě teoretických textů.
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Marcel sám se věnoval hudbě a především pak dramatu, o němž řekl, že je 
mu v rámci jeho tvorby nutno přiznat prvenství22. „Dramatu stejně jako hudbě 
přísluší, aby mimo vlastní diskursivní poznání uskutečňovaly vědomí vyššího 
řádu,  do  něhož  je  naše  bytí  uvedeno  ve  své  integritě  a  které  transcenduje 
abstraktní  výroky,  s nimiž  se  musí  spokojit  čistý  rozum.“23 Tato  věta 
pregnantně  uvádí  důvod:  mimo  diskursivní  obsah,  tj.  určitou  předatelnou 
myšlenku,  nám  drama  či  hudba  dávají  něco,  co  nám  výpovědi  na  poli 
racionality předat nemohou; jako by se totiž tyto pohybovaly jen v limitované 
oblasti,  kdežto  ony ji  dokážou  překročit.  Současně  však  Marcel  na  tomtéž 
místě říká, že jeho filosofie směřuje k těmto rezonancím, které působí drama či 
hudba, a dodává, že je „svou podstatnou polyfonní a tím radikálně oponuje 
všem ideologiím,  které  vycházejí  více či  méně bezprostředně z francouzské 
filosofie 18. století“24. Můžeme se domnívat, že tím má na mysli racionalismus 
osvícenské filosofie  a  že polyfonii  –  možnost  různého znění  (nejedná se u 
Marcela o jedinou metaforu z muzikální oblasti) – staví do opozice k myšlení, 
které by chtělo mít jedinou, exaktní významovou vrstvu po vzoru věd.

Umělecké cítění  tedy podstatně ovlivnilo Marcelovo filosofické myšlení, 
jež  sám  nazýval  konkrétní  filosofií.  V textu  Ébauche  d´une  philosophie  
concrète  (Nástin  konkrétní  filosofie)  začíná  Marcel  tím,  že  na  otázku, 
existovala-li  nějaká  konkrétní  filosofie  a  kam  ji  situovat,  není  možné 
odpovědět – je pouze možné říct,  že se v určitých momentech vynořila, ale 
vždy  zase  zdegenerovala  „buď  ve  scholastice,  nebo  v sérii  neživoucích 
komentářů,  které  vedly  takřka  fatálně  k zneplodnění  a  oslepnutí  původně 
hluboké a originální intuice, kolem níž se rozbujely“25. Uvádí dále problém 
každého  -ismu,  např.  kartezianismu  (oproti  konkrétnímu  Descartovi),  a 
přiznává konkrétní  filosofii  smysl  jen potud,  pokud je  proti  nim namířena. 
Jakmile se totiž myšlení mění v souhrn pouček a hotových poznatků – což 
Marcelovi každý -ismus implikuje –, stává se určitým systémem, který se ke 
skutečnosti staví ze zvláštní nadřazené pozice, neboť má tendenci ji zplošťovat 
či redukovat na určité struktury dle svého uvážení. Je však „cosi absurdního 
na určitém  nároku  „zapouzdřit  universum“  v celku  více  méně  pevně 

22 Gabriel Marcel, O mých základních záměrech (dále jen ZZ), in: Peluška Bendlová, Gabriel  
Marcel, Praha: FILOSOFIA, 1993, s. 59.
23 Tamt. s. 60.
24 Tamt. 
25 „… soit en une scolastique, soit en une série de commentaires dévitalisés, qui tendaient  
presque fatalement, non seulement à stériliser, mais à aveugler l´intuition vraiment profonde  
et  neuve  autour  de  laquelle  ils  étaient  venus  proliférer.“ G.  Marcel,  Ébauche  d´une 
philosophie concrète,  in:  Essai de philosophie concrète  (dále jen  Essai),  Paris:  Gallimard, 
1967, s. 94.
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provázaných  formulí“26:  daný  postoj  jako  by  ztrácel  kontakt  s  živou 
skutečností,  přestože se jí  domnívá rozumět.  Viděna z širší  perspektivy tato 
Marcelova  pozice  souzní  s obecnější  kritikou  pojetí,  podle  něhož  pravda 
spočívá v korespondenci rozumového pojmu se skutečností (s věcí samou). Na 
to  kritici  namítají,  že  korespondenci  nelze  reálně  identifikovat,  leda 
předpokládat, protože k tomu, co nějaká věc je, máme přístup pouze z našeho 
zorného  úhlu,  a  tudíž  shodu  věci  a  pojmu  neobjevujeme,  ale  spíše 
konstruujeme – takže přísně vzato nejde o objektivní poznání. Především je 
v Marcelových  textech  přítomna  polemika  s hegeliánským  idealismem, 
k němuž se sice na čas jako mladý student Sorbonny přikláněl, ale později se 
od něj podobně jako Kierkegaard odvrátil27. 

Marcel  proto odmítá,  že  by měl  nějaký filosofický systém.  V rozhovoru 
s Paulem Ricoeurem praví:  „Připadalo mi,  že od chvíle,  kdy máme nějaký 
systém, zabýváme se jeho využitím a spravováním a tato slova, která se tak 
dobře uplatňují  v materiální  sféře,  v rovině myšlenkové trochu ztrácejí  svůj 
smysl anebo alespoň jim hrozí, že budou překroucena.“28 Tuto promyšlenou 
proti-systémovost vyslovil před Marcelem již Kierkegaard, který přirovnával 
doktrínu klasického filosofa k honosnému paláci, v němž ve skutečnosti filosof 
nežije. Využívání a spravování systému neodpovídá Marcelovu filosofickému 
podniku, pro který jsou signifikantní takové pojmy jako zkoumání či hledání 
(recherche), objevování nebo hloubení (creusant), přestože podle Marcela na 
toto myšlenkové hloubení dnes nejsme zvyklí29. V této sféře myšlení, která je 
vzdálena vynalézání, není přísně vzato místo ani pro vlastnictví: „Filosof je 
opakem  vlastníka,  což  neznamená,  že  by  pro  něho  neexistovalo  pokušení 
domáhat  se  těchto  výsad –  musí  však  toto  pokušení  rozpoznat.“30 V tomto 
ohledu lze Marcelův přístup přiblížit fenomenologickému požadavku  čistého 
popisu – návratu k věcem samým –, který si neklade za cíl skutečnost zakládat 
či vysvětlovat, ale líčit, jak se nám jeví. Na druhou stranu nemá cenu zapírat,  
že i každá snaha o „popis“ – jsme-li ve filosofii – by měla připustit fakt, že 
popisujícím je myslitel,  který do věcí  tím či  oním způsobem nějaký smysl 

26 „… quelque chose d´absurde dans une certaine prétention à  << encapsuler l´univers  >> 

dans un ensemble de formules plus ou moins rigoureusement enchaînées.“ Tamt., s. 95-96.
27 Charles Widmer,  Gabriel Marcel et le théisme existentiel  (dále jen Widmer),  Paris: Les 
Éditions du Cerf, 1971, s. 19-20.
28 Ricoeur, Marcel, Rozhovory, 72.
29 G. Marcel, Le Mystère de l´Être, livre I. (dále jen MÊ I), Paris: Présence de Gabriel Marcel, 
1997, 56.
30 „Le philosophe est le contraire d´un propriétaire, ce qui ne veut pas dire qu´il n´y ait pas  
pour lui une tentation de revendiquer des exclusivités; mais cette tentation, il doit la connaître  
comme telle.“ Essai, 96.
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přece jen vkládá. Marcel by proto pravděpodobně souhlasil, že skutečnost je 
třeba  spíše  popisovat,  neboť  už  před  námi  je  a  my  ji  pouze  musíme 
poodkrývat,  takže  jakési  myšlenkové  zakládání  skutečnosti  je  abstraktní; 
současně si je však vědom, že ani popis není „čistý“, že skutečnost se jeví 
někomu a nějak, a proto se metodologickou prioritou stává permanentní sebe-
reflexe filosofického myšlení,  snaha o stálé vědomí toho, že tyto popisující 
akty provádím jako konkrétní  subjekt  a  že  do nich  neodmyslitelně  vnáším 
svoji subjektivitu.

 Nemá-li být konkrétní filosofie abstraktním systémem, neznamená to ani 
příklon k empirismu, který filosofii neblaze dehumanizoval31: tedy k určitému 
typu myšlení – Marcel jmenuje pro příklad spencerismus –, který skutečnost 
redukuje na to, co se bezprostředně zjevuje smyslům32. Filosofovat konkrétně 
znamená filosofovat hic et nunc (zde a nyní), čímž Marcel míní zvláštní vztah 
ke skutečnosti:  „Ten, kdo filosofuje  hic et  nunc,  jaksi  propadá skutečnosti: 
nikdy si  zcela  nezvykne na pouhý fakt  existence.  Existence  je  tak  spojena 
s určitým úžasem.“33 Francouzské réel (skutečnost) zde nemá předně význam 
faktu  –  Marcel  jím  míní  žitou  stránku  skutečnosti,  jakousi  opravdovost 
v protikladu ke všem spekulativním, odvozeným „skutečnostem“, které se nás 
bytostně  netýkají.  Propadáme-li  skutečnosti,  nestojíme  vůči  ní  v teoretické 
distanci, ale snažíme se myšlením projasnit, jak jsme do ní sami zahrnuti, což 
je pro Marcela klíčový moment.  Žitá skutečnost,  která  se stává předmětem 
filosofického zájmu,  není  brána  jako objekt  separovaný od myšlení,  ačkoli 
obojí samozřejmě nelze ztotožňovat: „Můj postup bude neproměnlivě spočívat 
ve výstupu od života k myšlení a dále v sestupu zpět k životu, abychom se ho 
pokusili  osvětlit;  což  by  byl  myslím  beznadějný  podnik,  kdyby  spočíval 
v pokusu etablovat se jednou provždy v čistém myšlení.“34 Na jedné straně si 
tedy  filosof  uvědomuje  svoji  účast  na  skutečnosti,  na  druhé  mu  však 
skutečnost není ničím samozřejmým, čím už nemá cenu se zabývat: naopak je 
mu vlastní  metafyzická mysl,  jak říká Marcel, a ta se nikdy nepoddává této 
všednosti,  která  je  vlastní  lidem bez  úžasu  (étonnement)35.  Tím se  Marcel 

31 Tamt. 97.
32 Widmer, 27.
33 „Celui qui philosophe hic et nunc est, pourrait-on dire, en proie au réel; il ne s´habituera  
jamais  complètement  au  fait  d´exister;  l´existence  n´est  pas  séparable  d´un  certain  
étonnement.“ Essai, 100.
34 „Ma  démarche  consistera  invariablement…  à  remonter  de  la  vie  vers  la  pensée  et  
ultérieurement à redescendre de la pensée vers la vie pour tenter d´eclairer celle-ci. Mais ce  
serait, je pense, un entreprise désespérée que celle qui consisterait à prétendre s´etablir, une  
fois pour tout, dans la pensée pure.“  MÊ I, 49.
35 Essai, 101.
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vlastně  navrací  k historickému původu filosofie,  u  něhož  snad  můžeme  na 
jedné  straně  vytknout  racionalismus  a  skepticismus  v opozici  k mýtu,  ale 
stejně tak nové probuzení úžasu nad skutečností – nad tím, že něco vůbec jest 
– a vlastního tázání po celku jsoucího.

Filosofie, jak ji pojímá Marcel, nevybízí k čistému rozvažování a nestaví na 
logickém vyvozování  závěrů  –  oproti  filosofii,  která  by chtěla  být  přísnou 
vědou. Vybízí k účasti, podobna tak spíše literatuře než vědě, ale stále k účasti 
skrze  myšlení.  A jako  taková  vyžaduje  od  čtenáře-účastníka  i  jistou  vůli 
k interpretaci a otevřenost k přijetí určitých významů, které na první pohled 
nemusí být zřejmé: „Hierarchie významů je funkcí hierarchie požadavků. Ale 
co  platí  pro  četbu  nějakého  textu,  platí  téměř  stejným  způsobem  pro 
filosofické zkoumání, tak jak já mu rozumím. Toto zkoumání je ve skutečnosti 
dešifrací.“36 Čtenář-účastník tak do textu vnáší sebe sama a text má moc s ním 
rezonovat podle toho, co tento člověk právě od života očekává, jaký je jeho 
vztah ke světu i k sobě samému. Což lze sotva říci o textu, který se zaměřuje 
k obecným platnostem (resp. o to usiluje) a namísto bytostné účasti vyžaduje 
vědomí vůbec. Marcel dále nabízí analogii s hudbou: platnost znaků v hudební 
partituře je dána pro každého, kdo umí notový zápis číst; nicméně hudebníkovi 
jde o interpretaci těchto znaků, o odhalení významu, které se stává jeho vlastní 
tvorbou. U něho již nejde pouze o reprodukci (jak by tomu mohlo být zpětně u 
samotného skladatele), ale o jeho vciťující se intuici: „Bude se muset oddat a 
otevřít  tomu tajemství,  jehož jen matnou smyslovou a objektivní  stopu má 
před sebou. Ale tato tvůrčí interpretace, o niž usiluje, je i činnou účastí  na 
samotné  skladatelově inspiraci.“37 Jak ale  Marcel  dodává,  tvůrčí  účast  není 
nějakou subjektivní libovůlí, neboť usiluje o poctivé vyjádření hudební reality 
např. Schumanna či Chopina, o její nové ztělesnění: „… upadli bychom do 
nejtěžšího  omylu,  kdybychom  chtěli  redukovat  tuto  realitu  na  nějaký 
jednoduchý subjektivní stav, na pouhou prchavou dispozici; znamenalo by to, 
že si neuvědomujeme, co vlastně dává dílu jeho váhu, jeho hodnotu a jeho 
působivost.“38 Původní  realita  proto  není  smazána,  protože  pak  by  nebyla 
možná žádná poctivá interpretace: ta naopak tkví v záměru proniknout do nitra 
původního díla, avšak s vědomím, že tak činí jedině se zapojením vlastního 
osobního elementu, že původ musí být aktualizován, ne pouze rekonstruován.

36 ZZ, 64.
37 Tamt. 65.
38 Tamt. 65-66.
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2.3 Kritické vymezení objektivity: bergsonovská paralela

Nebudeme  se  zde  pouštět  do  úvahy,  nakolik  byl  Marcel  ovlivněn 
Bergsonovým dílem. Základní intence obou autorů jistě nejsou tytéž a bylo by 
neopodstatněné činit  z Bergsona existenciálního filosofa.  Jistě  však není  na 
škodu ukázat, jak u obou filosofů vyvstává podobné kritické vědomí týkající 
se  toho,  co  jsme  schopni  racionálně  poznat  a  co  již  do  této  kompetence 
z podstaty nepatří; na pozadí několika bergsonovských motivů, které zásadně 
obohatily  moderní  filosofii,  lze  tak  v novém  světle  docenit  marcelovskou 
pozici.

Bergsonovy  myšlenky  o  dvojím  pojetí  času,  o  duševním  životě  a 
zprostředkující  roli  jazyka  lze  číst  jako  polemiku  s racionalistickou 
epistemologií a psychologií, přeceňujícími schopnosti analytického rozumu ve 
vztahu  ke  skutečnosti,  tedy  s takovými  přístupy,  které  mnohdy  tíhnou 
k redukci reality na ověřitelné a obecně platné prvky. Bergsonovi, jak se zdá, 
jde především o zachování autonomie duševního života,  o jeho vlastní bytí 
vymykající se rozumovému, zejména vědeckému uchopení. V kontextu dějin 
myšlení přitom nejde o nic samozřejmého a lze se domnívat, že Bergsonova 
pozice je vůči jisté části filosofické tradice polemická.

Jádro Bergsonovy úvahy je zhruba následující39: rozlišujeme dva způsoby 
času  či  trvání  –  čisté  trvání,  kdy  přítomný  stav  vědomí  nerozlišujeme  a 
neodlučujeme od minulých, ale spíše vnímáme jejich vzájemné pronikání, a 
trvání vyjádřené pomocí rozprostraněnosti čili prostoru, kdy jednotlivé stavy 
vědomí  klademe  rozlišeně  vedle  sebe,  aniž  by  se  pronikaly.  Například 
vnímáme-li  pohyb jako takový, tj.  jako plynulé dění,  jde podle Bergsona o 
intelektuální syntézu – duševní, nerozprostraněný pochod; jakmile však pohyb 
fázujeme a měříme, nejde již o pohyb jako takový, ale pouze o určité polohy 
zasazené do dělitelného prostoru. Ve druhém případě se zaměřujeme na pohyb 
jako  na  hotovou  věc,  a  tak  z něj  uchopujeme  spíše  cosi  nevlastního  a 
odvozeného, s čím ale můžeme dále pracovat: jde o uchopování jisté kvantity, 
která se pojí s rozprostraněností, kdežto v prvním případě jde o vnímání jisté 
kvality,  pojící  se  s čistým trváním.  Oproti  statičnosti  věcí,  jimž vládne řád 
kvantity,  „jest  samou  podstatou  trvání  a  pohybu,  tak  jak  se  jeví  našemu 
vědomí, že jsou neustále na cestě tvoření“40.  To ale znamená, že se na tyto 
kvality  nemůžeme  zaměřovat  stejným  způsobem,  jako  se  mentálně 

39 Vycházím zde z textu Čas a svoboda, Praha: FILOSOFIA, 1994.
40 Čas a svoboda, s. 70.
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zaměřujeme  na  kvantity  či  hotové  věci,  které  nám  slouží  k nejrůznějším 
účelným operacím.

Odtud lze podle Bergsona pojímat lidské Já dvojím způsobem: jednak se Já 
dotýká vnějšího světa svým „povrchem“ a takto jeho psychické stavy přejímají 
cosi  z věcnosti  rozlišených  kvantit,  jednak  se  však  této  věcnosti  vzdaluje, 
nakolik  pronikáme  do  jeho  hloubky,  kde  se  stavy  organicky  pronikají.  Já 
promísené s kvantitou je však pouhým symbolem, které vědomí – „trápeno 
neuhasitelným  přáním  rozlišování“41 –  dosazuje  za  realitu,  čímž  ztrácí  ze 
zřetele  fundamentální  Já,  spjaté  s hloubkou,  děním  a  nerozlišeností. 
Uvažujeme-li Já a jeho prožitky v prvním modu bytí, nalézáme sice jasnost a 
přesnost, ale za cenu jisté neosobnosti, kdežto v druhém případě se potýkáme s 
nevyslovitelností,  provázející  nekonečnou  pohyblivost  duševního  života,  a 
jasné uchopení a převedení do řeči se realizuje jen za cenu jistého znehybnění 
a  upadnutí  do  sféry  obecného.  Zdá  se,  že  tak  na  jedné  straně  vytváříme 
podmínky vzájemného dorozumění a kooperace, ale na druhé straně nám stále 
větší extenze těchto aspektů zastírá cosi podstatného a současně procesuálního 
–  cosi,  co  se  odehrává  mimo  rámec  všech  věcných  a  obzvláště  exaktně 
vědeckých  uchopení,  a  to  zcela  bytostně,  protože  i  sebedokonalejší  objev 
spadá  právě  do  sféry  kvantitativního,  rozprostraněného  a  nehybného. 
Skutečnost zastření je dána už samou povahou řeči, která potřebuje k něčemu 
odkazovat,  něco  označovat,  což  vyžaduje  určitou  fixaci  označovaného  – 
ustavení  celého  spektra  předmětů,  o  nichž  se  uvažuje,  mluví  a  s nimiž  se 
zachází, krátce: objektivaci. Řeč je tak podle Bergsona svázána s objektivací 
ve  prospěch  sociálního  života:  „…  slovo  s obrysy  velmi  přesnými,  slovo  
brutální,  které nahromaďuje to, co je stálého, společného a tudíž neosobního 
v dojmech  lidstva,  rozdrcuje,  nebo  aspoň  zakrývá  jemné  a  prchavé  dojmy 
našeho individuálního vědomí.“42 Akcent je položen na obecně srozumitelné a 
snadno disponovatelné na úkor zvláštního a osobního.

Jak Bergson pokračuje, ideje, které nám nejméně náležejí – tedy nejméně 
odrážejí  nás  samé –,  jsou též adekvátně vyjádřitelné slovy.  Za opak těchto 
bychom  mohli  považovat  momenty  hlubokého  osobního  zření,  které  však 
postrádá zřetelnost – alespoň v tom smyslu, že chceme-li je vyslovit (často i 
sobě samým) a tradovat, ztrácíme jinak známou jistotu. Nemusíme však chodit 
tak daleko: stačí pomyslet na nejrůznější city, které – řečeno s Bergsonem – 
samy o sobě žijí vlastním životem a jako takové nejsou předmětem obecných 
srovnání. Zde mimo jiné tkví důležitý význam literatury: ačkoli romanopisec 

41 Tamt. 74.
42 Tamt. 76. (Kurzíva použita Bergsonem.)
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dle  Bergsona  vyjadřuje  elementy  citového  života  opět  slovy,  čímž  vlastně 
zachycuje jen jejich stíny, není to stejné vztahování jako v běžné, objektivující 
mluvě:  literární  promluva  jako  by  živěji  odkazovala  k tomu,  co  se  slova 
domnívají  uchopovat,  jako  by  svou  zvláštní  mocí  umožňovala  paradoxní 
pohyb  od  promluvy  k samotnému  prožívání.  „Dodavše  si  jeho  [tj. 
romanopiscovým] působením odvahu, odstranili jsme na okamžik závoj, který 
jsme vložili  mezi  vědomí a  nás,  a  tak se octnuli  znovu v přítomnosti  sebe 
samých.“43 Literární promluva se sice dotýká i našeho rozlišujícího myšlení, 
ale  zároveň  vytváří  zvláštní  atmosféru,  v níž  se  dotýkáme  toho,  co  je  ne-
rozlišené, ne-věcné, vzhledem k rozumu Jiné, ale tím vůbec ne méně důležité.

Problematičnosti jazyka vůbec, totiž jeho nutně zvěcňující tendence, si je 
vědom  též  Marcel.  Mluví-li  Bergson  o  tendenci  vynášet  duševní  prožitky 
z vnitřku  na  povrch,  vyjadřuje  Marcel  něco  podobného  v souvislosti 
s odlišením  nabytí  (acquisition)  –  tedy  ve  smyslu  nabytí  určitého 
vykazatelného  poznatku  –  či  uchopování  (prendre)  od  jakéhosi  nazření  či 
myšlenkového osvícení (illumination) v této pasáži:

„Je  však  třeba  poukázat  na  nepřekonatelnou  obtíž,  chceme-li 
radikálně  oddělit  nabytí  od  osvícení,  neboť  abychom mohli  osvícení 
přeložit,  musí  se  nevyhnutelně  stát  řečí.  A od  tohoto  momentu,  kdy 
přešlo do věty, mu hrozí jakési oslepnutí a účast na neblahém osudu věty, 
jež  je  nakonec  pronášena  čistě  mechanicky,  aniž  by  v ní  pronášející 
nadále rozpoznával původní smysl. Dobře si všimněme, že přitom nejde 
pouze  o můj  překlad  pro druhého,  ale,  mohu-li  to  tak  říci,  i  pro  mě 
samotného. Vždy tak ve výsledku hrozí, že toto vyjádření jaksi ztvrdne a 
osvícení je překladem překryto a nahrazeno. (…) Vše se odehrává tak, 
jako by původní živoucí zkušenost mohla přežít jen za tu cenu, že se 
redukuje  na  určitý  bod  anebo  se  promění  ve  svůj  vlastní  přelud 
[simulacre]…“44

43 Tamt. 77.
44 „Il  convient  cependent  de  marquer  l´impossibilité  où  nous  sommes  de  dissocier  
radicalement  acquisition  et  illumination,  car  l´illumination  pour  se  transmettre  doit  
inévitablement devenir langage, et à partir du moment où elle est passée dans une phrase, elle  
risque  de s´aveugler  en  quelque sorte elle-même et  de participer  au pénible destin  de la  
phrase  qui  finit  par  être  prononcée  mécaniquement,  sans  que  celui  qui  la  pronace  en  
reconnaisse plus longtemps le sens. Remarquons bien qu´il ne s´agit pas seulement ici d´une  
transmission de moi à autrui mais si j´ose dire de moi à moi-même. Il risque toujours en effet  
d´arriver  ceci,  que  cette  expression  durcie  et  transmissible  recouvre  l´illumination  et  la  
replace.  (…) Tout  semble se  passer  come si  l´expérience  initiale  si  vivante  ne pouvait  se  
survivre qu´à condition de se dégrader à un certain point, ou encore de se muer en son propre  
simulacre… “ MÊ I, 62.
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Přísně  vzato  tak  neexistuje  vědění,  které  by  bylo  pouze  mé,  pouze 
individuální, protože veškeré poznání se dříve či později – má-li být vyslyšeno 
–  vtěluje  do  promluvy,  která  existuje  intersubjektivně.  Na  základě  této 
základní  zkušenosti  pak  nemá  smysl  zkoušet  objektivitu  obcházet,  zvláště 
chceme-li  druhým  cokoli  sdělit,  poněvadž  zkrátka  udržuje  významovou 
platnost a zakládá porozumění – což ještě neznamená, že nemůže existovat 
skrytá  hierarchie  významů  (řečeno  s Marcelem)  nebo  jinak  řečeno  tvořivá 
práce s významy. Zajímavým způsobem to projasňuje Paul Ricoeur, který od 
každé řeči jakožto systému znaků a pravidel odlišuje řeč jako událost – jako 
jedinečný, neopakovatelný akt promluvy, jejž sice nelze chápat mimo kontext 
daného systému, ale současně naň není redukovatelný, protože přináší do světa 
cosi nového: „Naše zkušenost s řečí odkrývá něco z jejího způsobu bytí, jež se 
této [objektivující] redukci zpěčuje.“45 

Jde o to, aby ten, kdo větu pronáší (ve smyslu, o němž mluví Marcel), také 
nahlížel, že ještě než vstoupila do oběhu, byla u jejího zrodu živoucí osobní 
zkušenost.  Filosof  pak  sice  hovoří  v obecných  pojmech,  ale  v Marcelově 
podání je jeho povinností, aby poukazoval za tuto obecnost a aby si byl vědom 
pomocné úlohy pojmů; také proto používá metaforu – protože obrazný opis je 
někdy skutečnosti blíže než abstraktní pojem46.

Marcelova filosofie proto nechce být objektivní – tedy taková, že by se 
obracela  k subjektům,  které  jsou,  jak  říká  Jeanne  Parain-Vial,  vzájemně 
nahraditelné  či  identické47.  Tato  identičnost  přitom trvá v řádu obecného či 
abstraktního poznání: máme-li například pojem trojúhelníku, měli bychom být 
shodně přivedeni k poznání, že součet jeho úhlů je roven dvěma pravým, u 
pravoúhlosti  je  obecným závěrem zase  Pythagorova  věta  atd.  Vysoká  míra 
obecnosti přitom necharakterizuje jen matematiku a logiku, ale i přírodní vědy 

45 Paul Ricoeur, Život, pravda, symbol, Praha: OIKOYMENH, 1993, s. 208. (Hranaté závorky 
použity překladatelem.)
46 V jiném, náboženském kontextu (ale v ne až tak jiném smyslu) si  to uvědomil už raně 
středověký myslitel Dionysios Areopagités, když nad intelektuální či rozumové poznání Boha 
(přesněji řečeno jeho atributů a projevů v kosmu) postavil poznání symbolické či smyslově 
obrazné.  A  to  proto,  že  rozum  může  až  příliš  snadno  podlehnout  zdání,  že  uchopuje 
veškerenstvo a dokonce i  podstatu Boží,  kdežto líčení  Boha,  který miluje nebo se hněvá,  
raduje  se  nebo se  dokonce  opíjí  apod.,  anebo jeho  různá smyslová  zpodobnění  duchovně 
připraveného člověka Bohu více přibližují, protože mu odhalují, čím vším On není – a že je 
tudíž třeba Boha hledat za smyslovými představami i rozumovými pravdami, či lépe řečeno 
nad nimi, v temnotě (chápané nikoli privativně) mystického pohroužení. Netvrdím, že toto je 
případ Marcelův. Přesto bychom mohli říci, že u něho i u dalších duchovních autorů nalézáme 
množství  obrazotvorných  výrazů  na  úkor  pojmové  přesnosti,  protože  jsou  si  vědomi,  jak 
domýšlivý rozum může být ve vztahu ke skutečnosti (ve smyslu réel). 
47 Jeanne Parain-Vial, Gabriel Marcel et les niveaux de l´expérience, Praha: Éditions Seghers, 
1966, 14.
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–  nakolik  se  stále  více  zakládají  na matematickém  modelování  –  a  vědy 
sociální  –  nakolik  chtějí  kvantifikačními  operacemi  docílit  přesných  a 
obecných  výsledků.  Marcel  však  odmítá  stavět  své  myšlení  na  obdobných 
základech, odlišujíc konkrétní filosofii od kvazivědeckých tendencí; nejde mu 
o  obecné  pravdy  ve  zmíněném  smyslu,  ale  mnohem  spíše  o  promýšlení 
určitých zkušeností,  které propojují jednotlivé lidi  jakožto žijící  a jednající, 
milující či trpící. V této sféře se již nedočkáme verifikací, a přesto zde nejde o 
pouhý subjektivismus, neboť máme důvod o druhém předpokládat, „že jako já 
podstoupil  jisté  zkoušky a  že  je  podroben týmž životním zvratům;  že  měl 
dětství a byl milován, že druzí mu byli nakloněni a doufali v něj; a rovněž že je 
mu  souzeno  trpět,  chýlit  se  ke  konci,  zemřít.“48 V tomto  duchu,  při 
projasňování základních existenciálních situací, se rozvíjí Marcelovy úvahy o 
bytí.

48 „…  qu´il  a  traversé  comme  moi  certaines  épreuves,  qu´il  est  soumis  aux  mêmes  
vicissitudes, qu´il a eu une enfance, qu´il a été aimé, que d´autres êtres se sont penchés sur lui  
et on espéré en lui; c´est aussi de penser qu´il est appelé  à souffrir, à décliner, à mourir.“ 
Gabriel Marcel, citováno in: Jeanne Parain-Vial, 14-15. 
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3 Ontologické tajemství

V tomto oddíle se budeme věnovat Marcelovým úvahám o člověku a o bytí. 
V první  kapitole  si  objasníme  základní  lidskou  situaci,  ze  které  Marcel 
vychází:  je  jí  život  v jakémsi  roztříštěném  světě,  který  zoufale  postrádá 
metafyzickou jednotu. Ve druhé kapitole se ukáže, že v takovém světě existuje 
zajisté mnoho technik k všestrannému ovládání jsoucího a mnoho problémů 
k vyřešení, ale spolu s tím se vytrácí smysl pro tajemství, které se ukrývá za 
sférou věcných problémů a není přístupné v jejím rámci. Tak se skrze distinkci 
problému a tajemství dostaneme ve třetí kapitole k tomu, co Marcel nazývá 
ontologickou potřebou, tedy k potřebě člověka participovat na všeobjímajícím 
bytí,  které nelze pojímat v úzu předmětného a problémového, pokud je tím 
nechceme  degradovat  na něco,  čím  samo  není.  A  protože  potřeba  této 
participace  se  úzce  váže  ke  konkrétním momentům zoufalství  a  naděje,  je 
třeba podrobit úvaze i tyto fenomény.

3.1 Rozbitý svět

Své dvousvazkové dílo Le Mystère de l´Être (Tajemství bytí) Marcel uvádí 
kapitolou s názvem Le Monde cassé (Rozbitý svět). Jsou to slova patřící mladé 
ženě  z jedné  Marcelovy  divadelní  hry:  „Ano,  rozbitý  jako  rozbité  hodiny. 
Pružina už nefunguje. Na pohled se nic nezměnilo, vše je na svém místě. Když 
si ale hodiny přiložíme k uchu, neslyšíme nic. Víš, to, co nazýváme světem, 
světem lidí… Jindy musel mít srdce; avšak to srdce přestalo bít.“49 

Jak se však Marcel vzápětí ptá: domnívat se, že svět nemá srdce a kdysi je 
měl – není to mýtus? Zajisté by bylo nerozvážné, kdybychom si představovali 
konkrétní  historickou  epochu,  kdy lidé  souhrnně  a  bezprostředně  prožívali 
jakousi jednotu světu50. Přesto se nám však ukazuje, tvrdí Marcel, že svět je 
sám se sebou ve válce,  že mu dokonce hrozí cosi jako sebevražda – kdysi 
záležitost  pouze  jedince,  nyní  celého  lidského  světa.  Tato  možnost 
sebedestrukce  je  totiž  spojena  s novým  typem  „jednoty“  či  totality,  která 
zrazuje jistou lidskou potřebu, na niž domněle odpovídá; neboť čím více se 
svět  stává  kolektivizovaným,  tím  méně  v něm  nalézáme  opravdové 

49 „Oui, cassé, comme une montre cassée. Le ressort ne fonctionne plus. En apparence, il n´y  
a rien de changé. Tout est bien en place. Mais si on porte la montre à son oreille on n´entend  
plus rien; tu comprends, le monde, ce que nous appelons le monde, le monde des hommes…  
autrefois il devait avoir un coeur, mais on dirait que ce coeur-là a cessé de battre.“ MÊ I., 29.
50 Tamt.
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společenství  (communauté  réelle).  Kolektivizace  jde  podstatně  ruku  v ruce 
s atomizací, jde o dva aspekty procesu devitalizace, a v takovém světě slovo 
„spolu“  ztrácí  svůj  význam  –  jinými  slovy,  intimita  se  stává  něčím 
neuskutečnitelným a zdiskreditovaným51.

Tento  proces  je  podle  Marcela  dokládán  stále  komplexnější  sociální 
organizací života: ta spočívá zejména v tom, že jsou lidé pojímáni primárně 
jako aktéři, jejichž chování by mělo přispět rozvoji určitého celku  (totalité), 
současně odtažitého i donucujícího, ne-li tyranského. V posledku hrozí, že se 
identifikuji s tím, jak jsem tímto celkem registrován; nejde jen o to rozeznat, 
že  tato  kontrolní  moc  nečiní  žádný  rozdíl  mezi  mnou  samým  a  entitou 
vtěsnanou do kancelářských spisů, ale především – a to je zvlášť hrozivé – že 
se  tato  redukce  odráží  ve  způsobu,  jak  jsem si  vědom sebe  sama52.  Jinde 
Marcel mluví o ztotožnění člověka s určitými sociálními funkcemi: „… je tu 
pocit nesnesitelné, tupé nevolnosti ze strany člověka nuceného žít, jako by se 
opravdu  ztotožňoval  se  svými  funkcemi;  a  tento  pocit  nevolnosti  je 
dostatečným důkazem, že se tu do bezbranných myslí musel zakořenit nějaký 
omyl či falešný výklad, k němuž současně přispěl jednak čím dál nelidštější 
sociální  řád,  jednak  stejně  nelidská  filosofie  (která  nejdřív  ten  řád 
předzobrazila  a  pak  se  do  něho  otiskla).“53 Těžko  říci,  jakou  filosofii  má 
Marcel na mysli, lze se však domnívat – i vzhledem k jeho všudypřítomnému 
kritickému  postoji  –,  že  naráží  (na  způsob  Kierkegaarda)  na  Hegelovo 
pozitivní pojetí totality (celku) na úkor konkrétních jednotlivců. Tak či onak, 
ona  nevolnost odkazuje k faktu, že člověk jako by cítil, že toto funkcionální 
(sebe)pojetí  není  správné  a  odkazuje  k jakémusi  zvrácení  světa,  avšak 
současně si je osvojuje a v rostoucí míře žije podle něho.

Člověk  se  před  společností  podobně  jako  před  Bohem ocitá  nahý  a  ve 
strachu, avšak zatímco před pravdivým Bohem se tento strach pojí s úctou a 
posvátnou bázní, před společností nikoli; je zde jen neurčitá obava z anonymní 
byrokracie. A v této atmosféře dle Marcela dochází k opuštění konkrétních a 
tvořivých  činností  ve  jménu  abstraktních,  odosobněných  úkolů:  vytváří  se 
určitý typ rovnosti, ale rovnosti směrem dolů, která je neslučitelná s jakýmkoli 
bratrstvím (fraternité)54.  Právě  toto  vytrácení  bratrských55 vztahů  umožňuje 
sociální  atomizaci  –  stav,  kdy  mezi  jednotlivými  lidmi  vzniká  vzájemné 

51 Tamt. 35-36.
52 Tamt. 36-37.
53 Postavení  ontologického  tajemství  a  jak  se  k němu  konkrétně  přiblížit,  in:  G.  Marcel, 
K filosofii naděje (dále FN), Praha: Vyšehrad, 1971, s. 8.
54 MÊ I, 39.
55 Ve smyslu onoho opravdového společenství, nikoli výlučně mužských vztahů.

[26]



odcizení,  třebaže  je  abstraktně  spojuje  poslušnost  celku.  To však není  vše: 
takový svět je v rostoucí míře oddán moci slov – ale slov, která byla z velké 
části  zbavena  svého  autentického  obsahu,  jak  se  to  ukazuje  na  pojmu 
demokracie, svobody či osoby56. Jestliže se s člověkem nejedná primárně jako 
s nezastupitelnou  existencí,  ale  jako  s abstraktní  úřední  entitou  či  danou 
funkcí, stává se pojem osoby vyprázdněným sloganem.

Marcel pokračuje, že pokud jde o něho samého, uznal by bez váhání, že 
svět je rozbitý esenciálně, tedy již od prvotního Pádu (teologicky vzato); jde 
však o to, že tato celková roztříštěnost se nám jeví zřejměji než kdy předtím, 
zatímco filosofovi minulosti se – na několik výjimek – zpřítomňovala pouze 
v teologické  rovině57.  Tato  distinkce  zřejmě vychází  z představy,  že  třebaže 
lidé  minulých  staletí  –  převážně  křesťané  –  mohli  přijímat  úděl  vyhnanců 
z původního  Ráje,  nepochybovali  o  tom,  že  smysl  pozemské  existence 
pramení  z jakéhosi  stále  přítomného  pouta  k Bohu:  vše,  co  činili,  bylo 
v posledku  vztaženo  k  Bohu,  a  ať  už  takové  pojetí  chápeme  jakkoli 
restriktivně,  zahrnuje  vyšší,  metafyzické  posvěcení  jednání.  Marcel  nechce 
označit nějaký konkrétní čas, kdy se rozbitost  světa rozšířila z teologického 
dogmatu na dimenzi  etickou a metafyzickou;  tuto proměnu musíme chápat 
spíše  jako epochální  lidskou situaci,  která  se  v Nietzscheově  Zarathustrovi  
ohlašuje Smrtí Boha. Člověk je vržen do nové jednoty, nové totality, ale ta už 
mu  neposkytuje  útěchu  a  nutí  ho  plnit  sérii  povinností  bez  hlubšího 
opodstatnění – posvěcení.

3.2 Problém a tajemství

Rozbitý  svět  je  tedy současně  svět  zfunkcionalizovaný:  člověk  se  stává 
méně  účelem  o  sobě,  více  účelem  k něčemu.  V přednášce  Postavení  
ontologického tajemství a jak se k němu konkrétně přiblížit Marcel píše:

„Takový svět je,  řekl bych, na jedné straně přecpaný problémy,  na 
druhé dělá, co může, aby nezbylo místo pro tajemství. Mezi problémem 
a tajemstvím je rozdíl, podle mě zásadní rozdíl, jehož význam za chvíli 
přesně vyložím. Zatím chci jenom upozornit, že vyloučit nebo snažit se 
vyloučit tajemství, to v takovém zfunkcionalizovaném světě znamená, že 
v mezních událostech života – zrození, láska, smrt – přenecháme pole 
známé  psychologické  a  pseudovědecké  kategorii  přirozeného…  Po 
pravdě to není nic jiného než pozůstatek pokleslého racionalismu, pro 

56 MÊ I, 41.
57 Tamt. 42.
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který  příčina  vysvětluje  následek,  totiž  skládá  z něho  počet 
bezezbytku.“58

To  znamená,  že  v takovém  světě  se  zakrývá  veškerá  zvláštnost  a 
jedinečnost,  poněvadž jakýkoli  jev lze převést na známou příčinu.  Události 
jsou pak hodnoceny jako určité pozitivity, což lze – spolu s Heideggerem – 
sledovat  zejména  na  fenoménu  smrti:  ta  je  většinou  chápána jako faktická 
událost, která jednou přijde a již si je třeba do té doby zastřít. Smrti se tak 
obecně nepřiznává jiný než privativní aspekt, třebaže existovali a existují lidé 
či kultury, pro něž smrt znamená rovněž – a především – určitou výzvu celému 
vedení  života,  anebo  most  k  jinému  způsobu  existence:  tedy  tajemství.  Z 
objektivního, funkčního hlediska se smrt jeví „jako vyřazení z provozu, jako 
pád  mezi  nepoužitelné  věci,  jako  čirý  úpadek“59,  a  obdobným  způsobem 
bychom  mohli  pojmout  všechny  události,  které  člověka  vytrhují  z jeho 
odevzdanosti sociální totalitě.

Tímto  se  svět  postupně  stává  proniknutelnějším,  neboť  lze  v posledku 
každé jsoucno dešifrovat  a disponovat  jím: to  je pravý opak postoje,  který 
jsoucnům  ponechává  neproniknutelnou  autonomii.  Viděli  jsme,  že  podle 
Marcela se tento zpředmětňující přístup nevyhýbá ani člověku. To, co Marcel 
nazývá problémem, vyžaduje jasnou distinkci mezi tím, co je ve mně, a tím, co 
přede mnou,  mezi subjektem a objektem poznání60.  V  Essai de philosophie  
concrète  mluví  Marcel  o  tom, co chápeme prostě  jako dané  a  co určitými 
postupy rozumově inventarizujeme: je to vždy příležitost k tomu, abychom si 
vyzkoušeli  svoji  „zdatnost“  (maîtrise)  na  nějaké  věci,  již  pojímáme  jako 
inertní61.  Problém je  tudíž  utvářen  teprve  naší  izolací  od  věci,  k níž 
přistupujeme z různých stran,  abychom ji  adekvátně prohlédli  a  případně – 
neboť tato problematizace se nejjasněji odráží v technizaci světa – plně využili 
k něčemu jinému. Problémem tedy není jsoucno jako takové, ale spíše se jedná 
o  důsledek  zpředmětňujícího  vztahu  ke  jsoucnu  z pozice  analyzujícího 
rozumu.

Čím se však problém, tedy jsoucí ve formě disponovatelného předmětu, liší 
od tajemství? „Tajemství je problém, který zasahuje do vlastních dat, který je 
strhuje  s sebou  a  právě  tím  se  jako  prostý  problém  přesahuje.“62 Jinými 
Marcelovými slovy: problém se stává meta-problémem. Jak ale těmto temným 
vyjádřením  rozumět?  Charles  Widmer  v nich  vidí  zdůraznění  toho,  že 

58 FN, 9.
59 FN, 8.
60 Widmer, 146.
61 Essai, 110.
62 FN, 15.
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tajemství je určitou negací distinkce ve mně a přede mnou63. Neboť jestliže je 
tu problém pouze pro poznávajícího, znamená zásah do vlastních dat zapojení 
samotného poznávajícího subjektu do tohoto problému, do jeho otázky – a 
náhle už nestojí vně jako pozorovatel, nýbrž zahrnuje do procesu i svou vlastní 
existenci. Tajemství není věc přede mnou, protože se nedává jako uchopitelný 
předmět,  ale  stejně tak není  pouze  ve mně  jakožto vědomém subjektu: obě 
představy implikují  určitou průhlednost – buď věci,  anebo vědomí –,  která 
tajemství z definice odporuje.

Zde  Marcel  zapojuje  pojem  první a  druhé  reflexe,  tedy  obecně  dvojího 
způsobu,  jak  se  k fenoménům  myšlenkově  vztahujeme.  „Hrubě  řečeno, 
zatímco první reflexe směřuje k rozpuštění původně přítomné jednoty, druhá 
reflexe  je  esenciálně  znovu-nabývající  [récupératrice]…“64 V první  reflexi 
bereme jsoucna analyticky,  rozebíráme je,  což  je  především pozice  vědy a 
technického  zasahování  do  světa.  Spolu  s Karlem  Jaspersem  zde  můžeme 
znovu odkázat k pojmu vědomí vůbec, do něhož skutečnost vstupuje vždy jen 
rozštěpená a ve formě přizpůsobené tomuto vědomí (tedy ne sama o sobě); 
s Martinem  Buberem  lze  v podobném  smyslu  hovořit  o  sféře  předmětné 
zkušenosti,  o sféře  Ono,  v níž se koncentrujeme pouze na dílčí  vlastnosti  a 
aspekty jsoucen (většinou s určitým záměrem), nikoli na jsoucna samotná. U 
obou myslitelů platí, že tyto objektivující tendence – ostatně neoddělitelné od 
lidské zkušenosti,  tedy ne špatné samy o sobě – lze přesáhnout k hlubšímu 
nazírání skutečnosti, a stejně tak je tomu u Marcela, když zavádí pojem druhé 
reflexe.

Marcel tuto problematiku osvětluje na několika příkladech, vezměme si ale 
téma těla, kterému se věnuje na více místech. První reflexe tíhne k tomu, že 
trhá jemné pouto mezi mnou a mým tělem: subjekt své tělo pojímá jako jedno 
mezi mnohými a zaujímá vůči němu podstatný distanc; naproti  tomu druhá 
reflexe  odmítá  toto  odlišení  uznat  za  konečné65,  vycházejíc  z jakési 
existenciální nerozlišenosti66. Postupujeme-li v kontextu tradiční logiky věci, 
která zůstává věrná distinkci mezi subjektem a predikátem, je podle Marcela 

63 Widmer, 148.
64 „Disons tout à fait en gros qu´au lieu que la réflexion primaire tend à dissoudre l´unité qui  
lui est d´abord présentée, la réflexion seconde est essentiellement récupératrice…“ MÊ I, 97-
98.
65 Přívlastek „konečné“ je zde důležitý: druhá reflexe nechce toto odlišení zcela zamítnout, 
protože  mé  tělo  je  zcela  jistě  i  jedním  z mnoha  těl  a  jako  takové  je  předmětem  např. 
fyziologického pozorování a zkoumání. Výsledky první reflexe nemusí být nesprávné a beze 
smyslu, jen je třeba připustit, že ani ve svém maximálním souhrnu nevyčerpávají myšlenkový 
celek, tedy veškerou reflexi. 
66 MÊ I, 107-108.
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tělo  buď predikátem duše (či  naopak),  anebo jde o dvě odlišné věci,  mezi 
nimiž existuje abstraktně vyjádřitelný vztah. S oběma se nakládá jako s věcmi 
a ty se posléze stávají pojmy, které jsou striktně definovány. Jestliže nicméně 
reflektujeme, co zahrnuje mé vlastní tělo, musíme toto pojetí zamítnout67. Mé 
tělo je totiž skutečně mým jen potud, pokud mezi nás nestavím odstup, ale 
nahlížím, že jsem svým tělem; mluvím-li o svém těle, mluvím v jistém smyslu 
o sobě68. Pokud poznávající subjekt nastoluje dualitu těla a já, zříká se podle 
Marcela  existence  a  nakládá  se  sebou,  jako  by  nebyl:  oproti  ideálnímu 
„existenciální odkazuje nevyhnutelně k tělesnému bytí, tj. ke skutečnosti  bytí  
na  světě“69.  Existenciální  či  konkrétní  filosofie  pak  „vzniká  okolo  určité 
danosti,  která  reflexí  sebe nejenže se nestane sama o sobě průhlednou,  ale 
proměňuje se tak, že vzniká zřetelně obava ne snad z rozporu, ale z radikálního 
tajemství,  které  vyústí  v antinomii  pokaždé,  když se je  diskursivní  myšlení 
snaží omezit či – chcete-li – problematizovat“70. Tato danost, jíž je mé vlastní 
tělo  (Marcel  zde  užívá  složitějšího  pojmu  vtělené  bytí),  se  nezprůhledňuje 
sama o sobě, protože pak by šlo jen o jistý myšlenkový derivát, ne tělo jako 
takové. A antinomie je výsledkem právě oné tradiční tendence udržovat odstup 
mezi  já  a  tělem,  neboť  ve  skutečnosti  není  já  bez  těla,  přesněji  řečeno  je 
tělesností konstituováno a proniknuto – a na jejím základě se podstatně odvíjí 
jeho  orientace  ve  světě,  vystupujícího  v médiu  smyslového  (a  nikoli 
abstraktně-duchovního), jak ukázal Maurice Merleau–Ponty.

Podobným způsobem lze přistoupit k nejrůznějším situacím a fenoménům, 
ať už je  to  setkání  s druhým, umělecká zkušenost nebo láska.  I  tady může 
myšlení rozkládat na prvky a určovat zřetelné příčiny71. Nicméně ve smyslu 
toho,  co  bylo  v prvním  oddílu  práce  řečeno  o  Bergsonově  filosofii,  zde 
narážíme spíše na povrchovou skutečnost, která má sice tu výhodu, že ji lze 
převést  do  obecné  roviny  jazyka,  ale  zastírá  hlubší,  vnitřnější  skutečnost 
prožitku.

O druhé reflexi Marcel hovoří také jako o usebrání (récueillement), což je 
termín vyvolávající  tradičnější  konotace:  pohroužení,  soustředění,  meditace. 

67 Tamt. 109.
68 Tamt. 116.
69 Vtělené bytí  jakožto ústřední bod metafyzické reflexe,  in:  G. Marcel,  Od názoru k víře,  
Praha: Vyšehrad, 2004, s. 39-40.
70 Tamt. 43-44.
71 Kupříkladu setkání s sebou podle Marcela nese problém – lze určovat příčiny toho, že jsem 
někoho právě zde a teď potkal -, ale jeho řešení není tím, oč tu opravdu běží. Řekneme-li 
třeba, že jde o souhru okolností, okamžitě „se hluboko ve mně proti tomu cosi vzbouří jako 
proti prázdné formuli, jako proti neúčinnému popření čehosi, k čemu sám nejhlubší střed mé 
bytosti říká ano“. FN, 17.
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Nejde sice o mystický akt, neboť neopouštíme sféru myšlení, ale něco z tohoto 
aktu  si  usebrání  podržuje:  „Samou podstatou  je  to  čin,  kterým sama sebe 
znovu uchopuji  jako jednotu:  naznačuje  to  sám výraz,  jenže  já  se  v tomto 
opětném  uchopení,  v tomto  sebezmocnění  zároveň  jaksi  podvoluji, 
odevzdávám.“72 V určitém smyslu zasahuje druhá reflexe už při porozumění 
tomu, že se čin stává odevzdáním73, protože tato skutečnost není analytickým 
myšlením – které prvnímu přisuzuje aktivitu a druhému pasivitu – uchopitelná. 
„Tady se… ocitáme před paradoxem, totiž právě před tajemstvím, že ono já, 
do něhož se obracím, přestává tím okamžikem patřit sobě samému.“74 To jsou 
v kontextu Marcelovy filosofie poměrně klíčová slova; Marcel navíc vzápětí 
cituje  sv.  Pavla  („Nepatříte  sobě  samým“),  takže  se  může  zdát,  že  se  tu 
přesouváme na teologickou půdu. Marcel také přiznává, že pojem tajemství 
může  mnohým  evokovat  tajemství  zjevená;  sám  ostatně  konvertoval  ke 
katolicismu.  Jako  filosof  ale  trvá  na  přísném  rozlišení  přirozeného  a 
nadpřirozeného75, tj. tajemství spadajícího do oblasti obecně lidské zkušenosti 
a tajemství zjeveného (jako Vtělení a Vykoupení), k němuž se nelze povznést 
na základě myšlení76. Taková vyjádření, jako že já přestává patřit sobě samému 
a že se čemusi podvoluje a odevzdává,  ovšem vycházejíc z vlastní aktivity, 
nesmíme tedy chápat  výlučně  nábožensky:  pokud smíme hovořit  o  obecně 
lidské  zkušenosti,  znamená  to,  že  je  tu  přítomna  jakási  před-náboženská 
(nikoli  nadpřirozená)  skutečnost,  která  člověka přesahuje,  aniž  by mu byla 
vnější.

72 FN, 19.
73 Což znamená, že k uchopení smyslu druhé reflexe je paradoxně zapotřebí jejího provedení. 
Není to však tolik paradoxní, pokud si uvědomíme, že výkonu druhé reflexe jsme schopni, 
aniž  bychom to zprvu výslovně věděli  –  aniž  by byla tematizovaná.  Když  se tímto před-
výslovným  způsobem  obrátíme  k samotnému  pojmu  druhé  reflexe,  stane  se  odkrytou  a 
výslovnou, takže zřetelněji nahlédneme její smysl.
74 Tamt. 20.
75 Je  potřeba  upřesnit,  že  v této  souvislosti  Marcel  používá  slova  „přirozený“  v jiném 
významu než při kritice „kategorie přirozeného“: nyní jím odkazuje k lidské zkušenosti jako 
takové, nezávislé na zázracích a božských epifaniích, tedy ke zkušenosti s  tímto pozemským 
světem.
76 Tamt. 40.
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3.3 Člověk a bytí

Řekli  jsme,  že  současný  svět  je  podle  Marcela  charakterizován  jednak 
rostoucí  funkcionalizací,  jednak  akcentem  položeným  na  problematizaci  – 
objektivaci  –  jsoucího.  To  má  svůj  vážný  důsledek:  „Ontologická  potřeba, 
potřeba  bytí,  slábne  v takovém světě  v přesném poměru  k tomu,  jak  se  na 
jedné straně rozpadá osobnost, na druhé jak triumfuje kategorie přirozeného a 
jak následkem toho odumírá schopnost, kterou bychom nejspíš mohli nazvat 
schopností úžasu; v našem jazyce nemáme přesný ekvivalent výrazů wunder a 
wonder, které umožňují, aby mezi pojmy úžas a zázrak vznikl jakýsi živoucí 
koloběh.“77

Marcel zde hovoří o  bytí, ale hned na úvod je nutné říci, že se nevěnuje 
spekulativní  metafyzice,  tak  jak  můžeme  její  tradici  sledovat  od  Aristotela 
napříč scholastikou až k současným směrům, jako je například novotomismus. 
Abychom  mohli  lépe  nahlédnout,  v čem  tkví  tato  ontologická  potřeba 
(exigence ontologique), musíme se podívat na to, jak lze vůbec klást otázku po 
bytí – jak jí lze vtisknout inteligibilní smysl78.

3.3.1 Otázka po bytí

V přednášce  Qu´est-ce  que  l´être? (Co  je  to  bytí?) Marcel  říká,  že 
následující  zkoumání  musí  vycházet  z určité  žité  plnosti  (plénitude  vécue), 
která ale v žádném případě není prostě jen mou zkušeností79. Nehledáme žádný 
fakt  ani  formu  v tradičním  smyslu,  ale  spíše  jakousi  strukturu,  kterou 
nepojímáme zvenčí jako objekt, ale zevnitř: z této pozice musíme poznat, že 
nakolik  jsme  pozemské,  konečné  bytosti,  identifikace  zvnějšku  je  nám 
nedostupná80. Už tím je vytyčeno, že racionalistická metafyzika, spočívající v 
odstupu a „implantaci“ rozumových kategorií do jsoucího, není Marcelovým 
filosofickým projektem, ale spíše předmětem kritiky. 

Jak je to ale tedy s označením a určením toho, co hledáme? Zeptám-li se na 
procházce svého společníka, co je například tato květina přede mnou, může mi 
být řečeno její druhové jméno, načež se lze ptát po dalších charakteristikách. I 
když  se  však  dozvím spoustu  věcí,  odpověď není  vyčerpávající  a  v jistém 
smyslu  se  stává  únikem –  neboť  ponechává  zcela  stranou  singularitu  této 
konkrétní květiny. Jako bych se snad původně ptal, na co jiného vždy může být 

77 Tamt. 9.
78 Le Mystère de l´Être, livre II (MÊ II), 9.
79 Tamt. 12.
80 Tamt. 15.
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tato  květina  sama  o  sobě  redukována81.  V tomto  řádu  otázek  a  odpovědí 
(určení)  tomu  však  ani  nemůže  být  jinak,  vždy  se  jedná  o  něco 
označovatelného, o udání konvenčního jména; přestože jsoucno samo o sobě 
se nám tím nedává, lze je pod tímto označením reprezentovat. „Tímto se však 
posouváme mimo sféru bytí jako takového a vše, co se naučíme, můžeme o 
květině říct pouze tak, že opomíjíme právě singularitu jejího bytí – tu, která mi 
skočila před oči, nebo jinými slovy: která mě oslovila.“82 

Jsoucna tak označujeme a odkazujeme k nim; pokud jde ale o strukturu, 
kterou hledáme, a to zevnitř jí samé, ocitáme se před neoznačitelným: není ani 
tím,  ani  oním83.  „Bytí  je  to,  co odolá – nebo bylo by to,  co  by odolalo  – 
vyčerpávající  analýze  všech  veličin  daných  zkušeností,  když  bychom  je 
postupně  redukovali  na  prvky  pokud  možno  zbavené  vlastní  skutečné  či 
významové hodnoty.“84 Tuto analýzu lze přitom provést u jakéhokoli jsoucna 
(například oné květiny, kde jde samozřejmě jít mnohem dál, k molekulárním a 
genetickým základům), jak se dává určitému typu zkušenosti.  A tudíž proti 
všemu partikulárnímu, co v dané zkušenosti uchopujeme, zůstává cosi, co je 
přísně necharakterizovatelné (incaractérisable) – a tudíž, jak doplňuje Étienne 
Gilson,  i  nevlastnitelné  (impossedable)  a  nepřenositelné  (intransmissible) 
dialektickou cestou tázání a odpovídání85. 

To však podle Marcela neimplikuje agnostickou pozici – „otázka se nebude 
klást“  –  a  Gilson  to  dále  komentuje  tím,  že  necharakterizovatelné  nelze 
ztotožnit  s nepoznatelným  a  že  negace  (necharakterizovatelné, 
nereprezentovatelné,  nevlastnitelné)  na  sebe  bere  formu  afirmace:  bytí  je  
nereprezentovatelné atd. Tak lze nahlédnout, že „může existovat ontologická 
zkušenost,  neredukovatelná  na  užití  reprezentace;  s bytím,  jež  nemůže  být 
pozorováno ani vyčerpáno, se lze ve výsledku setkat  ve jsoucnech, a tak zde 
vyvstává plnost natolik odlišná od uspokojení touhy, jako je setkání odlišné od 

81 Tamt. 16.
82 „Mais par là nous glissons hors de la région de l´être proprement dit, et tout ce que nous  
apprendrons c´est ce qu´on peut dire de la fleur en omettant justament la singularité de son  
être, celle qui m´a sauté aux yeux, ou en un autre langage qui m´a parlé.“ Tamt. 17.
 L´être zde i jinde překládám jako „bytí“, ale dalo by se samozřejmě překládat i jako „jsoucno“ 
(či „bytost“) – obojí je substantivované être, „být“. Jako „bytí“ překládám vzhledem k celkové 
intenci Marcelových přednášek, kdy se neptá, co je nějaké jsoucno, ani nehovoří o potřebě 
jsoucna, ale v obou případech míní spíše bytí jako takové. Jak je ale patrno, v této citované 
pasáži je slovo „bytí“ vlastně zdůrazněním slova „jsoucno“: posouváme se mimo sféru bytí,  
protože opomíjíme jsoucno samo o sobě – tedy nakolik se účastní bytí a není pouhou věcí.
83 Tamt. 18.
84 FN, 10.
85 Étienne Gilson,  Existentialisme chrétien: Gabriel Marcel,  Paris: Librairie Plon, 1947, s. 
157-158.
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předmětného  poznání“86.  To  znamená  dvě  věci:  že  bytí  se  neodkrývá 
rozumovým poznáním, ale v médiu setkání (které teprve může být rozumem 
projasněno),  a  že z čistě  racionální  perspektivy (nebo též perspektivy první 
reflexe)  jde  o  bezobsažný  pojem –  tak  jednoduchý,  že  nicotný.  Co jiného 
bychom  také  v této  perspektivě  mohli  ze  jsoucna  získat,  když  vyloučíme 
všechny analyzované veličiny dané zkušeností?

Vyjdeme-li  z této racionální  perspektivy,  avšak ukotvené v metafyzickém 
myšlení,  nabízí  se ztotožnění bytí  s aktem existence87:  když Étienne Gilson 
mluví o Tomáši Akvinském, identifikuje podle Marcela jsoucí s tím, co má 
existenci. Ontologie založená na podstatách (esencích) uchopených pojmy a 
formulovaných jejich definicemi směřuje k aktu existence, který není pojmově 
uchopitelný,  je  však  označován  aktem soudu;  samotný  soud  pak  dosahuje 
pravdy,  neboť skrze  podstaty dosahuje existenčních  aktů88.  K tomu Charles 
Widmer říká,  že jsme tak přivedeni  k univokálnímu bytí,  které v závěru po 
sobě  jdoucích  zobecnění  chápeme  jako  nejuniverzálnější  určení  obsahující 
virtuálně všechny diference, tedy jako nejprázdnější abstrakci89. Marcel podle 
něho tento princip nepovažuje za obecný způsob autentického vztahování se 
k bytí:  přiznávajíc nesnáze při  uvažování vztahu mezi bytím a existováním, 
zříká  se  Marcel  racionální  reflexe  metafyziky bytí  a  nalézá  určité  řešení  v 
„uchopení“ bytí jakožto tajemství, jako skryté přítomnosti poznané skrze vyšší 
roviny zkušenosti90.

3.3.2 Ontologická potřeba

Marcel  se dále  ptá,  mohu-li  sám sebe zakoušet  jako jsoucího (étant)  ve 
smyslu,  který  se  nepřekrývá  s uchopením  sebe  sama  jakožto  existujícího 
(existant).  Odpověď zní:  pohroužím-li  se  do  svého nitra,  tuším skutečnost, 
která jako by mě zakládala a ke které se takto přibližuji, aniž bych se s ní mohl 
plně shodovat; mezi mnou a mým bytím zůstává interval, jejž mohu zkrátit, ale 
ne zrušit91. K afirmaci „já jsem“ je tak třeba přistupovat s opatrností: neměla 
by  být  dle  Marcela  pronášena  domýšlivě,  ale  s pokorou,  bázní  a  současně 

86 „… il peut y avoir une expérience ontologique, irreductible à la représentation comme à la  
jouissance; en effet, l´être qui ne peut être ni observé ni épuisé, peut être  rencontré dans les  
êtres, et c´est alors la plénitude aussi profondément différente de la satisfaction du désir que  
la rencontre est différente de la connaissance objective.“ Gilson, 158-159.
87 Existence zde myšlena nikoli ve smyslu uvedeném v první části práce – jak s ním pracuje 
moderní existenciální filosofie -, ale prostě jako fakt, že něco je ve světě.
88 MÊ II, 25.
89 Widmer, 141-142.
90 Widmer, 142-143.
91 MÊ II, 33.
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úžasem: „S pokorou, neboť nakonec mi toto bytí – jak to uvidíme stále jasněji 
– může mít jedině darováno; a je velikou iluzí si myslet, že si je uděluji sám. 
S bázní, neboť si nemohu být zcela jistý, zda je v mé moci být tohoto daru 
hoden, takže jej mohu ztratit, pokud se nedostaví milost. Konečně s úžasem, 
protože tento dar s sebou přináší poznání, protože on je poznání.“92

U Marcela stále nalézáme akcent položený na tuto „limitovanost“ subjektu, 
kterou  však  nechápe  negativně,  nýbrž  tak,  že  člověk  může  doufat  v Jiné. 
Pokud by byl plně významotvorným subjektem, byl by ochuzen právě o tuto 
jinakost  –  tedy  o  něco,  co  nepřichází  z jeho  myšlení.  Čím  více  tedy  má 
existence vykazuje inkluzivní povahu, tím více se interval oddělující ji od bytí 
zmenšuje  –  tím více  jsem.  A naopak  v jistém smyslu  jsem tím méně,  čím 
exkluzivněji  jsem  to  Já,  kdo  existuje,  a  tedy  čím  silnější  je  můj 
egocentrismus93.  Inkluzivitu  zde  přitom  můžeme  chápat  jako  schopnost 
člověka otevírat se světu, přesněji řečeno jsoucnům jako takovým, a poznávat 
jiné jakožto jiné, exkluzitivu jako postoj, podle něhož mi jsoucna nemají co 
dát (existenciálně či duchovně vzato, samozřejmě ne pragmaticky a věcně) a 
skutečná inspirace je iluzí.

V podobném  smyslu  hovoří  Marcel  o  tom,  že  filosofie,  která  vychází 
z cogita  – z nezapojení  (non-insertion)  jakožto  aktu  –,  riskuje,  že  se  nikdy 
nesetká  s bytím.  Je  naproti  tomu  třeba  vyjít  z počáteční  danosti  vtělení 
(incarnation),  kterou  na  rozdíl  od  cogita,  které  si  činí  nárok  na  svou 
průhlednost, určuje „neprůhlednost vyvstávající z toho, jak se vkládám mezi Já 
a jiné“94.  Abych tedy jiné jsoucno nechal skutečně mluvit,  aby bylo možné 
skutečné setkání, nemohu vycházet z centra čistého myšlení, které si zjednává 
ve věcech jasno a tím ruší jejich jinakost. Můžeme říci, že něco podobného 
vyjadřuje Emmanuel Levinas v knize  Totalita a nekonečno, podle něhož celá 

92 „De l´humilité, dis-je, car après tout cet être, nous le verrons de plus en plus clairement, ne  
peut que nous être accordé, c´est une grossière illusion de croire que je puis me le conférer à  
moi-même; de la crainte, car je ne puis même pas être tout à fait sûr qu´il ne soit pas, hélas,  
en mon pouvoir de me rendre indigne de ce don au point d´être condamné à le perdre si la  
grace ne vient pas à mon aide; de l´emerveillement enfin, parce que ce don porte avec soi la  
lumière, parce qu´il est lumière.“ Tamt. 34.
Lumière zde překládám jako „poznání“, ale právě tak bychom je mohli překládat jako „světlo“ 
anebo „osvícení“, které spájí oba aspekty (poznání i světlo) dohromady. Tuto paralelu je třeba 
mít  na vědomí,  protože Marcel  tu  nemá na mysli  prakticko-racionální  či  vědecké poznání 
(třebaže i to vyžaduje jisté světlo, ale už bychom nejspíš neřekli osvícení), ale spíše vnuknutí, 
inspiraci, jakési celostní nazření – snad na způsob Bergsonovy intuice.
93 Tamt. 35-36.
„Egocentrismus“ se zde nekryje s klasickým psychologickým termínem, nicméně ten by od 
zde užitého filosofického významu mohl být odvozen: exkluzivita zakládá egocentrický vztah 
k celku jsoucího, k veškerému světu, a proto zahrnuje i egocentrický vztah k druhým lidem.
94 „… l´opacité venant de ce que le moi s´interpose entre le Je et l´autre.“ Essai, 104.
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západní filosofie směřuje k rušení této jinakosti: „Není to tudíž vztah k jinému 
jako  takovému,  ale  redukce  Jiného  na  Stejné.  (…)  Tematizace  a 
konceptualizace,  které  jsou  mimochodem  neoddělitelné,  neznamenají  mír 
s Jiným, nýbrž potlačení nebo přivlastnění jiného.“95

Jen tak můžeme rozumět tomu, že mé bytí je mi darem – neboť kdybych 
byl již završenou, permanentně si průhlednou existencí, nic podstatného by mě 
obohatit nemohlo. Podle Marcela ale člověk nedosahuje jednou provždy této 
existenciální  plnosti  (plénitude),  spíše  k ní  směřuje,  aniž  by  ji  mohl  mít; 
potřebu  bytí  je  třeba  chápat  jako  výzvu96.  Plnost  pak  Marcel  považuje  za 
klíčový  pojem,  pokud  jej  nespojujeme  s jakousi  kvantitativní  totalitou97: 
„Plnost,  která stojí  proti  vnitřní prázdnotě funkcionalizovaného světa  stejně 
jako proti tíživé jednotvárnosti společnosti, v níž se bytosti jeví stále více jako 
vzorky, jež jsou od sebe navzájem stále hůře rozeznatelné.“98 Potřebu bytí tak 
vlastně  nelze  oddělit  od  potřeby  jakési  obnovené,  autentické  komunikace, 
v níž druzí vystupují skutečně jako osoby, a nikoli jako funkce či „vzorky“. 
Obdobně  je  tomu  u  Karla  Jasperse,  který  za  nezbytnou  součást  vlastního 
existenciálního  uskutečňování  považuje  právě  moment  existenciální 
komunikace,  tedy  setkání  dvou  osob  naplněné  opravdovou  přítomností. 
Potřeba  této  komunikace  je  přitom  svázána  s běžnou  zkušeností 
neautentických vztahů, plných přetvářky a účelového zacházení s druhými, a 
je motivována potřebou osobního duchovního růstu – což platí i obráceně99.

95 Emanuel Lévinas, Totalita a nekonečno, Praha: OIKOYMENH, 1997, s. 31.
Je pravda, že Lévinas zde hovoří pejorativně o ontologii jakožto „rozumění jsoucímu“, čímž 
zkoumání  bytí  –  tak  jak  vystupuje  v převážné  tradici  západního  myšlení  –  identifikuje 
s racionálním  uchopováním.  Nemyslím,  že  by  to  znemožňovalo  určitou  paralelu  mezi 
Lévinasem a Marcelem: způsob, jakým Marcel přemýšlí o bytí, je vzdálený racionalistické 
ontologii,  které  Lévinas  přičítá  „neutralizaci“  čili  zastírání  Jiného.  Oba myslitelé  přisuzují  
zásadní význam autonomii Jiného jakožto ne-uchopitelného a oba také osobně mají religiózní 
zkušenost, pro niž je tím absolutně Jiným Bůh. 
96 MÊ II, 39.
97 Marcel  obecně nabádá k obezřetnosti  před prostorově zatíženými  reprezentacemi,  které 
jsou svázány s první, předmětnou reflexí. Druhá reflexe je tak důležitá,  protože jde za ně; 
pomocí Heideggerovy terminologie bychom mohli říci, že v prvém případě myslíme stále ve 
věcných  kategoriích,  kdežto  v druhém  uvažujeme  existenciální  „kategorie“  či  strukturní 
momenty  –  existenciály.  Ostatně,  jak  Marcel  doplňuje  (MÊ  II,  48),  plnost  či  naplnění 
(accomplissement) nemají v pojednávaném kontextu žádný význam z pohledu objektivního či 
pouze deskriptivního poznání.
98 „Une  plénitude  qui  s´oppose  au  vide  interne  d´un  monde  fonctionnalisé  ainsi  qu´à  l
´accablante monotonie d´une société où les êtres se présentent de plus en plus comme de  
simples specimens de moins en moins discernables les uns des autres.“ Tamt. 44.
99 K tomu viz M. Dufrenne a P. Ricoeur v knize Karl Jaspers et la philosophie de l´existence, 
kap. „La Communication“, Rouen: Seuil, 1947.
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Tím se samozřejmě pořád nedozvídáme, co je bytí, a ani se to od Marcela 
nedozvíme.  Říci,  že  je  plnost,  není  definice,  ale  spíše  sugestivní  opis 
vymezující vůči žité neúplnosti či roztříštěnosti ve zfunkcionalizovaném světě; 
říci, že mezi mnou a bytím je trvalý interval, neznamená separaci, ale opis pro 
skutečnost, že je mi zastřeno a že je odkrývám, nikoli mám. Takové myšlenky 
si zjevně žádají jistou otevřenost čtenáře k přijetí významů, které nejsou ihned 
zřejmé, jistou vůli k účasti, jak bylo řečeno v prvním oddílu práce. Bytí, tvrdí 
Marcel,  je naprosto neoddělitelné od potřeby bytí,  a zahrnuje proto určitou 
hodnotu100 –  zaujetí  určitého  vnitřního  postoje,  který  se  nedokáže  spokojit 
s tísnivým stavem věcí. A to je pojetí ne nepodobné Patočkovým úvahám o 
metafyzice  v Negativním  platonismu,  kde  čteme,  že  k transcendentní 
skutečnosti  se  už  nemůžeme  přibližovat  v předmětných  kategoriích,  jak  to 
činila tradiční metafyzika, jako k nějaké (pouze vyšší) pozitivitě, ale musíme 
se  k ní  postavit  v její  ne-danosti  a  z perspektivy  naší  osobní  dějinnosti. 
Vystupuje  jako  Idea,  která  se  dává  naší  svobodě  a  která  „není  předmětem 
kontemplace,  poněvadž  není  vůbec  předmětem;  je  nezbytná  k pochopení 
lidského života, jeho zkušenosti o svobodě, jeho vnitřní historičnosti; ukazuje 
se  a  osvědčuje  jako  stálý  apel  k překročení  pouhé  dané  předmětnosti  a 
věcnosti, jehož vnějším překladem je lidská tvorba nového a stále opakované 
úsilí vybřednout z úpadku, k němuž nás odsuzuje setkávání v pouze daném“101.

3.3.3 Zoufalství a naděje

Vyjděme z toho, že pod bytím si lze evokovat jistou žitou plnost: pak je 
zřejmé, že skutečně ne každý se k němu přibližuje, možná právě naopak. Je 
jisté, že každá jsoucí bytost má rovnoměrně existenci, představující fakt, ale 
účast na bytí pak možná označuje spíše duchovní stav či směr této existence. 
Účast na něm je blízká prožívání jistého životního smyslu: „Nemá-li všechno 
být  jen  hra  posloupných  a  spolu  nesouvisících  zdání…,  nebo  řečeno 
se Shakespearem, jen příběh vyprávěný bláznem, musí existovat – nebo mělo 
by existovat – nějaké bytí…“102 Vidíme, že bytí není fakt ve smyslu toho, co 
můžeme  bezprostředně  vnímat  nebo  i  chápat,  ale  váže  se  k němu  tento 
požadavek smyslu, pramenící z nitra existence, která je ve společnosti až příliš 
konfrontována  s nesmyslem;  proto  má  v této  souvislosti  takový  význam 
myšlenka rozbitého světa.

100 MÊ II, 62.
101 Jan Patočka, Negativní platonismus, Praha: Československý spisovatel, 1990, s. 56-57.
102 FN, 10.
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Podle  Marcela  je  třeba  položit  důraz  na  moment  zoufalství,  protože  se 
fakticky  dotýká  bytí:  je  to  zoufání  nad  celkovou  skutečností,  kdy  „realita 
v sobě neobsahuje nic, pro co bych jí mohl otevřít kredit; žádnou záruku“103. 
Z konkrétního  rozkladu  či  utrpení  člověk  usuzuje  na  povahu  světa  jako 
takového,  ovšem  nikoli  z pozice  distancovaného  myšlení,  ale  z prožité 
zkušenosti,  která  mu  nedovoluje  myslet  jinak.  Filosoficky  bychom takový 
postoj  neměli  vykládat  prostě  jako  špatnou  chvilku  nebo  neoprávněný 
pesimismus, neboť se zdá, že se v něm obráží cosi klíčového: „Ve zmíněných 
okamžicích mi připadá, že jsem náhle odhodil či protrhl závoj povzbudivých 
iluzí, které mi život zakrývaly a s jejichž pomocí jsem se snažil vytvořit si 
snesitelnou  existenci.“104 Výsledkem  může  být  sebevražda  nebo  naprostá 
duchovní abdikace. Je však možné, ptá se Marcel, čelit této „tragické hodině“, 
aniž by tím člověk propadl nějakému klamu? 

Poučná  může  být  v tomto  směru  Kierkegaardova  analýza  zoufalství 
v Nemoci k smrti. Zoufalou je jednak existence, která se chce stát bezmeznou – 
metafyzicky  nezávislou,  jednak  existence,  která  je  naopak  ostatními  zcela 
„odbroušena“ – ztrácí sebe sama pro zájmy druhých; důležité je, že tak či onak 
je  to  existence  upsaná  světskosti,  která  ztrácí  své  já  před  Bohem105.  Tomu 
zhruba odpovídá druhé rozlišení, kdy je zoufalství plodem buďto abstraktní 
možnosti  (možné  je  vše  –  chybí  mez),  anebo  absence  možnosti. 
Nejrozšířenější  formou  zoufalství  je  podle  Kierkegaarda  nevědomost 
zoufalství, kdy si lidská existence neuvědomuje sebe sama jakožto duchovní 
skutečnost;  vyšší formou je pak vědomé zoufalství nad nějakou pozemskou 
ztrátou, utrpení, které ovšem nevychází přísně vzato zevnitř, ale zvenčí. Ještě 
vyšší  formu  představuje  zoufalství  nad  sebou  samým,  kdy  si  člověk 
uvědomuje, že brát pozemské věci tak vážně je slabost – zoufá si nad tím, že 
ztratil  sebe sama, ale  nedokáže se otevřít,  naopak se uzavírá do sebe:  „Do 
kostela chodí zřídkakdy; zdá se mu, že většina farářů ani neví, o čem mluví. 
Výjimkou  je  mu  jediný  farář,  o  němž  připouští,  že  ví,  o  čem  mluví,  ale 
z jakéhosi důvodu ho nechce slyšet kázat; bojí se totiž, aby ho to nezavedlo 
příliš daleko.“106 Pro tuto formu zoufalství je charakteristická potřeba samoty: 
člověk nechce být s druhými, protože už toho není schopen, ale zároveň je to 
sžíravý stav. Zoufalství se může stát až zoufalým chtěním být sám sebou: „Já 
zoufale  hledá  uspokojení  v tom,  že  se  dělá  samo  sebou…  chce  se  samo-

103 Tamt. 23.
104 G. Marcel, Přítomnost a nesmrtelnost (PN), Praha: Mladá fronta, 1998, s. 89.
105 Søren Kierkegaard,  Bázeň a chvění; Nemoc k smrti,  Praha: Svoboda-Libertas, 1993, s. 
142.
106 Tamt. 167-168.
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zasloužit  o  básnický,  mistrovský  obraz,  který  ze  sebe  vytváří,  ale  jeho 
autoportrét  je  záhada;  v okamžiku,  kdy  se  zdá  dokonalý,  může  se  úplně 
náhodou proměnit v pouhé nic.“107 Člověk odmítá kohokoli prosit o pomoc a 
jeho zoufalství nabývá démonického rázu.

Zoufalství se tak podle Kierkegaarda prohlubuje, oč více je vědomé, avšak 
tím se stává i pravdivějším svědectvím o niterném zápasu člověka. Poslední 
forma,  démonické  zoufalství,  zní  vskutku  titánsky a  jeho známky můžeme 
vysledovat  u  řady  tragických  hrdinů  počínaje  antickými  mýty  napříč 
romantismem  a  konče  kupříkladu  Camusovými  díly:  tito  lidé  přijímají 
zoufalství za svůj osud, z čehož pramení jejich slabost i síla. Toto čiré sebe-
vytváření však podle Kierkegaarda nemůže nahradit skutečnost, že člověk se 
skutečně sám sebou stává teprve ve vztahu k tomu, co jej podstatně přesahuje i 
zakládá: ve vztahu k Bohu. K tomu by ovšem nemohl nikdy dospět,  kdyby 
prodléval v tom nejrozšířenějším, nevědomém zoufalství, ani kdyby netoužil 
zoufale  být  sám sebou.  Pokud  se  člověk  v jistém smyslu  nedotkne  hranic 
zoufalství, aby prohlédl v posledku i iluzornost čirého sebe-vytváření, zůstane 
sám  sobě  odcizený  a  jeho  existence  nebude  autentická.  Psychoanalyticky 
řečeno: bude to tím či oním způsobem neurotická existence.

Tak i Marcel dospívá k tomu, že pouze tam, kde je zoufalství možné, je 
možná i nepřemožitelná naděje: první je odrazovým můstkem k druhému108. 
(Dodejme,  že  něco podobného má  na  mysli  i  Karl  Jaspers,  když hovoří  o 
mezních  situacích,  které  se  z čistě  negativních  událostí  mohou  přetavit 
v existenciální výzvu.) A čím je tedy tato naděje? Podobně jako Kierkegaard 
Marcel říká, že „vzato metafyzicky,  jediná pravá naděje je ta, která směřuje  
k něčemu, co nezávisí  na nás,  která pramení z pokory,  ne z pýchy“109;  je to 
jakási „do neznáma prodloužená, ústřední, totiž v bytí zakořeněné aktivita“110. 
Tím  Marcel  jinými  slovy  vyjadřuje,  že  skutečná  naděje  není  vztažena  ke 
konkrétnímu předmětu: není to  doufám, že,  ale naopak absolutní  doufám111, 
tedy jakýsi celostní postoj ke skutečnosti, který je ovšem spoluurčován něčím 
jiným než jen mnou samým. Protože toto jiné ale není žádná konkrétní světská 
entita (pak se jedná o  doufám, že, čili o víru vloženou do nějaké věci nebo 
člověka), zasahuje zde idea transcendence – tedy toho, co na mně skutečně 
nezávisí,  spíše  obráceně,  a  k čemu  se  lze  obracet  jedině  v pokoře.  Toto 
zdůraznění aspektu pokory a odmítnutí  pýchy vede Marcela ostatně k jasné 

107 Tamt. 173.
108 FN, 24.
109 Tamt. 27.
110 Tamt. 28.
111 Tamt. 91.
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distinkci mezi nadějí a touhou, která je v jádru egocentrická a druhé bytosti 
vnímá  jen  se  zřetelem k požitkům,  které  mi  poskytnou112;  touhu tak  oproti 
naději charakterizuje bytostná neotevřenost.

Transcendence,  již  Marcel  nazývá  absolutním  Ty,  vystupuje  jako  záruka 
jednoty, která mě pojí s mým bytím: skrze ni vytvářím společenství se sebou 
samým, které však nesmíme chápat jako samostatnou buňku, neboť čerpá ze 
skutečných společenství s druhými113.  Podle Marcela tedy platí,  že čím více 
svou existenci zakládáme na vztahu k absolutnímu Ty,  a nikoli  na do-sebe-
uzavřenosti (jinými slovy na čirém sebe-vytváření), tím plnějším se náš život 
stává – odtud pramení síla naděje, která není bezmeznou důvěrou ve světské 
jsoucno,  ale  naopak tkví  v nazření  bytostné relativity kteréhokoli  světského 
jsoucna  oproti  transcendentní  skutečnosti.  Taková  doufající  duše  ví,  „že 
nepatří  sama  sobě  a  že  jediný  způsob,  jak  může  plnoprávně  použít  své 
svobody, je právě toto poznání;  teprve od toho poznání může jednat,  může 
tvořit…“114.  Vidíme zde tedy paradoxní  prolnutí  závislosti  a  svobody,  které 
však  –  jak  by řekl  Marcel  –  na  úrovni  druhé reflexe  čili  usebrání  povahu 
paradoxu ztrácí, či přesněji řečeno: paradox zde dává naprostý smysl – stává 
se,  řečeno  s Kierkegaardem,  vášní  myšlenky.  Svoboda  je  zajisté  vlastní 
člověku jako takovému,  ale  teprve jejím založením v transcendenci  získává 
hlubší opodstatnění, posvěcení. A v podobném duchu se vyjadřuje též Martin 
Buber v díle Já a Ty o svobodném člověku: „Věří v určení a v to, že určení ho 
potřebuje: ono ho nevede na provázku, ale očekává ho; on za ním musí jít a 
přece neví, kde je nalezne. Ale ví, že musí vyjít celou bytostí.“115

Můžeme tedy říci, že naděje je stavem ducha, který nejvíce odporuje oné 
vnitřní exkluzivitě, zmíněné v předchozí kapitole, a tím zkracuje interval mezi 
člověkem  a  bytím.  Jistě  se  můžeme  ptát,  není-li  to  stav  ducha  povýtce 
náboženského;  ale  i  kdybychom to  připustili,  museli  bychom se  dále  ptát: 
takže je to naděje ve spásu duše, ve vykoupení, v zásvětní nesmrtelnost? To by 
však  byl  mylný  předpoklad,  protože  jakkoli  tyto  formy  mohou  být 
prodloužením naděje,  nejsou  její  původní  a  existenciální  podobou  –  ta  se 
vztahuje bytostně k tomu, co můžeme nazvat žitým světem. Není pravda, že 
potřeba bytí odpovídá touze po věčnosti, ani že účast na bytí – jakkoli temná 
z hlediska  rozumu  –  odpovídá  příslušnosti  k  některému  konfesijnímu 
společenství  tradujícímu  „pravé  mystérium“:  mnohem  spíše  je  to  potřeba 
autentické  existence,  tzn.  existence  nerezignované  pod  tíhou 

112 PN, 91.
113 FN, 124.
114 Tamt. 38.
115 Martin Buber, Já a Ty, Praha: Kalich, 2005, s. 49.
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zfunkcionalizovaného  a  rozbitého  světa,  a  obrazem oné  účasti  je  mnohem 
spíše tušení, že se touto existencí opravdu stáváme. Naděje pak obráží víru 
zápasící  existence,  která  již  nemůže  nadále  zůstat  nepoznamenána  zlem  a 
útrpnou zkušeností světa, ale o to víc si uvědomuje cenu žité plnosti a také 
důležitost pokory (nikoli pasivity), protože poznává, že není v její moci bytí 
sevřít a vlastnit: bytí přichází jako dar, ale pouze tam, kde se člověk skutečně 
setkává s druhými bytostmi, kde je ochoten nechat mluvit Jiné.
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4 Závěr

Vůči Marcelově filosofii lze vznést námitku, že toho vlastně moc neříká, 
anebo přinejmenším – že není dostatečně soustavná. Marcel postupuje velice 
opatrně, jako by se nechtěl dopustit žádné křivdy ze strany pojmového myšlení 
vůči žité skutečnosti,  v důsledku čehož lze ovšem klást  otázku, nakolik jde 
ještě  o  filosofický  text  (spíše  než  o  literární  esej).  Na  to  je  ovšem  třeba 
odpovědět,  že  taková  námitka  vychází  z určité  představy  o  filosofickém 
myšlení, která však zdaleka nemusí vyčerpávat podoby filosofie v celém jejím 
rozsahu. Patří-li k Marcelovým klíčovým tématům rozlišení dvojí reflexe jako 
dvou obecných způsobů myšlení,  pojem tajemství  či  naděje,  neznamená to 
nutně přesunutí těžiště do teologie nebo esoterismu z jakéhosi původního či 
vlastního pole filosofického tázání: podle Marcela jde o promýšlení fenoménů, 
které se týkají každodenní lidské zkušenosti – ovšem zkušenosti široce pojaté, 
tedy  nejen  v empirickém  smyslu,  v němž  ji  sledují  sociální  vědy  či 
behaviorální psychologie. Protože je to však zkušenost vždy konkrétní, nelze ji 
jednoznačně pojmově schematizovat,  ale  mnohem spíše  je  nutno načrtávat, 
opisovat a poukazovat, aby slova mohla duchovně rezonovat se čtenářem (a 
tedy s konkrétní existencí). Odtud pak onen „nešvar“, že se toho moc neříká – 
totiž v klasickém systematickém duchu.

Některé podoby (post)moderní filosofie ukázaly, že propast mezi literárním 
a filosofickým diskursem není anebo spíše nemusí být tak hluboká, jak by se 
jistí  proponenti  filosofie  jakožto „přísné vědy“ mohli  domnívat,  a totéž lze 
zřejmě  říci  i  o  hranici  mezi  filosofickým  a  teologickým  (či  mysticky 
orientovaným) myšlením. Jestliže se velká část novověké a moderní filosofie 
upnula převážně k epistemologii a analytické či post/strukturální teorii jazyka, 
nebo k politické a kritické sociální teorii, nesvědčí ještě proto zájem o jiné – 
duchovní – druhy zkušenosti o menší míře filosofického étosu. Nicméně v této 
oblasti, v níž se myslitel snaží dotknout kupříkladu duchovního smyslu setkání 
či  umělecké  tvorby,  anebo  přímo  těžko  vyjádřitelné  potřeby jakési  životní 
hloubky  či  existenciálního  smyslu,  zjevně  neplatí  stejná  pravidla  –  totiž, 
řečeno  s Marcelem,  pravidla  obecně  platného,  v jehož  sféře  se  orientuje 
depersonalizovaný  poznávající  subjekt.  Lze  si  všimnout,  že  nároky,  které 
jednotliví filosofové (anebo i jednotlivé proudy a „školy“) na své čtenáře či 
posluchače  kladou,  se  mnohdy  značně  liší  přímo  kvalitativně  (ne  pouze 
v otázce  potřebné  míry určitých  znalostí  či  logického  uvažování):  ne  vždy 
klíčovou roli hraje sledování subtilní argumentace a úsudkových procesů, ale 
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často spíše určitá výzva čtenáři, aby se ve spolupráci s textem navracel k sobě 
samému a aby se sám – tedy konkrétně, třebaže s pomocí textu – pokusil o 
nový náhled na fenomény,  které  mohou být  obcí  nekriticky přijímány jako 
dané. Protože však takovým fenoménem může být jazyk, gender či vědecké 
paradigma stejně  jako náboženská  víra,  mezilidská  komunikace  nebo smrt, 
nabývá  taková  výzva  různých  podob  –  což  dotváří  konkrétní  (subjektivní) 
záměr a osobní (lidské) zanícení myslitele. Výsledkem je přirozeně naprostá 
rozličnost textových stylů; všechny jsou ovšem propojeny filosofickou intencí 
–  potřebou  kritického  přehodnocování  domnělých  samozřejmostí  a  jistě  i 
hledáním pravdy (jakkoli je tento pojem sám problematický).

Na pozadí této tematické, stylové a intenční různosti lze a nutno Marcela – 
právě tak  jako třeba Nietzscheho,  Jamese,  Beauvoir,  Arendt,  Wittgensteina, 
Adorna, Butler či Davidsona, tedy mysli velice různorodé – číst jako filosofa. 
Jeho  úvahy  sjednocuje  či  alespoň  sbližuje  určitý  element,  jímž  je  snaha 
rozlišovat mezi tím vším, co lze problematizovat a vykládat (či rozkládat), a 
tím, co zůstává – o co by ovšem i  mělo zůstat  – tajemstvím. Podobně jako 
například u Kierkegaarda, jenž v mnohém představuje Marcelova předchůdce 
(třebaže ve svém raném období – v Metafyzickém deníku  – jej  Marcel ještě 
nezná),  nalézáme  i  zde  apelativní  rozměr:  nejen  že  z hlediska  rozumu  je 
tajemství jako takové neproniknutelné, ale z hlediska existence je to i žádoucí 
a  velice  opodstatněné  – člověk by je  tedy měl  ve svém duchovním zájmu 
respektovat.  Pokud  totiž  eliminujeme  tajemství,  bude  mít  život  skutečnou 
hloubku?  Takový život  bez  tajemství  zajisté  možný  je,  lze  v něm dokonce 
docílit mnoha úspěchů. Ale protože v těžké duchovní hodině je v něm člověk 
odkázán jen sám na sebe – neuznává žádný přesahující,  tajemný princip –, 
postrádá  skutečnou  naději.  A přitom  naději,  které  Marcel  přikládá  takový 
význam, nemusíme spojovat čistě s transcendencí, která se dává náboženské 
zkušenosti  –  třebaže  marcelovská  naděje  se  v nejzazší  míře  vztahuje 
k absolutnímu Ty –, ale vůbec s tajemstvím jakožto duchovní hloubkou, která 
může  být  přítomna  právě  tak  v existenciální  komunikaci  (Jaspers),  v lásce, 
v transformativní umělecké zkušenosti či v setkání s živoucí přírodou. Marcela 
proto  nemusíme  číst  jako  „převlečeného  teologa“ (jak  nazval  jistý  student 
Jasperse),  neboť  tajemství  a  bytí  (jako  určitá  existenciální  plnost)  u  něho 
nejsou – přinejmenším ne primárně – náboženskými pojmy.
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