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P�edmluva 
 
Ladislav Klíma zanechal za sebou velice silnou stopu filosofického idealismu; a to navzdory 
tomu, že nesepsal své myšlenky v ucelené dílo a zcela jasný systém. Jedním z d�vod� toho 
je, že svou filosofii - chceme-li tak nazvat to, co pro nás Ladislav Klíma p�edstavuje dnes - 
žil a že prom�nil své t�lo, svoji praxi, celi�ký sv�j život v duchaplnou a zá�ivou Ideu. 
 Obzvlášt� dnes je tento po�in zá�ným p�íkladem, nebo� �lov�k se dosud št�pil na 
mnohé �áste�ky, které pak ale nedovedl poskládat dohromady. Na podobné �áste�ky je 
rozdrobena následující práce. Dala si za úkol p�edvést filosofii Ladislava Klímy. A jaká tedy 
je?  
 Za prvé: je ucelená a jednotná. To zní jedno-duše, avšak - a zejména v d�jinách 
filosofie - zvykli jsme si pozorovat vždy jeden aspekt celku, jednu �ást, anebo snad dívat se 
jedním úhlem pohledu, jít jednou cestou, což jedin� je správn�, ovšem ne, ulpíme-li na oné 
cest�, nebo�, když se dojde cíle, cesty již není t�eba a naopak je nutné se jí vzdát. A tak 
Klíma st�ídav� b�ží - z našeho pohledu b�ží, ve skute�nosti šel poklidn� za zp�vu lesních 
nymf - a no�í se op�t do celku, do Jednoho, jež je náhle vším a náhle ni�ím. Pohled pro 
necvi�ené, nep�ipravené �i necht�né nahlížení udivující. -- Ovšem údiv, jak víme, je pokládán 
za po�átek samostatného filosofování. -- 
 Za druhé: božská. Op�t jedno-duché tvrzení, ovšem nese sebou následující záv�r: 
totiž, co je nerozumné, je nelidiské - alespo� tak se na to dívá dosavadní sv�tový názor, 
vždy� i onen p�ívlastek, homo sapiens sapiens, za to hovo�í. Jenomže nerozumné je p�eci jen 
božské, neboli: božské je rozumné a zárove� nerozumné, racionální i iracionální. Ob� dv� 
�ásti tvo�í Jednotu. A v tom spo�ívá božskost Klímovy filosofie, že našel tuto jednotu, a to v 
sob�, a ukázal ji sv�tu. 
 Za t�etí: jasná. Jasn� zá�ivá. Vyjde-li kdo z Platónovy jeskyn�, na malý okamžik se 
mu zatmí p�ed o�ima, zá�e Slunce bude na tolik silná a jeho o�i na tolik odvyklé takovému 
jasu, že na mali�ký okamžik se octne ve tm�. Už už v��il, že našel východ a náhle neprodyšná 
a neo�ekávaná tma. Po�ká-li však, vše se ustálí a on proz�e. Stejný jas zá�í ze samotného 
Klímy, jenž není ni�ím výjime�ným, udivujicím, zázra�ným, naopak: p�irozeným, ale též o 
n�co výše než druzí. Obdobn� i Hérakleitos byl považován za „pla�tivého“ �i „temného“ 
filosofa. On ale nepsal temn�, psal velice jasn� a srozumiteln�, avšak rychle, p�íliš rychle na 
to, aby �lov�k, který nesdílel Hérakleit�v život, jej hned na po�átku pochopil.  
 Je p�íliš snadné ozna�it n�koho za temného �i bláznivého, zcela ur�it� to však není 
správné. Ba dokonce lze �íct, že jsou v�ci snadné a jsou v�ci správné. A rozhodn� není 
snadné pojmout následující myšlenky, nebo� jsou pe�liv� a láskypln� - ale p�eci - vykousnuty 
z Klímových d�l a seskládány dohromady, majíc jakousi osnovu; a samotná osnova vyznívá 
pojmy ne p�íliš filosofickými: rozum - sen - skute�nost - utrpení - hr�za - hra - v�le - zá�. 
Avšak jsou to pojmy skrz naskrz pat�ící Klímovi a jeho psaní, tedy, jak jsem si dovolil �íci, 
Klímov� filosofii. 
 Nuže nejprve snad chce to - totiž tato práce - zanechat sama sebe a pono�it se do 
Klímových slov, jichž zde je p�emnoho, a najít v nich, co bylo myšleno. Nebo� je hlubokou 
pravdou, že cesty vy��eného a napsaného �asto míjejí cesty poslucha�ova a �tená�ova 
pochopení. Ale to jen v tom p�ípad�, kdy zapomn�lo se na dialog. Následující �ádky však 
p�ímo k dialogu vybízejí - �i snad p�ímo dialogem jsou. 
 A na konci každého dialogu stává se dialog op�t Jedním, tedy jakýmsi monologem, 
což zna�í dobrou v�c, totiž uzav�ený kruh: na za�átku Logos a na konci mono-Logos. 
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Absolutní rozum 
 
 
Klímovi je veškeré filosofování, beletrisování a celé jeho životní po�ínání ryzím bytím své 
teorie, svých p�edstav, svým idealismem, tedy jeho teorie je praxí a praxe teorií. Ona teorie se 
neobejde bez použití rozumu jako nástroje poznání: rozpoznání a Poznání, jakožto v�domé 
ur�ení a ztotožn�ní se s Bytím. 
 

Hlavním smyslem lidstva bylo: strach, že probudí strašlivého draka, na n�mž spí, který 
je ve skute�nosti jedin� spasným Archangelem. 1) 

 
Ten �erný mrak nad Klímovými texty má jedinou p�í�inu. Na poznání, k n�muž došel, se dívá 
z pohledu �lov�ka minulosti, který - jakožto zt�lsn�ná minulost - vždy lpí na minulosti a 
hrozí se všeho nového, jiného, brání se vývoji. Tak jako malé dít� by si p�edstavovalo život 
bez svých oblíbených hra�ek jako zlý sen, tak i postavy v Klimov� beletrii zažívají podobnou 
trýze�, mají-li se vzdát minulých postoj� - svého minulého života. A tedy rozum jako nástroj, 
svrchovan� daný �lov�ku, také pot�ebuje obrodu, aby se jeho vlastník vyvinul dále.  
 

M�j rozum je v souladu s objektivní skute�ností: mohu já za to, že tato skute�nost není 
v souladu s rozumem? Sv�t, jsoucno nejsou v souhlasu s rozumem: to� pravda ze všech 
nejnesporn�jší. 2) 

 
To jest nejciteln�jší p�íklad selhání našeho rozumu, povýšeného na královnu našeho 
poznávání. Nahlížení v ostrém úhlu rozumu s absolutní jistotou v n�j vede jednak k uznání 
neracionálního prvku - už Pýhagorás v�decky doložil, že velikost p�epony v trojúhelníku (za 
velikosti odv�sen rovných 1) je �íslem iracionálním (druhá odmocnina ze dvou) , což 
znamená, že i zachytitelný a jednozna�ný rozum má sv�j protipól v nekone�nosti, neur�itosti 
- a dále se p�esahuje rozumov� nevysv�tlitelnými jevy, jako je chaoz �i absurdnost. 
 

Žít znamená lhát a nic nad to; a snad je uv�dom�ní si této lživosti všeho ješt� lživ�jší 
než nalhávání si všech lidí, že v�dí a mluví pravdu. 3) 

 
Klíma p�echází hranici dnešního �lov�ka, to jest rozumové chápání, a jde dále. Utrpení a 
cesta životem beletristických postav knížete Sternenhocha a Helgy (Utrpení knížete 
Sternenhocha), Sidera a Orey (Slavná Nemesis) jsou jakýmsi modelem toho, jak se takový 
�lov�k vzdává svého lp�ní na sv�t�, �ehož procesem je práv� utrpení. 
 

Tak mluvily k n�mu, a on jim, ubohý �lov�k, p�ece z�ásti rozum�l: rozum�l aspo�, že 
jim nerozumí, - ale to je zde dole za všech okolností to nejd�ležit�jší. Ale je dob�e 
n��emu v�bec rozum�t? A je to možno?... 4) 

 
To, co se ne�ídí zcela rozumem - to, co nemá jako absolutní v�li rozum -, tedy samotný 
Život, a ten, kdo stejn� tak má jinou v�li než rozum, jsou práv� považováni za 
nevysv�tlitelné, absurdní, chaotické, bez �ádu, neuspo�ádané, neharmonické, v p�ípad� 
�lov�ka za šílené �i bláznivé. 

Avšak opustím-li hranici rozumu - ovládaje jej a zárove� jdouce dále, hloub�ji -, veškerá 
absurdnost zm�ní se v smysluplnou hru, harmonii a bláznovství dochází svého plného 
pochopení, od�vodn�ní; pak je �lov�k „blázen, ale jen citem, ne rozumem.“ 5) 

 
Celkový resultát - ve dvou v�tách tvo�ících diametrální body na kružnici: Vše jest jen 
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souverainní Hra. To� Nadjistota (tak nazývám Jistotu, vyrostší božsky na negaci jistoty; 
metalogismus..). Tím p�ekonána skepse, nalezena úplná harmonie myšlení, uspokojení. 
6) 

 
 
Racionalismus 
 
Racionalismus �i logicismus rovnají se extremismus, otroctví. Proto Klímovo „rozbití logiky. 
Logickými cestami? Ne, není jich!“ 7) 

Taková zm�na postoje k rozumu a vlastn� neztotož�ování se s ním je vysv�tlením 
Klímova vztahu v��i �lov�ku, když pro n�j jsou „lídé, horda otrocká.“ 8) A nadto, když se 
racionální �lov�k vzdává svého stanoviska jen pod tlakem okolností: 
 

Tak si �ekl a uposlechl. Ale jen svého neodolatelného nutkání, strachu p�ed úplným 
rozvratem, své bezradnosti, bezvolnosti; ne v�le, která rodí �iny. 9) 

 
Další výtka: „to jediné, co nutno lidem zazlívat, jest jejich pitomost.“ 10) sm��uje k zachycení 
jednostrannosti: bu� zcela pod v�lí rozumu, a nebo zcela odtažení a vzdání se jeho možností. 
�ili nejen u rozumu platí, že „vše reální - relativní je p�ede tr�nem jejím [metafyziky 11) ] 
stejn� nedokonalé, pro bohy sm�šné, - jest jediná naprostá zdánlivost a zovou ji 'reálnost' 
[...]“. 12) Tedy samotný rozum nepat�í do kategorie absolutního, nýbrž relativního. 

Protikladem rozumového (racionálního, intelektuálního) je v�le. Tato dvojnost práv� tvo�í 
jednotu a jedno bez druhého nem�že být. 13) Nadto pak platí, že „cit - protipól v�le“, tedy 
ženský pól jako cit a mužský pól jako rozum a v�le zárove�. 14) 

 
Blaze tomu, zde i v zásv�tí, komu dosud rozum a v�le vládne.  15) 

 
Ale neodsuzuji je, každá žížalka ví, pro� se zarývá do zem� - 16) 

 
Pro rozum, pat�ící mezi pomíjivost, prom�nlivost, protikladnost a relativnost, platí, že „sv�t 
jest odporováním si.“ 17) T�ž, že „v prom�nlivosti spo�ívá stálost, ve stálosti prom�nlivost 
[...]“ 18) 

Nad takovými protiklady se vznáší absolutní hodnota; m�že to být i Rozum neznající své 
omezení �i Cit, avšak takový Rozum již nemá své hranice u iracionálního, ale naopak, tím se 
umoc�uje. Absolutní hodnotu nalézáme nad tím vším a zárove� také tím vším, ve smyslu: 
„Vesmír je pouhý nebytostný stín Duše.“ 19) V tomto p�ípad� není klí�ovou otázkou, co je 
skute�né, nýbrž co je podstatné. Synonymem Podstaty je Rozum, Cit �i Duše.  

 
Inu, co je sv�t? Souhrn všeho existujícího. [...] Takzvaný „vesmír“ je probabiln� jen 
miziv� malou �ástí sv�ta: Není t�žko si p�edstavit jsoucno bez prostoru. Naše planeta je 
molekulí ve „vesmíru“. 20) 

 
Nejen že vyšší povstává mysliteln� vždy jen z nižšího, ale, ve smyslu polarity a hlavn� 
ludibriosity sv�ta vše povstává ze svého opaku, - den z noci, slabost ze síly, ohyzdnost 
z krásy, št�stí z nešt�stí etc. 21) 

 
A vše realistní jest jen relativní, úpln� neúplné, animální neboli stupidní, - 
antifilosofické. Jen v absolutn� absolutním nazírání spo�ívá filosofie neboli metafysika. 
Snaha po absolutním vede všude ke strašným nedokonalostem, pro lidi sm�šnostem; ale 
vše reální - relativní je p�ede tr�nem jejím stejn� nedokonalé, pro bohy sm�šné, jest 
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jediná naprostá zdánlivost a zovou ji „realnost“ [...]. 22) 

 
Absolutnost (kterou jsem já skrz na skrz) opovrhuje každou relativností, Já vede k 
sebepodce�ování já. - Nejsem nic jiného, než ustavi�né (�asto, p�e�asto i ve snu) 
praskání bi�em mé Absolutní, absolutn� komandující a do v��nosti v Sob� se koupající 
v�le -, a zb�silý, „nerozumný“, ale vždy více mén� poslušný rej myšlenek a všech 
duševních stav�, - m�j život nejv�tším bláznovstvím, Donquixoterií, jaká myslitelna - 
proto, že je zárove� maximáln� rationellní, - proto ješt� žiju, „m�sí�an“ spadlý na zem, 
jehož jediná �innost, ani minutu neustávající, bylo d�sledné pracování proti 
podmínkám animalního života. 23) 

 
P�edm�t smyslový, concretum, nem�že být nikdy n��ím vysokým; a všechno pou�ení, 
za které vd��íme �etb�, je �ímsi žalostným a smrdutým... 24) 

 
Beze smyslu je pojem skute�nost - stvo�ený pouze žebráckou animální nafoukaností, - 
tedy i jeho komplement: iluse! - ne: féerické Nadnádherno je Vše!: a v tom je poslední 
a první moudrost! 25) 

 
Vše je jasné mému cít�ní; rozumu mnohé ne; ale má vnit�ní jistota, že jdu svou 
správnou cestou, je tak zna�ná, že m� to nevadí; jsem si v�dom, že kdykoliv se m� 
zachce, musí dobýt absolutn� komandující v�le všech vyjasn�ní, jichž mn� t�eba, a že 
základní názor m�j naprosto nem�že být vyvrácen... 26) 

 
 
Jednota rozumem 
 
Neplatí zde rozd�lení na tak zvan� hmotné a duchovní, nižší a vyšší, animální a božské, 
nebo� obojí je Jedno a tvo�í jednotu. Vnímáme-li Jedno, pak „není hmoty“ 27), ani ducha. 
Není Dvojnost a v je-li vnímána, pak jako sou�ást Jednoho. 
 

Vysoká filosofie nezná distinkci vn�jšek, vnit�ek. Mn� „je vn�jší sv�t“, všichni ti lidé a 
peníze a hadry naprosto jen sv�tem vnit�ním, mými myšlenkami, které traituju ve 
zna�né mí�e methodami psychologickými... 28) 

 
A jako je mn� lhostejno vše vn�jší, tak i poznání; teprve lhostejnost ke všemu �iní 
božským. [...] Nejsem �lov�kem poznávajícím; B�h nepoznává, ví; kdo ví, že vše, že 
absolutn� všechny kontradikce jsou pravdou, ten ví vše a jest aspo� embryo Boha. 
Poznávání je jen snažení: snažilství, Streberei, supt�ní; t�eba být, tkvít v��n� v cíli. 29) 

 
Zdánlivá, tedy pomíjející a relativní dvojnost je p�ekonána tvrzením, že „všechny kontradikce 
jsou pravdou.“ 30) 

 
Vše je contradictio: vše je lež: tedy i pravda = lež: tedy lež = pravda: tedy vše je 
pravda: tedy všechny kontradikce jsou pravdou. [...] Hlavní dogma dosavadního 
logického, t. j. zví�ecího názoru: sv�t je z pole positivní (pravdivý, dobrý atd.) a zpole 
negativní (lživý, špatný...); sv�t je Zá�e, - jediná nekone�ná, uniformní Zá�e, Boží Zá�e: 
hlavní v�ta metalogiky, t. j. logiky božské, - revoluce revolucí, stojící nezm�rn� nad 
„životem“ a jeho dobyt�í hodnocení, „jednání“ „zájmy...“ Sv�t jako Zá�! a klí�em do 
tohoto nebe je these: opak všeho je pravdou. 31) 
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Toto tvrzení je „vyšším výrazem nesporné v�ty: sv�t jest odporování si.“ 32) 

 
[...] je-li opak všeho pravdou, pak je pravdou, že opak všeho není pravdou. [...] odpor 
kontradikcionistu nevyvrací - dokazuje jeho v�c, - leží to v jeho podstat�; jste na prahu 
metalogismu - n��eho ovšem, co se dosavadní logice zdá absurdním..; ale jiná 
athmosfera, jiné plíce [...]. 33) 

 
Klí�ové tvrzení k této teorii je základní v�ta ludibrionismu: „Sv�t jest absolutní h�í�ka Své 
Absolutní V�le.“ 34) �i obdobn�, ale siln�ji, tedy uv�dom�leji: „Sv�t je absolutní h�í�ka Mé 
Absolutní V�le. 35)  
 

Nutno neúprosn� držet se resultatu, že není jistoty, že vše jest jen Hrou. Resultat ten je 
nesporný. Ale není naprosto „zcela nutno“ vnášet p�es to zabitý ten pojem do vyšších 
poznatk�! Je to nesmírn� t�žké, vyžaduje úžasnou sm�lost �íkat si stále: Cože? nenašel 
jsem Hru! našel jse - uspokojení? Ne, Hru! Slovo to musí být alfou a omegou. O jeho 
od�vdn�ní nep�emítat, stojí nade vším od�vdon�ním, je nad�ad�no každému jinému 
pojmu, - je svrchovaným Bohem. 36) 

 
Proto jedin� tedy Platí protikladnosti, zdánliv� se zárove� vylu�ujicí, ve své podstat� však se 
dopl�ující a skládajíce sebou Jedno: 
 

Je, tedy není, není, tedy je. 37) 

 
[...] tak myšlenka, �ím více vzlétá k Bohu, tím níže stejnou m�rou klesá do nížin a 
bažin lidstva... 38) 

 
Ne, nechci „život“, chci V��nost. [...] Nemám-li V��nost, nechci nic! 39) 

 
Co jsem s po�átku proklínal, zasloužilo být žehnáno; tak tomu ostatn� v�bec vždy. 40) 

 
[...] sv�t je snažící se nesnažení, nesnažící se snažení. 41) 

 
To nejvyšší bylo by nutn� tím nejneplodn�jším; k �emu pot�ebovalo by plod�? 
Pot�ebuje plod� B�h? pot�ebuje ho ubohý �lov�k Existuje nadplodnost, to jest: 
nesmrtelnost. Lidé vidí v ní neplodnost, jako ve všem ultravysokém naprostou nízkost. 
Co je plodnost? Výpomoc z nouze toho, co je pomíjející? Nepomíjející je svým 
vlastným v��ným Plodem. 42) 

 
 
Vznešenost Rozumu 
 
Vše pak projevující se ve všem pomíjivém je symbolem, prosvítáním Božího: „Vše má jistý, 
vysoký, symbolistní význam. Symbol je vyšší skute�nost...“ 43) Ku p�íkladu: „P�íroda jako 
žena! P�íroda je žena, nebo� žena jest jen symbol - [...]“ 44) 

Nyní zp�t na po�átek: onen temný mrak nad Klímovými slovy není ni�ím jiným než 
odpov�dností za svoji V�li, nebo� zahrává-li si �lov�k s boží silou, dává do pohybu síly, které 
jsou s to jej povznést, stejn� jako roznést. 

 
Snad byla více než krásná, - tedy oby�ejnému oku nekrásná; každá p�evelká krása je 
setm�lá svým p�ílišným leskem. 45) 
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�as neboli rozvíjení se myšlenky te�e pomalu, pomalinku; V��nost má pokdy. A ke 
každému �lov�ku, ke každému zví�eti plíží se Vznešeno, které je mu n�kdy p�íjemným 
lochtáním, nejvyšší slastí jindy, oby�ejn� nejvyšší hr�zou, tichým tyg�ím krokem plíží 
se blíž a blíž... ; aby z dnešního �lov�ka, který je veskrze zví�etem, stal se jednou - B�h. 
46) 

 
[...] nic nemstí se ve v��nosti tak jako usnad�ovat si cokoli; kdo poleh�uje, zat�žuje, 
kdo pomáhá, poškozuje. 47) 

 
[...] Všejsoucnost je - Nihil [...]. 48) 

 
Smysluplnost, cíl, cesta, po�átek a konec t�chto úvah, teorie i praxe, a „pravda pravd 
nespo�ívá v myšlence 'jest B�h', nýbrž 'Jsem B�h:' [...].“ 49)  
 

Je-li jen jedna objektivní pravda mimo mne, - nade mnou, jsem do v��nosti v okovech.. 
Otrok - Pán - základní alternativa �lov�ka; m�j názor liší se ode všech tím, že �iní 
�lov�ka Pánem, t. j. absolutním pánem ducha, - to� jádro metalogického ludibrionismu; 
- Pán je u k�es�ana synonymum Boha. 50) 

 
Bohem-bytí už v tomto život�, zcela, v nejp�ísn�jším smyslu - se vším všudy. 51) 

 
Nutno animalní noc prom�nit v Den. Nutno ze základu zm�nit trpící, strachující se, 
zmítanou animalitu v Boží Blaženost, Nehnutost a Zá�i. 52) 

 
T�i tisíce let jsem hledal, já slepý! - a nejen na o�i slepý! - pravdu ve vn�jším sv�t�, v 
„empirické skute�nosti“, ve v�d�, v materialismu, monismu, pantheismu. Vše stejný 
prd! - Nehledal jsem ji však ve svém nejskryt�jším nitru, v bludištích abstraktní 
myšlenky a v nejhlubší svátosti srdce. 53)
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Sen a skute�nost 
 

 
Pro poznání a poznávání je nutné stát se jedním a nerozlišovat mezi dnem �i nocí, mezi 
protiklady v�bec, kde základními principy jsou mužský a ženský.  
 

Kdo myslí, že v tomto stavu [v�domí Já Jsem B�h] možno v�novat denn� jen p�t minut 
praktické prase�in�, nemá pon�tí, co je vyšší duševní život. 54)  

 
Rozli�né stavy jako bd�ní, sn�ní, schopnosti imaginace, vizualizace, poci�ování, vcít�ní se, 
soucít�ní, cít�ní - každý je nutno usm�rnit na své místo, p�ijmout jeho úlohu, vyhnout se 
jednostranosti, obdobn� jako jsem tak u�inil s rozumem, a tím Jedním pak žít, praktikovat to. 
 

Vše v p�írod� dokonalý opak toho, za� se te� má - Brát tu vše dle „d�tské víry“ - jen v 
instinktech srdce je pravda. „Vývoj“ p�írodov�dy je jen vzdalování se od jádra. 55) 

 
Podrženi si v�domí: „Jsem ve skute�nosti Boží V�le: velmi d�ležito! Jsem B�h: v tom vše 
obsaženo.“ 56) je jedinou cestou, jak procházet bd�ním a sn�ním - ve výsledku - neztotožn�n s 
tím, co se d�je, a p�esto neustále si vše uv�dom�uje. 

Sn�ní je pak stejn� skute�nou �inností jako �innost v bd�losti s tou odlišností, že se tak 
d�je na jiné úrovni - na jemnohmotn�jší, proto každá myšlenka tak�ka okamžit� dostává 
svého napln�ní. 

 
A - a vždy� je proboha i zcela možno, že bylo snem i celé mé popíjení v jídeln� i cesta 
do T., i to, že jsem velkokramá�em v T., že jsem se narodil jako Matyáš Lebermayer, - 
vždy� celá ta minulost, jíž �íkal jsem sm�šn� „skute�nost“, není - nehledíme-li k 
r�zným nepodstatným okolnostem - o chlup jiná než tento p�ítomný sen... 57) 

 
[...] ale co jiného je sen než pokra�ování skute�nosti, nebo skute�nost pokra�ování snu? 
Sen jest hloubka bd�ní, pro niž, bdíce, jsme slepí, a lživost a klamnost a nelogi�nost snu 
-jen soust�ed�ní všech paprsk� tohoto Sv�ta-P�eludu. 58) 

 
Však - nesmysl, m�j nyn�jší stav nerozeznat ode snu? Leh�í by bylo nerozeznat 
tamhletu ko�ku od citery! 59) 

 
Ale co vím? Co ví �lov�k zcela ur�itého? Nikdy neví zcela jist�, vesluje-li v lo�ce �i 
bruslí-li, není-li práv� ob�tí tajemného obest�ení smysl� a duše? ob�tí p�eludu, vid�ní, 
somnambulismu? bdí-li �i sní? Nic, nic nem�že s jistotou odp�isáhnout; nezví nikdy nic 
bezpe�ného, dokud duch bude duchem, tj Ilusí... 60) 

 
Byl opojen celým sv�tem, jsoucnost mu byla milenkou, písn� z nitra tryskaly, i v 
nocích objímaly jej magické sny... A p�ece bylo ve všem tom cosi temn� a mocn� 
d�sivého; v nejhlubší hloubi m�l jistotu, že pode vší tou zá�í zeje nejstrašn�jší propast. 
[...] Vše zevní p�ipadalo mu tak mysticky známým, - ale musil si �íci: Což není hlubin� 
duše známo vše, vše? Jest n�co, co by nebylo jejím majetkem od v��nosti? Jak jinak 
mohla by v�bec vid�t a slyšet? Není všechno vid�ní jen slétáním se do duše nazp�t 
všech tajemných pták�, kte�í v��né její hnízdo kdysi opustili? 61) 

 
Jako by vše, co �lov�k uz�í, vše, po �em touží, vše, na� myslí, nemusilo se nutn� zas a 
zase mu zjevovat a p�edstavovat a spl�ovat, jako by jedinou hybnou silou všeho nebylo 
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práv� p�ání a touha a V�le. 62) 

 
Poslední v tomto nejšalebn�jším sv�t�, jemuž se �íká „bd�ní“, „skute�nost“, po n�mž 
zah�mí sv�tlo sv�tel - pro toho ovšem jen, kdo zde apo� pablesky jeho z�el --- 63) 

 
 

Život a smrt 
 

Další rovinou, kde nutno si udržet jednotné v�domí, je život a smrt. Zde analogicky platí to 
samé, co u bd�ní a sn�ní.  
 

A ubohé jeho v�domí odlétlo tam, kde se všechno ví. - 
A když se op�t vrátilo, náhle v�d�l všecko. Nevrátilo se mu vlastn� - jak absurdní je 

všechno lidské vyjad�ování a myšlení! -, ale On, mystérim Já, vlétlo zázrakem, jak jen 
jednou za staletí vykvete, do �íše jiného v�domí, Jiného Já... Ale o tomto 
nejd�ležit�jším lidstvo, p�es všemožné své metafysické spekulace, v�bec nemyslilo, - 
jak už to bývá: jako nemyslí na smrt a na Vznešenost a na Krásu a na Lehkost a na 
Samoz�ejmost... Hlavním smyslem lidstva bylo: strach, že probudí strašlivého draka, na 
n�mž spí, který je ve skute�nosti jedin� spasným Archangelem. 

Co ve snu a Smrti se samoz�ejmostí se ví, to v�d�l nyní strašným spojením 
nespojitelného ve bd�ní. A ve Snu a Smrti ví se, co bylo p�ed „narozením“, co bylo 
V�era; ale �lov�k ví pouze, co bylo v�era; a neví ani to. 64) 

 
Vy slepci nevíte, že smrt jest jen p�est�hováním se, proto se jí bojíte. [...] Jen se všemu 
sm�j a vesel se! Nebo� trpíš-li ty, trpím i já. Propasti se neobávej -, uz�íš-li ji, sko� do 
ní sm�le se zav�enýma o�ima a myšlenkou, že jí zde není, - a staneš o metr dále! Nebo� 
propasti v�bec nejsou, - jsou jen iluse jejich. Prohledni ilusi a nebudeš neš�asten! 
Nekaresují v�ci, ale to, co si o v�cech myslíme, �íkají filosofové - 65) 

 
Po smrti bude tvá existence snu velmi podobna: bude snem tu velmi matným, tu 
intensivním, tu skv�lým, tu bídným, š�astným, trapným, na minujlé existence se 
upomínajícím neb jen zví�ecky v p�ítomnosti žijícím. Dlouhou, �asto nekone�nou �adou 
sn� takových vejdeme kone�n� zase v sen distinktní, zákonn� spoutaný, jemuž se �íká 
bd�ní, - naše já vklouzne v n�j nev�douce jak. Tím delší je �ada sn� mezi jednotlivými 
„bd�ními“, �ím bd�ní p�edchozí bylo delší; novorozen� hned zem�evší m�že již za 
deset let znovu „bdít“: nebo� sen posmrtní slouží jen za odpo�inek. 66) 

 
Jen ten �iní rozdíl mezi bd�ním a snem a sen je totéž co vid�ní a co smrt -, kdo 
nepoznal ani sen, ani bd�ní. 67)  

 
 

Vyhrocený stav mysli 
 

Dalším odstínem stavu v�domí jsou nejr�zn�jší šílenství, bláznovství, halucinace, vidiny. 
Rozdíl mezi duševní nemocí a mystickým prožitkem je pouze v tom, zda zážitek je 
uv�dom�ován �i je trp�n a doty�ný neví, neuv�domuje si, co se s ním práv� d�je. 
 

Z toho, že vídal Ji skute�nou, nenásleduje, že nemohl bych Ji jindy vid�t jako 
halucinaci; kdybych nap�íklad práv� tohle poprsí Danteovo ve výkladní sk�íni spat�il v 
hore�ce na své podušce, neznamenalo by to, že tohle zde neexistuje ve skute�nosti... 68) 
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Ano - d�la, že vše je snem - že snem je v��nost. A že jediným h�íchem je to, že se ve 
snu šílí, to prý musí být vyhojeno, kv�li tomu prý žijí všichni lidé a zví�ata a rostliny a 
hv�zdy. 69) 

 
Byla jsem zoufalá k šílení, má duše svíjela se celá jako plamen ve vichru, ale p�ísahám 
ti, že myšlenky mé nikdy se nepomátly; nikdy jsem nepovažovala a ani te� nepovažuju 
sebe za zrní�ko pšenice jako jeden u�enec, který nevycházel nikdy na ulici ze strachu, 
že ho holubi sezobou; a teprve to je pravé šílenství. 70) 

 
Z toho d�vodu kloním se k mín�ní, že m�l jsi telepatické vid�ní. Není ovšem naprosto 
vylou�ena možnost, že vid�l jsi comme il faut �lov�ka baronu velmi podobného. T�etí 
posibilita, že se ti vše jen zdálo, - ale to spadá snad vjedno s p�ípadem prvním: nebo� 
pravý sen, jsa vždy clairvoyanstvím, vid�ním vyšší skute�nosti, je totožný s vidinou, to 
jest visionem! 71) 

 
 
Jednota Bytím 
 
Sen a skute�nost také nelze rozlišovat jako dv� zcela samostatná jsoucna, op�t tvo�í jednotu a 
dopl�ují se: „všecko je sen.“ 72) Chce to jen p�ijmout kvality obou možných stav� a sjednotit 
je v jedno. 
 

Oh, jaký idiot jsem dosud byl, tak dlouho zaslepen nejv�tším ze všech blbství, kterému 
se �íká nepov�r�ivost. 73) 

 
Ale hlava nev��í, srdce v��í. A nakonec uv��í i hlava; co jiného jí zbývá? 74) 

 
Zatímco rozum z�stává naším nástrojem poznání, sen a skute�nost jsou neustále zažívaným 
stavem, tudíž jejich poznání p�ináší ne mén� cenné zkušenosti, uv�dom�ní. 
 

S hloubkou Prajsoucnosti nemá to [tento sv�t], nemá nic, co �lov�k zná, co �init. Jen na 
povrchu bahna pluje �lov�k; nebo� sám jest jen bahno. Z bahna ven!... 75) 

 
Bože, smiluj se nad mou ubohou duší plát�nou! Ale i ty jsi jen fantasií Snu... Já, Já jen 
�erný, metafysický, metapsychický netvor, v��n� snící. Já jen mohu být Bohem! Nic 
nechápal jsem kdy jasn�ji... Ale k �emu celá ta strašlivá komedie? Pro� to vše? Co to 
vše? Nejsem, jsa Bohem, schopen sebe poznat? Ale pak je B�h totéž co �erv - 76) 

 
Vy�ešení rozporu snu a skute�nosti lze obdobn� jako u rozumu neztotož�ováním se, tichým 
pozorováním a nabytím své svrchované V�le. 
 

[...] vše nové zdá se kuriosním, do té míry, že �lov�k instinktivn� a m�lce sahá k 
„nadp�irozeným“ výklad�m. Te� prom�nili se „kuriosní daemoni“ ve zcela p�irozené 
vývojové fase abs. kom. v�le [absolutn� komandující v�le], vroubené na kmen jí tak 
cizorodý, jako je �lov�k. 77) 

 
Vše, co se d�je, jest jen následek v�le, - pojmy v�le a p�í�ina jsou zcela identické! a 
tedy má každá v�le za následek nutné své uskute�n�ní, - voilá jediný p�írodní zákon! 78) 
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	ekl bych, že dosp�l jsem ke všem svým myšlenkám „intuitivn�“, kdybych tento 
protivný pojem „intuice“ nepovažoval od jakživa za jeden z nejpovrchn�jších a 
nejidiotšt�jších; všechny myšlenky mají vždy sou�asn� dva zdroje, - t�eba jeden z nich 
m�že být skoro k nerozeznání slabounký -: povstanou „samy sebou“ z p�edchozího 
agglomeratu mentálních stav� - a jsou vytla�eny na povrch „v�lí“; t�etího zdroje není... 
79) 

 
Jako v�bec bez výjimky každá paradoxnost zkrotne p�ed up�eným, jasným pohledem v 
nevinnou možnost a h�í�ku všemocného ducha. 80) 

 
Skute�nost a sn�ní jsou zárove� odvislé od �asu a prostoru, bez nich nem�že být spánek ani 
pozorování bytí - skute�nosti, jakého je filosofie zvyklá. Avšak p�i v�domí �asu jako iluze, 
�asu, daného pohybem planet a naší p�edstavou o n�m - naším vlastním smýšlením - je op�t 
sn�ní a skute�nost na pomyslné jedné loni, ovšem jedno uvnit�, druhé vn�, což - jak již bylo 
�e�eno - znamená dvojnost v Jednot�. „Vír v��nosti, to jest ni�eho [...].“ 81) 

 
Pro� jen, pro� ztrácíme ve snu svou v�li? 82)



14

Utrpení a hr�za 
 
 
Klíma samoz�ejm� píše podle sebe, navíc však - což málokdy lze v literatu�e v plné mí�e 
spat�it - aniž by se pod�izoval spole�enským pravidl�m �i o�ekáváním. Jeho témata jsou o to 
pozoruhodn�jšími - jinými - snad podivnými - každopádn� odlišnými, o kolik je 
subjektivn�jší. Utrpení, bolest, hr�za, tíse� jsou �astými sty�nými body jeho d�l. 
 

A pak sepsal jsem to jen tak, jak píšu všechno jen pro mne ur�ené: rychle, nedbale, 
subjektivn�, beze všech literárních výprav a ambicí. 83) 

 
V takových temných popisech však není jednostraný, není u n�j nemyslitelné harmonická 
dokonalost, boží p�ítomnost a jasný klid, práv� naopak: vždy je výsledkem všech utrpení; 
nejviditeln�ji v samotném Utrpení knížete Sternenhocha, kdy na samém záv�ru díla: 
„Utrpením stal se z �erví�ka Sternenhocha Übersternenhoch.“ 84)  
 

Ne! Nev��ím ve spiritismus, ale nev��ím i v positivismus, nev��ím v nic a ani v to ne. 
Ale práv� proto p�ipouštím možnost všeho, všeho. 85) 

 
A to bylo od té doby základní téma mého života: láska - hr�za, hr�za - láska; jedno 
horší než druhé. 86) 

 
Zvít�zíš nebo padneš. Znám T�... - tvé zacházení s ním je to nejhnusn�jší, co znám; 
proto t� ovládá hnus ze sebe. Nejnižší ze všeho je nenávist a hnus: co nenávidím a 
hnusím si, toho jsem nejhrozn�jším otrokem. 87) 

 
Posu�te, lidé, neodsuzujte! Te� vidím: ona, chud�rka, za nic nemohla, ale já, chudák, 
také ne. Nic platno: všechny zájmy všech lidí a všech tvor� k�ižují se a ni�í navzájem 
nevylé�iteln�. Tedy boj: svatý, nezast�ený, generální boj. 88) 

 
 
Bolest jako proces 
 
Bolest, fyzická �i duševní, má zde �ist� funkci nástroje r�stu. Vždy skrz ní se dosáhne 
vysvobození, krátkodobého �i dlouhodobého, proz�ení a osvícení. Stále ale z�stává, že 
utrpení p�ichází až jako to nejposledn�jší, je to stup�ující se tlak, jejž tvo�íme my samy, když 
jsme ustrnuli ve svém vývoji. 
�lov�k, protože žije pozemským životem - málokdo duchovním �i duševním -, nejvíce 

trpí a obává se pozemských utrpení, a�koliv ta duševní, natož duchovní, trýze� je 
mnohonásobn� prudší a siln�jší. 

 
Lhostejno! Bolest je užite�ná a nese plody. Opovrženíhodný, úzkostlivý slepec, kdo se 
jí [smrti] bojí! Je spravedlivo, abych trp�l, trpí-li jiní mnou, - vše musí se vyrovnat. 
P�eju si dobrodiní bolesti! Je nutno, aby vyšší �lov�k trp�l, - aby byl velký! - Mnohé 
krásné, k�es�anské odpoušt�jící duše p�ejí mn� i nejv�tší muka po smrti, p�ejí mn� 
v��né peklo, jímž nanejvýš dobrodivý B�h obmýšlí ty, kte�í se mu nezda�ili... 89) 

 
A myšlenka vyh�m�la v n�m, tak nestv�rná, tak strašlivá, myšlenka ze samého srdce 
šíleného Všetajemství, - myšlenka, jejíž jen slabý vánek dovede roztrhnout bídnou 
duši�ku �lov�ka lépe než d�lová koule pavu�inu -- 90) 
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Láska k zemi je matkou veškeré zbab�losti, jedinou její matkou; state�ná je každá 
myšlenka na V��nost; vid�t sub specie aeternitatis - a State�nost v�bec - jsou zcela 
totožné pojmy!... 91) 

 
K�e� je základní silou sv�ta fysického, stejn� jako bolest, t. j. psychická k�e�, základní 
silou sv�ta psychického; ovšem ne jedinou: korrelatum k�e�e je pevnost, bolesti rozkoš. 
91) 

 
Pro dnešní lidský zrak všude tam temno a nesmysl a sm�šnost; pro nový, božský nové 
velké sv�tlo a moudrost a nej�arovn�jší, nej�ábelšt�jší krásy; a vše, co nazýváno dosud 
moudrostí, zm�ní se tam v temno a nesmysl a smích, leží daleko za..; základy vzlétly do 
výše, vrcholy klesly nejníže. - 92) 

 
A - tvá nízkost je siln�jší než výška tvá. Jsi otrok pud�, t�eba vznešených, ale i 
nejvznešen�jší pud je nízkostí. Kdyby v�le nad nimi zvít�zila, - zachrán�na jsi, - pro 
tento život! Jinak zem�eš, velmi brzo a velmi d�sn�. 93) 

 
Ale bolest stup�uje duševní �innost do nezm�rna. Napjala, ve spojení s nejstrašn�jším, 
nejnásiln�jším úsilím celou mou duši tak nevysloviteln�, tak mysticky, že se stal 
zázrak: vzplanul ohe� uprost�e vody! Ve snu zazá�ila sv�tlá, sebev�domá bdící V�le! 94) 

 
Všude zeje propast, netušitelné utrpení �íhá v ní. Vše bije a rdouší. 95) 

 
Lidskou radost, uvoln�nost, klid, ale též rozumnost, mírumilovnost, které mají jediný smysl v 
zachování si svého života, nikoliv tedy vývoj, pokrok �i n�jaké blaho, naopak zábavu a 
pot�šení, ty jsou brzdou v našem vývoje a zákonit� vyústí v utrpení a bolest, jsou ustrnutím. 
 

Umínil si, že bude sv�j život v�novat myšlení a tvo�ení a p�itom tak trochu s mírou 
užívat života. Ale dvojice tato nesnáší se nikdy spolu, nebo� každé vyšší snažení je 
asketismem. 96) 

 
Ale všechna radost neoblažuje trvale �lov�ka, obluzuje jen; proto žije �erv, aby trp�l -: 
pro nekone�nou Radost P�íští; pro Zte�ení nebeských hradeb. 97) 

 
Nebyla oby�ejná lidská radost, tím mén� veselost v nitru jeho. Byla to Bolest a Hr�z, 
které jí vládly, ale takové, které ve slavném, t�žkém smí�ení objímají všechno veselí a 
sv�tla sv�ta. Velebn� táhly duší jako kolony dávno mrtvých, duchových vojsk velebné 
melodie - poh�ební pochody, které jsou Dithyrambem Znovuzrození. - 98) 

 
Není lenosti, vše je �inností, svrchovanou �inností; ale ne vždy �inností ú�elnou a 
silnou. Váš nejv�tší nedostatek je z exuberace vzniklá vnit�ní nerozhodnost a hore�né 
oscillování a ví�ení.  99) 

 
 
Vysvobození 
 
Všechen život, blaženost �i utrpení, vedou k jedinému cíli, který zárove� je cestou, to jest 
B�h: objevení Boha v sob�, který tady neustále prodlívá, a to - v Klímov� p�ípad� - vlastní 
v�lí, V�lí, vnit�ní-vn�jší silou. 
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Pomalu vid�l bych ve všem jen p�ízraky! Je t�eba už jednou se z toho vymanit! Nebo� - 
p�ízraky a víra v n� odporují V�li. Ne „zevní sv�t“ - ten je vždy ocho�ený a v�li 
služebný -: p�ízraky zabíjejí V�li! 100) 

 
Nevím o všem nic. Všechno lidské padá; padám já; blaze mn�, že padám; pád �lov�ka 
je osvobození Boha... 101) 

 
Rozum�ní znamená pro �lov�ka šílenství a smrt. 102) 

 
„Vysvobo� se!“ 
„Od �eho?“ 
„Od sebe - Sebe! Od �lov�ka - Boha!“ 103) 

 
Hlavním dílem �lov�ka je vždy ud�lat sama sebe; literární etc. díla jsou vedle toho 
n��ím ubohým, vn�jškovým, t�eba jimi �lov�k pro lidi teprve po�íná. 104) 

 
Nebo� jen víra �iní blaženým, nev�ra všezáhubný princip jest, víra pouze to je, která 
lé�í, o �emž však u�enci tušení nemají. 105) 

 
Nechci být jeho extraktem! Chci být jím samým! 106) 

 
Hlubší myšlenky p�ivád�jí �lov�ka nutn� k šílenství, poctiv�jší k hlouposti. 107) 

 
 
V��né Vít�zství 
 
Veškerá prohra �i hr�za jsou tudíž jen sebeklamem - iluzí, nebo� jsou do-�asnými, a práv� 
proto relativními - pomíjivými: v absolutnu �as ani prostor neexistují, tudíž i prohra a hr�za 
jsou zdáním, to jest skute�nost, která je odrazovým m�stkem do mo�e Skute�nosti. 
 

Myslím ostatn� nesm�rodatn� v duši své kramá�ské, že sm�šnost a hr�znost jsou sestry, 
rub a líc jedné a téže v�ci: že ko�eny vší hr�zy spo�ívají v mystériu komi�nosti a 
naopak, že v nejhlubší hloubi sm�šnou jest jen hr�znost, a jen každý strach; že sv�t jest 
jen bezedn� hlubokou a feérickou hr�znou groteskou. 108) 

 
Ale nic nep�sobí v hudb� mohutn�ji než mocné, �erné basové tóny, než temné údery na 
buben, nic není ve sv�t� krásn�jšího nad hr�zu. 109) 

 
Nepodlehl, kdo bojovat v�bec nazamýšlel. 110) 

 
[...] na p�. porážka je vždy illusí (sub specie aeternitatis je každá „porážka“ 
vít�tzstvím), fakticky je vše Vít�zstvím, Zá�í, �ástí Boha; nebo: vše je kdykoli tím, �ím 
to mít Chci atd. 111) 

 
Výsledkem pak p�ekonání zdání hr�zy a utrpení dosahuje se za hranice absolutního. Obdobn� 
jako s rozumem, jedin� p�ijetí iracionálního stejn� jako racionálního, jedin� p�ijetí krásy 
stejn� jako hr�zy, dovolí p�íchod Rozumu, Krásy. 
 

Ale za�ínal vid�t daleko více: všechny d�ív�jší životy, své i cizí; a že všechny životy 
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cizí jsou jen a jen životy Jeho, Jeho jediného, Jeho-Všeho; - vid�l, že „zabiv“ Oreu, 
sebe zabil, ale ne - Sebe. A spat�il V��nost, prom�n�nou - nekone�n� vysoko nade 
všemi lidskými pojmy - ve Své vlastní Boží Já, ve Svou vlastní Odv��nou Gloriolu... 
112) 

 
V Zá�i rozplynuta zmizela Pozemskost, ve Slast roztavilo se b�lostné Utrpení a v 
nadsv�telný nadtónový Pochod V��ného Vít�zství vše se znovuzrodilo. 113) 

 
P�írodo krásná, živote, který, t�eba níký, jedin� jsi jistý, objímám t�! 114) 

 
Více, než ten, kdo n�co má, má ten, kdo toho nepot�ebuje; více ješt�, než ten, kdo n�co 
p�emohl, p�emohl to ten, kdo dovedl tím opovrhnout; kdo vším vskutku opovrhl, 
p�emohl vše na v�ky, - est V��ným Vít�zstvím... Nejvyšší Opovržení a Nejvyšší Láska 
je jeno t�lo; Nejvyšší Láska a Nejvyšší V�le - též jedno t�lo; Sebeobjetím zovu je, - a 
v�ta: B�h není ni�ím jiným, než Svou vlastní Zá�í (B�h je vždy jen Já - existuje totiž 
jen v první osob�) - jest nejvlastn�jším Sebeobjetím... 115) 

 
Nevidím T� už - a - nevidím - své nohy - své ruce - ni slunce, - noc - smrt - 
Znovuzrození - Zá�e V��ná. 116) 

 
	et�z a já se nikdy nep�erve, a�zmizí �asto upomínka na nejbližší minulost; ale pozd�ji 
dochází op�t k upomínkám, synthesím, sumacím, jež mohou objímat i tisíciletí, - a snad 
i milion let. Tak já te� vím vše [...].“117)
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Hra aneb ludibrionismus 
 

 
Pojem Hra je Klímovým p�ipodobn�ním pojmu B�h; �i spíše Bytí, jakožto d�ní a zažívání. 
Hra, která v sob� zákonit� nese pevný �ád, nutnost kázn�, což zajiš�uje svobodu, a nemén� 
pak to, že Hra je Volnost. Tak zvaná náhodnost - shoda okolností - je vyúst�ním mé 
svobodné v�le: �ili hraji-li, vytvá�ím hru, jsem Hrou. 
 

„M�ít, m�ít...,“ zašeptal si po chvíli. „Jak to p�ece jen krásné a heroické... A jak hnusné 
a triviální a nízké je žít... Žije každý prašivý hmyz. Moci s Božskou Libov�lí kdykoli v 
glorii zem�ít - to� nejv�tší dar boh� �lov�ku. Žít - zneuct�n p�ed sebou, - zem�ít v 
dlouholetém šílenství... 118) 

 
Boží H�í�kou, souverainní Boží Hrou, sublimn� spirituelln� vše znásil�ující, v 
nejdobrodružn�jší formy proteovsky metamofrosující, zdvoj - zdesaterosmysl�ujícím, v 
hr�zná p�ekvapení šílen� zahrocujícím, ve smích a farci a bouffonství roztavující, 
aprilem vodící, do nekone�na klamající -? (pojmy „h�í�ka“ a „šaškovství“ jsou 
nerozpojitelny, i slovo „ludibrium“ zna�í „h�í�ku“ a „šaškovství“ zárove�). 119) 

 
Nutno mít zde všude na v�domí, že lud. sáhá co nejdále, nebezohledn�ji, necouvaje 
p�ed nejhrozn�jší „absurditou“, - vida v ní sv�j element; - tak na p�. statuuje, že, jelikož 
vše je h�í�kou a šaškovstvím, je h�í�kou a šaškovstvím on sám, - avšak i tato konkluse, 
- avšak i tato - a kam to vede?...... 120) 

 
[ludibrionismus ukazuje] Boží Hru jako nejvnit�n�jší jádro a mysterion problému a 
v�cí. 121) 

 
 
Sv�t je H�í�kou 
 
Do Hry spadá i pomíjivost - v��ný kolob�h - p�írody, prom�na hmoty a její i duševní 
dvojnost; staví se nad a pod - jednoduše kolem t�chto jev�, objímá je a sjednocuje; Hra jako 
Jednota. 
 

A jsem v tom ke všemu lhostejný; vše, co lidem vážno, mn� h�í�kou a sm�šností, nebo� 
vidím vše pod sebou; ponechávám si proto volnost každé akce, - prosím na p�., aby, 
uzdá-li se mn� ulehnout k spaní již po poledni a nevy�kávat k tomu orthodoxních hodin 
ve�erních, - aby nebylo to hned tak ozna�ováno jako zbab�lost. 122) 

 
- nev�dí, že všecko je Vše a nocí den a dnem noc. A to vím já, �lov�ka a strom� 
paradoxní, divý sen. [...] Nevidí �lov�k, protože nechce vid�t; nechce, protože nesmí; a 
nesmí, protože - nechce... 123) 

 
[...] sv�t není! - z ni�eho každou chvíli tvo�í jej v��n� B�h - není nic daného, lépe: vše 
je dan� nedané, nedan� dané, vše je Hra. 124) 

 
Dosažení Klidu, neztotožn�ní se s d�ním, být aktivní pasivitou a pasivní aktivitou atd. skrze 
Hru, která je daná, hraná �i nehraná, neustále v pohybu - hrána, tedy prom��ována - a v klidu 
- nehraná, nem�nná. 
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Nejvyšší stane se ovšem teprve, až se vykrystallisuje: až po pochopení, že vše má smysl 
jen ve vztahu k Ego, bude znít: Jsem jen souverainní Hra, Rozkaz, V�le, - Jsem 
Naprostostí. [...] Hodnocení absolutn� pravdivému bude možno po v�cích (v�k) si 
odvyknout, - abs. pravda je jen strašný návyk. Realtivní pravda, logika jest jen 
projevem Hry. Hra vyvodila Hru (z Hry plyne logicky Hra) - mimo Hru nic není. 125) 

 
D�v�ra až slapá, kterou pojmu Hra p�isuzuji, pramení v citu, ve ví�e, že to tak je správne; 
nebo� tento cit je neustále p�ítomen u každého a záleží jen na jeho v�li, v co své myšlenky - 
�i spíše sv�j cit - sv��í, „nebo� myšlení nevyvrací ni nedokazuje.“ 126) 

 
Smyslem sv�ta není Hra, ale smysl sv�ta je Hrou. 127) 

 
Vše jest jen souverainní Hra (jinak vyjád�eno Rozkazování, Imperatum): to� ono 
teritorium stojící mimo pravdu a lež, jistotu a nejistotu. 128)
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V�le aneb egosolismus 
 

 
V�le jako spojení Zem� a Nebe; jako Nástroj - nikoliv síla. V�le jako Já, Ego. Síla je Jsem.  
 

Má V�le (egosolismus) cht�la trp�t (vše cht�no!); vrátit se v �irou, mystickou božskost 
- Tedy snažit se! a sice o „boží V�li“ (t.j. o povznesení se). Tato V�le sice ztrnulá, ale 
p�es to --- Neohlížet se na pravo i na levo. Dosud, k v�li své slabosti, hledal jsem št�stí 
(jediným cílem mého p�ekonávání affekt�, mého „stoicismu“ bylo� osvobození z 
utrpení) - te� pry� s tím! 129) 

 
Nechci se stát: jsem! a ne n��ím, ale vším. Není lidské velikosti, kterou bych nevid�l 
pod sebou a h�í�kou svou. Má v�le d�lá a bude d�lat se vším všecko. Zaškatulkují-li 
mne jednou mezi briganty nebo filosofy, �eknou-li, že jsem nebyl nic, nebo B�h, nebo 
prase, - lidské ubohosti to jen. Jsem ten, který jsem, d�lám, co chci, chci bezmezn� vše! 
130) 

 
Mluvím-li tak, má to však jen p�vod: 1. v zako�en�ném v�domí, že - no! v drobtu 
hostie je celý Christus; 2. v nechuti k �astým omezováním a výhradám, které �iní �e� a 
knihy degoutantní; 3. v jistém hyperbolisujícím opojení, odpustitelném snad u toho, 
kdo dosáhl netušeného, t�eba ne cele, p�ec aspo� tak, jak nedoufal. - 131) 

 
V�le se pak projevuje ve všem, v každodenním život� stejn� jako v t�ch nejvýjime�n�jších, 
nejvytoužen�jších stavech, v�cech, p�áních. 
 

Cht�la-li mne jím omámit, poda�ilo se Jí to, - ale nezapomínej, panenko, že mimo city, 
které jsi hypnotisovala, mám i v�li; a ta z�stane vždy bd�lá. 132) 

 
Není nejmenšího atomového zachv�ní, které nebyla by zp�sobila jen a jen - V�le; jen 
kdo Ji nemá hledá p�í�iny v n��em jiném, v n��em mimo sebe, v „p�írod�“, v „bohu“... 
133) 

 
[...] ale vedle n�ho hned bleskurychlé napnutí V�le rozkazující: „Sta� se!“ - V�le, která 
toho, kdo její schopen, �iní schopným každého �inu a všeho. 134)  
 
 

Má V�le jako nástroj Tvo�ení 
 

V�le, schopna p�e-tvo�it, vy-tvo�it a tvo�it, tedy dostát jménu B�h. Pohledem ze zorného úhlu 
V�le se pak vše jeví malým �i velkým, každopádn� zárode�ným, ve vývoji. 
 

Ale naopak jsou mn� všechny mé myšlenky, ergo i „vn�jší sv�t“, vn�jškem, t. j. n��ím, 
co má V�le vidí mimo sebe jako svou h�í�ku. 135) 

 
V lidském smyslu nechci již; ale pod V�lí, v Necht�ní spo�ívající, hemží se ovšem stále 
legiony v�lí, v�li�ek; a� si hrají, a� já hraju.., Má V�le hraje si jejich hrou. 136) 

 
Permanentní zu�ivé napjetí v�le, ochablosti naprosto nep�ístupné; v hloubi jistota, že v 
každý okamžik všeho je v��n� dosaženo a že celá ta konvulsivní aktivita je sm�šn�, je 
božsky bezvýznamná; nutnost nejvyšších cíl�, - �lov�k s ab. k. v�lí musí se stát, lépe 
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jest Egodeistou, tímto nejvyšším v�bec...; [...]. 137) 

 
A. k. v. je v�domí Své božskosti (ne „synovství božího“, „emanace z Boha“ a 
podobných mizerností, ale v�domí, že jsem Vše a Jediné. 138) 

 
Klím�v egosolismus - to se rovná Má V�le je Já - p�echází v egodeismus - to se rovná Jsem 
B�h, nebo� Má V�le - Já je B�h.  
 

Nuže hle�te aspo� dosáhnout co nejv�tší grandiosity,- a tou je ludibrio-egosolismus, 
egodeismus.. Ale tím dostal jste „pravdu“ pod sebe.. 139) 

 
Egosolismus je podmínkou ludibrionismu, - ale zárove� je ludibrionismus jedním z 
d�kaz� egosolismu.. 140) 

 
M�j absolutní identismus; v kon�inách kontradikcionismu nemá pojem „více 
stanovisek“ vlastn� smysl. 141) 

 
Jediná mohutná otázka stavící se proti v�li je, zda-li je v�le svobodná; je omezená �i skute�n� 
bez hranic, svobodná, svá? 
 

[...] problem: je v�le svobodná? o n�jž si tolik bláznivých vážných vylámalo zuby, �eší 
se takto: zárove� zcela jest a zárove� naprosto není, - v��ný humbug, chechtající se s 
výší malom�š�ácké lidské logice; podobn� problémy nekone�nosti a atomicity, 
egoismu a morality (chci tím �íci: mystického žití ve všem) atd - všude jádrem - Žert; 
[...]. 142) 

 
[...] já jsem sv�t nestvo�il, -- t�eba stvo�il jsem jej Já. - 143)  

 
„Chci, protože chci“ je summa teoretické, „nechci, co nemohu“ praktické filosofie. 144) 

 
Chci, protože chci: p�ece jen nejvlastn�jší boží myšlenka; [...]. 145) 

 
�lov�k m�že chtít vše jen, nechce-li nic: nebo�, chce-li n�co jednotlivého, znamená to 
nutn�, že nechce opak toho (co je tomu nep�ítelem, co p�ekáží), - tedy, že nechce vše: 
d�ležité mysterium zde [...]. 146) 

 
Nejvyšší p�írodní zákon: Svrchovaný zákon p�írody je Má V�le. 147) 

 
Ale všecko, všeci�ko poslouchá jen V�le. 148) 

 
Vytvo�il jsem vše, co jsem cht�l (v sob� - cožje hlavní) - a p�ece ne. 149) 

 
Šel jsem vždy jen po jedné cest� - a m�j život má naprosto jednotný ráz. Nemohu se 
odchýlit, i kdybych cht�l - pojem Herakleovo rozcestí je mn� špan�lskou vesnicí. 150) 

 
Abychom vyšli z toho stavu, kdy „žijeme, tvo�íme, básníme a pachtíme se v Absurdii,“ 151) je 
bezpodmíne�n� nutné p�ijmout egosolismus, tedy p�ijmout Svoji V�li, sama sebe boží jméno 
Já (Jsem). 
 

I mne zprvu porazila na zem; ale za chvilku jsem se idiotskému omylu smála: nebo� 
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celé vaše bd�ní je jen strašlivý omyl, vzniklý ze Všeidiotství. �lov�ku nutno být 
Bohem; vše ostatní na lidstvu je lejno. 152) 

 
[...] a do labyrinth� dalších Vašich námitek a odpor� - musíte vniknout sám, - v�c 
nenechá se tém�� vyjád�it �asto, tím mén� druhému pochopitelnou u�init. 153) 

 
Od té doby vládl Dionynsos, - �ímž je u mne ovšem �e�eno, že jej ud�lal B�h boha 
scil<icet> [totiž] Ego u mne svým místodržitelem -- 154) 

 
[...] Nejvyšší, Nejv�tší, Nejlepší, Nejzá�n�jší - všechno nic proti tomu Tušení.. Lidstvo 
to vždy v�t�ilo v pojmu Boha. Nev�d�lo však, že B�h = Jsem B�h, - pon�vadž 
nemožno zhola nic odlou�it vskutku od pojmu Ego; kde kdokoli spojoval s ideou „B�h“ 
intensivní, vznešenou p�edstavu, stalo se to samoz�ejm� jen proto, že vmíchal do toho 
své já; každý nad �lov�kem vytý�ený idol je �lov�k sám, jak už to ot�epané: homo 
creavit Deum ad iaginem saum - praví. 155) 

 
Egosolistická a egodeistická teorie jsou ur�eny k plnému uv�dom�ní si toho Já Jsem a 
p�evedením jej do plné praxe - �i naopak, z praxe do plné teorie. 
 

Ale první je praktické filosofii pouze - a jen n�kdy analogické; a pouhé meditace jsou 
jen prvním schodem k Cíli -: jen �in, jen železn� organisující vnit�ní jednání - pojem 
lidstvu vlastn� neznámý - m�že p�ivésti ke zdánliv� Nemožnému - u�init z �erva 
Stvo�itele sv�ta. 156) 

 
A pak už jen zbývá: splynout s V�lí. 

 
Absolutnost je Abs. bu� celá bu� nic; bu� se skláním - nebo vládnu.. 157) 

 
Má dosavadní koncepce Absolutnosti byla, patrn�, nedokonalá: není B�h ovládnutí 
všeho, nýbrž ignorování, nevid�ní všeho; t. j. Zá�í. 158)
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Zá� jako boží v�domí 
 
 
Zatímco Hra je vyjád�ením spíše pozemšt�jším jazykem božího jména, tak Zá� práv� naopak. 
Zá� již není hrubohmotnou záležitostí a jako sv�tlo je nejvyšším a nejnezachyteln�jším. 
 

[...] jsem ve V��né Zá�i Tvá [...]. 159) 

 
[...] daleko od n�ho, v tichém, �istém koutku, nikdy skoro nohou �lov�ka neprzn�ném, 
roztéká se v atomy bývalý od�v Její v��né Duše [...]. 160) 

 
Stav m�j, neboli stav sv�ta neboli Boha jest, jakožto n�co absolutního, - Boží Zá� -, 
sv�tlem, t. j. symbolem Nejvyššího, tedy i absolutn� nem�nného; [...]. 161) 

 
Boží Zá� je pro myšlení nutn� n��ím naprosto pevným, ale per ludibriositatem omnium 
zárove� �ímsi naprosto vratkým - oscillujícím, - bolestn� se svíjejícím - k�e�ovitým. 162) 

 
Ve všem, všem, Všem nutno vid�t nejblažen�jší Zá� a Slast, jen Svou Zá� a k Sob� 
Lásku, chce-li se �lov�k stát Boží Slastí Zá�e a Lásky - 163) 

 
Vše se rozplývá, - vše se však stále více zjas�uje - zjas�uje - nesnesitelná zá�, 
vycházející jakoby z vnit�ností slunce, - uniformní, amofrní zá�, líbezná, usmrcující zá� 
- svatá - p�esvatá - nepopsatelná- v��ná zá� - božská Zá� - Vše --. A v této Zá�i je 
podsata bytí - je rozlušt�ní tajemství jsoucna... 164) 

 
Pojem Zá�e nejlépe vystihuje podstatu bytí. Dává obsah rozumé formuli Já Jsem; dává 
mu náboj - cit. Já Jsem lze vyjd�it intelektuální formou, rozumem a logikou, avšak 
nepojímá srdce a cit. 

 
Na otázku „co jsem?“ nevím lepší odpov�dí než ono: „Já jsem ten, který jsem.“ M�j 
základní instinkt, má bytost spo�ívá ve v�domí mé absolutnosti, - aseity, souverainní 
Síly stálého vít�zství jen k v�li vít�zství, „Victoria Aeterna“ zovu tento faenomen. 165) 

 
„Já jsem ten, který jsem“. Co Christus tím cht�l �íci, nevím ovšem; já chci tím �íci: má 
podstata spo�ívá ve v�domí Mé absolutnosti neboli v absolutnosti neboli ve Jsoucnosti; 
nebo prost�: jsem B�h... [...] já jsem ve skute�nosti Já = Jsoucnost = absolutnost [...]. 
166) 

 
[...] sv�t je v�domí = myšlení - souzení, mín�ní, existimace, - vše au fond totéž! A že 
sv�t je v�domím (“substantia cogitans“), je rovn�ž samoz�ejmo [...]. 167) 

 
 
Já Jsem Sebeobjetí 
 
Namísto pojmu B�h je zde konkrétn�jší a, co se významu jazyka tý�e, smyslupln�jší: 
Sebeobjetí, což vyjad�uje individualitu - Já Jsem - a zahrnuje i každou takovou jednotku Já 
Jsem.  
 

[...] Sebeobjetím nazývám v�domí to, tímto termínem specifisuju pojem B�h. 168) 
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Strašný vír pocitu „Jsem B�h“ je Sebeobjetím; je dosažení všeho, je totéž, co v�ta: sv�t 
je dokonalý, - ni�eho te� a po v��nost net�eba, - vše stojí... Jelikož však pojem B�h je 
p�íliš vagní a všeli�ím zapáchající, dosadil jsem místo n�ho pojem Suisplendor: Svá 
vlastní Zá� (t. j. zá� bez t�la ji vyza�ujícího - illuse pouhé..; svá svatozá� Sebeoslava, 
hymnus na Sebe, t. j. ludibrionistn�: hymnus na hymnus na hymnus in infinitum..) - 
pojem který je podivuhodn� výrazem nejen Sebeobjetí, ale i pravdy, že B�h spo�ívá v 
cít�ní se Bohem. A dosp�l jsem k nejvyšší v�bec v�t� filosofie a všeho -: Jsem jen Má 
Zá�. - 169) 

  
Další pojem: Síla, která by všemu mohla být též synonymem, ozna�uje spojení pasivity a 
aktivity a vytvo�ení �inu. 
 

Podotýkám mimochodem, že za nejlepší cestu k tomu, u dnešního �lov�ka - 
pot�ebujícího vždy v mlhách svého myšlení smyslové opory - jest jediné slovo: Sílá! 
(scil. skute�ná vše p�emáhající, souverainní síla) - je t�eba si jen stále a stále opakovat, - 
vše ostatní následuje. 170) 

 
„Vše p�emáhající Síla“, Victoria Aeterna (totéž vlastn�, co Boží V�le; Boží Všemoc, - 
místo t�chto theologicky páchnoucích slov užíám však rad�ji terminu V. Aet.; je to 
krátce m�j nejmilejší název pro Boha) v nejryzejším svém stavu zahrnuje v sob� 
absolutní vít�zení všude a v každém smyslu [...] 171) 

 
[...] „Síla!“. Dobrá, ale ne nejlepší. P�ílišná koncesse animalnímu životu, - nutna 
absolutnost. 172) 

 
Hrub� materiellní úpojem „síla“ se nesmí applikovat na psychické. 173) 

 
Cílem-cestou je stav Boha, V�domí. V��né Vít�zství je nad pomíjivým a relativním stavem 
postavené bytí, tedy absolutní, neochv�jné potvrzování toho v�domí Já Jsem. 
 

A p�es to musí i tento strašn� nedokonalý stav nazván být V��ným Vít�zstvím, jako 
embryo �lov�ka jest už �lov�kem; jsou stupn� Deity, na každém z nich je B�h v jistém 
smyslu celým Bohem, jako v každém drobtu hostie je celý Christus; mysterieusní 
pravda, lépe ludibrionistní, ludibrionismus je mysticismus explicite, je vysv�tlený 
mysticismus.  

Jsou dv� hlavní sou�ásti V��ného Vít�zství: 1. Základní je pocit Své absolutní 
souverainety, v��n� spokojené, slastn� vznešené, spo�ívající ve v�domí Své 
Dovršenosti, - Dovršenosti všeho. 2. Projevování se �inem. 174) 

 
Napsal jsem kdesi: Vict. Aet., v po�átcích svých, zna�í �esky „v��né bití“.  

Kdo stavem tímto je, - cítí to tak, že nepochybuje; [...]. 175) 

 
Nejryzejší stav Victoriae Aeternae je synthesou obého: hrub� materiellního a nanejvýš 
spirituellního vít�zení; výslední produkt je parole: nic jiného ne�init, než vše jen 
souverainn� pohrávav� se smíchem znásil�ovat [...]. 176) 

 
Klímova Boží Praxe sestává ze t�í �ástí: 1. dosažení v�domí Já Jsem B�h - Sebeobjetí - Zá�, 
2. Opovržení všeho - Lhostejnost - stoický klid, 3. Sebeaffirmace, Victoria Aeterna. 
 

[...] Victoria Aeterna je �emeslo Boha na nebesích. 177) 
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[...] nejlépe však vyjad�uju pojem Boha tím, že ponechám na papíru v�tší kus prázdný. 
178)
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Filosofický idealismus 
 
 
Názor, že Sv�t je Hrou, v��nou a nekone�nou Kontradikcí, to je ludibrionismus, jeho 
základní v�ta je: „Sv�t je absolutní h�í�ka Své Absolutní V�le.“ 35) Z ní pak vychází 
Klímova filosofie, jeho klid, v��ný boj a p�itom v��ná p�ítomnost boží v�le. 
 

Oprávn�nost nez�ít problemy nad sebou stavím, jak už uvedeno, v poslední instanci na 
základní v�t� ludibrionismu. 178) 

 
Ludibrionismus nalézá Jistotu, absolutno ve v��né pomíjivosti, prom�n�, popírání se, 
vyvracení se. 
 

Nuže vycházím od otázky: Co je toto vše? (platí za nejvlastn�jší sv�tový problem, - ale 
možno se d�íve - dále tázati: existuje toto vše? nebo: má otázka: co to je? v�bec smysl? 
- atd.) Jediná poctivá kone�ná odpov��: Absolutní, podstatná Nejistota. 179) 

 
Pro kruhovost sv�ta neboli myšlení jest jednostejno, odkud filosofie vyjde; a pokauju, 
že nutno se vždy pro východisko své libovolné voln� rozhodnout, odhodlat.. 180) 

 
Pat�í k jeho podstat�, že musí sám sebe negovat, byl by vyvrácen, kdyby sám sebe 
nevyvracel, - to� jedno tajemství kontradikcionismu, metalogismu, „absurdismu“.. 181) 

 
Pojem realita, pravda ve všedním smyslu je odbyt, nad nimi klene se tu nesmírný sv�t 
illusionismu, féerismu, supramentalismu, umbrismu - to jsou mé reality! Jen to je 
spirituellní a vznešené. A jen tento celý komplex myšlenek, tento �arovný labyrinth 
odpovídá ludibrismu. 182) 

 
Díky a k v�li spojení egosolismu - p�echázejícího v egodeismus - a ludibrionismu dosahuje 
Klíma následujícího: 
 

[...] má filosofie nezná v�bec problém�: vše je hotové a nehnuté a pravdivé a jsoucí a 
sv�tlé. 183) 

 
Jinak - nejsem filosof theoretický, ale praktický; chci žít a být, ne n�co�íci a u�it. 
Dnešním lidem schází ovšem pojem „praktického filosofa“; [...]. 184) 

 
[...] být již v tomto život� v podstat� vskutku a cele a pln� Deus, creator omnium! již 
zde v podstat� jednat, jak On jedná v nejryzejším svém stavu! - [...]. 185) 

 
Jiní lidé chodí nudnými, bezpe�nými, zbab�lými rovinami, Propast, - to� smysl tvého 
života... 

Nevykonal jsi „velké �iny“, jak lidi �íkají, - ale jen na tomto záleží, co v duši se d�je. 
Více jsi v duchu svém vykonal [...]. 186) 

 
„Nevid�t žádný problém nad sebou“ je bezmála jen negativní výraz ludibrionistní v�ty: 
sv�t jest absolutní h�í�ka Své absolutní V�le; je v jádru svém mou velkou pravdou: 
pojem v�le stojí nad pojmem pravda. 187) 

 
Rozumím tomu takto: zaujal jsem libovoln� stanoviska libovolná, jedna z mnohých 
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možných, bez od�vodn�ní si, pro� práv� je a ne jiná; zvlášt� pak proto t�eba zvát je 
neod�vodn�nými, že ambicionují naprostou pravdivost. 188) 

 
 
Ludibrionistní filosofie 
 
Ze zorného úhlu Klímovy filosofie dostávají d�jiny filosofie zcela jiný ráz; zatímco filosof 
zaujímá stejn� tak libovolná stanoviska, snažíce se je potvrzovat a od�vod�ovat, Klíma se 
tímto nezdržuje a žije tím, spojuje tak mystický život s filosofickým; díky tomu lze se i na 
filosofii dívat zcela jinýma o�ima. 
 

D�íve tázala se filos, jaký je smysl sv�ta; pak, je-li v�bec smysl sv�ta. Pak jaký je smysl 
pojmu „smysl“. Pak je-li v�bec tento smysl smyslu... Te� se už filos. netáže a nebude 
se tázat nikdy víc... 189) 

 
Pravá fil. se už netáže, jen komanduje, hraje si. 190) 

 
Hlavní chybou filosofiebylo, že hledala. Net�eba hledat. Vše od v��nosti je nalezeno, je 
tu, je samoz�ejmostí. Hledání, filosofování je jen sm�šné poblouzení lidského ducha. 
Každé zví�e je v hloubce Bohu bližší než �lov�k: vše je mu Samoz�ejmostí. 191) 

 
Praktickému �lov�ku bude se vše to zdát sofismaty, myšlenkovými mátohami, sm�šn� 
neuspokojujícími absurditami. To proto, že jeho praktické hodnocení jist� mén� smí být 
applikováno na nejvyšší myšlení, než nejvyšší myšlení na kydání hnoje. 192) 

 
Nutno jest jen Jedno; já musí být sv�tem; rozlušt�ní sv�tového problemu už praxí. 193) 

 
[...] smyslové vjemyy jsou jen p�emocnou fantasií, fantasie je pouze slabé, mátožné 
smyslové vnímání, embryo smyslových vjem�, - viditelný sv�t vznikl jen silou ducha. 
194) 

 
Nic není mimo sv�t; tedy ona v�le musí být jeho sou�ástí, - a hloub: sv�t a v�le jsou 
identica a zárove� n�co od sebe nutn� odd�leného, - ludibrionistní dvojjedinost -; 
možno �íci stejn�: sv�t je to, co sám ze sebe míti chce, jako: v�le je to, co sama ze sebe 
míti chce... 195) 

 
Mohl bych do jisté mírynazvat dosavadní nástinek logikou (naukou o základech ducha), 
následující te� pobo�ní rameno fysikou (naukou o sv�t�), potomní hlavní rameno 
ethikou (naukou o Bohu). 196) 

 
Po�átkem filosofie je tedy zaujmutí libovolného stanoviska, daného individuáln� a citem. 
Po�átkem boží filosofie je p�ekonání logiky kontradikcionismem, metalogismem, tedy 
filosofický idealismus. 197) 

 
Vypo�ádat se vskutku s jediným jen problemem zna�í poznat vše, být Všev�doucím.. 
198) 

 
Cít�ní se absolutním pánem nade vším, t. j. nade všemi svými myšlenkami, t. j. i nad t. 
zv. logikou; pouhé násilnické souverainní pohrávání s nimi, d�lání s nimi, co je libo; 
[...]. 199)
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Moje hlavní �innost po léta, kdy se jiní hmoždí zkouškami a zahajováním kariéry, byly 
v��né procházky ve hvozdech, hledání nymf a hallucina�ních zámk�, válení se nahým 
t�lem na mechu a ve sn�hu a strašné boje s Bohem, který si usmyslil žít bd� jako 
�lov�k.. 200)
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Doslov 
 
Doslov, co do�íci �i co do�íkávat? Jednak bylo vše �e�eno, což ale neznamená, že vše 
bylo pochopeno, a pak do�íci a odeb�hnout od této práce bylo by pop�ením samotného 
Klímy a všech p�edchozích myšlenek. 
 Klíma není ur�en k tomu, aby se o n�m hovo�ilo jen z �istého rozmaru, snad ani 
aby se o n�m vyu�ovalo - ba dokonce je to až nebezpe�né -, je ur�en k tomu, aby se žil, 
aby se jím bylo, aby jeho teorie - �i spíše naše teorie, nebo� jeho už tak u�inila - tedy 
aby naše teorie splynula s naší praxí, aby idealismus splynul s materialismem, aby duch 
a t�lo bylo jedním. 
 A z �eho že to nebezpe�í u Klímových myšlenek? I myšlenky jsou velice živou 
v�cí - tak jako ve všem je život - a dokážou okamžit� vtáhnout do jiného sv�ta, snad do 
tajuplného - a tedy snad proto pro n�koho nebezpe�ného - a snad do božského, kde 
Moudrost a Láska splývá v jedno, kde v�dec, filosof i náboženský mystik nalézají sv�j 
cíl. 
 Tedy filosofie Ladislava Klímy dokáže být dokonalou mystikou, tedy 
bezprost�edním zažíváním toho Dokonalého. A práv� toto zažívání nutno si uv�domit, 
nebo� ve v�domí je smysluplnost. 
 M�žeme si op�t vzít ony pojmy, které vystupují v osnov� této práce; �i spíše jejich 
negativní pojetí. Tedy nerozumnost, jinak jí �íkáme bláznovství �i šílenství, m�ní se 
pod zorným úhlem v�domí v dokonalost, stejn� tak skute�nost, utrp�ní, hr�za. Tyto t�i 
pojmy každy se svým protikladem tvo�í nerozlu�né dvojce: skute�nost-sen, rozum-
nerozum, utrpení-blaženost, hr�za-sm�šnost. Nebo� �lov�k dosud �íkal, že jedno je 
dobré a druhé špatné, bylo tomu tak. Ovšem všechno je Jedno. -- I v onom „je to jedno“ 
je hluboká moudrost.-- 
 A další pojmy jsou již o �ád výše: hra, v�le, zá�. Ty snad již jsou sou�tem on�ch 
protiklad�. P�esto je ale každý jiný. Hra jakoby odpovídala na gnoseologické otázky. 
Co, kdo, jak poznává? Na vše odpoví Hra. Jaké zvolit etická stanoviska? Vše je má 
V�le. Co je ontologickou podstatou? Zá�. 
 Neúprosný idealismus to je. M�l jsem za to, že rozdíl mezi ideálem a ideou je v 
tom, že prvého se nedosahuje, nýbrž mi je jako cíl, na horizontu, jehož nikdy 
nedosáhnu: zárove� s mými kroky pohybuje se i horizont i cíl, do nekone�na; a druhého 
žije se neustále, idea jako život: jen tím být. Jenomže onen idéal je tady, jen jej uchopit.  
 Ne jít za Ideálem, vyhlížet na horizont možností, ale jednoduše jej uchopit. Ideál je 
kamenem mudrc�. 
 A ideál má každý jiný, každý subjektivn�, každý individuáln�, každý podle sebe. 
Ale Ideál je stejný, stejn� jako Já je vždy stejné.



30

Resumé 
 
Ladislav Klíma, �eský filosof, je tématem této práce. Jeho filosofie je synonymem pro 
jeho život: v n�m je teorie a praxe Jedno. A tak prost�ednictvím základním bod� jeho 
literárn� filosofické �innosti nacházíme samotného Klímu; pojmy jako rozum, sen, 
skute�nost, utrpení, hr�za, hra, v�le, zá� nám osv�tlují základy ludibrionistní filosofie, 
egosolismus a egodeismus. 
 
 
Resümme 
 
Ladislav Klíma, der tschechische Philoshoph, ist dem Thema dieser Studie. Seine 
Philosophie ist das Synonymum für seines Leben: da sind Theorie und Praxis die 
Eigung. So finden wir durch die grundlegende Punkte seines literarisch philosophischen 
Schaffen einsamen Klíma; die Begriffe als Vernunft, Traum, Wirklichkeit, Leiden, 
Schrecken, Spiel, Schein  beleuchten das Wesen der ludibrionistischen Philosophie, 
egosolismus und egodeismus. 
 
 
Resume 
 
Ladislav Klíma, czech philosopher, is the theme of this essay. His philosophie is the 
synonym for his life: there is theory and practise the One. So we find by way of the 
basic points his literary-philosophic creation himself Klíma; ideas like reasen, dream, 
reality, suffering, dread, game, will, resplendence tell us the nature of ludibrionistic 
philosophie, egosolismus and egodeismus.
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