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Alain Guy, undoubtly the greatest "external" expert in the phliosophy written in 
Spanish language, bequeathed to us a piece o f  work, which still is and will  b e  for 
a long time a necessary instrument for the studies in this field. Although he alwayz 
tried to give the principle o f  objectvivity its due, his works reflect also the essential 
characteristics o f  his own philosophical conception - that o f  progressive Christian 
humanistic spiritualism. This matter of fact, inseparable from the rare personal in-
tegrity o f  this philosopher from Toulous, does not throw any shadow on the univer-
sally acknowledged value o f  his works as a whole, it might, however, dissaprove 
their informative value, and thus perhaps also their credibility. 

V úvodnÌm Ëlánku prvnÌho dÌlu Ëasopisu PHIILOSOPHIE, jehoû trojËÌslÌ (XII-
XIII-XIV) vyölo u p¯Ìleûitosti 70. narozenin Alaina Guy jako miscelanea, jeden z jeho 
koleg˘, Jean-Marc Gabaude, napsal: "Profesor Alain Guy j e  j iû  drahnou dobu nejen 
prvnÌm francouzsk˝m, ale i prvnÌm svÏtov˝m odbornÌkem na nesmÌrné rozlehlém, tak 
bohatém, r˘znorodém, mnohovrstevném a tak kontrastnÌm poli öpanÏlsk˝ch 
a iberoamerick˝ch filosofiÌ." Jde tu o soud, kter˝ nenÌ rozhodnÏ p¯ehnan˝, neboù erudice 
Alaina Guye byla vskutku úctyhodná a jeho dÌlo z˘stává a nepochybné alespoÚ po nÏko-
lik p¯ÌötÌch desetiletÌ z˘stane povinnou Ëetbou pro vöechny, kdo budou chtÌt objevit toto 
d¯Ìve zneuznávané - za Pyrenejemi nezaslouûenÏ pokládané za druho¯adé - myölenÌ, kdo 
budou chtÌt proniknout hloubÏji do filosofie ve öpanÏlském jazyce. 

Alain Guy byl vöak mnohem vÌce neû pouh˝ specialista, uËenec zahledÏn˝ do 
svého zamilovaného p¯edmÏtu: jeho intelektuálnÌ Ëinnost, doprovázená trval˝m peda-
gogick˝m a organizaËnÌm úsilÌm o zajiötÏnÌ je j Ì  praktické stránky, se pro nÏho stala 
prvotnÌ pot¯ebou, pociùovanou a proûÌvanou jako existenciálnÌ nutnost. Nikdo z tÏch, 
kdo mÏli to ötÏstÌ, ûe s nÌm mohli spolupracovat, nezapomene na jeho sdÌlnou horlivost, 
na to, s jak˝m elánem vyjad¯oval svou neochvÏjnou vÌru v hodnoty öpanÏlské kultury 
v˘bec, zvláötÏ pak a zejména v hodnoty filosofického hispanismu. A právÏ tento entu-
ziasmus jeötÏ zv˝razÚoval a zvyöoval lidské kvality osobnosti Alaina Guye: naprosto an-
tidogmatick˝, otev¯en˝ postoj v˘Ëi názor˘m druhého, témÏ¯ nep¯etrûitá disponibilita 
a stále znovu se rodÌcÌ duchovnÌ svÏûest, jeû  mu umoûnila, aby se aû do konce svého ûi-
vota plnÏ vÏnoval své práci a z˘stal v nÌ vysoce aktuálnÌm. 

"Má afición respecÌo a EspaÚa se datuje odedávna - vzpomÌná - ...: zaËala zcela 
p¯esnÏ v roce 1926, v Pa¯Ìûi..., kde jsem v Lucemburské zahradÏ Ëetl Quijota v dÏtském 
vydánÌ "R˘ûové knihovny"! A tato Ëetba mÏ poznamenala na cel˝ ûivot. Lo que se 
mama en la leche se derrama en la mortaja ("co se vst¯ebá s mate¯sk˝m mlékem, ztratÌ 
se teprve aû v rakvi")." ([1], 11) 

Po st¯edoökolském studiu na pa¯Ìûsk˝ch gymnáziÌch zÌskává Alain Guy prvnÌ uni-
verzitnÌ titul (licenci) v Grenobl˘, kde sledoval, jak sám pÌöe, "nezapomenutelné 
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p¯ednáöky dÏkana Jacquesa Chevaliera, jenû pro nás otevÌral p¯Ìstup k okouzlujÌcÌmu ta-
jemstvÌ castiza äpanÏlska tÌm, ûe nám vyprávÏl o svém p¯Ìteli Unamunovi, o GarcÌovi 
Morente, o svatém Janu z K¯Ìûe, o svaté Tereze z Avily, o vöem tomto hlubokém mysti-
cismu v Siglo de Oro... Hrozná obËanská válka urychlila m˘j v˝voj k tomu, abych se 
cele oddal filosofickému hispanismu. Ten se stal od té doby mou váönÌ, m˝m hlavnÌm 
a kaûdodennÌm údÏlem ... záhy poté jsem se pono¯il do studia obdivuhodného Fray 
Luise de Leóna a Salamancké ökoly; svou doktorskou práci o nich jsem obhajoval 
v Grenobl˘ bÏhem svÏtové války, v roce 1943". 

A slovo má i nadále Alain Guy: "Ve ölépÏjÌch nÏkolika vynikajÌcÌch hispanist˘, 
jako byli Marcel Bataillon, Jean Baruzi a Raymond Bayer Ëi Eugene Kohler ... jsem ob-
jevil, jak nespravedlivou újmu zp˘sobila leyenda negra Hispánskému poloostrovu do-
hodnut˝m mlËenÌm o filosofii. P¯esycen nÏmeckou, anglickou Ëi francouzskou filosofiÌ, 
seznamoval jsem se - hledaje nároËnou metafyzickou pravdu i spoleËenskou úËinnost -
den za dnem a ËÌm dále tÌm vÌce s velk˝mi duchy, p¯edstaviteli pensamiento espaÚoi, 
bylo to pro mne zjevenÌ!" ([1], 11-12) 

Toto zjevenÌ, jÌmû byl vÌce a vÌce uchvacován, si Alain Guy nemÌnil ponechat pro 
sebe; chtÏl a dovedl se o nÏj podÏlit s ostatnÌmi: nejprve po dobu dvaceti let se sv˝mi 
studenty v gymnáziÌch v Limoges, Pa¯ÌûÌ a Toulouse, pak s posluchaËi toulouské univer-
zity, na kterou p¯iöel v roce 1959 a jejÌmû ¯ádn˝m profesorem byl jmenován o osm let 
pozdÏji. Téhoû roku, p¯esnÏji dne 5. kvÏtna 1967, se konala na tamÏjöÌ filosofické fa-
kultÏ pod záötitou jejÌho dÏkana Georgese Bastida zakládajÌcÌ sch˘ze Skupiny, p¯i-
druûené k C. N. R. S., pro v˝zkum filosofie öpanÏlského a portugalského jazyka, 
skupiny, na jejÌû  Ëinnosti se zúËastnilo nÏkolik desÌtek vÏdeck˝ch pracovnÌk˘ 
a univerzitnÌch uËitel˘ a kterou nemohl vést p¯irozenÏ nikdo jin˝ neû právÏ Alain Guy, 
jenû zastával tuto funkci s velk˝m p¯ehledem a Ëasto sebezap¯enÌm i pozdÏji, kdyû se 
p˘vodnÌ skupina promÏnila ve St¯edisko pro v˝zkum iberské a ibero-americké filosofie. 

NejlepöÌm svÏdectvÌm o úspÏchu tohoto podniku, jediného svého druhu ve Francii 
a pravdÏpodobnÏ rovnÏû v EvropÏ, j e  vydánÌ devÌti kolektivnÌch svazk˘, jeû  vyvolalo 
znaËn˝ mezinárodnÌ ohlas; uveÔme zde alespoÚ v˝Ëet jejich titul˘: »as a smrt 
v souËasné öpanÏlské filosofii (Pa¯Ìû-Toulouse, PUF-Privat 1968); »as a smrt 
v souËasné filosofii Latinské Ameriky (Toulouse, Assocciation des Publications de l'Uni-
versité de Toulouse-Le Mirail 1971; nové vydánÌ 1992); Iberské myölenÌ a koneËnost 
(Toulouse, Association des Publications de l'Université de Toulouse-Le Mirail 1972); 
HeterodoxnÌ myslitelé hispánského svÏta (Toulouse, Association des Publications de 
l'Université de Toulouse-Le Mirail 1974); lberötÌ a iberoameriËtÌ filosofové v exilu 
(Toulouse, Association des Publications de l'Université de Toulouse-Le Mirail 1977); 
Hispánské myölenÌ a francouzská filosofie osvÌcenstvÌ (Toulouse, Association des Publi-
cations de l'Université de Toulouse-Le Mirail 1980); éena ve öpanÏlském myölenÌ 
(Pa¯Ìû, CNRS 1985); éeny filosojky ve äpanÏlsku a v Latinské Americe (Pa¯Ìû, CNRS 
1989); lberská Amerika v pohledu myslitel˘ (Toulouse, Editions Universitaires du Sud 
1995). 

DÌlo, jeû  Alain Guy zanechal, plnÏ odpovÌdá jeho osobnosti vzbuzujÌcÌ zároveÚ 
up¯Ìmnou náklonnost i opravdiv˝ obdiv - osobnosti, která byla vzácnou syntézou 
neúnavného podnÏcovatele a p¯Ìsného vÏdce; aËkoliv j e  formálnÏ p¯Ìstupné öiroké 
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ve¯ejnosti, aniû by p¯itom jakkoli podléhalo podbÌzivé populárnosti, jeho v˝stavba 

a vnit¯nÌ logika smË¯ujf p¯Ìmo k vytËenému cÌli, k rozpoznáni samé podstaty 

hispánského typu filosofie. Proto se mu také dostalo vSeobecného uznánÌ, coû se 

promÌtlo do praxe tÌm, ûe nejzávaûnÏjöÌ práce toulouského badatele byly p¯eloûeny do 

öpanôlStiny.

1 

Nejlépe vyjád¯ili tuto skuteËnost Pedro Sainz Rodriguez v p¯edmluvÏ k prvnÌmu 

z uveden˝ch p¯eklad˘ a Luis Jiménez Moreno, profesor hlavnÌ madridské univerzity: 

"My äpanÏlé máme u profesora Alaina Guy velk˝ dluh vdÏËnosti, kter˝ dnes zaËÌnáme 

splácet." ([2], 63) "Vöechno, co se uËinÌ ve  äpanÏlsku pro to, abychom se obeznámili 

s dÌlem filosofa Alaina Guy, bude stále málo vzhledem k tomu, za co mu máme dÏkovat: 

za to, ûe podnÌtil mnohé äpanÏly, aby poznali samy sebe a za to, ûe poznávánÌ o nich 

rozöÌ¯il tak daleko." (3], 42) äpanÏlsko mu tuto vdÏËnost vyslovilo i jin˝m zp˘sobem: 

v roce 1979 byl vyznamenán k¯Ìûem komtura ¯ádu Isabely Katolické a v roce 1986 mu 

univerzita v Salamance udÏlila doktorát honoris causa.

2 

Zam˝öleje se nad charakterem pracÌ svého vynikajÌcÌho kolegy, J.-M. Gabaud 

pravÌ: "A. Guy, citovÏ spjat s ibersk˝m a iberoamerick˝m projevem, s ibersk˝mi 

a iberoamerick˝mi hodnotami, p¯edstavuje autory s p¯átelsk˝m porozumÏnÌm tak, ûe se 

pokouöÌ zachytit jejich originalitu z nich sam˝ch i ze soudobého ducha jejich lidu. 

Dovede rozpoznat nejr˘znÏjöÌ souvislosti a vlivy, coû mu nijak nezabraÚuje, aby ukázal 

filosofa v jeho vlastnÌm a neredukovatelném názorovém celku. A p¯itom vöem se u nÏho 

hluboká a stále aktuálnÌ d˘sledná znalost vÏci snoubÌ s jistotou anal˝zy a úsudku. ÚsilÌ 

o nestrannost a objektivitu historika tu v˘bec nevyluËuje angaûovanou p¯Ìtomnost filoso-

fa. Alain Guy si vöÌmá vyno¯ujÌcÌch se progresivnÌch idejÌ a se zjevnou sympatiÌ vyzvedá 

vöe, co se v pr˘bÏhu staletÌ stavÌ na odpor konzervatismu, p¯itom vöak nep¯estává upo-

zorÚovat na faleönost redukcionistick˝ch a zjednoduöujÌcÌch soud˘." ([3], 14-15) 

Dlouhá ¯ada publikacÌ, obsahujÌcÌ dvanáct knih, kolem dvou set odborn˝ch Ëlánk˘ 

a studiÌ, nesËetné p¯edmluvy, p¯eklady, recenze atd. [4], v˝mluvnÏ dosvÏdËuje správnost 

tohoto soudu. 

Zejména dvÏ základnÌ práce, äpanÏlötÌ filosofové vËera a dnes a DÏjiny öpanÏlské 

filosofie - druhá j e  dovröenÌm prvnÌ-, lze v tomto ohledu povaûovat za p¯Ìkladné: 

historik-filosof se v nich neomezuje na to, aby poskytl Ëtená¯i souhrn sv˝ch öirok˝ch 

znalostÌ ut¯ÌdÏn˝ch podle jasného metodologického mÏ¯Ìtka, ale mÌ¯Ì p¯edevöÌm k tomu, 

aby odhalil a oz¯ejmil "perspektivnÌ pohled na öpanÏlskou filosofii" a ukázal tak j e j Ì  

vlastnÌ specifickou dynamiku. V e  v˝voji tohoto myölenÌ j e  podle jeho mÌnÏnÌ moûno 

rozpoznat nÏkteré charakteristické a trvalé rysy: "vöestrann˝ orientálnÌ vliv ...; neutu-

chajÌcÌ zájem o etiku, aû o kasuistiku ...; tradici léka¯˘-filosofu ...; skryté i zjevné odkazy 

' E l  pensamiento f i losóf ico  d e  Fray Luis  d e  León (Madrid, Rialp 1960); Los f i losó fos  es-
paÚoles d e  ayer y d e  h o y  (Buenos Aires, Losada 1966); História d e  la f i losof ia  espaÚola 
(Barcelona, Anthropos 1985); La f i losof ia  en América Latina (Madrid, Acento  1999). 

2 Srv. slavnostnÌ  projevy,  j e û  p¯i této p¯Ìleûitosti pronesli A .  Heredia Soriano, koordinátor 
Seminá¯e dÏ j in  öpanÏ lské filosofie, pro nÏhoû  A .  G u y  j e  "adekvátn Ìm reprezentantem takového 
zahraniËnÌho filosofického hispanizmu, o kter˝ v podstatÏ usilujeme", nebo  P. Amat,  rektor 
tamÏjöÌ univerzity, j e n û  neváhai nazvat A .  G u y  "apoötolem öpanÏ lské filosofie" (Actas del  IV  
Seminario d e  História d e  la Filosofia espaflola. Universidad d e  Salamanca 1988, s. XVI-XVII) .  

Filozofia 55, 2 

153 



k náboûenské problematice po uskuteËnÏnÌ cesty Sanze del RÌa do NÏmecka orientaci 
na germánskou filosofii" a, koneËnÏ, "trvalé kolÌsánÌ" öpanÏlsk˝ch filosof˘ "mezi 
po¯ádkem a pokrokem, mezi tradicÌ a heterodoxiÌ" ([5], 18,22-23). RozkvÏt duchovnÌho 
bohatstvÌ tÌm podmÌnÏn˝ a podnÌcen˝ byl nicménÏ dosti Ëasto pozdrûen geopoplitickou 
situacÌ zemÏ, takûe "znaËné mnoûstvÌ originálnÌch intuicÌ a duchovnÌch novot zrozen˝ch 
ve äpanÏlsku se nemohlo normálnÏ a souvisle rozvinout; dostaly se nejprve do zahra-
niËÌ, odkud se Ëasto poté navracely do mÌst svého hispánského poËáteËnÌho p˘vodu, 
jenûe v ucelenÏjöÌ podobÏ". Jako p¯Ìklady zde Alain Guy uvádÌ "otázku k¯esùanského 
socialismu..., charakterologie ..., symbolické logiky ..., pacifismu ..., mezinárodnÌ etiky 
..., tragického existencialismu ... nebo reflexe o jazyce". Tyto "polo-úspÏchy" jsou vöak 
kompenzovány "stoprocentnÌmi zdary", mezi nÏû pat¯Ì "Salamancká ökola", "teorie p¯i-
rozeného práva u Suáreze", Balmes˘v obnoven˝ spiritualismus", "krausismus Sanze del 
RÌa a jeho ûák˘", "raciovitalismus Ortegy y Gasseta" Ëi "substantivistick˝ objektivismus 
Zubiriho" ([6], 2). 

K tÏmto dvÏma knihám - v˝slednicÌm badatelské práce -, prvnÌ pr˘kopnické, druhé 
mistrovské, j e  t¯eba p¯iËÌst t¯etÌ, spÌöe popularizaËnÌ, která, aË skromnÏjöÌho vzhledu 
a omezenÏjöÌch nárok˘, j e  symbolicky i skuteËnÏ d˘leûit˝m p¯Ìnosem. VydánÌ äpanÏlské 

filosofie v proslavené edici Que-sais-je? vskutku znamená, alespoÚ pro francouzské in-
telektuálnÌ prost¯edÌ, ûe hodnota öpanÏlského myölenÌ byla formálnÏ uznána jako uni-
verzálnÌ, pro autora této publikace pak vÌtÏzn˝ konec taûenÌ, j e û  vedl "proti do oËÌ 
bijÌcÌm p¯edsudk˘m," které se stavÏly tomuto uznánÌ do cesty. Zainteresovanému Ëtená¯i 
- a to jistÏ nejen ve Francii - tento mal˝ svazek velkého dosahu otevÌrá dve¯e k poznánÌ 
dosud Ëasto nezaslouûenÏ opomÌjené kapitoly evropského duchovnÌho v˝voje. 

ÚsilÌ o souhmnÏ-syntetick˝ pohled, vynucen˝ kapesnÌ formou zmÌnÏné edice, 
p¯imÏlo Alaina Guy, aby se zamyslel nad "problémem národnÌch filosofii a poloûil si 
následujÌcÌ otázky: "Nebylo by ... moud¯ejöÌ mluvit... o náhlém vzniku a o kapricióznÌch 
promÏnách filosofie v té Ëi oné krajinÏ? NenÌ úkolem historika idejÌ, aby podal co 
nep¯esnÏjöÌ v˝klad a anal˝zu vöech mÏnliv˝ch realit duchovnÌ Ëinnosti kaûdé kulturnÌ 
oblasti, p¯ihlÌûeje p¯itom k jejÌmu ustaviËnému v˝voji a bez toho, ûe by pouûÌval ztrnu-
lou národnostnÌ typologii inspirovanou úzkoprs˝m, nebezpeËn˝m a zastaral˝m naciona-
lismem, jehoû hr˘zné zloËiny v pr˘bÏhu staletÌ vöichni známe?" 

Aniû by se pokusil o jakoukoli kategorickou odpovÏÔ, v tomto p¯ÌpadÏ jeötÏ  
obtÌûnÏji formulovatelnou vzhledem k "bohatosti hispánské filosofické spekulace, nik-
terak monolitnÌ nebo statické, ale právÏ naopak pluralitnÌ a pohyblivé, kritické a zaËasté 
aû dialektické", spokojuje se s tÌm, ûe "z obcovánÌ s filosofy äpanÏlska vyvozuje nÏkolik 
ponauËenÌ"; ponauËenÌ, j e û  ËásteËnÏ p¯ejÌmajÌ p¯edchozÌ závÏry a shrnujÌ j e :  na prvnÌm 
mÌstÏ to j e  "vyzvánÌ k intelektuálnÌ poko¯e p¯ed tajemstvÌm Reálna"; jako dalöÌ pak 
"bdÏlá pozornost v˘Ëi etick˝m problém˘m a v˘Ëi starostlivosti o stále spravedlivÏjöÌ 
a velkoduönÏjöÌ morálku" a koneËnÏ, "hledánÌ neobvyklé estetiky"; poselstvÌ nadÏje 
a "optimismu pro smysl ûivota a kaûdodennÌ souûitÌ" ([7], 3, 5, 118). 

I v tÏchto t¯Ì uveden˝ch knihách, j e û  lze p¯irovnat ke t¯em stupÚ˘m vzestupného 
procesu, jdoucÌho nejen ve Francii, ale rovnÏû na svÏtové úrovni od rehabilitace 
k plnému uznánÌ öpanÏlské filosofie, autor nijak nezakr˝vá, ûe jeho pohled, kter˝ chce 
b˝t objektivnÏ analyticko-syntetick˝, nevyluËuje urËitou dávku názorové subjektivity. 
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PreferenËnÌ postoj v˘Ëi "pokrokov˝m idejÌm" j e  tu sice z¯eteln˝m odrazem "angaûované 

p¯Ìtomnosti", tento fakt vöak jeötÏ neumoûÚuje podat a pochopit celkov˝ obraz filosofie 

Alaina Guy tak, jak j e  obsaûena v jeho dÌle a j e  mu inherentnÌ. 

K tomu, abychom j i  pochopili a uvÏdomili si, ûe jej Ì  základnÌ inspirace pramenÌ i z 

náboûenského p¯esvÏdËenÌ, ûe se jedná ve skuteËnosti o k¯esùansk˝'>, pokrokovÏ oriento-

van˝ humanisatick˝ spiritualismus (blÌzk˝ personalismu Emmanuela Mouniera, nikoliv 

s nÌm vöak ztotoûniteln˝), j e  t¯eba sledovat i jiné cesty, jimiû se toto myölenÌ ubÌralo. 

Alain Guy byl hned zpoËátku ovlivnÏn hlavnÏ Jacquem Chevalierem, jemuû také 

vÏnoval v roce 1940 svou prvnÌ publikaci [8]; skoro dvacet let poté se vracÌ ke smyslu 

jeho poselstvÌ, v nÏmû nalézá "mistrnou obnovu spiritualismu a nadto strhujÌcÌ úvod do 

k¯esùanstvÌ", jenû vede "témÏ¯ nepozorovatelnÏ" skrze "realismus interiority 

a transcendence ... k náboûenstvÌ JeûÌöovu, p¯esnÏji ke katolické vÌ¯e" ([9], 76). JistÏ 

proto ne náhodou si zvolil mlad˝ doktorant za téma své hlavnÌ dizertaËnÌ práce MyölenÌ 

Fray Luise de Leóna, zatÌm co ve vedlejöÌ dizertaci se zab˝val myölenkov˝m odkazem 

Salamancké ökoly ([10]; [11]). StojÌ zato ocitovat dva poslednÌ odstavce ze závÏru této 

druhé práce, které implicitnÏ obsahujÌ jakési vyznánÌ vÌry, jehoû se autor nikdy nez¯ekl: 

"VroucÌ prohláöenÌ ... v˝znaËné skuteËnosti vÏcÌ duchovnÌch a existence Boha 

lásky a pravdy, jenû jednoho dne bude soudit a hodnotit naöe Ëiny; podrobenÌ ËlovÏka 

p¯irozenému právu, v˝razu boûÌ spravedlnosti; mezinárodnÌ bratrstvÌ zaloûené na milosr-

denstvÌ a respektovánÌ boûÌho zákona; povinnost k¯esùan˘ p¯ináöet mÌrovou cestou 

k¯esùanské zjevenÌ zaostal˝m národ˘m; váönivá dialektika vnit¯nÌho a vöeobecného 

mÌru; kosmická nebo hudebnÌ intuice prost¯ednictvÌm hluboce filosofického lyrismu; 

vÏdecká obnova biblick˝ch metod; v˝zva, ve velmi öirokém mÏ¯Ìtku, o pomoc k filologii 

a k humanismu, aby sv˝m zcela svÏtsk˝m svÏtlem ozá¯ily metafyziku a teologii; nesmi¯i-

teln˝ boj proti idolatrii a penÏz˘m v kaûdodennÌ praxi ducha chudoby; sympatické 

chápánÌ stvo¯ené p¯Ìrody nazÌrané jako v˝raz neviditeného svÏta; a koneËnÏ, vöemo-

houcnost Boha, jehoû láska, jakoûto bezd˘vodn˝ dar, j e  s to pozvednout vÏ¯ÌcÌ duöi 

k nejvyööÌm vrchol˘m mystického splynutÌ: takové jsou hlavnÌ intelektuálnÌ a morálnÌ 

ideje, kolem nichû se soust¯eÔovala Salamancká ökola. 

Pro souËasného ËlovÏka z toho vypl˝vá, ûe nenÌ jistÏjöÌ cesty neû ta, jeû  ho vede 

k tomu, aby se p¯ipojil a p¯izp˘sobil k tomuto uËenÌ, z nÏjû vycházÌ stÏûejnÌ myölenka, 

tak öùastnÏ formulovaná dÏkanem J. Chevalierem: «»lovÏk j e  tÌm, ËÌm je, teprve tehdy, 

kdyû j e  tÌm, ËÌm b˝t má. A j e  tÌm, ËÌm b˝t má, pouze podrobÌ-li se Bohu»." ([12], 56-57) 

NenÌ tudÌû nijak p¯ekvapujÌcÌ, ûe Alain Guy, logick˝ sám se sebou, pociùuje 

p¯Ìbuznost a p¯itaûlivost myölenÌ B. Pascala; jeho "filosofická p¯Ìtomnost v naöem 

dneönÌm vesmÌru" mu p¯ipadá "neobyËejnÏ silná"; jeho "originálnÌ spiritualismus, 

nep¯átelsk˝ jak v˘Ëi panteistickému idealismu, tak v˘Ëi vulgárnÌmu naturalismu, ohla-

öuje spiritualismus Newman˘v, Boutroux˘v Ëi Simony Weilové" ([13], 207, 210). Je to 

"myslitel, u nÏhoû nikdy nedoölo k rozchodu mezi inteligencÌ a srdcem, kter˝ proûÌvá 

ideje emotivnÏ, kter˝ j e  jimi vzruöen aû do morku kostÌ". Proto také tento "obdivuhodn˝ 

filosof... nezestárl a v mnoha ohledech nám p¯ipadá jako p¯edch˘dce naöÌ atomové éry 

a jako jeden z naöich nejaktuálnÏjöÌch souËasnÌk˘" ([14], 352). 

DalöÌ Ëestné mÌsto v linii ûivého a inspirativnÌho myölenÌ náleûÌ Charlesovi Péguyo-

vi, "jehoû filosofie, lyrismus a vÌra jsou stále schopny poskytnout krmi ... naöim duöÌm 
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této druhé poloviny dvacátého stoletÌ". To, co j e  t¯eba u nÏho - "polymorfiil osobnosti" -
vyzvednout, j e  jeho "utopick˝ a Ëist˝ socialismus..., jeho nadöenÌ podobné nadöenÌ Hu-
govu a Micheletovu, jeho «dÏlnickost», aû instinktivnÌ «leviËáctvÌ», jeho vÌru v Krista 
venkovan˘ a dÏlnÌk˘, spasitele vesmÌru, jeho lyrickou intuici, jeû  nám otvÌrá nesmÌrné 
horizonty smÏrem k Absolutnu". A Alain Guy uzavÌrá: "Tento ËlovÏk neohebné öÌje, ale 
nÏûného srdce, byl obdivuhodn˝m Weltkampferem, jehoû v˝zva k naléhavému povstánÌ 
proti úpadku a «zploötÏnÌ» modernÌho svÏta pohlcovaného sv˝mi démony, nem˘ûe niko-
ho nechat lhostejn˝m." ([15], 201, 212) 

Lhostejnost a jejÌ  p¯Ìm˝ d˘sledek - neËinnost jsou protipólem filosofické koncepce 
ËlovÏka jakoûto bytosti angaûované za uskuteËnÏnÌ sv˝ch ideál˘ a nalézajÌcÌ oporu ve 
vÌ¯e ve zdokonalitenost osobnÌ i spoleËenskou, koncepce zakotvené koneckonc˘ v boûÌ 
transcendenci. Sympatizovat s pokrokov˝mi idejemi a s hnutÌmi, jeû  usilujÌ o jejich uve-
denÌ v ûivot, j e  z tohoto hlediska postojem zároveÚ p¯irozen˝m i uváûen˝m. 

Tato témÏ¯ vöudyp¯Ìtomná tendence v dÌle toulouského filosofa, tendence jeû  se 
postupnÏ zv˝razÚuje, j e  nejen valorizována v dÏjinách hispánského myölenÌ a u r˘zn˝ch 
autor˘ - p¯edmÏt˘ jeho zkoumánÌ, ale ovlivÚuje leckdy i samu jejich volbu. P¯Ìkladn˝ 
z tohoto hlediska j e  Ëlánek publikovan˝ v roce 1969 pod p¯ÌznaËn˝m názvem Jan Hus 
a k¯esùansk˝ komunismus v »echách (Jean Hus et le communisme chrétien de Bohéme)', 
konËÌ následujÌcÌ vÏtou: "Tato tradice (tj. husitská - Z. K.) uhnÏtená z lásky ke svobodÏ 
a bratrstvÌ, ûivená odmytizovan˝m a ûivotodárn˝m náboûenstvÌm, se spontánnÏ vtÏlila 
do duchovnÌ d¯enÏ tohoto obdivuhodného Ëeského národa, zároveÚ mÌrumilovného 
i rebelantského, milujÌcÌho nezávislost, ale nadöeného rovnÏû pro mezinárodnÌ 
spoleËenstvÌ, národa, kter˝, podobnÏ jako Tomáö Morus, Campanella nebo Ma¯e 
Sangnier, vûdy vÏ¯il, ûe dokáûe svou velkolepou tv˘rËÌ silou sjednotit transcendentnÌ 
smysl Krista spasitele a uskuteËnÏnÌ integrálnÌho, avöak tolerantnÌho socialismu." ([16], 
20-21)31 kdyû se tu jedná o nadsázku po v˝tce sympatickou, bezpochyby aspoÚ ËásteËnÏ 
vyvolanou odezvou na "Praûské jaro", j e  to nadsázka velmi charakteristická. 

Stejn˝ p¯Ìstup neuplatÚuje samoz¯ejmÏ Alain Guy ve sv˝ch hlavnÌch pracÌch, 
v nichû - a j e  vhodné to opakovat - si nelze nepovöimnout trvalé snahy o objektivitu: his-
torik filosofie chce zachovat - a dluûno ¯Ìci, ûe se mu to vÏtöinou da¯Ì - rovnováhu mezi 
ke zkoumánÌ zvolen˝mi doktrÌnami a jejich nespornou d˘leûitostÌ. Teprve p¯i jejich in-
terpretaci dává najevo svou vlastnÌ vizi tÌm, ûe p¯isuzuje urËit˝m idejÌm vÏtöÌ dávku 
nadËasové a/nebo aktuálnÌ závaûnosti neû jin˝m. O Fray Luisi de Leónovi tak nap¯Ìklad 
pÌöe: 

"Pokorn˝ kastilsk˝ augustinián se stavÌ energicky proti nespravedlnostem 
a skandál˘m své doby, aby nechal slyöet hlas lidské d˘stojnosti a bratrstvÌ. Jeho augusti-
niánsk˝ kolega Martin Luther sice nepostrádal tohoto smyslu pro rovnost, záhy se vöak 
vydal jinou cestou a upadl do heterodoxie. Mnich ze Salamanky, jehoû katedra byla au-
tenticky ortodoxnÌ a kter˝ byl vöeobecnÏ uznávanou autoritou ..., naopak p¯ipomÌnal 
velké k¯esùanské p¯ikázánÌ. Kterak v nÏm nerozpoznat syna oné vzneöené zemÏ, v nÌû 

3 Do této kategorie p¯Ìleûitostn˝ch pracÌ, byù  se  zmÌnÏnou tendencÌ ménÏ zjevnou, pat¯Ì 
nap¯. také Ëlánek Estetika a svoboda podle Friedricha Schillera (in Philosophia, Miscelánea en 
homenaje al Profesor Dr. D. José Ignacio de Alcorta, Barcelona, Casa Editorial Bosch 1971, 
s. 287-302). 
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aragonötÌ fiieros prohlaöovali úvodem ke slibu vÏrnosti králi: «My, kdo jeden kaûd˝ 

z nás jsme rovni vám a kdo vespolek jsme vÌce neû jste vy...»?" ([17], 280) 

NenÌ nejmenöÌ pochyby o tom, ûe sloûitá osobnost a mnohostranné dÌlo Miguela de 

Unamuna musely vzbudit a proto také vzbudily obzvláötÏ siln˝ zájem Alaina Guy, pro 

nÏhoû unamunovsk˝ duchovnÌ odkaz se stal nejen inspiraËnÌm pramenem, ale 

i utvrzenÌm a regeneracÌ jeho vlastnÌch intimnÌch p¯esvÏdËenÌ. Je skoro zbyteËné p¯i-

pomÌnat v˝slovné uznánÌ této filiace - "Filosof poslánÌm i povolánÌm, dospÏl jsem 

khispanismu prost¯ednictvÌm dona Miguela" ([18], 95)

4

-, staËÌ si vöimnout toho, jak 

hlubinná p¯Ìbuznost jasnÏ proniká skrze celkové interpretaËnÌ porozumÏnÌ. Ale i zde se 

projevuje postupné nar˘stánÌ v˝öe uvedené autorovy up¯ednostÚujÌcÌ orientace. 

ZpoËátku - v roce 1947 - Alain Guy zd˘razÚuje u Unamuna p¯edevöÌm jeho "inten-

zivnÌ náboûenskou vÌru"; p¯ipouötÌ-li moûnost, ûe salamanck˝ rektor byl "troöku hetero-

doxnÌ", za podstatné povaûuje "to, co z˘stává plnÏ platné a hodnotné v jeho duchovnÌm 

poselstvÌ", to jest "jeho tak nesmlouvav˝ a tak jÌmav˝ postoj vÏ¯ÌcÌho". Jeho "vysoce 

militantnÌ vÌra" se prohlubuje "stále vÌce ... tou mÏrou, jak stárne a soubÏûnÏ" s "ËÌm 

dále tÌm úplnÏjöÌm opouötÏnÌm scientistick˝ch tvrzenÌ" ([18], 82, 87, 99).

5

 PozdÏji, aniû 

by jakkoli pozmÏnil toto hodnocenÌ, klade d˘raz spÌöe na "integrálnÌ humanismus" Mi-

guela de Unamuno, na skuteËnost, ûe "vyûaduje úst¯ednÌ mÌsto pro citlivost a praxis". 

A Alain Guy tu vyslovuje hypotézu: "Kdyby se b˝val pokusil navrhnout nÏjaké katego-

rie, j e  moûné, ûe by si vybral kategorii homo credulus (tak jak j i  popsal Léon Brunsch-

vicg) a kategorii homo faber (zdomácnÏlou v marxismu a v r˘zn˝ch technicismech)." Na 

jedné stranÏ tedy "svébytné Unamunovo k¯esùanstvÌ", jeho "kristocentrismus", jeû  

dospÌvá aû do "mystické polohy, p¯esnÏji, aû do polohy horoucÌ öpanÏlské mystiky", 

a na druhé stranÏ aktivnÌ, militantnÌ rozmÏr jeho vÌry, rozmÏr urËujÌcÌ pro jeho etiku, 

která "bude právÏ etikou milosrdenstvÌ a spravedlnosti, rovnostá¯sk˝m ... «panarchis-

mem», v nÏmû se individuálnÌ conatus rozvine v kolektivnÌ sounáleûitosti, v celostnÌm 

úsilÌ o plnÏnÌ naöich nezastupiteln˝ch poslánÌ" ([19], 16-18, 94-95).' Coû znamená, ûe 

Unamunova vÌra, jeû  se mohla "v údobÌ integrismu", za jeho ûivota "zdát marginálnÌ 

a pochybnou", se ukazuje b˝t koneckonc˘ modernÌ: "v naöÌ dobÏ, po druhém 

vatikánském koncilu máme zato, ûe jejÌ  cesty byly dosti osobnÌ, ale v podstatném 

autentické" ([6], 227),

7

 uzavÌrá Alain Guy. 

* PokraËovánÌ citace j e  neménÏ v˝mluvné: "Poslech jedné rozhlasové p¯ednáöky Jacquesa 

Chevaliera o Unamunovi byl v tomto ohledu rozhodujÌcÌ; hned nazÌt¯Ì zapoËalo mé seznamovánÌ 

s «cosas de Espafla» Ëetbou En torno casticismo. ... Celé Unamunovo dÌlo j e  podle mého názoru 

nejlepöÌm úvodem, jak˝  existuje do hispanity: zaprvé, ponÏvadû, vytrysklo p¯Ìmo z p¯irozenosti, 

z onoho Baskicka a z oné Staré KastÌlie, j e û  byly dvÏma autorov˝mi milovan˝mi vlastmi, a pak 

proto, ûe ekumenické vzdÏlánÌ dona Miguela, jeho Ëetba a meditace vycházejÌcÌ z nejr˘znÏjöÌch 

spisovatel˘, utvá¯ejÌ kolem jeho myölenÌ vskutku mezinárodnÌ atmosféru, j e û  nám usnadÚuje 

nutn˝ p¯echod od naöÌ národnÌ mentality k mentalitÏ öpanÏlské a j e û  nás p¯ivádÌ s vÏtöÌ jistotou a s 

vÏtöÌm pochopenÌm k úplné pospolitosti s poselstvÌm äpanÏlska." ([18], 95-96) 

'Skoro zcela opaËné mÌnÏnÌ vyjád¯il poslednÏ Pedro Cerezo Galán; srv. Las mascaras de lo 

trágico. Filosofia y tragédia en Miguel de Unamuno. Madrid, Trotta 1996, zvi. s. 792, 814. 

6

Srv.  také [20], kde autor poukazuje na soubÏûnost "logiky akce" poûadované obÏma mys-

liteli, logiky, která j e  p¯ivádÌ k tomu, aby zaujali "spoleËn˝ politick˝ a sociálnÌ postoj proti reak-

cioná¯˘m a konzervativc˘m" ([20], 751, 750). 
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DÌlu José Ortegy y Gasseta vénoval toulousk˝ filosof vedle nékolika Ëlánk˘ 
a p¯ednáöek dvÏ knihy: Ortega y Gasset, kritik Aristotela a Ortega y Gasset neboli 
vitálnÌ a historick˝ rozum; druhá j e  p¯edevöÌm zda¯enou rekonstitucf Ortegova uËenÌ, je-
hoû celkové ocenÏnÌ tu vyznÌvá témÏ¯ úplnÏ pozitivnÏ. Jedna vÏta z konce Úvodu si 
nicménÏ zasluhuje zvláötnÌ pozornosti: "PeËlivé zkoumánÌ ortegovské maieutiky mnÏ 
nepochybnÏ dovolÌ poskytnout zde Ëtená¯i prost¯edky k tomu, aby se sám vyslovil 
0 moûném smÌ¯enÌ tÏchto dvou, zaËasté antinomick˝ch poûadavk˘ madridského filosofa: 
láska k aletheii a imperativ spoleËenské soudrûnosti...", vÏta, kterou j e  namÌstÏ konfron-
tovat s jinou. UvádÏje na pravou mÌru smysl Ortegovy teorie elit, A. Guy on Ì  pÌöe: 
"DomnÌváme se, ûe, aniû by jakkoli obhajovala absolutnÌ a konzervativnÌ artistokratis-
mus, nab˝vá své veökeré hodnoty teprve v demokratické a pokrokové perspektivÏ." 
([22], 10, 146) (podtrhl Z. K.). 

Postulát "spoleËenské soudrûnosti" implikuje tudÌû pro Ortegu "pokrokovou" vizi. 
1 kdyû to Alain Guy nikde v˝slovnÏ netvrdÌ, jeden z jeho pozdÏjöÌch text˘, v nÏmû 
p¯ijÌmá moûnost "socialistické interpretace" Ortegova dÌla, tomu nasvÏdËuje. Ortega tu 
vystupuje jako aktuálnÌ myslitel zejména z tohoto hlediska: "Jeho vrozen˝ cit pro elity, 
nezbytn˝ v kaûdé opravdové demokracii k v˝chovÏ a k inspiraci mas na cestÏ 
k povznesenÌ a k rozvoji, se zdá b˝t naprosto platn˝; rozhodnutÌ uûÌt ((organizovan˝ch 
menöin» (Lenin) pro Vöeobecné Blaho nejenûe nenÌ nijak namÌ¯eno proti samosprávÏ 
a iniciativám zdola, ale ukazuje se jako nepopiratelné". A o nÏco dále: "Poznenáhl˝ 
vzestup myslÌcÌho a pracujÌcÌho svÏta k socialismu s lidskou tvá¯Ì by se bezpochyby roz-
poznal v socialismu, k nÏmuû se hlásil Ortega ve svém mládÌ a na poËátku dospÏlosti." 
([23,41)' 

I kdyby se tento interpretaËnÌ zp˘sob dal p¯ÌpadnÏ ospravedlnit vzhledem ke svému 
kontextu - obrana teorie elit proti obviÚovánÌ z aristokratismu aû faöismu' -, zdá se p¯i-
nejmenöÌm nesnadné uËinit j e j  sluËiteln˝ s obecnou intencionalitou stÏûejnÌch spis˘ orte-
govského raciovitalismu. 

Pokud se t˝Ëe kritick˝ch p¯ipomÌnek k této doktrÌnÏ, ty lze nalézt v prvnÌ z v˝öe 
jmenovan˝ch knih. "Pokus öpanÏlského filosofa, jenû provádÌ systematick˝ inventá¯ 

'V Ìce neû deset let poté A. Guy vyzvedá opÏt sociálnÌ aspekt Unamunova myölenÌ: "Tento 
ËlovËk (Jean Cassou - pozn. Z.K.), vrozenÏ nezávisl˝, byl zároveÚ zastáncem pracujÌcÌho lidu, 
uboh˝ch a tÏch nejneöùastnÏjöÌch, podobnÏ jako don Miguel, horliv˝ obhájce intrahistorie 
a bojovnÌk za humanistick˝ a neautoritativnÌ socialismus" ([21], 67). 

' P¯edpokládaná blÌzkost nÏkter˝ch Ortegov˝ch a marxistick˝ch v˝klad˘ j e  zmÌnÏna rovnÏû 
ve v˝öe uvedené knize ([22], 97). 

9Srv. k tomu KOUÿIM, Z.: La dialéctica en cuestión. Buenos Aires, Pidos 1974, kap. V.: 
"Ortega - punto de vista de la crÌtica marxista", Ëlánek otiötÏn˝ p¯edtÌm v Revista de Occidente, 
Madrid 1970, Ë. 86, s. 176-204, pod názvem "Una visión crÌtica marxista de Ortega"; 
a KOUÿIM, Z.: Ortega y orteguismo: un tema actual de la crÌtica soviética. In: Actas del III 
Seminario de História de la Filosófia EspaÚola, Salamanka, Ediciones Universidad de Salamanca 
1983, s. 97-113; publikováno rovnÏû v Cuadernos Hispanoamericanos, i. 403-405, s. 467-484. 
((V poznámce bibliografie Antóna DONOSA a Harolda C. RALEYE (José Ortega y Gasset: A 
Bibliography of Secondary Sources. Bowling Green State University, Bowling Green, Ohio, Phi-
losophy Documentation Center, Bowling Green State University 1986, s. 201, vstup 2102) se 
mylnÏ uvádÌ, ûe text v Cuadernos... obsahuje ménÏ tiskov˝ch chyb; opak j e  pravdou.)) 
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p¯edpoklad˘ antického svÏta, j a k  myslet exaktnÌ poznánÌ skrze aristotelovsk˝ rozum", 
kter˝ tu Alain Guy popisuje a bravurnÏ analyzuje, nevyvolává sice j e h o  ûádnou 
závaûnou námitku, ale v˝hrady, j e û  uvád Ì  a které se zdánlivÏ  t˝kajÌ  pouze odliöného 
hlediska, j sou  p¯esto p¯ÌznaËné. Proti Ortegovi háj Ì  toulousk˝ profesor "doktrÌnu bytÌ  
za p¯edpokladu, û e  tato bere v úvahu souhrn rozmÏr˘ skuteËna a ducha, zcela 
p¯ekonávajÌc vulgárnÌ realismus Ëi dogmatick˝ substancialismus"; p¯ijÌmá za sv˘ j  postoj 
vyjád¯en˝  A i m é  Forestem, j e h o û  cituje: "«Nad vizi  bezprost¯ednÌ objektivity se 
pozvedáme, pochopÌme-li, û e  potvrzenÌ bytÌ j e  samo sebou uznánÌm jednoty 
a dokonalosti)), to jest, s koneËnou platnostÌ, «implicitnÌm potvrzenÌm Boha»." ([24], 
183, 187-188) 

ée se tu jedná o v˝tku nikoliv nev˝znamnou, to dokazuj Ì  dalöÌ autorovy texty. 
MluvÌ v této vÏci - problém ontologicko-náboûensk˝ - o "politovánÌhodném mlËenÌ" 
([23], 42) OrtegovÏ a soudÌ, û e  "jeho hledánÌ NekoneËna, poznamenané obavami, aby 
neupadl do  iracionálna, bylo natolik diskrétnÌ a natolik váhavé, aû  vzbuzovalo dojem, û e  
ztroskotalo v podrobném a nevyËerpatelném popisu koneËna..." ([6], 239)'° 

10Za spornou by nepochybné bylo t¯eba oznaËit i následujÌcÌ kritickou poznámku A. Guy: 
"Jsme naklonÏni tomu, abychom povaûovali Ortegovo lpfinÌ na unitárnÌ - aû monistické - koncepci 
vÏdy za obzvláötÏ zastaralé" ([24], 190). NenÌ to soud trochu unáhlen˝? V knize Idea principu 

u Leibnize a v˝voj deduktivnÌ teorie Ortega stavÌ sobÏ aristotelovskou vizi «vÏdce» a Karteziovu 
vizi filosofa schopného pochopit fakt, ûe j e  "pouze jedna vÏda, jediná a integrálnÌ... Tato Jediná 
VÏda zaËÌná Metafyzikou a konËÌ MeteorologiÌ a - dá-li to B˘h - FyziologiÌ. Tak vidÌ vÏci Des-
cartes a tak je  vidÌme dnes. Ale u Descarta to byl p¯irozenÏ jen program, coû znamená j iû  hodnÏ. 
V naöÌ dobÏ se tento program z nejvÏtöÌ Ëásti uskuteËnil". Jde tu vskutku o z¯ejmé p¯ijetÌ? Spoko-
juje se Ortega s tÌm, ûe prostÏ p¯ebÌrá karteziánskou koncepci, aniû by k nÌ cokoli p¯ipojil? Jenûe, 
právÏ p¯ed citovan˝m prohláöenÌm se nalézá dostateËnÏ jasné upozornÏnÌ: "Je t¯eba mÌt na pamÏti, 
ûe jak pro Descartese, tak pro Aristotela i pro nás v této studii «vÏda» j e  v˝hradnÏ teoriÌ nebo teo-

riemi deduktivnÌmi" (podtrhl Z. K.). Zaprvé tedy tvrzenÌ o jednotÏ vÏdy neplatÌ pro vöechnu vÏdu 
a zadruhé j e  tato jednota ménÏ ontologická neû metodologická, zakotvená nikoli ve vÏcech, n˝brû 
v naöÌ soudnosti, neboù pro Descarta "vÏdecké poznánÌ bude spoËÌvat v tom, ûe myslÌme vztahy 
mezi jsoucny a nikoli v tom, ûe myslÌme jsoucna", coû znamená, ûe p¯Ìstup k nepochybnému Ëi 
k pravdÏ nám poskytuje spoleËnÏ "kontinuita úplné serie v deduktivnÌ teorii a metodick˝ princip, 
podle nÏjû vÏda spoËÌvá v uspo¯ádánÌ naöich idejÌ takov˝m zp˘sobem, ûe p¯echázÌme evidentnÏ 
od jedné ke druhé". Karteziánská teorie (metoda) poznánÌ tak p¯edstavuje podstatn˝ krok na cestÏ 
smÏ¯ujÌcÌ k tomu, aby se myölenÌ vyprostilo ze zajetÌ p¯irozené ontologie: "Vztah mezi rody 
a druhy, kter˝ byl hybatelem aristotelovsko-scholatického «zp˘sobu myölenÌ», j e  nahrazen vzta-
hem mezi sloûit˝mi ajednoduch˝mi ideami." ([25], 240-241, 244, 321, 323) 

StaËÌ si pozornÏ p¯eËÌst stránky vÏnované Ortegou DÏjinnému smyslu Einsteinovy teorie, 

abychom si uvÏdomili, ûe to, co zejména zajÌmalo madridského filosofa nebyla "koncepce ... 
vÏdy", n˝brû jejÌ metodologie; a tu pak, obecnÏ vyjád¯enou - tudÌû unitárnÌ, popisuje pojmo-
slovÌm dodnes aktuálnÌm: "Pro star˝ relativismus j e  naöe poznánÌ relativnÌ, protoûe to, co touûÌme 
poznat (Ëasoprostorovou skuteËnost), j e  absolutnÌ a toho nedosahujeme. Pro Einsteinovu fyziku j e  
naöe poznánÌ absolutnÌ, skuteËnost j e  relativnÌ". A o nÏco dále dodává: "Kdyû se realita sráûÌ 
s onÌm objektem, jenû naz˝váme «vÏdom˝m subjektem», realita odpovÌ tÌm, ûe se mu vyjevÌ. Jev 
je objektivnÌ kvalitou reálného, j e  jeho odpovÏdÌ subjektu". Metoda poznánÌ spoËÌvá poté ve 
vytvá¯enÌ hypotéz a v procesu jejich p¯Ìpadné verifikace: "»ist˝ rozum nem˘ûe dÏlat nic jiného 
neû vynalézat systémy uspo¯ádáni... Je vöak z¯ejmé, ûe to nejsou ony, ûe to nenÌ Ëist˝ rozum, kdo 
rozhodne o tom, jaké reálno je, ale naopak, realita si vybere ten, kter˝ j e  mezi tÏmito schématy 
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Juan-Luis Vives, jiná vynikajÌcÌ postava öpanÏlské filosofie, si zaslouûil rovnËû 
zvláötnÌ pozornosti Alaina Guy. V monografii, j iû  mu vÏnoval, klade opÏt d˘raz p¯e-
devöÌm na sociálnÌ doktrÌnu autora De subventione pauperum, kter˝ "mluvÌ váûn˝m 
a didaktick˝m tónem moralisty a sociologa, jenû zam˝ölÌ pran˝¯ovat situaci obecné ne-
spravedlnosti a prosadit bez obav a prodlenÌ, v oËekávánÌ nezbytn˝ch strukturálnÌch re-
forem, energická opat¯enÌ". Jedná se "bezpochyby o prvnÌ dÌlo souËasného svéta, 
v nÏmû jsou socialistické ideje j iû  podány dosti systematicky", ideje, které, jak se zdá, 
p¯edbÏhly o "t¯i sta let frapantnÌ teorii nadhodnoty Karla Marxe" ([26], 123-124, 127). 
Pozitivita tohoto ocenÏnÌ vyniká jeötÏ vÌce v jiné studii, kde A. Guy pÌöe: "Vyr˘stajÌcÌ 
z vlámské - a obecnÏji z evropské - p˘dy své doby, toto pojednánÌ «o pomoci uboh˝m» 
p¯ebÌrá bez váhánÌ ötafetu dvoutisÌcileté tradice k¯esùanského komunismu, jeû  vede od 
katakomb a cÌrkevnÌch Otc  ̆ k Janu Husovi, Savonarolovi, táborit˘m, vesniËan˘m 
Schuhbundu, anabaptist˘m, p¯es bogomily, fratricelli, boggardy, Wyclifa, Iollardy 
a mnoho jin˝ch... Je to myölenkov˝ proud, kter˝ posléze inspiroval Campanellu a G. 
Bruna, Harringtona a Fénelona, aû Swifta a Rousseaua; j e  to zaujetÌ, jeû  znovu 
nalézáme, zesvÏtötÏné, v tak ¯eËeném utopickém socialismu Mablyho, Babeufa, Owena, 
Fouriera, Proudhona, Saint-Simona, Cabeta atd. ... v oËekávánÌ toho, aû se vyno¯Ì 
vÏdeck˝ socialismus Karla Marxe". 

Chvála "valencijského myslitele", jenû "nebyl jen tyran˘m nep¯átelsk˝m, 
rozhodn˝m demokratem, peËujÌcÌm o lidov˝ konsensus a neúnavn˝m pacifistou", ale 
"také [...] opravdov˝m kolektivistou", ([27], 271-272) naznaËuje zde snad jeötÏ lépe neû 
jinde, smÏr sympatiÌ, odrazu hlubok˝ch p¯esvÏdËenÌ Alaina Guy. Vives, kter˝ byl podle 
jeho mÌnÏnÌ "jednÌm z nepopirateln˝ch teoretik˘ k¯esùanského socialismu", z˘stává stále 
aktuálnÌ; "plnÏ se podÌlel na novátorském elánu své doby a m˘ûeme se i domnÌvat, ûe 
jeötÏ dnes ûijeme z podnÏt˘ a hybnosti, jeû  dal jak filosofii, psychologii, pedagogice, 
sociologii, tak asketismu a mystice" ([26], 145, 150)." 

a tÏmito moûn˝mi ¯ády nejp¯lbuznÏjöl ([25], 233, 236, 240-241); srv. rovnÏû ([25], d. IX., Posa-

do y porvenir para el hombre actual, s. 645-663). Ortega se v tomto bodu nezastavuje; na jedné 
stranÏ poûaduje pro teorii "trvalou odvolatelnost" ([25], 315) - coû j e  jeden ze základnÌch pos-
tulát˘ modernÌ vÏdecké metodologie -, a na stranÏ druhé, tÌm, ûe nahlÌûÌ "vÏdu sub specie poie-

seos" a poukazuje na p¯Ìbuznost vÏdy a poezie, p¯edcházÌ nejen svou, ale moûná, ûe i naöi dobu. 
Zde jsou jeho vlastni slova: "Abychom dob¯e pochopili, ËÌm jsou pro nás naöe ideje a jejich 
prvotnÌ úlohu v ûivotÏ, k tomu j e  zapot¯ebÌ, abychom se odváûili p¯iblÌûit vÏdu k poezii mnohem 
vice, neû tomu bylo aû dosud. ÿekl bych ..., ûe vÏda j e  mnohem bliûöÌ poezii neû realitÏ, ûe se jej Ì  
funkce v naöem ûivotÏ v mnohém podobá funkci umÏni. Ve srovnánÌ s románem se vÏda nepo-
chybnÏ zdá b˝t realitou samou. Ale porovnáme-li j i  s autentickou realitou, povöimneme si toho, 
co má spoleËného s románem, s fantazii, s mentálni konstrukci, s imaginárni stavbou." ([25], 403, 
391). 

Patrná blÌzkost mezi Ortegov˝m v˝rokem, ûe "vÏda j e  Ëistou exaktnÌ fantazii" ([25], 289), 
a mnohem pozdÏjöÌmi, následujÌcÌmi slovy Octavia Paze nenÌ jistÏ náhodná: "... pozoruji, ûe ve 
vöeobecném pohybu, byù by v nÏm nebyl viditeln˝ zámÏr nebo finalita, existuje urËitá koherence, 
implicitnÌ racionalita. Mnoho vÏdc˘ myslÌ totéû. Okny, jimiû jsou matematika a vÏdy, ale také 
poezie, hudba a umÏni, m˘ûeme leckdy zahlédnout vSeobecn˝ rozum: druhou tvá¯ Ëasu" 
(Reflejos: Réplicas. México, Vuelta 1996, s. 37). 

" P o  tom, kdyû dospÏl k zjiötÏni, ûe existuje "zvláötnÌ spoleËenstvÌ génia a poslánÌ", j eû  
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JeötÏ z¯etelnÏji se tyto sympatie projevujÌ p¯i anal˝ze filosofického p¯Ìnosu 
souËasn˝ch öpanÏlsk˝ch filosof˘; pro ilustraci aspoÚ dva p¯Ìklady: 

Druhému oddÌlu páté Ëásti t¯etÌ kapitoly sv˝ch DÏjin öpanÏlské filosofie dal Alain 
Guy p¯ÌznaËn˝ název: Marxismus, hlavnÌ nástroj promÏny a emancipace; pokouöÌ se 
v nÏm dokázat, ûe tento "motor radikálnÌ transformace spoleËnosti" p¯ispÏl "v intelek-
tuálnÌ rovinÏ" rozhodn˝m zp˘sobem, "dÌky svému tÏsnému spojenÌ s odp˘rci frankismu, 
k rozpoutánÌ a posÌlenÌ lÌtého a velkého boje, kter˝ skonËil navrácenÌm svobody"; dru-
hou, byù podstatnou stránku marxismu, jeho "materialismus a ateismus", povaûuje vöak 
za "velmi diskutabilnÌ" ([6], 394-395). 

P¯esto, anebo snad právÏ proto, projevuje toulousk˝ profesor zvláötnÌ zájem 
o "kritick˝ a socialistick˝ materialismus Gustava Buena", vyloûen˝ tÌmto autorem 
v Materialistick˝ch esejÌch, "mistrovské knize, jeû  obsahuje v˝raznou doktrÌnu sui gene-
ris". P¯itaûlivost, j Ìû  p˘sobÌ tato "koncepce velkého dosahu", ([28], 314, 319) oznaËená 
také jako "velmi p¯Ìsn˝ a hutn  ̋ vÏdeck˝ marxismus" ([7], 106),12 j e  vysvÏtlitelná hlavnÏ 
tÌm, ûe tato doktrÌna má tvo¯it teoretick˝ základ p¯ÌötÌ nové socialistické spoleËnosti a ûe 
jejÌ  materialismus nenÌ nikterak redukËnÌ, n˝brû postuluje zahrnujÌcÌ "transcendentnÌ 
materialitu". Ale právÏ tohoto bodu se t˝ká jediná kritická otázka, kterou Alain Guy rea-
guje na v˝rok G. Buena, ûe "«v materialistické filosofii nenÌ nic jiného kromÏ Hmoty»". 
Ptá se: "Znamená to, ûe materialismus kategoricky vyluËuje onen svÏt, ûivot v záhrobÌ, 
tento, podle Unamuna, nezadateln˝ poûadavek?" KoneËné zhodnocenÌ vöak z˘stává po-
zitivnÌ: "antikonformismus" oviedského filosofa se zdá jasnÏ vyËnÌvat "z nesmÌrné vlny 
avantgardy mladé souËasné öpanÏlské filosofie" ([28], 326, 328) a p¯edstavuje 
"prvo¯ad˝ p¯Ìnos ... nejen pro marxismus, ale i pro filosofickou reflexi v˘bec" (6], 397). 

Jako druh˝ p¯Ìklad lze uvést dÌlo a osobnost Marii Zambranové, "neochvÏjné kato-
liËky a neménÏ horoucÌ pokroká¯ky", jeû  se pokusila o syntézu poetického rozumu s vel-
mi niternou vizÌ svÏta" ([7], 82). V tomto p¯ÌpadÏ j e  souhlas Alaina Guy bezv˝hradn˝, 
neboù M. Zambranová se mu "zdá b˝t vtÏlenÌm toho nejlepöÌho ze öpanÏlského génia"; 
génia, jehoû sama popsala, kdyû lÌËila ducha "starého mÏsta Segovie": "«Jsme nutkáni 
vÏ¯it,... ûe kaûd˝ jazyk j e  zvláötnÌm odhalenÌm nebo projevem bytÌ a ûe existujÌ vÏci, jeû  
m˘ûeme správnÏ ¯Ìci pouze v jednom urËitém jazyce a v ûádném jiném. A ûe tÌm jazyk 
poznamenává osud národa, ûe jazyk j e  j iû  osudem»". Alain Guy k tomu dodává: 

spojuje Tomáöe Mora a J.-L. Vivese, A. Guy poznamenává: "Mám zato, ûe Mor˘v komunismus 
byl up¯Ìmn˝ a j e  proto zcela pochopitelné, ûe se  Utopie stala Leninovou oblÌbenou knihou. 
VzpomnÏl jsem si na to ..., kdyû jsem vstupoval ... na moskevském Rudém námÏstÌ do mauzolea, 
v nÏmû jsou vystaveny tÏlesné poz˘statky velkého zakladatele SSSR. ZároveÚ jsem se vöak ptal, 
proË, pokud vÌm, Lenin nikdy neuvádÏl mezi sv˝mi «prost¯ednÌky» onoho jiného v˝znamného so-
cialistu, j Ìmû  nespornÏ byl Vives" ([27], 264, 271). - Srv. také Guyovou práci Le message de Viv 

s (Annnaies, UniversitÏ de Toulouse-Le Mirail 1973, d. IX., sv. 6), kde se mj. pravÌ: "Vives 
dokázal spojit na nejvyööÌm stupni synkretismu tradice a novoty, bohatstvÌ k¯esùansk˝ch dogmat 
a etiky, jejÌmû  jsou zdrojem, stejnÏ tak jako nástup pÌsemnictvÌ, vÏd a umÏnÌ - prvky zdánlivÏ 
vesmÏs heterogennÌ, avöak sjednotitelné ve v˝hni té nejosvÌcenÏjöÌ vÌry. ZÌskal si zásluhy 
o lidstvo, neboù dokázal spojit vjedno perennis philosophia s tÌm, co modernÌ duch p¯ináöel nej-
hodnotnÏjöÌho" (s. 88). 

12 OznaËenÌ j e  zvoleno spÌöe neöùastnÏ, vzhledem k tomu, ûe trochu p¯Ìliö p¯ipomÌná 
"vÏdeckou filosofii marxismu-leninismu" neblahé pamÏti. 
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"RovnÏû pojmy velké öpanÏlské filosofky jsou vyjád¯eny v obdivuhodném a klasickém 
jazyce, na úrovni jejich vnit¯nÌ moudrosti a dialektické pr˘kaznosti." (29], 16, 94) 

Obdiv nad myölenÌm Marii Zambranové a souznÏnÌ s nÌm tu vöak p¯esahuji pouhou 
teoretickou shodu; obÏ osobnosti si jsou blÌzké - znaly se i z p¯Ìmého styku - zejména 
sv˝m postojem v˘Ëi vÌ¯e a ideologickou volbou. SvÏdectvÌ Alaina Guy j e  dostateËnÏ ex-
plicitnÌ: "Up¯Ìmn˝ katolÌk jako Maria Zambranová, ale rovnÏû kritick˝ a nezávisl˝, ho-
vo¯il jsem sni  o v˝znamném pokroku aggiornamenta a o zásluûném otev¯enÌ ¯Ìmské 
cÌrkve v˘Ëi dneönÌmu svÏtu ... Mluvili jsme ... o sociálnÌ a politické situaci Latinské Am-
eriky, kterou d˘kladnÏ znala; oËekávala, ûe v budoucÌch, avöak vzdálen˝ch letech, dojde 
k náhlé lidové a evangelické reakci proti odporn˝m vyko¯isùovatel˘m lidu a indián˘ 
a proti militaristick˝m a totalitaristick˝m vládám. V tomto ohledu ... jakoby s öestilet˝m 
p¯edstihem p¯edpovÌdala velkolepou filosofii-teologii osvobozenÌ (podtrhl Z. K.) 
a organizaci «základnÌch cÌrkevnÌch komunit» schopn˝ch obrodit iberoamerick˝ konti-
nent a k¯esùanstvÌ tÏchto zemÌ...". 

Vnit¯nÌ i vnÏjöÌ totoûnost hledisek vedle nepopiratelné filosofické hodnoty dÌla 
Marii Zambranové vysvÏtluje nadöenou chválu Alaina Guye: "JejÌ zanÌcen˝ duch snad 
jeötÏ vÌce neû u jin˝ch lyrick˝ch myslitel˘ dosahuje autenticky metafyzického cÌle, ne-
boù osvobozenÌ, k nÏmuû nás vybÌzÌ tak naléhavÏ, má sv˘j pól v Absolutnu. Maria Zam-
branová mi tak p¯ipadá jako zá¯ÌcÌ meteor prvnÌ kategorie, jenû osvÏcuje nebe äpanÏlska 
a celého naöeho vesmÌru." ([30], 402, 413-414).13 

Je z¯ejmé, ûe Alain Guy byl filosofem angaûovan˝m, angaûovan˝m vtom nej-
lepöÌm smyslu slova: za pln˝ rozvoj ËlovÏka jakoûto bytosti majÌcÌ p¯irozené právo 
poûÌvat osobnÌ svobody a sociálnÌ spravedlnosti; proti vöemu, co by tento legitimnÌ 
rozkvÏt mohlo ohrozit. Existuje vöak rozdÌl mezi angaûovanostÌ, jeû  mÌ¯Ì k ideálu, 
a angaûovanostÌ vypl˝vajÌcÌ z cÌle, jehoû chceme dosÌci; zatÌm co prvnÌ j e  - v souhlase 
s Ortegov˝m názorem - vitálnÌ, druhá náleûÌ do oblasti doktrinálnÌ. Filosof, kter˝ se an-
gaûuje jako takov˝, má b˝t nejprve zcela angaûovan˝ ve své filosofii; p¯Ìvlastkem "zce-
la" se chce ¯Ìci, ûe filosofie, která j e  tu filosofovou prvotnÌ existenciálnf starostÌ 
a ËinnostÌ, splÚuje alespoÚ dva základnÌ metodologické poûadavky: otev¯enost 
a revidovatelnost", coû znamená, ûe filosof si má za kaûd˝ch okolnostÌ uchovat kritickou 
a sebekritickou jasnoz¯ivost, postoj, jenû vyluËuje jakékoli a priori. Je-li moûné 
a oprávnÏné pochybovat o cestÏ k ideálu a pop¯ÌpadÏ opravit zvolen˝ smÏr v souhlase se 
stále obnovovanou zkuöenostÌ, pevn˝ cÌl - vÏc Ëi ideu -, k nÏmuû se cÌtÌme p¯ipoutáni 
vÏrnostÌ zakotvené ve vÌ¯e, zpochybnit nelze. Ortega to se svou obvyklou jasnostÌ vy-
jad¯uje jednou vÏtou: "Filosofie neznamená dokazovat ûivotem, co j e  pravda, ale zcela 

" O  setkánÌ s myölenÌm M. Zambranové, o vzájemn˝ch stycÌch a o pracÌch, jeû  jejÌ  filosofii 
vÏnoval, pÌöe A. Guy ve stati Maria Zambrano maestra de esperanza espiritual (Philosophia 

Malacitana, Malaga, Departemente de Filosofia - Universidad de Málaga, 1991, i. IV, 
s. 159-171). V tomto Ëlánku se zmiÚuje mj. rovnÏû o tom, ûe M. Zambranová se zdála "tuöit 
teologii osvobozenÌ" a uzavÌrá: "Konstatuji, ûe velká «duchovnl dáma» soudobého hispánského 
myölenÌ, daleka vöeho pragmatismu a konformismu, poskytuje naöemu dneönÌmu lidstvÌ, 
zesláblému úzkostÌ a neötÏstÌm, nej lepöÌ d˘vody k tomu, abychom p¯ese vöechno neztratili nadÏji, 
ovöem s tou podmÌnkou, ûe se vzdáme hloupého intelektuálnÌho dogmatismu a ûe se ochotnÏ 
otev¯eme lekcÌm integrálnÌ zkuöenosti, která sama j e  protÏjökem prostoty srdce." (s. 170, 171) 
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naopak, dokazovat pravdu, abychom, dÌky tomu, mohli ûÌt autenticky." ([25], d. VIII., 
316) 

Postupná zámÏna jedné angaûovanosti za druhou - na prvnÌ pohled témÏf ne-
post¯ehnuteln˝ posuv v interpretaËnÌm p¯Ìstupu - se dá zjistit bedlivÏjöÌ Ëetbou 
v poslednÌch pracÌch Alaina Guy, vÏnovan˝ch latinskoamerické filosofii. ÚvodnÌm kro-
kem k tomu j e  zlehËenÌ p¯Ìsnosti v˝bÏru, opuötÏnÌ následujÌcÌho explicitnÌho mÏ¯Ìtka 
uplatÚovaného na filosofii öpanÏlskou: "Omezil jsem se na Ëisté filosofy s vylouËenÌm 
teolog˘, mystik˘, právnÌch doktriná¯˘, psycholog˘, vÏdc˘, sociolog˘, pedagog˘, li-
terárnÌch esejist˘ nebo analytik˘ hispánské duöe Ëi dÏjinného v˝voje Hispanity." [6], 3) 
Snad nejmarkantnÏjöÌm p¯Ìkladem tohoto faktu j e  zp˘sob, jak˝m autor knihy Panorama 

iberoamerické filosofie a jejÌho zkráceného a aktualizovaného vydánÌ v edici Que sais-

je? pod názvem Filosofie v Latinské Americe ([31]; [32]), pojednává o "filosofii osvo-
bozenÌ", hnutÌ, s nÌmû stoprocentnÏ sympatizuje a které proto synteticky p¯edstavuje 
v celé jeho öÌ¯i od prvotnÌch teologick˝ch základ˘ aû k soubÏûnÏ se rozvÌjejÌcÌmu 
myölenÌ teolog˘. Uveden˝ d˘vod nadmÏrného zv˝raznÏnÌ této "filosofie-teologie" se o-
statnÏ obejde bez dalöÌho komentá¯e: "Jedná se o hnutÌ, které vÏrnÏ odráûÌ touhu lidu 
vyjád¯enou v «základnÌch cÌrkevnÌch komunitách»; s veökerou pozornostÌ sleduje revo-
luËnÌ praxi, Ëi spÌöe se s nÌ smÏöuje tÌm, ûe vnit¯nÏ sjednocuje náboûenskou vÌru 
s kolektivnÌ akcÌ." - "Tato duchovnÌ rodina, neporovnatelná s ûádnou z tÏch, o nichû se 
aû dosud mluvilo, pocházÌ zároveÚ z energické spoleËenské reakce na bÌdu 
a vyko¯isùovánÌ ËlovÏka ËlovÏkem a z vroucÌho p¯Ìklonu k osvobitelskému k¯esùanstvÌ." 
([31], 230; [32], 109) 

Tento nekritick˝ obdiv14 nez˘stává bohuûel bez následk˘, a l e j e  p¯ÌËinou nÏkter˝ch 
disproporcÌ, opominutÌ, nep¯esnostÌ a nadsázek, které, i kdyû se nedot˝kajÌ podstaty 
v˝znamného p¯Ìnosu pracÌ Alaina Guy o latinskoamerické filosofii, tÌm, ûe redukujÌ ob-
jektivitu jejich obsahu, sniûujÌ i jejich informativnÌ hodnotu. MÌsto zde neuskuteËni-
telného úplného v˝Ëtu v˝öe zmÌnÏn˝ch nedostatk˘ aspoÚ nÏkolik p¯Ìklad˘: 

OËividná p¯Ìbuznost filosofie osvobozenÌ s marxismem p¯ivádÌ toulouského filoso-
fa k tomu, aby nejen p¯eceÚoval v˝znam tohoto smÏru, -"nové filosofie ... aktivnÌ 
a praktické orientace"-, ale aby do nÏj zahrnul také politiky-ideology, jako jÌm j e  "(dea-
der máximo» Fidel Castro", povaûovan˝ za "marxistického teoretika", nebo filosofy, 
kte¯Ì se zab˝vali touto doktrÌnou pouze p¯ÌleûitostnÏ, jako matematik a logik Newton C. 
A. Costa ([31], 181, 192, 190). Na druhé stranÏ j e  d˘sledkem tohoto zaujetÌ j e v  opaËn˝ -
podcenÏnÌ vlivu a zvláötnosti skoro p¯Ìmého protivnÌka filosofie osvobozenÌ - bra-
zilského kulturalismu, jenû  má aû dosud v národnÌm mÏ¯Ìtku z¯etelnou p¯evahu. V e  
v˝kladu doktrÌny jeho hlavnÌho p¯edstavitele, Miguela Reále, oznaËované nejprve jako 
"kulturnÌ realismus" a poté "relativistick˝ kulturalismus", se projevuje neznalost spis˘, 
jeû  jsou vrcholn˝m v˝razem tohoto myölenÌ: Zkuöenost a kultura (1977; francouzsk˝ 
p¯eklad z r .  1990) & Pravda a domnÏnka (1983); dva z nej známÏjöÌch a nej v˝znam-

ného projevy jsou pochopitelnÏ zjistitelné i v jin˝ch textech; srv. nap .̄ studii Pensée péru-

vienne et progressisme chez Maria Luisa Rivara da Tuesta (in: Femmes philosophes en Espagne 

et en Amérique Latine), jejÌmû tématem j e  doktrÌna "historiËky filosofie a aktivistky filosofie os-
vobozenÌ"; A. Guy v nÌ vidÌ "jednu z nejautentiËtÏjöÌch p¯edstavitelek avantgardnÌho myölenÌ 
v Latinské Americe" (s. 69, 86). 
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nÏjöÌch "kulturalist˘" - Djacir Menezes a Antonio Paim - jsou prostÏ a jednoduöe 

vynecháni.

15 

Dala by se uvést jiná, pravdÏpodobné ménÏ p¯ÌznaËná opomenutÌ: chybÌ jméno Da-

nila Cruz Véleze, povaûovaného ve své zemi za "nejvÏtöÌho p¯edstavitele filosofie 

v Kolumbii" ([33], 382)

16

, Jorge Millas, aË jmenován (dokonce dvakrát: jednou jako 

chilsk˝ filosof ovlivnÏn˝ Bergsonem, podruhé jako p¯ÌsluönÌk existencialistického smÏru 

na KubÏ [sic]), má vyhrazeno na stránkách obou knih o latinskoamerické filosofii mno-

hem ménÏ mÌsta, neû by zasluhoval, zvláötÏ, porovná-li se hodnota jeho dÌla ([34]; [35]) 

s hodnotou dÏl nÏkter˝ch myslitel˘, kte¯Ì, jak se zdá, tu jsou zastoupeni jen proto, ûe je-

jich koncepce j e  blÌzká filosofické orientaci A. Guy anebo se s nÌ ztotoûÚujÌ." 

Stále jasnÏji se r˝sujÌcÌm cÌlem této orientace j e  nalézt neodkladné ¯eöenÌ "krize 

hodnot", diagnostikované jako "dnes totálnÌ, nesoucÌ s sebou zpochybnÏnÌ ËlovÏka 

sama. Je t¯eba objevit nov˝ humanismus. Nem˘ûeme j i û  myslet v prefabrikovan˝ch 

rámcÌch pokládan˝ch za ochranné; jsme osudovÏ donuceni k tomu, abychom si, pokud 

j e  to moûné, vytvo¯ili radikálnÏ nov˝ pohled na svÏt". 

Je öpanÏlské filosofie s to p¯ispÏt rozhodn˝m zp˘sobem k objevenÌ tohoto "nového 

humanismu"? Alain Guy chce odpovÏdÏt pozitivnÏ, i kdyû, jak  j i û  bylo ¯eËeno, "nÏkterá 

ponauËenÌ, j e û  lze zÌskat ze znalosti filosofu äpanÏlska", se t˝kajÌ pouze specifického 

postoje v˘Ëi neproniknutelnosti Reálna, etiky a estetiky. Minulost a p¯Ìtomnost 

öpanÏlského národa se zdajÌ b˝t k tomu dostateËnÏ pr˘kazn˝m argumentem: "Pozoru-

hodn˝ p¯Ìklad demokratického usmÌ¯enÌ dávn˝ch protivnÌk˘ ... j e  velmi povzbudivou 

zárukou mÌrové a vskutku humanistické obnovy". P¯etrvává vöak i obava, aby toto 

emancipaËnÌ hnutÌ", j e û  podnÏcuje äpanÏly "od roku 1975, nedegenerovalo ve zcela 

zhoubnou beznadÏj nebo do vulgárnÌho destape" ([7], 117-119). 

" S t e j n ˝  osud postihl j e j i c h  krajana Renata Cirella Czemu,  aËkoliv  h o  F. Miró Quesada 
pokládá z a  j e d n o h o  z "paradigmatick˝ch" latinskoamerick˝ch autor˘ "zab˝vaj Ìc Ìch se  metafy-
z ick˝mi tématy" (Proyecto y realization del filosofar latinoamericano, México, F. C. E., 1981, 
s. 37; ostatnÏ ani tato kniha nen Ì  n ikde  uvedena).  Tyto nep¯esnosti a opominut Ì  ne jsou  j i s tÏ  
náhodné: pasáûe t˝kaj Ìc Ì  se  brazilské f i losof ie  zasluhuj Ì  ne jvË t Ì Ì  kritiku, a to u û  pro neúplnost 
fakt. A .  Guy, j a k  j e  v idno,  nezná základn Ì  práci - j e û  se  stala p¯ÌruËnÌ kn ihou v tomto oboru - A .  
Paima  DÏjiny filosofick˝ch idejÌ v BrazÌlii (1966), která, opravena a rozöÌ¯ena, dosáhla j i û  pátého 
vydán Ì.  O f i losof i i  M. Reále srv. KOUÿÍM, Z.: La obra filosófica de Miguel Reále, impulsora de 
la emancipation intelectual de Brasil. In: Mundo Hispánico y Nuevo Mundo. Actas del VIII 
Seminario de História de la Filosofia EspaÚola e Iberoamericana. Salamanka, Universidad d e  
Salamanca, 1995, s. 313-331, n e b o  Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid 1995, s. 19-38, n e b o  
Revista Brasileira de Filosofia, Sao Paulo, 1997, Ë. 188, s. 425-441. 

" D a n i l o  Cruz  V é l e z  se  nedávno stal Ëestn˝m Ë lenem proslulého kolumbi jského Institutu 
Caro y Cuervo, j e h o û  p¯edseda o n Ï m  ¯ekl: "Cruz by l  pr˘kopn Ìkem kritického hispanoamerického 
myö len Ì.  V e  Ëty¯icát˝ch letech nás seznámil  s f i losofy,  j a k o  j s o u  Kant a Hegel. Sehrál v K o l u m b i i  
takovou úlohu, j a k o  f i l oso fové  Miguel d e  Unamuno nebo  José Ortega y G asset v e  äpanÏ lsku" 
(MORA, R.: Carlos Fuentes y Jesús d e  Polanco ingresaron en el Instituto Caro y Cuervo. In: E1 
Pais, Edición intemacional, 27. IV. - 3. V .  1999, Ë. 831, s. 19). 

1 7  Je h luboce  politován Ìhodné, ûe  autor j i û  nem˘ûe  doplnit  mezery a opravit o m y l y  - daÚ  
jeötË  j e d n o u  pr˘kopnického d Ì la  j e û  j s o u  ve lmi  Ëetné hlavnÏ  v e  svazku edice  Que sais-je? 
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Na závÏr se osmÏluji p¯edloûit svou hypotézu: Alain Guy, pravdÏpodobnÏ zklamán 
obecnou tendencÌ «odk¯esùanötenÌ» a rovnÏû «deradikalizace» (Ëi «demarxizace») 
souËasné öpanÏlské filosofie, se poËátkem 80-t˝ch let vÌce Ëi ménÏ vÏdomÏ obracÌ 
k Latinské Americe; klade si otázku, zda by p¯Ìnos jejÌch myslitel˘ "nemohl obejÌt 
evropsk˝ model a obnovit naöi vlastnÌ mentalitu a i naöi kulturu, leckdy ponÏkud zkost-
natÏlou". PostupnÏ nab˝vá stále vÏtöÌho p¯esvÏdËenÌ o opravdovém, nejen intelek-
tuálnÌm, ale i lidovém bohatstvÌ této oblasti, v nÌû by se snad dala nalézt hledaná 
uspokojivá odpovÏÔ: "Nov˝ duchovnÌ humanismus m˘ûe p¯emÏnit, secundum quid, naöi 
dvoutisÌciletou tradiËnÌ civilizaci; tÌm, ûe by dosti hluboce obnovil naöe mentálnÌ 
návyky, j e û  p¯Ìliö Ëasto postrádajÌ dostateËné otev¯enosti, by dospÏl k uskuteËnÏnÌ auten-
tického bratrstvÌ a spravedlnosti." ([32], 6, 122) OdpovÏÔ, která koneckonc˘ toto 
zjiötÏnÌ p¯esahuje, neboù Alain Guy tu odkr˝vá perspektivu rozhodnÏ optimistickou, 
v naprostém souhlasu se svou vÌrou a hlubok˝m p¯esvÏdËenÌm. Zvaûuje totiû - podle 
nÏho - nemalou pravdÏpodobnost, ûe tento "duchovnÌ a integrálnÌ humanismus, jenû  
p¯icházÌ vËas do naöeho svÏta, rozdrásaného fanatismem a pov˝öeneckou chtivostÌ neo-
mezeného a nespravedlivÏ rozdÌleného zisku" ([31], 243) se stane na "skoro celém" ibe-
roamerickém kontinentÏ "humanismem náboûensk˝m, oËiötÏn˝m od veökeré 
povÏrËivosti, autenticky reformnÌho charakteru, schopn˝m v praxi velké tolerance, avöak 
peËujÌcÌm o radikálnÏ komunitámÌ a socialistickou axiologii, svÏdomitÏ oûivovanou 
p¯ikázánÌmi evangelia" ([36], 147). 

Osobn Ì  vzpom Ìnka 

Abych nemusel sv˝m ûák˘m vtloukat do hlav nepravdy - vÏc obvyklá 
a nevyhnutelná v komunistickém reûimu -, odmÌtl jsem se stát po skonËenÌ univerzitnÌho 
studia v druhé polovinÏ padesát˝ch let st¯edoökolsk˝m uËitelem a radÏji jsem p¯ijal 
pramálo placené mÌsto okresnÌho archivá¯e v malém Ëeském mÏstÏ. Odtud, kde jsem 
nemÏl ûádnou moûnost sledovat filosofické dÏnÌ ve svÏtÏ - a zvláötÏ ve  Francii -
(sporadické západnÌ publikace docházely po kapkách pouze do univerzitnÌch knihoven), 
jsem jednoho dne napsal ûádost o pomoc Gastonovi Bergerovi, öéfredaktorovi Ëasopisu 
Les Etudes Philosophiques\ a od té doby jsem tuto revue dostával zdarma. DÌky tomu 
jsem objevil ËÌslo (3/1958) vÏnované Aspekt˘m iberoamerického myölenÌ, j e û  mi otev¯e-
lo aû dosud neznám˝ horizont (jako student jsem sice p¯eËetl Ëeské p¯eklady Tragického 

pocitu ûivota a Vzpoury dav˘, knih, o jejichû  autorech na p¯ednáökách m˝ch profesor˘ 
nepadlo ani slovo a které mi p¯ipadaly jako dvÏ zá¯ivé stálice prvnÌ kategorie; vidÏl jsem 
j e  vöak osamÏlé, bez souhvÏzdÌ); p¯ekladatelem nÏkolika Ëlánk˘ byl Alain Guy, o nÏmû 
jsem se z p¯ipojené poznámky dovÏdÏl, ûe j e  autorem publikace äpanÏlötÌ filosofové 

vËera a dnes. 

P¯ed vÌce neû Ëty¯iceti lety - p¯esnÏ 13. ledna 1959 - jsem odeslal, trochu naz-
da¯b˘h, skoro jako láhev hozenou do mo¯e, sv˘ j  prvnÌ dopis adresovan˝ panu Alainovi 
Guy, profesorovi na filozofické fakultÏ Univerzity v Toulouse. K mému p¯ekvapenÌ, od-
povÏÔ p¯iöla obratem; byla dvoubarevná (po vyËerpánÌ Ëervené náplnÏ propisovacÌ 
tuûky, pisatel pokraËoval mod¯e a pokryl list ze vöech stran aû po sam˝ okraj) 
a neobyËejnÏ p¯ÌvÏtivá: "Vaöe tak up¯Ìmná ûádost mÏ dojala; proto Vám posÌlám ... 
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knihu äpanÏlötÌ filosofové vËera a dnes. BuÔte tak laskav a p¯ijmÏte tyto dva dÌly s m˝m 
vÏnovánÌm ... Mám rád »eskoslovensko, zvláötÏ »echy, vlast Jana Husa ... Doufejme, ûe 
se záhy poznáme «de visu»! ... Poölete mi Vaöe ((curriculum vitae» a Vaöe publikace... 
Doufám, ûe mi brzy napÌöete dlouhv dopis; jistÏ? Aù  ûije »eskoslovensko!" 

ZároveÚ s touto korespondencÌ zapoËalo mé zasvÏcovánÌ do hispánského myölenÌ 
a zrodilo se skoro Ëty¯icetileté p¯átelstvÌ. 

Alain Guy byl mimo¯ádn˝m ËlovÏkem: ve svém nitru uchovával nevyËerpateln˝ 
zdroj bratrské empatie, jeû  by mohla b˝t pokládána u kohokoli ménÏ inteligentnÌho za 
urËitou naivitu (a vskutku j Ì  byla - v˘Ëi podvodnictvÌ nebo dob¯e maskované zlovolnos-
ti). Jeho prvnÌ gesto bylo pokaûdé p¯átelské, i neznámého p¯ijÌmal v d˘vÏ¯e a vycházel 
mu vst¯Ìc mnohem vÌce neû na p l̆ cesty ve snaze otev¯Ìt a udrûet s nÌm dialog; dobrota 
byla jednou z jeho hlavnÌch vlastnostÌ. 

UvÏdomil jsem si to j iû  p¯i ËetbÏ druhého dopisu o mÏsÌc pozdÏji. OdpovÌdaje na 
mou kritiku (pochopitelnÏ formulovanou s náleûitou opatrnostÌ, neboù cenzo¯i bdÏli), 
psal: "VÏ¯te mi, ûe vöechny zemÏ majÌ své problémy; naöe ohavná koloniálistická 
a kapitalistická válka v AlûÌrsku j e  opravdovou rakovinou a diktatura 13. kvÏtna se nám 
v˘bec nelÌbÌ!" A dále: "OstatnÏ jsem k¯esùansk˝ pokroká¯ a Ëlen (mezinárodnÌho) 
«HnutÌ obránc˘ mÌru»; znám obstojnÏ marxismus. Obdivuji vlast Jana Husa". 

V roce 1963 dostal Alain Guy pozvánÌ k nÏkolika p¯ednáökám v Polsku; kdyû mi to 
sdÏlil, navrhl jsem mu, aby se zastavil v Praze, s ËÌmû s radostÌ souhlasil. NaneötÏstÌ 
lh˘ta byla p¯Ìliö krátká - ani ne cel˝ mÏsÌc -, aby vystaËila na tehdejöÌ nutné administra-
tivnÌ ¯ÌzenÌ (bylo t¯eba zajistit ((kulturnÌ vÌzum», tudÌû ú¯ednÌ pozvánÌ schválené 
p¯Ìsluön˝mi Ëiniteli »eskoslovenské akademie vÏd a hlavnÏ ¯ádnÏ orazÌtkované), takûe 
jsem mohl zorganizovat jen neformálnÌ setkánÌ s nÏkolika kolegy Filosofického ústavu, 
kde jsem v této dobÏ pracoval. Abychom se neminuli na nádraûÌ, m˘j p¯ÌötÌ host mi po-
slal popis své osoby: "Je mi Ëty¯iaËty¯icet let, st¯ednÌ postavy, br˝le, tmavoöed˝ klo-
bouk, svÏtleöed˝ svrchnÌk; v ruce budu okázale drûet noviny LE MONDE ... (mimo to 
jsem brunet)". 

Ukázalo se vöak, ûe to byla starost zbyteËná; poznal jsem ho totiû ihned: na nástu-
piöti praûského nádraûÌ stál pouze jeden filosof - ponÏkud nesmÏle vypadajÌcÌ muû, sko-
ro ztracen˝ mezi ostatnÌmi lidmi, a p¯ece ihned zjistiteln˝ p¯edevöÌm sv˝m pohledem, 
v nÏmû, p¯es p¯ekáûku Ëetn˝ch dioptriÌ, proza¯ovala smÏsice ûivé zvÌdavosti a usedlé 
moudrosti. 

Po návratu do Francie mi napsal: "Byl jsem nadöen sv˝mi dvÏma krátk˝mi pobyty 
v Praze ... Jaká radost ... objevit s Vámi, ve sluneËnÌ zá¯i, toto velkolepé mÏsto, perlu 
St¯ednÌ Evropy!... NazÌt¯Ì, v nedÏli 9. Ëervna, jsem vstal v 5 hodin ráno, abych si 
prohlédl ûidovskou Ëtvrù, náb¯eûÌ a Betlémskou kapli Jana Husa (velmi dojÌmavé) ... 
JeötÏ jednou mé bratrské dÌky". 

P¯ÌötÌ rok p¯iöla ¯ada na mne - dostalo se mi na tehdejöÌ pomÏry vzácné p¯Ìleûitosti, 
abych poprvé v ûivotÏ podnikl cestu za "ûeleznou oponu": zásluhou Alaina Guy jsem 
byl pozván Toulouskou filosofickou spoleËnostÌ, abych promluvil o v˝voji Ëeské filoso-
fie. BÏhem t¯Ì dn  ̆ stráven˝ch v Toulouse jsem se seznámil rovnÏû s rodiËi mého hosti-
tele. S jeho matkou, mÌrnou, starostlivou a dobrotivou ûenou, j iû  tenkrát poznamenanou 
vÏkem, a s jeho otcem, p¯Ìm˝m a energick˝m starcem, jehoû láska ke spravedlnosti 
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nevyluËovala chápavou laskavost; lépe jsem tak porozumÏl velkoduönému charakteru 
i vÏrné oddanosti jejich syna a tyto vlastnosti jeötÏ  vice ocenil. 

V roce 1965 vyöel ve  Filosofickém Ëasopisu (Ë. 3) - a pro nÏj zvláötÏ napsan˝ -
Ëlánek Pokrokové tendence v souËasné öpanÏlské filosofii, doplnÏn˝ poznámkou 
otoulouském autorovi. Alain Guy, jemuû jsem nep¯estával posÌlat francouzsky 
vydávané publikace o »eskoslovensku a o Ëeskoslovenské kultu¯e, o které projevoval 
velk˝ zájem ("Jsem stále vÌce zaujat husitstvÌm a VaöÌ vlastÌ"; koncem tohoto roku 
p¯ednáöel v La Rochelle na téma Hus a praûská tradice-, tuto p¯ednáöku - doprovázenou 
navÌc diapozitivy - pak opakoval v Toulouse v roce 1968)," byl tÌm velmi polichocen 
a recenzoval toto ËÌslo v Bulletinu toulouské Filosofické fakulty. Na p¯ÌötÌ rok, mezi 20. 
¯Ìjnem a 2. listopadem, jsme plánovali jeho dalöÌ návötÏvu Prahy, kde mÏl na Filoso-
fickém ústavu »SAV pronést nÏkolik p¯ednáöek. Neskr˝vanÏ se na tuto cestu tÏöil a sv˘ j  
pracovnÌ pobyt p¯ipravoval s velkou péËÌ. K mému velkému p¯ekvapenÌ, mÌsto 
oËekávaného dopisu potvrzujÌcÌho den a hodinu p¯Ìjezdu, jsem obdrûel jin˝, psan˝ (19. 
zá¯Ì 1966) rukou jeho otce; oznamoval mi váûnou automobilovou nehodu svého syna. 

Oba jsme se domnÌvali, ûe p˘jde pouze o odklad; kdyû se po delöÌ dobÏ Alain Guy 
zotavil, dohodli jsme se, ûe v ¯Ìjnu 1968 promluvÌ na Filosofické fakultÏ University Kar-
lovy o Humanistickém socialismu Charlese Péguyho a na Filosofickém ústavu bude mÌt 
p¯ednáöku o Unamunovi a Blondelovi. Ale vnÏjöÌ události znovu naöe zámÏry p¯ekazily: 
invaze "bratrsk˝ch" armád Varöavského paktu a následná "normalizace" nás donutily 
opustit skoro vöechny plány aktivnÌ spolupráce; skoro vöechny, jelikoû aû do roku 1970 
p¯ece jen p¯etrvala, byù  slabá, nadÏje, ûe se poda¯Ì vydat monotematické ËÌslo Filoso-
fického Ëasopisu o hispánské filosofii, které jsem j i û  delöÌ dobu p¯ipravoval a v nÏmû sa-
moz¯ejmÏ mÏl p¯ÌspÏvek mého p¯Ìtele zaujÌmat Ëestné mÌsto; obnovená cenzura vöak 
bohuûel nemeökala a dala se do dÌla... 

Mnohem vÌce neû kolegiálni ochota Alaina Guy pomáhat tam, kde toho bylo za-
pot¯ebÌ, nikdy neochabla: abych mohl po srpnu 1968 legálnÏ z˘stat ve Francii, neváhal 
mi opat¯it pozvánÌ na imaginárnÌ studijnÌ pobyt organizovan˝ Skupinou pro v˝zkum fi-
losofie öpanÏlského a portugalského jazyka, jejÌmû  jsem byl Ëlenem, a stejnÏ tak pod-
po¯il mou ûádost o zÌskánÌ francouzského státnÌho obËanstvÌ i vöechny zákroky, p¯i 
nichû ú¯ady vyûadovaly posouzenÌ podepsané univerzitnÌ osobnostÌ. P¯i m˝ch Ëast˝ch 
cestách do Toulouse, kde se pravidelnÏ konala pracovnÌ zasedánÌ naöÌ Skupiny, nikdy 
nep¯ipustil, abych p¯enocoval jinde neû u nÏho, kdykoliv jsem se k nÏmu obrátil 
s nÏjakou ûádostÌ, vÏdy mi vyöel vst¯Ìc. Byl opravdov˝m p¯Ìtelem-filosofem. 
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