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I. Poděkování  

 

Snad raději hned v úvodu své práce bych rád vyjádřil poděkování několika osobám,  

jimž jsem zavázán za pomoc a za inspiraci. 

 

 Rád bych vyjádřil poděkování paní PhDr. Miloslavě Blažkové, CSc. a to nejen za 

vedení této práce, ale i za její inspirativní a obohacující přednášky a semináře na Pedagogické 

fakultě University Karlovy v Praze. Děkuji paní doktorce také za mnohé, a někdy i skutečně 

peripatetické, příjemné a inspirativní rozhovory.  

 

 Děkuji paní Prof. PhDr. Anně Hogenové, CSc. Rád bych vyjádřil vděk za úžasné a 

inspirativní semináře na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze, za  přátelský a 

vstřícný přístup, za ochotu konsultovat texty o Kierkegaardovi a za obohacující rozhovory.  

 

 Za mnohou inspiraci  bych rád také poděkoval Mgr. Jakubu Markovi.  

 

 Velké poděkování dlužím paní Liselotte Larsenové z Grundtvigovy knihovny a stejně 

tak všem zaměstnancům Kirkeligt Samfund ve Vartovu v Kodani, díky nimž jsem mohl 

několikrát ve Vartovu pobývat a studovat.  

 

 Rukopis práce přečetla také Maryia Yankovskaya, které také dlužím poděkování za 

mnohé obohacující a inspirativní rozhovory.    
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II. Úvod (povícero privatissime) 

 

V tomto úvodu či předmluvě bych v krátkosti rád předestřel osobní (proto povícero 

privatissime) důvody či motivy, pro výběr tématu své bakalářské diplomové práce a snad jen 

v krátkosti se dotkl vlastního vztahu k oběma myslitelům.  

 

 S oběma dánskými mysliteli jsem se prvně významně setkal při svém druhém pobytu 

v Dánsku, na podzim a v zimě roku 2004, kdy jsem semestr pobýval na Den Internationale 

FolkehØjskole1 v Elsinoru. Zde jsem o obou myslitelích slyšel nejen v hodinách dějin Dánska 

a dánské literatury, ale hlavně se mi ze zdejší knihovny dostala do ruky obsáhlá 

Kierkegaardova antologie, která obsahovala jak jeho stěžejní filosofická díla tak i výběr 

z jeho deníků. Tou dobou jsem četl Cartesiovy Meditace o první filosofii a paralelně jsem se 

na pár večerů porůznu začetl do několika Kierkegaardových textů. Po návratu do Prahy, na 

jaře roku 2005, jsem se silným dojmem, až pohnutím, přečetl první Kierkgaardovy knihy: 

Bázeň a chvění, Nácvik křesťanství a Suďte sami. Rychle pak následovaly některé další 

Kierkegaardovy práce dostupné v češtině: Nemoc k smrti, Tři páteční pozvaní k večeři Páně, 

Okamžik, v nedávné době pak Svůdcův deník. Při svém pobytu v Elsinoru jsem se v hodinách 

dějin a literatury Dánska seznámil také se skutečností, že druhý z dánských myslitelů, N. F. S. 

Grundtvig, byl nejen pastorem v kodaňském Vartovu2 , ale také velmi plodným spisovatelem, 

autorem obrovského množství kancionálcích písní, tak trochu mythologem, politikem, 

„otcem“ dánských a vlastně vůbec i všech skandinávských folkehØjskole a jakousi dánskou 

„národní postavou“, jakýmsi dánským „národním archetypem“, k němuž se v Dánsku 

odvolává kde kdo, dokonce i politikové.  

 
1 Den Internationale FolkehØjskole i HelsingØr– v aj. The International People´s College in Elsinore – v českém  

   jazyce by volný překlad mohl znít asi „Mezinárodní vyšší lidová škola“; jde o jednu z mnoha folkehØjskole  

   v Dánsku, která je určena nejen Dánům, ale především studentům z celé Evropy a čím dál tím častěji i  

   z neevropských zemí. Vide www.ipc.dk.  Pokud jde o folkehØjskole,  jedná se o „...zvláštní typ skandinávské  

   lidové vyšší školy, která byla v Grundtvigově  době určena k praktickému a občanskému vzdělávání venkovské  

    populace, často v národním duchu.“ (Damašek, M.: Dánsko – země Sørena Kierkegaarda, kde jsou duchovní  

   státní zaměstnanci; in Severské listy, www.severskelisty.cz, 17. 1. 2007). K tématu dánských a skandinávských  

   folkehØjskole vide: Čížková, L.: Learning for European Co-Citizenship – Danish Contribution to the  

   Educational Aspect of Post-National Identity Formation in Europe, FSV UK, Praha 2004; práce je také  

   dostupná v Grundtvigově knihovně ve Vartovu v Kodani. 
2  Vartov je stará (1724) budova v centru Kodaně, hned za radnicí, nedaleko Rådhusplatzu (Farvergade 27), 

    původně to byla nemocnice pro staré ženy, Grundtvig působil v tamním kostele od roku 1839 až do své smrti. 
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 Ještě v době pobytu v Elsinoru jsem se dozvěděl, že nejen, že Kierkegaard i Grundtvig 

žili ve stejné době a ve stejném městě (Kodaň), ale dokonce studovali i na stejné universitě 

(Kodaňská Universita), znali se a potkávali, snad mladý Kierkegaard dokonce docházel do 

Vartova na Grundtvigova kázání – a přesto prý byli tak odlišní a nesouhlasili jeden s druhým. 

Tato skutečnost mě zaujala do té míry, že jsem v dubnu 2005 při svém návratu z Århusu (zde 

by se možná slušelo poděkovat Christině Ekenbergové) a před odletem do Prahy vyhledal 

Grundtvigovu knihovnu v kodaňském Vartovu a paní Liselotte Larsenovou, tamní milou 

knihovnici, poprosil o nějaké texty v angličtině, které by se rozporu těchto dvou dánských 

myslitelů věnovaly. Do Prahy mi pak paní Larsenová poslala dva zajímavé články. Ve stejné 

době jsem se začal zajímat o dánské církevní dějiny, o způsob, jakým Dánsko přešlo od 

katolicismu ke protestantismu3  a o skutečnost, že v současném Dánsku stále neexistuje odluka 

církve od státu.4  Abych se blížeji podíval, jak se to s Kierkegaardovým sporem 

s Grundtvigem a s církevním situací v Dánsku má, v průběhu roku 2006 jsem dvakrát studijně 

pobýval v Kodani, ve Vartovu – v lednu, únoru a pak v srpnu. Výsledkem těchto tří měsíců 

v kodaňské Grundtvigově knihovně byl v srpnu 2006 článek Dánsko – země Sørena 

Kierkegaarda, kde jsou duchovní státní zaměstnanci, který byl v lednu 2007 publikován 

v Severských listech. Později jsem pak přeložil článek Dr. Thomase K. Johnsona „Dialog 

s Kierkegaardem v protestantské theologii“.   

 

 Tak jsem se tedy setkal s Kierkegaadem a Grundtvigem a tak se vyvíjel můj zájem o 

oba tyto dánské myslitele. A dnes, kdy tyto řádky píši ve Vartovu, v místě, kde kázal starý 

Grundtvig a kam si ho možná chodil mladý Kierkegaard vyslechnout, jsem se rozhodl si 

problematiku sporu těchto dvou Dánů zvolit jako téma své bakalářské diplomové práce.   

 

 
3 Dánské království přešlo od katolicismu k protestantismu rozhodnutím krále Frederika I. roku 1526. K této   

  otázce vide jakékoli kompendium dějin Dánska, e.g. Rying, B. (ed.): Danish in the South and the North,        

  Denmark:History, trans. R. Spink, The Royal Danish Ministry of Foreign Affairs, Copenhagen 1988. Možno  

  také nahlédnout do oficiálních webových stránek Dánska:    
4 V této souvislosti si zacitujme z ústavy Království: „Evangelicko-luterská církev je uznávanou /státní/ církví  

   Dánska a jako taková je státem podporována.“ (Ústava Království Dánska z 5. června 1953, kapitola 1,  

    paragraf 4).  http://www.um.dk/en/  Problematice neexistence  odluky církve od státu se také věnuje můj  

    článek: Dánsko – země Sørena Kierkegaarda, kde jsou duchovní státní zaměstnanci, in Severské listy, 17. 1.  

     2007 
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III. Vymezení tématu a problémů 

 

Téma této diplomové bakalářské práce je do značené míry předesláno už v názvu: 

Søren Aabye Kierkegaard versus Nikolai Frederik Severin Grundtvig. Tématem tedy je spor 

těchto dvou dánských myslitelů, pokud jde o některé filosofické a theologické otázky.  

 

Pro tuto svoji bakalářskou diplomovou práci si vymezuji několik následujících 

problémů, resp. pokládám si několik následujících otázek:  

 

Za prvé, existoval mezi Kierkegaardem a Grundtvigem nějaký spor, resp. existuje spor 

v jejich filosofických a theologických názorech?  

 

Za druhé, pokud spor existuje – a už název mé práce implicitně předpokládá, že 

existuje – je možno na jedné straně Kierkegaarda a na straně druhé Grundtviga zařadit do 

nějakého filosofického směru dosavadní evropské tradice?  

 

Za třetí, zaútočil-li Kierkegaard – a později uvidíme, že zaútočil, že Kierkegaardův 

útok proti oficiálnímu křesťanstvu byl veden vlastně i proti Grundtvigovi – na Grundtviga, 

pokud jde o jeho filosofické a theologické názory, můžeme v jeho myšlení najít nějaké 

ústřední a jedinečné momenty, které nevyhnutelně vedly k tomu, že se s Grundtvigem dostal 

do sporu?  

 

Za čtvrté, v jakých oblastech, pokud jde o filosofii a theologii, byli Kierkegaard a 

Grundtvig ve sporu, a  čeho se tento spor týkal? Zde se pokusím zmínit alespoň několik 

oblastí, resp. tématických okruhu (a pro futuro předesílám, že vůbec netvrdím, že jde o oblasti 

jediné; vůbec netvrdím, že by můj výčet byl vyčerpávající).  
 

Za páté, existuje-li mezi Kierkegaardem a Grundtvigem spor a je-li tento spor 

v některých momentech hluboký – což už teď lze implicitně předpokládat -, jaká je jeho míra, 

resp. je něco, co mají oba myslitelé společného a na jehož základě lze filosofická a 

theologická stanoviska obou kodaňských myslitelů alespoň do určité míry se pokusit smířit? 

Lze myšlenkový odkaz obou myslitelů využít k některým otázkám či problémům dneška?  
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A za šesté, existuje nějaká spojitost či souvislost mezi myšlením obou mužů, resp. 

mezi jejich filosofickými a theologickými koncepty a mezi jejich osobními životy? Jinými 

slovy: Bylo v životě či v době toho kterého myslitele něco, co mohlo výrazně ovlivnit jeho 

filosofické názory a postoje? Tento problém je, přiznávám, vzhledem k hlavnímu tématu 

práce, jímž je komparace filosofií obou Dánů, poněkud partikulární, jde více o otázku 

historickou než filosofickou. Uvidíme však, že u obou myslitelů se výrazně neliší jen jejich 

filosofická stanoviska, ale i jejich osobní život. V Kierkegaardově případě by také bylo 

blasfémií proti jeho vlastnímu stanovisku věnovat se pouze jeho duchovnímu odkazu, tedy 

jeho filosofii, a nevzít v potaz jeho skutečnou existenci privatissime. Nota bene, Sokrates a 

Kierkegaard, snad spolu s Pascalem, Augustinem a Nietszchem jsou, jsem přesvědčen, 

myslitelé evropské tradice, kteří svůj život skutečně6 žili jako filosofický problém.6  

 
 

 

 

 

 

5 Slovo „skutečně“ zde užívám schválně a v plném etymologickém významu, tedy odkazující ke „skutečnosti“  

   jakožto „skutkovosti“. Podle Kierkegaarda se Cartsius mýlil: Neplatí, že cogito ergo sum, nýbrž sum ergo  

   cogito – tedy proto, že jsem, tak také, mimo jiné!, i myslím. Ergo: Oproti metafyzické a idealistické tradici tu  

   Kierkegaard vlastně tvrdí, že myšlení a bytí není totéž: myšlení je součást bytí, jednou z jeho součástí, ale bytí   

   a pak v jeho pojetí existence je naplněna nejen myšlením, ale i mnoha dalšími jinými mohutnosti, mody, které  

    naplňují bytí člověka, mnoha jinými a dalšími skutečnostmi, i jiným jednáním, než jen akty myšlení.  

   Skutečnost není jen myšlení a skutečností není jen to, co je myslitelné, ale celá škála lidské existence a  

   možností lidského jednání (i nejednání?). Slovo „skutečně“ v dané větě má tedy odkazovat k tomu, že tito  

   myslitelé šli v jistém smyslu za pouhé myšlení, které může ve své podstatě být tak nějak inertní k tomu, co  

   myslí, a  že své filosofování vztáhli ke svému osobnímu životu a položené otázky pro ně nebyly jen  

   abstraktními, tedy odtaženými, otázkami jen myšlenkového světa, ale, že otázky při svém filosofování vztáhli  

   ke svému vlastnímu životu a vlastně je „skutečně“, tedy v celé šíři existence (ne jen myšlení, ale i cítění,  

   úzkost, vůle, jednání, etc.), prožili privatissime – žili svůj život jako filosofický problém v tom smyslu, že  

   filosofické otázky se nejvyšší mírou a privatissime (Kierkegaard pro to užije pojmu „vášeň“) týkali nejen jejich  

   myšlení, ale i jejich životní skutečnosti, tedy celé šíře existence včetně např. cítění, chtění, jednání. Slovo  

   „skutečně“ má také odkazovat k tomu, že jak Sokrates tak i Kierkegaard šli tak daleko v žití svého vlastního  

    života jako filosofického problému, že si zproblematizovali svoji vlastní skutečnost v celé její šíři, tedy svůj  

   vlastní život a jak Sokratovi tak i Kierkegaardovi se toto skutečné žití vlastního života jakožto filosofického  

   problému stalo skutečně (tedy nejen pro oblast myšlení, ale pro celou bohatost existence) osudným – Sokrates  

   byl odsouzen k sebevraždě a Kierkegaard zřejmě vysílením zkolaboval na kodaňské ulici.    
6 Za toto upozornění vděčím a děkuji paní PhDr. Miloslavě Blažkové .   
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Účelem této práce není ani tak zevrubná či hluboká analýza filosofických systémů či 

stanovisek obou myslitelů, jako spíše představení obou Dánů ve světle jejich vzájemného 

sporu. O představení či uvedení do problematiky jde už i proto, že o tomto sporu či konfliktu 

Kierkegaarda a Grundtviga existuje minimální (poznámky v překladech Kierkegaardových 

děl M. Mikulové Thulstrupové) či téměř žádná literatura. Zatímco v případě Kierkegaarda je 

literatura české provenience dnes už bohatá, Grundtviga, jeho život a dílo má tato diplomová 

práce v některých ohledech vlastně představit.   

 

 

IV. Hypotézy 

 

Zcela primární hypotézou  mé bakalářské diplomové práce, která odpovídá na první  

z otázek,  vlastně je, že mezi Kierkegaardem a Grundtvigem, pokud jde o jejich filosofické a 

theologické myšlení, existuje spor. Tuto hypotézu vlastně předesílá a obsahuje už samotný 

nadpis. Ponechme ji však jako Ariadninu niť této práce, implicitně přítomnou po celou dobu, 

bez toho, abych ji v této kapitole explicite formuloval.  

 

 Následující čtyři hypotézy sice odděluji od sebe navzájem a formuluji explicite jako 

čtyři nějakým způsobem samostatné, ale jde, po hlubším promyšlení, jen o jakési formální 

dělení, jehož přínosem bude snad určitá míra systematičnosti a přehlednosti. Všechny čtyři 

hypotézy spolu samozřejmě nějak souvisejí a dokonce, potvrdí-li se, navzájem se i nějakým 

způsobem podmiňují.  

 

 První mou hypotézou, která se snaží odpovědět na první a druhou z výše 

formulovaných otázek, je teze, že Kierkegaardovo filosofické a theologické myšlení se, oproti 

Grundtvigovi, vyznačuje vyšší mírou jedinečnosti, či originality, zatímco Grundtvigovo 

myšlení je, zdá se mi, více konformní s dosavadní evropskou tradicí. Domnívám se, že 

Kierkegaard je snad první, ještě před Nietszchem, kdo podniká útok na tradici evropského 

idealismu, na evropskou tradici metafyziky, na předpoklad, že myšlení a bytí je totéž. 

V případě Grundtviga se domnívám, že s metafyzickou, resp. idealistickou tradicí je spíše 

více v souladu a to nejen svým konceptem dějin, které v něčem nápadně připomínají koncept 

Hegelův ale i svým konceptem Volkgeist, který odkazuje k německému idealismu (Herder, 

Schelling). To, zda je tato domněnka oprávněná, budu však později zkoumat analýzou a 

porovnáváním jednotlivých filosofických konceptů obou myslitelů.  
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 Druhou hypotézou, která se snaží odpovědět na třetí z výše formulovaných otázek a 

pomůže i při analyzování otázky čtvrté, je teze, že spor Kierkegaarda s Grundtvigem byl 

nevyhnutelný vzhledem k některým ústředním a jedinečným momentům Kierkegaardova 

myšlení. Jinými slovy, domnívám se, že Grundtvig a jeho přívrženci, tzv. Grundtvigiáni se 

nutně museli stát cílem Kierkegaardova útoku, neboť některé momenty Kierkegaardova 

myšlení byly s pozicemi Grundtvigiánů neslučitelné. Za tyto ústřední a jedinečné motivy 

Kierkegaardova myšlení, které vedly ke sporu s Grundtvigem, považuji následující motivy: 

Za prvé, koncept jedinečně existujícho jedince a jeho bytostné určení; za druhé koncept 

niternosti; za třetí, chápání pravdy jako subjektivity; za čtvrté, Kierkegaardův přístup k času 

s jeho konceptem okamžiku a obhajováním výsostného práva přítomnosti a za páté a za 

poslední, Kierkegaardův koncept vášně. Toto bodové a explicitní rozdělení je do značené 

míry umělé a jen pro účely systematického pojednání. Ve skutečnosti tvoří tyto momenty 

spíše celistvou bytnou strukturu jedincovy existence: Žije-li, podle Kierkegaarda, člověk 

autenticky, žije jako jedinečně  existující jedinec, který má nějaké bytostné určení (kterého si 

je alespoň z části a nějak vědom a z části a nějak jej naplňuje), součástí jeho skutečnosti je 

nějaká niternost, má možnost přístupu k nějaké subjektivní pravdě, má možnost existovat 

nějak vášnivě a to vše se děje v nějakém čase. Vše tedy tvoří spíše jeden bytostný celek. 

Jednotlivé momenty  či koncepty se níže pokusím vystihnout, aby byla tak připravena půda 

pro porovnávání jednotlivých konceptů obou myslitelů (člověk, pravda, stát, církev, etc.), 

kterážto komparace dá pak odpověď na čtvrtou z výše formulovaných otázek, tedy na otázku, 

v čem konkrétně se oba myslitelé liší.   

 

 Třetí hypotézou, která se snaží odpovědět na pátou z výše formulovaných otázek,  je 

teze, že vzhledem k bytostnému zájmu jak Kierkegaarda tak i Grundtviga o křesťanství, o 

církev a o reformu církve, lze najít určitý základ pro nějakou míru smíření filosofických 

stanovisek obou myslitelů. Jinými slovy, domnívám se, že bytostný zájem obou o křesťanství, 

o církev  a o reformu církve je tím, co mají oba myslitelé společného a že toto společné může 

být jakýmsi „odrazovým můstkem“ pro využití inspirací filosofického myšlení obou jak 

k nějaké míře jejich smíření tak i k využití myšlenkového odkazu obou  pro třeba i soudobé 

problémy. To, do jaké míry je tato hypotéza oprávněná, uvidíme při porovnávání konkrétních 

filosofických konceptů obou myslitelů.   
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 A čtvrtou a poslední hypotézou, která se snaží odpovědět na šestou z výše 

formulovaných otázek, je teze, že existuje určitá souvislost mezi osobními životy obou 

myslitelů a jejich myšlením, resp. některými momenty z jejich filosofie. Alespoň částečnou 

odpověď, pokud jde o oprávněnost této teze, snad přinese krátká kapitola o dějinách Dánska 

v době života Kierkegaarda a Grundtviga a jejich krátké curriculum vitae, kde budeme snad 

mít možnost vidět určité historické či osobní události či momenty, které se mohly tak říkají 

„podepsat“ na jejich filosofických stanoviscích. Jistě nepůjde o nějaký positivní důkaz, spíše 

o jakýsi pokus o krátkou historickou hermeneutiku.  

 

 

V. Metoda a omezení 

 

Pokud jde o zvolenou metodu, tedy o postup komparace, musím přiznat, že jsem byl 

inspirován disertační prací S. E. Neuman, Jr.:  The Social Philosophies of SØren Kierkegaard 

and Nikolai Frederik Severin Grundtvig (University Microfilms, University Microfilms 

Limited, HighWycomb, England, A Xerox Company, Ann Arhor, Michigan, USA., 1970; text 

disertace je dostupný v Grundtvigově knihovně ve Vartovu v Kodani). Ve své disertační práci 

S. E. Neuman, když porovnává Kierkegaardovu a Grundtvigovu filosofii, postupuje tak, že 

v každé tématické oblasti nejdříve vyloží filosofická stanoviska obou myslitelů, pak porovná, 

v čem se tato jejich stanoviska liší a co mají společného a na závěr, tam, kde to je možné, 

hledá společné momenty, které mohou být platformou pro usmíření či jakousi „spolupráci“ 

obou myslitelů. Neuman v jednotlivých tématických okruzích porovnává jednotlivé 

filosofické koncepty obou myslitelů, jejich stanoviska a teze (pokud nejsou v textech autorů 

explicitně, pak interpretuje jejich díla)  a tam, kde to je vhodné, dokládá či ilustruje citacemi.  

 

Stejně, jako S. E. Neuman ve své disertační práci, budu postupovat já ve své 

bakalářské diplomové práci – při porovnávání Kierkegaardovy a Grundtvigovy filosofie 

v jednotlivých tématických oblastech budu postupovat tak, že se v každé z vymezených 

tématických oblastech nejdříve pokusím v krátkosti vyložit nejdříve stanovisko 

Kierkegaardovo a pak Grundtvigovo. Tam, kde to bude možné, resp. vhodné, pokusím se 

stanovisko doložit citací z díla (toto půjde v českém jazyce do určité míry snadno a často  

s Kierkegaardovými texty, v případě Grundtviga je situace horší, vzhledem k omezenému 

množství překladů primárních textů do angličtiny – proto raději budu užívat spíše jen citace 

některých pojmů). Není-li připojena citace či odkaz ke konkrétnímu místu v konkrétní 
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literatuře, zakládá se text na mém studiu literatury, která je uvedena v závěru této práce, 

v XXIII. oddíle. Po tomto bude následovat krátké porovnání toho, v čem se oba myslitelé liší 

a co lze v jejich filosofických konceptech zahlédnout jako stejné či obdobné. Bude-li v tom 

kterém tématickém okruhu možno najít ve filosofických stanoviscích či konceptech obou 

myslitelů něco, co mají společného, pokusím se zamyslet nad tím, zda může jít o motiv, na 

jehož základě by filosofická stanoviska obou myslitelů bylo možno smířit či míří-li oba 

myslitelé stejným směrem, ke stejnému účelu, i když jinou cestou. Ke konci každého 

tématického okruhu pak to, co bylo výkladem konceptů obou myslitelů a  komparací 

filosofických stanovisek či konceptů zjištěno, vztáhnu zpátky k výše formulovaným 

hypotézám a zvážím, zda a do jaké míry závěry provedeného výkladu a  komparace verifikují 

tu kterou hypotézu. Poté tyto závěry vztáhnu k výše formulovaným otázkám, aby bylo 

zjištěno, do jaké míry je výklad a komparace v tom kterém tématickém okruhu zodpověděla. 

Pokud jde o pořadí tématických okruhů v jakém jsou v mé práci seřazeny, má do určité míry 

vnitřní logiku: Chápání člověka a jeho bytostného určení do určité míry determinuje 

epistemologii (teorii pravdy); v rámci určité epistemologie je uchopena problematika času, 

která zas ovlivňuje koncepci dějin, z nich nějak povstávají takové entity jako společnost, 

národ, stát, církev a ty pak ovlivňují i takové instituce jako je vzdělávání či takové 

problematiky jako je reforma církve. Je však nutno poznamenat, že toto pořadí a tato jeho 

určitá vnitřní logika se do jisté míry odvíjí od Grundtvigovy filosofie – takto bude práce snad 

nejen systematičtější (sám Kierkegaard měl prohlásit, že systému nerozumí a že pro systém 

nemá pochopení7), ale bude možno až poněkud evolučně postupovat od jednoho okruhu ke 

druhému, i když to neznamená, že přesně v tomto pořadí Kierkegaard na jednotlivé oblasti 

útočil či že by v tomto pořadí jeho útok stupňoval (to ne, jeho život vrcholí velmi intenzivním 

zápasem o autenticitu křesťanství a čím dál více se obrací jen k jedinci).  

 

 

 

 

 
7 Tento výrok se týká Hegelovy idealistické filosofie, kterou Kierkegaard více méně celým svým dílem  

   kritizoval. Výrok je však do značné míry ironický, nebo už skutečnost, že Kierkegaard používal hegelovské    

    pojmosloví pro kritiku Hegelovy filosofie, ukazuje na to, že Kierkegaard Hegela i přes jeho systematičnost  

    dost dobře chápal. Nicméně další ironií je, že oponentský posudek Kierkegaardovy disertační práce autorovi  

    vytýkal nedostatek systematičnosti a že čtenář Kierkegaardových děl se téměř nevyhne dojmu, že autor je  

    „chaotik“.  
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Poněkud větší prostor než Neuman ve své disertační práci budu ve své bakalářské 

diplomové práci věnovat historické charakteristice doby života obou dánských myslitelů a 

jejich biografiím. A to ze dvou důvodů: Za prvé, některé historické biografické údaje – hlavně 

pak o Grundtvigovi – mohou být v českém prostředí do určité míry neznámé a pár z nich 

možná ještě dokonce nepublikovaných. A za druhé, historická charakteristika doby, v níž 

Kiekregaard a Grundtvig žili  a hlavně pak jejich biografie by nám měly pomoci dát odpověď, 

do jaké míry je oprávněná má pátá hypotéza, tedy teze, že lze najít nějakou souvislost 

s filosofickými stanovisky obou myslitelů  a jejich osobním životem, popřípadě dobou, v níž 

žili. Tím také dostaneme snad alespoň nějakou odpověď na šestou z  formulovaných otázek.   

 

Narozdíl od Neumana se ve své práci také pokusím zamyslet či formulovat, jaký vliv  

měli oba myslitelé ve své době i post mortem  a pokusím se, ze svého pohledu, shrnout či 

formulovat jejich odkaz. Pokud jde o vliv a odkaz obou myslitelů, i zde vlastně půjde o jistou 

komparaci, neboť, předešleme, oba se v tomto od sebe navzájem dosti odlišují. Dále se, 

narozdíl od Neumana, pokusím ve své práci zamyslet nad tím, zda a do jaké míry jsou oba 

myslitelé inspirací pro současnou dobu a zda a do jaké míry mají co říci k výzvám či 

problémům současného Dánska a Evropy. Zde ve stručnosti, myslím, znovu uvidíme, že 

zatímco jimi nabízené způsoby řešení snad i současných problémů se do značné míry liší, ale 

že je v jistém smyslu spojuje skutečnost, že předmět jejich bytostného zájmu a starosti stále 

trvá – tím je, jak už bylo zmíněno výše, křesťanství,  církev a reforma církve (i když se do 

značené míry liší cesty, jak těchto cílů dosáhnout).  

 

 V samotném závěru pak vše shrnu za tím účelem,  aby bylo rekapitulováno, zda a do 

jaké míry byly potvrzeny výše formulované hypotézy a aby byly zodpovězeny výše 

formulované otázky.  

 

 Rád bych se na tomto místě vyjádřil ke skutečnostem, které omezují užití zvolené 

metody a které určují omezení i mému studiu zvoleného tématu a problematiky.  Hlavním 

omezením je má vlastní jazyková vybavenost – skutečnost, že neovládám dánský jazyk. 

Zatímco v případě Kierkegaardova díla není toto omezení velké a významné, neboť všechny 

jeho práce byly přeloženy do angličtiny a v anglickém jazyce existuje i bohatá sekundární 

literatura, z části dokonce i v českém jazyce. V  případě Grundtvigova díla je situace horší. 

Některá Grundtvigova díla byla sice přeložena do angličtiny, ale je nutno, abych přiznal, že 

z větší části jsem odkázán na sekundární literaturu, a to i při citacích (především pak na 
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Neumanovu disertační práci, ze které raději cituji jen některé Grundtvigovy pojmy). 

Dostupnost literatury, pokud jde o Grundtviga, v českém jazyce a v ČR je minimální. Zde 

také budiž poznamenáno, že drtivá většina literatury, s níž budu pracovat a na níž budu 

odkazovat, je uložena v Grundtvigově knihovně ve Vartovu v Kodani (Grundtvigs 

Biblioteket, Kirkeligt Samfund, Vartov, Farvergade 27, København, Dánsko, 

www.vartov.dk).   

 

 Zde bych také chtěl předeslat, že mnou užívané či předkládané interpretace 

Kierkegaardova a Grundtvigova myšlení nejsou jediné možné a nutně správné. V případě 

Grundtvigova díla se opírám převážně o sekundární podání, hlavně o interpretace 

v Neumanově disertační práci a v další sekundární literatuře. Díky větší dostupnosti 

Kierkegaardova díla v českém a anglickém jazyce může častěji jít o mé vlastní porozumění 

Kierkegaardovi. Netvrdím a nechci ani tvrdit, že mé porozumění Kierkegaardovi či chápání 

jeho díla dalšími mnou uváděnými osobami je jediné možné a nutně jediné správné. Do určité 

míry tomu může být právě vice versa – subjektivní a jedinečné pochopení Kierkegaardova 

díla každým čtenářem  je možná to, co by tohoto kodaňského myslitele potěšilo.  

 

VI.   Krátká historická charakteristika doby – Dánsko v době života  

                    S. A. Kierkegaada a  N. F. S. Grundtviga8 

 

 S. A. Kierkegaard žil v letech 1813 – 1855, N. F. S. Grundtvig v letech 1783 – 1872, 

půjde tedy o stručnou historickou charakteristiku doby v délce asi jednoho a půl století, circa 

v intervalu 1750 – 1900. 

 

 Dobu od poloviny 18. století do konce století 19. lze zjednodušeně charakterizovat 

jako dobu, kdy Dánsku prošlo velkými změnami, reformami, industrializací, urbanizací, vlnou 

nacionalismu, demokratizací, částečnou emancipací některých skupin společnosti, 

transformací od absolutismu ke konstituční monarchii, od centralismu k samosprávně 

jednolitých územních politických entit, dobu hospodářského a demografického růstu, dobu, 

kdy se rapidně zvýšila životní úroveň obyvatelstva  – v sociologické terminologii řečeno,   

 
8 cf. Ministerstvo zahraničních věcí Království Dánska, Udenrigsministeriet, http://www.um.dk/da, Websites  

   About Denmark, Denmark´s Official Website, srpen 2007 ; Rying, B. (ed.): Danish in the South and the North,  

   Denmark:History, trans. R. Spink, The Royal Danish Ministry of Foreign Affairs, Copenhagen 1988 
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jedná se o dobu přechodu od společnosti tradiční ke společnosti moderní, o dobu tzv. 

modernizace. Také je to doba, kdy Dánské království ztrácí velké části svého území, doba 

katastrofální zahraniční politiky, doba hospodářských problémů státu a také doba, k níž by 

Nietszche možná s důrazností svoji vlastní řekl, že když se daří velkomocenské politice, 

nedaří se kultuře a vice versa9 -  je to doba  tzv. „zlatého dánského věku“, tedy obrovského 

kulturního rozletu se všemi nejvýznamnějšími spisovateli, malíři, sochaři a  dalšími umělci i 

vědci (Andersen, Kierkegaard, Grundtvig, Købke, Eckersberg, Thorvaldsen, Bournonville, 

Ørsted, a další).  

 

 Dánsko bylo absolutistickou a centralistickou monarchií od roku 1661 a až ke konci 

18. století se objevují snahy o vznik politických struktur na územně lokální úrovni.  

  

Roku 1720 byla ukončena Velká severská válka mezi Dánskem a Švédskem a začalo 

tak dlouhé období míru, až do r. 1801, kdy v době Napoleonských válek Britové napadli 

Kodaň. 

 

Roku 1770 se Dánsko o krok přiblížilo k ideálu moderní svobodné demokratické 

společnosti, když král Kristián VII. svým výnosem zrušil cenzuru. Cenzura byla na určitou 

dobu znovu zavedena až v roce 1799 a pak v době války s Británií, v letech 1807 – 1814.  

 

2. dubna 1801 se u Kodaně strhla námořní bitva mezi dánskými silami a britským 

admirálem Nelsonem. Na samotnou Kodaň zaútočili Britové roku 1807, kdy dokonce odpluli 

s celou dánskou flotilou – účelem bylo zabránit Napoleonovi, aby se zmocnil dánské flotily a 

 
9  Zde mám na mysli třeba následující přiléhavé a provokativní místo z Nietszchova Soumraku model, které jako  

   by nějak i doplňovalo některá Kierkegaardova stanoviska (např. antitetičnost státu a autentické křesťanské  

   existence): „...je nabíledni, že německá kultura upadá, nýbrž i nechybí dostatečného důvodu pro to... Vydá-li  

   se kdo pro moc, pro velkou politiku, pro hospodářství, světový obchod, parlamentarismus, vojenské zájmy, -  

   plýtvá-li množstvím rozumu, vážnosti, vůle, sebeovládání, jež má, na této straně, nedostává se toho na druhé  

   straně. Kultura a stát...jsou antagonisty: „kulturní stát“  je pouze moderní ideou. Jedno žije z druhého, jedno  

   daří se na úkor druhého. Všechny velké doby kultury jsou dobami politického úpadku: co je velké ve smyslu  

    kultury, bylo nepolitické, dokonce protipolitické....V témž okamžiku, kdy Německo vyšvihlo se na velmoc,  

    nabývá Francie jako kulturní moc nové důležitosti...V dějinách evropské kultury znamená vznik „říše“ hlavně  

    toto: přeložení těžiska...“ (Nietszche, F.: Soumrak model, čili Jak se filosofuje kladivem, trans. A. Bresky,  

    Praha 1995, pp. 88, 89)  
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tak získal vliv v Baltském moři. V důsledků této zkušenosti s Británií se Dánsko spojilo 

s Napoleonem a když bylo v těchto válkách Dánsko nakonec poraženo, výsledkem byl roku 

1813 nejen státní bankrot, ale i mírové dohody z Kielu, jimiž  Dánsko za trest ztratilo území 

dnešního Norska, ve prospěch Švédska. Po těchto válkách se dánský stát skládá jen ze 

samotného dánského království (včetně Farských ostrovů, Islandu a Grónska), a knížectví 

Šlesvicko a Holštýnsko. Byly prodány kolonie v Indii. Na Islandu byl roku 1843 znovu 

obnoven poradní Alting, tedy poradní sbor, který roku 1874 převzal všechnu legislativní 

pravomoc. Výsledky zahraniční politiky Dánska jsou v této době tedy katastrofální.  Tyto 

události v dějinách Dánska jsou důležité i proto, že jejich svědkem byl i N. F. S. Grundtvig a 

nějak se možná podepsaly na jeho nacionálním cítění.  

 

Po revoluci ve Francii z roku 1830 se jednotlivá území v království začala domáhat 

vlastních sněmů, tak se stalo v případě Jutska i knížectví Šlesvicko a Holštýnska. Roku 1831 

král rozhodl o založení poradních sborů v Holštýnsku, Šlesviku, Jutsko a na ostrovech 

(Sjælland, Fyn). Sněmy se prvně sešly v letech 1835 – 1836, představovaly určitou míru 

samosprávy daných území (té se těšila i Kodaň i další obchodní města). Zájmem sněmů bylo 

získat kontrolu nad alespoň částí státních financí, rolníci měli zájem na pokračování reforem, 

intelektuálové a obchodníci zas na liberálnější ekonomice, větší svobodě tisku a větším vlivu 

na ústavních shromážděních.  

 

5. června 1849 král Frederik VII. podepsal první ústavu Dánska, tzv. červnovou 

ústavu. Tato ústava zakotvila občanská práva, přinesla bikamerální parlament (Folketing a 

Landsting), hlasovací právo pro muže. Už v této době v dánské společnosti krystalizují 

zárodky politických uskupení, stran (značný vliv mají uskupení reprezentující rolníky, s tímto 

politickým směrem sympatizuje i Grundtvig).  

 

V polovině 19. století přichází modernizace i v oblasti infrastruktury: v 50. letech 19. 

století se staví železnice, telegrafní spojení, ve větších městech rozvody plynu.  

 

V polovině 40. let 19. století se začíná snad největší nacionální zápas Dánska a také 

jedna z největších tragédií zahraniční politiky království – zápas o národně smíšená, 

německo-dánská, území knížectví Šlesvicko a Holštýnska. Tento zápas je velmi důležitý pro 

Grundtvigovo národní cítění, tím více, že ve válkách o obě knížectví bojují jeho synové. 

Konflikt byl započat, když v listopadu 1842 bylo trváno na právu mluvit dánsky na 
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šlesvickém poradním sboru. To vyvolalo v knížectvích hnutí odporu. V Kodani se problému 

chopili Národní liberálové, kteří požadovali, aby byla knížectví plně integrována do 

království. Dánský nacionalismus tu čelil požadavku německého sjednocení a byl podpořen 

skandinavistickým hnutím (i zde určitou roli hraje Grundtvig), které  snilo o severské jednotě 

(paralely známe z minulosti, kdy pod iniciativou Dánska vznikla sjednocená monarchie 

v rámci tzv. Kalmarské unie). Zatímco na dánské straně byly tlaky knížectví včlenit do 

království, v Šlesviku a Holštýnsku vznikla provisorní německá vláda – 24. března 1848 

vypukla občanská válka, která trvala 3 roky v jejímž průběhu na straně Němců v knížectvích 

intervenovalo Prusko a na straně Dánska Rusko. Až v roce 1851 ustal v knížectvích odpor 

proti dánské správě. Téhož roku byly také vydány zákony, které zaváděly dánštinu jako 

oficiální jazyk pro církev a školy – k velké nelibosti německého obyvatelstva. Mír byl 

dojednán za účasti velmocí, hlavně Ruska.  Knížectví zůstala součástí dánského státu, ale za 

cenu rozdmýchání nacionálních vášní a toho, že Němci a pro-německé obyvatelstvo 

v knížectvích Dány vnímalo jako okupanty.  Tento mír nebyl však trvalý. 13. listopadu 1863 

byla schválena nová ústava podle níž bylo od království odděleno Holštýnsko a naopak ústava 

platila i pro Šlesvicko, toto knížectví tedy mělo být zahrnuto plně do dánského státu. Tento 

smělý krok kodaňské vlády byl jasnou provokací – 1. února 1864 Prusko a Rakousko 

vyhlásilo Dánsku válku. Dánské síly se stáhly z Dannevirke, starého obranného valu, hlouběji 

do Jutska a království válku drtivě prohrálo – v říjnu téhož roku byl ve Vídni dojednán mír na 

základě něhož Dánsko obě knížectví definitivně ztratilo. Národní a politická otázka obou 

knížectví byla hlavním tématem pro jednu dánskou generaci (mezi nimi i pro Grundtviga) a 

zbrklá zahraniční politika kodaňské vlády se vyvinula v katastrofální porážku – království 

ztratilo další významnou část území. Od roku 1864 dánská vláda úzkostlivě v zahraniční 

politice dodržovala neutralitu a soustředila se spíše na domácí politické otázky.  

 

Roku 1866 byla doplněna ústava a také došlo ke změně na politické scéně: Národní 

liberálové byli pohlceni stranou Højre (Pravice), která spojovala konzervativní politiky. Jejich 

opozicí byla strana Det Forenede Venstre (Spojená levice), která v roce 1872 vyhrála volby 

do Folketingu, požadovala obnovení červnové ústavy a další reformy. Politické konflikty a 

zápas mezi pravicí a levicí pak pokračoval až do konce námi sledovaného období.  

 

Ke konci 19. století bylo Dánsko, na evropská měřítka, velmocí, pokud jde o export 

zemědělských produktů (mléko, máslo, slanina, vejce) – potravinářství tvořilo až 90 % 

vývozu, hlavně pak do Spojeného království. Od 80. let 19. století zakládají rolníci 
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v potravinářském odvětví družstva. Malá a středně velká hospodářství se v průběhu druhé 

poloviny 19. století stala základem dánského potravinářského průmyslu. Kromě družstev se 

rolníci na venkově organizovali i v různých církevních a vzdělávacích institucích – sem patří i 

hnutí folkehØjskole, za jehož „otce“ je Grundtvig často považován (i přesto, že kvantita jeho 

textů z oblasti teorie vzdělávání, které se věnují právě instituci folkehØjskole, je minimální).  

 

Už ve 20. letech 19. století začal na Sjællandu a Fynu křesťanské náboženské 

probuzení. V 60. letech 19. století pak v Dánské národní církvi probíhala tzv. domácí misie, 

náboženské hnutí či probuzení mající kořeny v evangelické tradici, které se spojilo s tzv. 

grundtvigianismem, národně-náboženským obrozeneckým učením N. F. S. Grundtviga. 

V rámci sířícího se grundtvigianismu byly zakládány nezávislé školy, folkehØjskole, 

kongregace volící si duchovního i různé nezávislé kongregace. Všechna tato hnutí a aktivity, i 

v Grundtvigově visi, šířila „osvětu“, národní vědomí a národní křesťanství na venkov. A něco 

z toho se později, nepřímo, viděno jako egalitářství, diváctví, davovost, zdivočelé útočení 

davu na jedince prostřednictvím tisku, prázdná myšlenka „veřejnosti“, idealistická myšlenka 

„pokroku“  stalo terčem ostré Kierkegaardovy kritiky (více k tomuto níže).     

 

Roku 1871 bylo z podnětu Louise Pioa založeno Socialistické hnutí pracujících, které 

později dalo vzniknout Sociálnědemokratické straně. Ještě v 70. letech 19. století bylo toto 

hnutí konfrontováno s nepřízní úřadů a už roku 1884 byli do Folketingu zvoleni první 

poslanci za Sociálnědemokratickou stranu, kteří v parlamentu spolupracovali s Levicí. V září 

roku 1899 byly založeny první odborové organizace. Jak je možno se přesvědčit na několika 

místech Kierkegaardových textů, toto „partajnictví“, spolčování, parlamentarismus, 

deklarativní jednání politiků a spolků bylo pro Kierkegaarda davovostí a jen hlučným 

humbukem. Konkrétně bude tento jeho odpor vůči některým elementům tohoto společenského 

a politického vývoje analyzován nížeji.  

 

Důsledkem procesu urbanizace a industrializace za sledované období sto padesáti let 

bylo, že Kodaň se z města o několika desítkách tisíc obyvatel sevřeného hradbami do konce 

19. století  změnila na pulsující průmyslové velkoměsto o téměř půl milionu obyvatel.   

 

 Ovšem ani do konce námi sledovaného období nedošlo k odluce církve od státu – a 

tato skutečnost se stala terčem ostré kritiky ke konci Kierkegaardova života.  
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VII. Curriculum vitae S. A. Kierkegaarda10 

 

Søren Aabye Kierkegaard se narodil v Kodani, v domě č. 2 na náměstí Nytorv, dne 5.  

května 1813. Søren byl nejmladším synem Michaela Pedersena Kierkegaarda, úspěšného 

kodaňského obchodníka, který původně popocházel ze západního Jutska. Sørenovou matkou 

byla Ane Sørensdatter Lund, druhá manželka Michaella Kierkegaarda a původně služebná 

v domácnosti Kierkegaardových. Manželství obou bylo úspěšné a už v době sňatku si Michael 

Kierkegaard mohl dovolit žít jako rentiér a mohl se věnovat i jiné než výdělečné činnosti, mj. 

i výpomoci asi šestisetčlennému kodaňskému sboru Moravských bratří v ulici Stormgade (to 

nebylo nic divného vzhledem k tomu, že jeho náboženské přesvědčení vycházelo z křesťanské 

pietistické tradice).  

  

 V osmi letech malý Søoren docházel do vysoce uznávané Borgerdydsskolen (škola 

občanské ctnosti). Malý budoucí filosof byl pomenšího vzrůstu a vyznačoval se prý ostrým 

jazykem, kterým provokoval jak doma tak i ve škole. Jako nejmladší syn byl otcovým 

miláčkem a to až do té míry, že ho ustaraný muž zasvěcoval do svých filosofických a 

náboženských obav (např. příhoda, kdy měl Michael Kierkegaard jako mladý pasák ovcí 

v Jutsku při bouři zapřít Boha). Søren měl talent na klasické jazyky, jich se po odchodu ze 

základní školy stal v této instituci tutorem.  

 

 Po zápisu na Kodaňskou universitu se mladý Kierkegaard vrhl do studia estetiky, 

filosofie a theologie, ale v polovině 30. let věnoval školnímu studiu méně sil než 

bohémskému životu v kavárnách na Østergade. Zde mladý filosof možná činil svoji zkušenost 

s estetickým.  

 

 Roku 1834 publikoval svůj první text, když  KjØbenhavns flyvende Post psal pod 

pseudonymem „A“ o rovnosti žen a pod pseudonymem „B“ o svobodě tisku. V dubnu téhož 

roku ve stejných novinách ve svém článku, tentokrát publikovaným už pod svým vlastním 

jménem, žádal, aby byli političtí reformátoři zodpovědní za své názory.  

 
10 Pokud jde o Kierkegaardovo curriculum do značné míry odkazuji na: Mortensen, F. H.: Søren Kierkegaard, 

trans. W. Banks, in Hansen-Stecher, M. (ed.): Dictionary of Literary Biography, Volume 300: Danish Writers 

form the Reformation to Decadence, 1550 – 1900, Thomson Gale, Detroit, New York, San Francisco, San Diego, 

New Haven, Conn., Waterville, Maine, London, Munich  2004, pp. 308 – 328. 
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 Léto roku 1835 strávil Kierkegaard na severním pobřeží Sjællandu, ve vesničce 

Gilleleje, stále nerozhodnut, pokud jde o studia, ale zdejší pobyt měl možná rozhodující 

význam pro jeho náboženské cítění11: když hleděl na kattegatský horizont, v této nekonečnosti 

a opuštěnosti prožíval vysoce osobní náboženskou zkušenost. Toho roku si také zapisuje do 

svého deníku: „Co mně vlastně chybí, je to, aby se mi ujasnilo, co mám dělat, ne to, co mám 

poznat…Jde mi o to, abych porozuměl svému určení….jde o to nalézt pravdu, která by byla 

pravdou pro mne, nalézt tu ideu, pro niž bych chtěl žít i umřít. Co by mi pomohlo, kdybych 

vypátral tak zvanou objektivní pravdu….?“  12 

 

 Mezitím zemřeli všichni Sørenovi sourozenci, kromě jednoho – nejstaršího bratra, 

Petera Christiana Kierkegaarda. Peter na výbornou složil na Kodaňské universitě zkoušky 

z theologie, poté studoval v Berlíně a roku 1829 skvěle obhájil disertační práci. Stal se 

pastorem (se sympatiemi k  N. F. S. Grundtvigovi), později byl jmenován biskupem 

v Aalborgu a dokonce se stal i ministrem kultury.  

 

 Roku 1838 zemřel Sørenův otec i jeho universitní učitel filosofie Poul Martin Møller. 

Obě úmrtí byla pro mladého Kierkegaarda velikou ztrátou – ztráta učitele filosofie znamenala 

ztrátu přítele a partnera v diskusích a smrt otce ztrátu jedné z nejmilovanějších osob (svému 

otci a své fiancé věnoval Kierkegaard svá díla). Po otci však také zdědil rodinný majetek, 

který mu umožnil se až do smrti věnovat filosofii a psaní.  

 

 Zemřelému otci však Søren slíbil, že dokončí svá studia theologie na Kodaňské 

universitě, tak se také stalo roku 1840.  

 

 Stejný rok vykonal cestu do Jutska.  

 

 

 

 
11 Toto biografické tvrzení lze najít nejen v literatuře z níž čerpám, ale je i rozšířené mezi Dány. Sám jsem na  

    místo na romantickém pobřeží u Gilleleje, kde Kierkegaard sedával, byl upozorněn  na podzim roku 2004 K.  

    Kristiansenem, ředitelem Den Internationale FolkehØjskole, když jsme byli v severním Sjællandu na exkurzi.  
12 Kierkegaardovy deníky, převzato z Kierkegaard, S.: Tři páteční pozvání k Večeři Páně, trans. R. Novotný,  

     Kalich, Praha 2000, p. 6 
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 1. září 1840 se zasnoubil se šestnáctiletou Reginou Olsenovou. Několik měsíců na to, 

po obhájení své disertace, která byla oponentem kritizována za nesystematičnost (na téma „O 

pojmu ironie, se stálým zřetelem k Sokratovi“), zasnoubení po velikém faux pas ruší a odjíždí 

do Berlína. Pokud jde o důvody zrušení zasnoubení, literatura o nich bohatě spekuluje – 

pravdou však zůstává, že Kierkegaarda se vztah s Reginou hluboce dotkl, věnuje ji některá 

svá díla a v závěti jí odkazuje svůj majetek (na přání jejího manžela, Friderika Schlegela, bylo 

dědictví odmítnuto). Vztah s Reginou však každopádně ovlivňoval celý jeho život a snad i to, 

co psal: některá literatura spekuluje, že „princezna“ či „královna“ v jeho dílech, je právě 

Regina, dohady panují ohledně toho, do jaké míry existuje paralela mezi Abrahámovým 

vzdáním se Izáka a Kierkegaardovým vzdáním se Reginy pro Boha v Bázni a chvění13 či o 

ohledně toho, zda Svůdcův deník je psán jako vyrovnání se se zkušeností s Reginou14 či  na 

základně Kierkegaardova nočního života na Østergade a dále pak některá literatura spekuluje 

o tom, že při setkáních s Reginou v kodaňských ulicích či v kostele, kdy s ní pro zákaz jejího 

manžela nesměl promluvit, skutečně činil zkušenost a praktikoval nepřímé vyjadřování, o 

němž pak píše např. v Nácviku křesťanství.  

 

 V Berlíně Kierkegaard docházel na Schellingovy přednášky, o němž se později velmi 

despektně vyjádřil15. Pobytem v Berlíně začíná Kierkegaardova agilní filosofická a 

spisovatelská činnost, snad každý rok vydává alespoň jeden spis.   

 

 Roku 1840 píše spis Til SelvprØvelse, Samtiden anbefalet (Pro sebe-zkoušení, 

doporučeno dnešním časům), v němž prvně formuluje svůj útok na dánskou národní 

luteránskou církev16 , ale text nepublikuje vzhledem k ohledu na stáří biskupa Mynstera. 

V letech 1851 a 1852 napíše Suďte sami, v němž už jasně formuluje svůj útok na „státně 

církevní křesťanství“17 , ale text zůstane nepublikován ze stejného důvodu (roku 1876 ho 

publikuje až Sørenův bratr Peter). Mynster umírá 30. ledna 1854 a 7. února profesor 

Martensen, který se později stane biskupem, při ceremonielu v kapli Christiansborgu o 

zemřelém Mynsterovi hovoří jako o „svědku pravdy“. A zde začíná teď už ostrý 

 

 
13 Takovouto domněnku uvádí např.  v jedné z poznámek překladatelka českého vydání Bázně a chvění. 
14 Tuto domněnku je možno nalézt v českém vydání Svůdcova deníku. 
15 Poměrně rozšířené je povědomí to tom, že se Kierkegaard měl na Schellingovu adresu vyjádřit v tom smyslu,  

    že je Schelling stařec, který neví, o čem mluví.   
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Kierkegaardův útok proti oficiálním strukturám církve18, který je nejprve veden jeho články 

v časopise Fædrelandet a pak, od 24. května v časopise Okamžik, který Kierkegaard už 

vydává sám a také vydává pamflet „Co si Kristus myslí o oficiálním křesťanství“ (16. června 

1855).  

 

 Kierkegaardův útok na oficiální křesťanství byl tak prudký a spor o křesťanství tak 

intenzivní že Kierkegaard v říjnu 1855 zkolaboval v Kodani na ulici, 11. listopadu  pak 

zemřel v nemocnici. Pohřební obřad se konal v kodaňské katedrále Vor Frue Kirke 18. 

listopadu. Kierkegaard byl pohřben na kodaňském hřbitově Assistens Kirkegaard.19  

 

 Při Kodaňské universitě funguje Výzkumné centrum Sørena Kierkegaarda, které dnes 

sídlí ve Vartovu v Kodani a které vydává komentovanou edici celého Kierkegaardova 

korpusu textů, bohužel zatím jen v dánštině.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Oficiální název dánské národní a státní církve je podle ústavy království „Evangelicko-luterská církev“ (Cf.  
    Ústava Království Dánsko, kapitola 1. paragraf 4) ,církev lze také nazývat jako Dánskou národní evangelickou     
     luteránskou církev.Jde o církev národní a státní a obě charakteristiky byly terčem ostrého Kierkegaardova  
     útoku. O dánské církvi více dánské Ministerstvo církevních věcí, Oficiální webové stránky Dánska,  
     Ministerstvo zahraničních věcí Dánska či můj článek o této problematice. Celé odkazy vide soupis literatury.  
17 Tohoto pojmu Kierkegaard užívá na stránkách svého časopisu Okamžik. Dále  tento druh křesťanství nazývá   
     jako „úřední křesťanství“, „křesťanství křesťanstva“, „národně církevní křesťanství“, „hračka“, „zředěné  
     náboženství“, „břečka“, „maškaráda“, „společenská hra“, „dĕtská kašička“, „dětské křesťanství“, „limonáda“;  
     opět cf. Okamžik 
18 Spor  byl primárně započat jako Kierkegaaardův útok proti Martensenovy pohřební řeči, v níž byl Mynster  
    označen za „pravého svědka pravd“. Spor o pojem pravého svědka pravdy tkvěl v definici toho, kdo  
     je pravý svědek pravdy. Kierkegaard tvrdil, že pravými svědky pravdy nejsou oficiální představitelé (státní)  
     církve, nýbrž,že pravým svědkem pravdy je v křesťanství podle Nového zákona věřící jedinec, který  
     v utrpení  následuje Krista.  
19 Kierkegaard byl pohřben do rodinného hrobu. Proti jeho výslovnému přání byl na pohřbu přítomen kněz.  
    Hřbitov Assistens Kirkegaard se dnes nachází v centrální Kodani, nedaleko od Nøreport.  Na Assistens  
    Kirkegaard jsou pohřbeny i další významné osobnosti dánských dějin, včetně Andersena či Købkeho.  
    Kierkegaarda připomíná jen jednoduchá deska z bílého mramoru, jeho iniciály a citace z jeho oblíbené písně.  
    Nad náhrobkem je jednoduchý latinský kříž z bílého mramoru. Poněkud melancholickou atmosféru dokreslují  
    jehličnany a na podzim brzo a dlouho zažloutlé listy okolních bříz.  
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Bibliografie S. A. Kierkegaarda20, 21:  

 

Af en endnu Levendes Papier , Kodaň 1838 („Z deníků stále žijícího“) 

 

Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates, Kodaň 1841 („O pojmu ironie se stálým 

zřetelem k Sókratovi“, Kierkegaardova disertační práce) 

 

Enten – Eller. Et Livs-Fragment, Kodaň 1843 („Buď  - A nebo, Fragment života“) 

 

ForfØrerens  Dagbog, Kodaň 1843 („Svůdcův deník“....Praha....)  

 

To opbyggelige Taler, Kodaň 1843 („Dvě vzdělávací řeči“)  

 

Frygt og Bæven. Dialektisk Lyrik, Kodaň 1843 (Bázeň a chvění, ....Praha...)  

 

Gjentagelsen. Et ForsØg i den experimenterende Psychologi, Kodaň 1843  

(„Opakování.  Esej z oblasti experimentální psychologie“)  

 

Tre opbyggelige Taler, Kodaň 1843 („Tři vzdělávací řeči“)  

 

 Fire opbyggelige Taler, Kodaň 1843 („Čtyři vzdělávací řeči“)  

 

To Opbyggelige Taler, Kodaň 1844 („Dvě vzdělávací řeči“)  

 

Tre opbyggelige Taler, Kodaň 1844 („Tři vzdělávací řeči“)  

 

Philosophiske Smuler eller En Smule Philosophi, Kodaň 1844 (Filosofické fragmenty a neb 

filosofický fragment) 

 
20 Cf. Mortensen, F. H.: Søren Kierkegaard, trans. W. Banks, in Hansen-Stecher, M. (ed.): Dictionary of Literary  
    Biography, Volume 300: Danish Writers form the Reformation to Decadence, 1550 – 1900, Thomson Gale,  
    Detroit, New York, San Francisco, San Diego, New Haven, Conn., Waterville, Maine, London, Munich  2004,  
     pp. 308 -  310 
21 U některých děl uvádím vlastní překlad do češtiny. Někdy překládám na základě své chabé znalosti dánštiny,     
     většinou z anglických ekvivalentů názvů. U některých děl, která vyšla v češtině, lze bibliografické údaje  
      zjistit v seznamu literatury, který je uveden v závěru práce.  
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Begrebet Angest. En simpel psychologisk-paapegende Overveielse i Retning af det dogmatiske 

Problem om Arvesynden, Kodaň 1844 (O pojmu úzkosti)  

 

Forord. Morskabslæsning for enkelte Stænder efter Tid og Leiliged, Kodaň 1844 ( Úvod: 

Lehké čtení o pro určité skupiny, jak bude příležitost vyžadovat)  

 

Fire opbyggelige Taler, Kodaň 1844 (Čtyři vzdělávací řeči) 

 

Tre taler ved Tænkte Leiligheder, Kodaň 1845 ( Myšlenky o závažných situacích v lidském 

životě) 

 

Stadier paa Livets Vei. Studier af Forskjellige, sammenbragte, fefordreder til Tryken og 

udgivne af Hilarius Bogbinder, Kodaň 1845 (Stádia cesty života) 

 

Ifsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smuler. Minisk-pathetisk-dialektisk 

Sammenskuft, Existentielt Indlæg, Kodaň 1846 (Poslední nevědecký dodatek) 

 

Et literair Anmeldelse. To Tidsaldre, Novelle af Frofatteren til „En Hverdags-Hisotrie“, 

Kodaň 1846 (Současnot a dvě malé eticko-náboženská pojednání) 

 

Opbyggelige Taler i forskjellig Aand, Kodaň 1847 (Řeči pro zvláštní příležitost) 

 

Kjelighedens Gjerninger. Nogle christelige Overveielser i Talers Form, Kodaň 1847 (Skutky 

lásky) 

 

Christelige Taler, Kodaň 1848 (Křesťanské řeči) 

 

Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen. Tre gudelige Taler, Kodaň 1849 (Lilie na poli a 

ptáci na nebi, Tři pozvání k Večeři Páně) 

 

Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger, Kodaň 1849 (Dvě menší eticko-náboženská 

pojednání) 
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Sygdommen til Døden. En chrstelig psychologisk Undvikling til Opbyggelse og Opvækkelse, 

Kodaň 1849 (Nemoc k smrti) 

 

„Ypperstepræsten“, „Toldren“, „Synderinden“. Tre Taler ved Altergange om Fredagen, 

Kodaň 1849 (Tři pozvání k Večeři Páně) 

 

IndØvelse i Christendom, Kodaň 1850 (Nácvik křesťanství) 

 

En opbyggelig Tale, Kodaň 1850 (Vzdělávací reč)  

 

To Taler ved Altergangen om Fredagen, Kodaň 1851 (Dvě řeči při Večeři Páně) 

 

Om min Forfatter-Virksomhed, Kodaň 1851 (O mé literární činnosti)  

 

Til SelvprØvelse, Samtiden anbefalet, Kodaň 1851 (Pro sebe-zkoušení, Doporučeno dnešní 

době)  

 

Dette skal siges, saa være det da sagt, Kodaň 1855 (Toto musí být řečeno – tak ať je to nyní 

řečeno) 

 

Øieblikket, Kodaň 1855 (Okamžik, Praha....) 

 

Hvad Christus dØmmer om officiel Cristendom, Kodaň 1855 (Co Kristus soudí o oficiálním 

křesťanství)  

 

Guds Uforanderlighed. En Tale, Kodaň 1855 (Neměnnost Boží) 

 

Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. En ligefrem Meddelelse, Rapport til Historien, 

Kodaň 1859 (O mé literární činnosti)  

 

Dømmer selv! Til SelvprØvelse, Samtiden angefalet, Kodaň 1876 (Suďte sami!)  
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Dále pak byly jak v dánštině tak i v angličtině vydány editované Kierkegaardovy 

deníky, sebrané spisy i různé antologie. Stav edicí, vydaných sebraných spisů i antologií do 

roku 2004 shrnuje Hansen-Stecherův Distionary of Literary Biography (vide soupis použité 

literatury).  

 

 

VIII. Curriculum vitae N. F. S. Grundtviga22 

 

N. F. S. Grundtvig se narodil 8. září 1783.  

 

Grundtvig byl dánským duchovním, básníkem, theologem, mythologem, kritikem,  

filosofem, reformátorem v oblasti teorie vzdělávání a politikem. Jeho dílo je největším 

známým dánským rukopisným korpusem. Literatura23 většinou uvádí, že Grundtvigův vliv na 

dánskou kulturu byl enormní.Sune Auguken ho ve svém příspěvku pro mnou používaný 

slovník dánských spisovatelů dokonce nazývá „...dánským neoficiálním náboženským a 

národním otcem...“ 24 Grundtvigovy zpěvy představují asi jednu třetinu celého Dánského 

luteránského zpěvníku a pro své texty v oblasti teorie vzdělávání je v Dánsku a ve Skandinávii 

znám jako otec folkehØjskole a dále jako zakladatel celého náboženského a kulturního hnutí – 

tzv. grundtvigianizmu. Pokud jde o vliv a věhlas mimo hranice Dánska či Skandinávie, zde se 

nevyrovná svým současníkům jako Andersenovi či Kierkegaardovi. Mimo Dánsko a 

Skandinávii může být Grundtvig znám spíše jako teoretik v oblasti vzdělávání a 

prostřednictvím instituce folkehoØjskole, v roce 1999 byl po něm pojmenován vzdělávací 

program Evropské unie pro dospělé. Už za svého života byl až legendárně znám svoji agilní 

pracovitostí.  
 

 Grundtvig byl nejmladším dítětem Johana Grundtviga, duchovního, a Cathrine Marie 

Bang Grundtvigové. Jediným přeživším sourozencem byl starší bratr, také duchovní.  

 

 
22 Pokud jde o Grundtvigův životopis  odkazuji na Auken, S.: N. F. S. Grundtvig, trans. C. Gold; in  Hansen- 

    Stecher, M. (ed.): Dictionary of Literary Biography, Volume 300: Danish Writers form the Reformation to  

    Decadence, 1550 – 1900, Thomson Gale, Detroit, New York, San Francisco, San Diego, New Haven, Conn.,  

     Waterville, Maine, London, Munich  2004, pp. 194 – 211 
23 E.g. ibid. 
24 Ibid., p. 196 
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 Kierkegaardovou nešťastnou láskou byla Regina, v případě Grundtviga to byla jeho 

žačka, Constance Leth.  

 

 Filosofickými inspiracemi byli Grundtvigovi W. J. Schelling, J. G. Fichte a J. G. 

Herder25, zatímco kritický byl ke Kantově epistemologii.  

 

 Zatímco Kierkegaard se nikdy neoženil, Grundtvig ano, a to hned třikrát, i když 

nejblíže byla jeho srdci krásná Marie Toft.  

  

O Vánocích roku 1810 prožil Grundtvig svoji první náboženskou krizi a mentální 

kolaps – výsledkem byla křesťanská konverse. Poté se Grundtvig jasně považoval za 

tradičního luterána ( a v tomto duchu také upravuje své dosavadní práce o severské 

mytologii).  

 

 Kolem roku 1815 se Grundtvig dostává do určité isolace kvůli různým kontroversím, 

jeho možnosti kázání jsou omezeny.  

 

Po celou první dekádu 19. století Grundtvig také doufá v duchovní probuzení a 

obrození v Norsku (v té době ještě území Dánského království). Roku 1814 je Norsko od 

Dánska však velmocemi odtrženo za trest za dánskou podporu Napoleona. Norové na toto 

odtržení nereagují ale  s lítostí – Grundtvig je zklamán a od této doby se orientuje na identitu 

Dánů a Dánska (např. z latiny do dánštiny překládá Gramatikovi Gesta Danorum).   

 

Roku 1824 se udál Grundtvigův podstatný a závažný náboženský obrat, tzv. 

bezprecedentní objev26, kdy se Grundtvig přiklonil k tzv. ekleziastickému porozumění 

křesťanství27, když opustil tezi, že Písmo je základem autentické víry a přesunul důraz na dvě  

 

 
25  Poněkud kriticky k této thesi, tedy že byl N. F. S. Grundtvig do značné míry inspirován Schellingem a, pokud 

     jde o Grundtvigův, národní idealismus, Herderem, se v našem společném rozhovoru ve Vartovu v Kodani  

     v roce 2006 vyslovil Dr. J. F. Møller s FHS Kodaňské university. Stanovisko, že Grundtvig byl do značné  

     míry ovlivněn právě Schellingem a Herderem zastává ve své disertační práci i Neumann.  
26 „matchless discovery“, tento termín používá ve své práci Neuman. 
27 Cf. Ibid.   
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svátosti: křest a svaté přijímání. Od této doby Grundtvig zdůrazňoval, že pouze Apoštolské 

vyznání je jedinou autentickou formulací víry. Epistemologie a pojetí víry, které z tohoto  

 

Grundtvigova obratu vzešly, budou pak formovat jeho pojetí křesťana a církve a vše 

toto se později stane předmětem ostrého Kierkegaardova útoku a předmětem sporu mezi 

Grundtvigem a Kierkegaardem.  

 

O rok později Grundtvig publikuje stať Kirkens Gienmæle (Odpověď církve), ve která 

jsou předchozí theologická stanoviska obsažena  - text je útokem na mladého profesora 

Henrika Nikolaje Clausena a Grundtvig v něm také požaduje, aby byl Clausen zbaven svého 

postu. Clausen Grundtvigův útok ale nevzal jako výzvu k theologické disputace a místo toho, 

ke Grundtvigovu překvapení, ho žaloval. Roku 1826 Grundtvig soudní spor prohrál a součástí 

rozsudku bylo i rozhodnutí, podle něhož měly být Grundtvigovy práce před publikováním 

cenzurovány (ve třicátých letech 19. století bylo toto rozhodnutí zrušeno).  

 

Ve třicátých letech 19. století píše Grundtvig Handbog i Verdens-Historien (Příručku 

světových dějin), jedno ze svých historických děl. 

 

V polovině 30. let 19. století pak od svého přítele Gunni Buscka dostává prostředky 

k tomu, aby se mohl plně věnovat psaní písní: výsledkem je Sang-Værk til den Danske Kirke 

(Písně pro dánskou církev), zpěvník publikovaný roku 1837, který obsahuje 401 písní a řadí 

se mezi nejvýznamnější v dánské literatuře. V psaní písní Grundtvig pokračuje až do své 

smrti.  Jak Grundtvigovy historické práce tak i jeho zpěvníkové práce pro dánskou církev jsou 

orientovány na dějiny, důvodem, jak bude později přiblíženo, je jeho historicky orientovaná 

epistemologie a filosofie dějin (ne příliš nepodobná Hegelovi) – a tato historická orientace se 

odpět stane terčem ostré Kierkegaardovy kritiky.   

 

Ve stejné době Grundtvig také publikuje své nejvlivnější texty z oblasti teorie 

vzdělávání, tedy texty, které se týkají instituce folkehØjskole: Til Nordmænd om en Norsk 

Høi-Skole (Norům, o norské vyšší lidové škole, 1837), Skolen for Livet og Academiet i Soer 

(Škola pro život a akademie v SorØ, 1838) a BØn og Begreb on en dansk Høiskole i Soer 

(Petice a idea pro dánskou vyšší lidovou školu v SorØ, 1840). O instituci folkehØjskole a 

Grundtvigově teorii a představě vzdělávání bude řeč níže, v kapitole o vzdělání – i v této 
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problematice byl ve sporu s Kierkegaardem, i když nedošlo ke konfliktu, spor byl spíše 

implicitní. 

 

Roku 1837 bylo zrušeno rozhodnutí o podrobení Grundtviga cenzuře a s královským 

souhlasem v době od června do listopadu 1838 Grundtvig přednesl padesát jedna přednášek o 

dějinách na Borchs Collegium.  

 

Roku 1839 byl Grundtvig jmenován pastorem ve Vartovu v centru Kodaně. Vartov, 

původně nemocnice, byl tou dobou domovem pro pensionované služebné. Grundtvigovi bylo 

skoro 60 a bylo očekáváno, že na tomto postu tak říkajíc „dožije“. Taková očekávání byla 

mylná – Grundtvig ve Vartovu působil více jak třicet let, psal, založil Danske Samfund 

(Dánskou společnost), která se stala předchůdkyní hnutí folkehØjskole a kde Grundtvig a jeho 

přívrženci přednášeli. Na tomto místě zmiňme, že, trochu paradoxně, Grundtvigovým 

přívržencem a členem jeho společnosti byl i Sørenův bratr, Peter Christian Kierkegaard. 

Grundtvig se také stal důležitou osobností v tehdejším pan-skandinavistickém hnutí.   

 

Začátkem 40. let 19. století se Grundtvig při svém sporu s Dánskou církví a při svém 

zápasu o náboženskou svobodu dostal do sporu s biskupem Jakobem Peter Mynsterem. Snad i 

díky dobrému vztahu s Caroline Amelie, manželkou krále Kristiána VIII., která byla jeho 

nadšenou podporovatelkou, nevedl tento spor s mocným biskupem k žádným vážnějším 

konsekvencím. Díky přízni královy manželky Grundtvig naopak získal nepřímý politický 

vliv. Díky Kristiánu VIII. se také začalo uvažoval o založení folkehØjskole v Bor. Akademie 

v Bor měla v národním duchu vzdělávat úředníky pro králův vládní aparát, velký důraz měl 

být kladen na dánské dějiny, geografii, poezii a zpěv (odtud pak grundtvigiánská a dánská 

tradice zpěvu při náboženských setkání – kterážto, jako jeden z elementů jásavosti, byla 

nepřímo kritizována Kierkegaardem). Nicméně se smrtí krále Kristiána VIII. roku 1848 se 

rozplynuly naděje na realizaci akademie v SorØ a na státní podporu tohoto projektu. 

FolkehØjskoly byla pak ve 40.letech 19. století v Dánsku zakládány jako soukromé podniky.  

 

Na jaře roku 1844 Grundtviga postihl další mentální kolaps – několikaměsíční 

deprese. Na jeho pracovní nasazení to však mělo jen minimální vliv.  

 

V letech 1848 – 1849 Grundtvig zasedal v ústavním shromáždění, v letech 1849 – 

1858 v parlamentu, bez většího politického vlivu. Ačkoli Kierkegaard tyto politické 
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Grundtvigovy aktivity nekritizoval přímo, byly v rozporu s jeho představou autentického 

křesťana jakožto důsledně apolitické osoby.  

 

V době válek o knížectví Šlesvicko a Holštýnsko se určitou mírou stupňoval 

Grundtvigův dánský nacionalismus (který se definoval proti-německy). Grundtviga se válka 

týkala osobně: jeho dva synové sloužili v dánské armádě a sám k problematice publikoval 

články v listu Danskeren (Dán). Pokud šlo o řešení otázky obou knížectví, Grundtvig 

podporoval kompromisní řešení – vzdání se Holštýnska a ponechání severního knížectví, 

Šlesvicko, v dánském soustátí. I pokud se týká této problematiky se Grundtvig a Kierkegaard 

lišili – Kierkegaarda tyto politické události nechávaly chladným a v jeho dílech, na rozdíl od 

Grundtviga, o nich nenalezneme zmínky, pochopitelně: Kierkegaard považoval autentického 

křesťana za důsledně apolitickou osobu.  

 

O Velikonocích roku 1867 postihl Grundtviga další mentální kolaps, při kázání 

mytologicky blouznil, svoji rodinou a přáteli byl izolován, než se jeho stav zlepšil.  

 

V 60. letech 19. století, v pokročilém věku, se sice zpomalilo jeho pracovní tempo, ale 

stále psal. 

 

N. F. S. Grundtvig zemřel 2. září 1872, pár dní po svém posledním kázání ve Vartovu. 

Při pohřbu byla rakev s jeho tělem v procesí nesena Kodaní, pohřben byl nedaleko 

Rønnebæksholm, v jižním Sjællandu, po boku své milované Marie.   

 

Roku 1947 byla založena Grundtvigova společnost, která vydává Grundtvig-Studier, 

který publikuje práce o Grundtvigovi v dánštině a několika dalších jazycích. Doposavad nebyl 

korpus Grundtvigových textů přeložen z Dánštiny do žádného z hlavních evropských jazyků.  
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(Výběrová) Bibliografie N. F. S. Grundtviga28, 29:  

 

Maskeradeballet i Dannemark 1808. Et Syn, Kodaň 1808 

 

Nordens Mytologi eller Udsigt over Eddalæren for dannede Mænd der ei selv ere Mytologer, 

Kodaň 1808 

 

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord, Kodaň 1809 

 

Idunna. En Nytaarsgave for 1811, Kodaň 1810 

 

Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie, Kodaň 1810 

 

Optrin af Norners og Asers Kamp, Kodaň 1811 

 

Saga. Nytaargave for 1812, Kodaň 1812 

 

Kort Begreb af Verdens KrØnike i Sammenhæng, Kodaň 1812 

 

Kort Begreb af Verdens KrØnike, betragtet i Sammenhæng, Kodaň 1814 

 

Roskilde-Riim, Kodaň 1814 

 

Roskilde-Saga, til Oplysning af Roskilde-Riim, Kodaň 1814 

 

 
28  Cf. Auken, S.: N. F. S. Grundtvig, trans. C. Gold; in  Hansen-Stecher, M. (ed.): Dictionary of Literary  

    Biography, Volume 300: Danish Writers form the Reformation to Decadence, 1550 – 1900, Thomson Gale,  

    Detroit, New York, San Francisco, San Diego, New Haven, Conn.,  Waterville, Maine, London, Munich   

    2004, pp. 194, 195 
29 V případě výběrové Grundtvigovy bibliografie to je s překladem názvů děl do češtiny složitější, neb často  

    v literatuře, kterou jsem měl v kodaňském Vartovu k dispozici, není překlad z dánštiny do angličtiny. Abych  

    se vyhnul způsobení nepřesností z důvodu vlastní nedostatečné znalosti dánštiny, nechávám názvy  

    v původním dánském znění bez snahy je přeložit. Ostatně, ne všechny dánské názvy budou pro čtenáře zcela  

    nerozluštitelné.  
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Europa, Frankrig og Napoleon, en dansk historisk Betragtning, Kodaň 1815 

 

Heimdall. Dansk Nytaars-Gave for 1816, Kodaň 1815 

 

Imod den lille Anklager, det er Prof. H. C. Ørsted. Med Beviis for at Schellings Philosophie 

er uchristelig, ugudelig og lØgnagtig, Kodaň 1815 

 

Kvædlinger eller Smaakvad, Kodaň 1815 

 

Danne-Virke. Et Tids-Skrift, Kodaň 1816 – 1819 

 

Udsigt over Verdens-KrØniken fornemmeling i det Lutherske Tidsrum, Kodaň 1817 

 

Nyaars-Morgen. Et Rim, Kodaň 1824 

 

Kirkens Gienmæle imod Professor Theologiae Dr. H. M. Clausen, Kodaň 1825 

 

Danske Høitids-Psalmer til Tusindaars-Festen, Kodaň 1826 

 

Kong Harald og Ansgar. Rim-Blade af Danmarks Kirkge-Bog til Jubel-Aaret, Kodaň 1826  

 

Christelige Prædikener eller Søndags-Bog, Kodaň 1827 – 1830 

 

KrØnike-Riim til Børne-Lærdom med Indledning og Anmærkninger, Kodaň 1829 

 

Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst, Kodaň 1832 

 

Haendbog i Verdens-Historien efter de Bedste Kilder, Kodaň, 1833, 1835, 1836 

 

Song-Værk til den Danske Kirke, Kodaň 1837 

 

Til Nordmænd om en Norsk Høi-Skole, Oslo 1837 

 

Nørdiske Smaadigte, Oslo 1838 
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Skolen for Livet og Academiet i Soer, Kodaň 1838 

 

Brage-Snak om græske og nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer, Kodaň 1844 

 

Danske Ordsprog og Mundheld, Kodaň 1845 

 

Danske Kæmpeviser til Skole-Brug, Kodaň 1847 

 

Græsk og Nordisk Mythologi for Ungdommen, Kodaň 1847 

 

Danskeren, et Ugeblad, Kodaň 1848 – 1851 

 

Fest-Psalmer, Kodaň 1850 

 

Christenhedens Syvstjerne. ET kirkeligt Sagakvad, Kodaň 1860 

 

Song-Værk til den Danske Kirke-Skole, Kodaň 1870 

 

Kirke-Speil, eller, Udsigt over den Christne Menigheds, Kodaň 1871 

 

Mands Minde, 1788 – 1838. Foredrag over det sidste halve aar-hundredes Historie, holdte 

1838, Kodaň 1877 
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IX. Pokus o vystižení ústředních a jedinečných pojmů, resp. motivů myšlení    S. 

A. Kierkegaarda s ohledem ke sporu s N. F. S. Grundtvigem 

 

1. Jedinec jako jedinečně existující a jeho bytostné určení30  

V Kierkegaardově myšlení není koncepce člověka per se. Prostě není člověka jako  

takového, obecného ideálu lidství, koncepce nějakého lidstva či lidské přirozenosti, kterých 

by každý jeden člověk byl součástí. Podle Kierkegaarda člověk jest jen tak, že jest jako 

jedinec, který jakožto jedinečný jedinec existuje. Kierkegaardovi je cizí kartesiánská 

koncepce člověka jako obecné res cogitans. Podle Kierkegaarda je tomu opačně než u 

Descarta: Ne cogito ergo sum, ale sum ergo (také, mimo jiné) cogito. Vše se odvíjí od jedince 

a jeho jedinečné existence.   

 

 Člověk byl, podle Kierkegaarda, puštěn z ruky Boží (Cf. Benyovszký, L.: Filosofická 

propedutika II)  – není tak, že by se podílel na nějaké absolutní (tedy dokončené), předem 

dané a obecné podstatě či přirozenosti. Ne, byl puštěn z ruky Boží – a musí existovat.  Člověk 

musí ustát to, že je v médiu existence, jaksi uprostřed všech možností. To se týká i dimenze 

času: člověk je syntéza nekonečnosti a konečnosti; a jakožto autenticky existující musí ustát, 

že existuje takto mezi. Nesmí upadnout do přesvědčení, že je věčný ani nesetrvat v zoufalství 

časnosti a smrtelnosti.  Jako existující stojí člověk uprostřed a oboje se jeho existenci jeví 

jako možnost a záleží na něm, zda se rozhodne žít buď pro časnost a nebo pro věčnost.  

Existence je řešitelná jen existováním samým31, tedy volením možností. Člověk, podle 

Kierkegaarda, není postavou, tak jako u Hegela32, v nějakém nutném vývoji a ani se nepodílí 

na nějakém obecném určení člověka (jako je tomu např. u Descarta či v osvícenství, kdy 

znakem lidství je racionalita).  Ne, člověk jest jako jedinec a jediné co má, je možnost 

existovat a existenci se všemi bytostnými možnosti (i ne-možnostmi). Jediné, co každý jeden 

jedinečně existující člověk, podle Kierkegaarda, ve stádiu náboženské existence má, je vzor 

(paradoxní vzor Kristův).   

 
30 Tento text zakládám na svém porozumění Kierkegaardových textů a pro některé momenty přiznávám také  

     inspiraci přednáškami v kurzu Jedinec a existence pana Mgr. Jakuba Marka na FHS UK v letním semestru  

     v r. 2007.  
31 Toto Kierkegaardovo porozumění existenci, myslím, není nepodobné Heideggerově sloganu, který jsem užil,  

     tedy, že existence je řešitelná jen existováním samým. (Heidegger, M.: Bytí a čas)   
32 I když, nutno uvést, ani u Hegela tomu není tak, že by člověk byl jen pasivní loutkou v kole dějin, je spíše  

     hercem na jevišti dějin.  
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 Je-li jedinec ve své existenci jedinečný a nepodílí-li se na žádném obecném určení, 

pak je jedinečný i jeho život – hlavně život duševní, niterný. Jakožto jedinečně existující 

každý jeden člověk má svůj jedinečný niterný svět a každý jeden prožitek v existenci člověka 

je nejen jedinečný jako prožitek sám, ale jedinečný v tom smyslu, že je jedinečně prožíván 

privatissime, je jedinečný právě proto, že se vztahuje a týká právě a jen toho kterého člověka  

a právě ten jeden jediný člověk může učinit zkušenost s prožívaným. Jinými slovy: To, jak 

jedinci je, ví a může vědět plně jen on sám.  

 

 Takovéto vymezení jedince však vede k závažným epistemologickým problémům. Je 

nějaká pravda? Pokud ano, je jedinci dostupná? Je-li tomu takto, je to, co jedinec prožívá, 

vyjádřitelné? Podle Kierkegaarda pravda je, ale v jakési své „objektivitě“ či absolutnosti je 

přístupná jen Bohu. Člověk, jakožto jedinečně existující jedinec k ní má přístup jen jakožto 

právě takto existující. Problémem tu však je, že  pravda, osobní zkušenosti a prožitky jedince 

nejsou vyjádřitelné obvyklým způsobem – jazykem. Jazyk a jeho kategorie a gramatika jsou 

ze světa obecnosti. Jazyk tedy dokáže nějak pojmenovávat a uchopovat věci, subsumuje je 

pod svá kategorická určení, a tím je člověku předvádí alespoň takto uchopená a vymezená. 

Jazyk, jakožto k obecnosti a zdánlivé objektivnosti odkazující nástroj, který navíc to, co 

kategorizuje (předvádí), zastavuje a umrtvuje v čase, nedokáže zachytit to, co je bytostně jiné: 

tedy jedinečně existujícího jedince (subjektivitu) a stejně tak jedinečného Boha. Každý pokus 

jazykem zachytit a zastavit bytí jedinečně existujícího (subjektivitu) – tedy jedince a Boha- 

se, podle Kierkegaarda, rovná zobjektivizování a znásilnění toho, jehož bytostným určením je 

zůstat jedinečný. Asi takovou zkušenost má Abrahám, když jde obětovat Izáka – ve své víře 

v Hospodinova slova a ve svém jednání je bytostně a naprosto osamocen, objektivní jazyk 

nemůže jeho druhům ani Izákovi vyjádřit jeho situaci, to, jak mu je, jeho bázeň a chvění,  

když vystupuje na horu, nemůže se opřít o nic objektivního. Podle Kierkegaarda se  může 

v této hrozné situaci bázně a chvění  spolehnout jen  na Hospodinovo zaslíbení (tedy věřit) – a 

při této víře je bytostně osamocen (vzpomeňme, nemůže nikomu v obecném jazyce vylíčit to, 

jak mu jedinečně je), nemůže se opřít o nic vnějšího a objektivního (pak by rozvažoval, ale už 

se nespoléhal na Hospodinova slova), nemůže se opřít o mrav (pak by jednal podle zákona 

obecnosti a ne autenticky jedinečně), ba co hůře, podle mravu a možného vnějšího hodnocení 

jeho druhů se jedná o absurdní pokus o vraždu vlastního syna (vždyť Abrahámovi a Sáře byl 

Izák Hospodinem zaslíben!). Ve své absurdní víře je osamocen a tuto absurdnost a osamocení 

víry musí vydržet – tak je Abrahám rytířem víry.33 S jedinečně existujícím jedincem se to tedy 

má, podle Kierkegaarda, tak, že obecným jazykem nemůže vyjádřit to, jak mu jedinečně 
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zrovna je. Je pak ale možná nějaká autentická komunikace nejniternějších a nejbytostnějších 

věcí (tedy toho, jak jedinci právě teď jedinečně je)? Zdá se, že jedinou alternativou, kterou 

Kierkegaard nabízí, je tzv. nepřímé vyjadřování34 – skutečnost jedincova jednání či ironie či 

možná maieutika mohou dát druhému možnost alespoň nějak nahlédnout do jeho subjektivity. 

Zde je možno vidět, že v Kierkegaardově pojetí mohou jen těžko fungovat takové formy 

komunikace (tedy sdílení) jako jen povrchní dialog,  prohlášení, deklarace, diskuse či výuka – 

sděluje jen nepřímé vyjadřování:  ironie,  skutečnost jedincovy existence, pokusy o maieutiku 

(jako Sokrates35, jako Johanes.ze Svůdcova deníku36), skutečné existování jako příklad a 

skutečné následování (tak má autentický křesťan následovat v modu skutečnosti Krista, čímž 

se mu nevyhne utrpení a tak, dalo by se snad dovodit, má autenticky jednající jedinec 

následovat do zkušenosti bytí i druhého člověka, tzn. radovat se i trpět s ním).   

 

 Jedinec tedy, podle Kierkegaarda, je tak, že je v médiu existence, uprostřed bytostných 

možností (se vší  úzkostí, zoufalství, ale i možností naděje a víry). Hovoří však Kierkegaard o 

nějakých druzích existence o nějaké kvalitě, rozlišuje nějak mody existence? Před 

zodpovězením těchto otázek je třeba se zeptat: Co je vlastně bytostným určením jedinečně 

existujícího jedince? Předně, podle Kierkegaarda, je jím to, aby člověk zůstal jedinečně 

existujícím. Každý pokus jedince vyjádřit v modu obecnosti (např. číslem, funkcí, rolí) je 

znásilnění toho, co je jedinečné a co má zůstat jedinečné a takový pokus pak znamená násilné 

vržení jedinečnosti do obecnosti a subjektivity  do zdánlivé  objektivity. Bytostným určením 

člověka, podle Kierkegaarda, je existovat autenticky. Autenticky zde znamená, věren své 

jedinečnosti a existovat tak, aby se vrátil k síle, která ho určila37 – tedy, k Bohu 

 

 

 

 

 
33 Cf. Kierkegaard, S.: Bázeň a chvění,  
34 Cf. Kierkegaard, S.: Nácvik křesťanství, 
35 Maieutikou a ironií se Sokratovi vždy podaří o negativní autentické přiznání – jeho partner v rozhovoru vždy  

    nakonec přizná, že nic neví.  
36 Eticky je jednání svůdce sice problematické, ale nakonec dostává od dívky nejbytostnější odpověď na ani  

    nevyslovenou otázku – dívka se mu eroticky oddá a sama ho „stíhá“ svými vyznávajícími dopisy.  

    Maieutickou situaci Kierkegaard popisuje také v Nácviku křesťanství (pp. 94, 95)    
37 Cf. Kierkegaard, S.: Nemoc k smrti  
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 (nezapomeňme, existuje tak, že jakožto jedinečný je v médiu existence, tedy uprostřed všech 

bytostných možností; a jako takový si buď nepřipouští své bytostné určení a vzdaluje se od 

Boha38, to je zoufalství – dis-pair39, to je nemoc k smrti, a nebo ze zoufalství učiní absurdní 

skok k Paradoxu40).  

 

Podle Kierkegaarda pak existují tři stádia existence41:  

 

1. Estetické stádium existence: V tomto stádiu je jedincova existence a identita 

tak říkajíc „rozprsknuta“42 v čase a ve věcech. Jedinci jde o insulární zážitky 

s věcmi a s druhými lidmi, které nebere jako jedinečné subjektivity ale jako 

předměty, které mohou být prostředkem k jeho zážitkům43. Takové zkušenosti 

jsou pak objektivně a racionálně plánovatelné a rozkoš je i v jistém smyslu 

dávkovatelná – takovým příkladem estetického stádia je Johanes ze Svůdcova 

deníku. Nelze zde hovořit o nějaké odpovědnosti, jedinec prožívá zážitky 

insulárně a je jimi vstřebán a těká od jednoho ke druhému – jde o zážitky a ne 

o existenci jedince či o jeho identitu. Jde o vtah k věcem a věcný vztah ke 

druhým lidem. Esteticky existující člověk vlastně není schopen spáchat 

démoničnost – protože o takovém páchání neví a nečiní takové skutky pro to, 

aby je vztahoval ke své identitě.  

 
37 Cf. Kierkegaard, S.: Nemoc k smrti 
38 Cf. Augustinovo distantio Dei. Ve svých Vyznáních Augustin také lící bytostnou touhu lidského srdce  

    spočinout v Bohu. Zdá se mi, že bytostné určení u Kierkegaarda a Augustina není nepodobné – oba hovoří o  

     bytostném určení člověka, kterým je vrácení člověka k Bohu – a dokud se člověk nevrátí k Bohu, jeho srdce  

     po něčem prahne, není blažené (ať už tato ne-blaženost znamená Augustinovo distantio či Kierkegaardovo  

     dis-pair). Cf. Augustin: Vyznání  
39 Dis-pair etymologicky znamená rozdvojení, tedy vzdálení či odloučení jednoho od druhého, snad ne náhodou  

     se anglické dis-pair překládá jako zoufalství.  
40 Cf. Kierkegaard, S.: Nemoc k smrti,  
41 Cf. Kierkegaard, S.: Nemoc k smrti, dále vide Kierkegaard, S.: Stádia cesty života; přiznávám i inspiraci  

    z přednášek pana Mgr. Jakuba Marka v kurzu Jedinec a existence z letního semestru 2007 na FHS UK. 
42 Za toto přiléhavé vyjádření vděčím paní PhDr. M. Blažkové a odkazuje k Augustinovi. 
43 V tomto stádiu existence druzí lidé tedy nejsou účelem člověkova jednání, jak tomu chtěl I. Kant, nejde o říši  

    účelů (Cf. Kant,I.: Základy metafyziky mravů), ale spíše jen prostředkem k realizaci estetických zážitků, jde o  

     strašlivou říši prostředků.    
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2. Etické stádium existence – v tomto stádiu má jedinec už nejen vztah k věcem a 

vztah ke druhým lidem, ale o této své vztahovosti i ví. Může tak začít fungovat 

alespoň nějaké svědomí, nějaké hodnocení jedincova jednání. Jedinci nejde 

ještě plně o jeho vlastní existenci (to až při plně rozvinuté niternosti), ale je 

schopen reflektovat své skutky, své jednání. Už není absorbován věcmi, ale 

uvědomuje si svoji vztahovost k věcem, tento vztah je schopen reflektovat a 

činit vědomá rozhodnutí, která si i přičítá. Jde o (jen) určitý stupeň niternosti. 

K lidem může ale stále přistupovat povícero chladně, jako k předmětům, ne 

nutně v nich respektuje jedinečné subjektivity – druzí lidé mohou stále být 

prostředkem, rozdíl je, že se k této své vztahovosti vztahuje, že si uvědomuje 

tento vztah ke druhým, že ho reflektuje a že si své činy vůči druhým lidem 

přičítá. V určitém inertním smyslu je tak vlastně už zodpovědný. V určitém 

potencializované formě etického stádia existence může jedinec už zahlédnout 

své viny. Ovšem v opačné podobě potencializovaného etického stádia může 

člověk existovat démonicky – páchat zlé právě proto, že se ke svým činům 

vztahuje jako ke zlým činům a tak udržuje svoji identitu. Viz. opět Johanes ze 

Svůdcova deníku, který nakonec dosáhne erotického oddání se dívky ne ani tak 

pro to, že by jí skutečně chtěl, ale proto, že akt svedení dívky a skutečnost 

jejího odevzdání se opět potvrzuje a opět realizuje jeho identitu jakožto 

svůdce.   

 

3. Náboženské stádium existence – toto stádium existence je, podle Kierkegaarda,  

modem existence Abraháma, apoštolů a autentických křesťanů.  V tomto 

stádiu člověk existuje niterně: Má vztah k věcem a ke druhým lidem (v nichž 

respektuje jedinečnou subjektivitu), tuto svoji vztahovost si uvědomuje (druhý 

vztah) a navíc toto vše vztahuje ke své vlastní existenci a identitě (třetí vztah). 

Takto niterně existující jedinec je schopen si bytostně zoufat a je schopen 

bytostné vášně. Takový člověk je, dále, schopen nejen zahlédnout své viny, ale 

neustále se propadat hlouběji ve své provinilosti, být zdrcen svými vinami, 

uvědomovat si svůj zoufalý a absurdní úděl jakožto smrtelný člověk                  

( v potencializovaném zoufalství si vlastně uvědomuje, že ani prostřednictvím 

niternosti, jen samotné vlastní niternosti, nemůže dosáhnout na lék proti 

nemoci k smrti)  – a je schopen (to je hlavní charakteristikou náboženského 

stádia)  bez objektivní a vnější opory suspendovat vše ostatní (v Bázni a chvění 



 43 

provést suspendaci etiky – vzpomeňme: objektivně se Abrahámův čin jeví jako 

nedokonaná vražda!)  a  udělat absurdní skok víry k Paradoxu44.  

 

Takovéto určení člověka a jeho bytostného určení je v dosavadní evropské filosofické 

tradici do značné míry, domnívám se,  novum.  

 

2. Niternost45  

 

Niternost je, Kierkegaardovými vlastními slovy, „vnitřní jednání“46.  

Co je to niternost? Problém niternosti Kierkegaard řeší v úvodní části Nemoci k smrti. 

Zjednodušeně snad lze říci, že niternost je komplexní vztah ke své vlastní existenci, ke svému 

vlastnímu bytí. Často, podle Kierkegaarda, lidé jsou tak, že mají vztahy k objektům, žijí 

z těchto objektů a jakoby vstřebáváni či zajati těmito objekty - jako dav lidí, kteří jsou jakoby 

vstřebání probíhajícím fotbalovým zápasem či rodinka, která je zaujata televizním programem 

či člověk, který je naplno zabrán do prožitku z jídla. Takováto existence v zajetí objektů je 

více méně neproblematická a estetická. Člověk takto žijící vyhledává požitky a žije jimi. Stav, 

kdy se vztah zdvojuje je pokročilejší estetická existence - člověk má poměr k objektu a ještě 

navíc poměr k tomuto  poměru; ergo o tomto prvním estetickém vtahu ví. Je to jakési 

vyvinutější, uvědomělé stádium estetické existence. Člověku jde o požitek (estetiku) a tento 

zájem o požitek (tedy i o objekt, který je médiem požitku) si uvědomuje, má k němu vztah. 

Toto je stav existence svůdce ze Svůdcova deníku - jde mu o objekt, uvědomuje si svůj vztah 

k objektu a jeho činný zájem je tímto veden. Není to však ještě existence autentická47 - takový  

 
44 Zatím jen předešleme, že Paradoxem je, podle Kierkegaarda, Bohočlověk Ježíš Kristus. Pojem Paradoxu bude   

    postupně objasňován v dalším textu. Z textů dostupných v českém jazyce se Paradoxu nejvíce věnují  

    Kierkegaaardovy knihy Nácvik křesťanství a Nemoc k smrti. 
45 Své porozumění niternosti zakládám na Kierkegaardově Nemoci k smrti na Nácviku křesťanství a též  

    přiznávám inspiraci přednáškami pana Mgr. Jakuba Marka v kurzu Jedinec a existence na FHS UK. 
46 Toto spojení je použito v doslovu k českému vydání Kierkegaardova Svůdcova deníku.     
47 Ve Slovníku filosofických pojmů v Malé filosofii člověka Jana Sokola je „autentičnost“ definována takto: „(z  

     řec. autos, sám, einai, být), jsoucí sám sebou, vlastní, pravý, nefalšovaný, původní“ (Sokol, J.: Malá filosofie  

     člověka & Slovník filosofických pojmů, Praha 1996,  p. 174)  Esteticky existující člověk však není takto  

    „jsoucí sám sebou“ či nějak ze sebe, ale kvůli objektu a objektem pohlcen – nejde mu o své vlastní bytí, ale o  

     požitek z či s objektem. Esteticky existujícímu jedinci  tak nejde o vlastně o existenci samu, ale o existenci  

     v modu zaujetí v prožitku předmětu, neexistuje tak, že v jeho existenci jde o jeho vlastní bytí, ale tak, že mu  

     jde o bytí v modu vnímání požitku z objektu, jde mu ne o své vlastní bytí, ale o vnímání předmětu, o předmět. 
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člověk má vědomý vztah ke svému zájmu a k objektu svého zájmu, ale vlastně mu stále nejde 

o nic víc než jen o objekt  (tím, že je tento vtah vztahován, tedy uvědomován, je estetický vtah 

jen potencialisován). Takováto veskrze potencialisovaná estetická existence je existencí 

svůdce ze Svůdcova deníku - jde mu o objekt a k tomuto svému vztahu k objektu se vztahuje. 

Takový člověk pak, podle Kierkegaarda, může být démonický - plně ví, co činí a ví, že to dělá 

kvůli objektu; i když dokonalá démoničnost může být až později, až po objevení třetího 

vztahu. Tento poměr k poměru ale ještě nezakládá niternost - jde stále o do značné míry 

estetiku, i když potencialisovanou. O niternost jde až tehdy, když se přidá ještě třetí 

vztahování se - člověk se vtahuje k objektu (první poměr), tento svůj vztah si uvědomuje 

(druhý poměr), ale navíc se ještě vtahuje k tomuto poměru k poměru (třetí vztah) a tím vlastně 

zakládá sám sebe. V tomto třetím vztahování se už nejde o objekt či o vztah k objektu, ale 

zakládá se jím duchovnost, vlastní člověkovo já, identita; je to vztah sám k sobě; uvědomění 

si svého vlastního bytí (namísto vědomí objektu). A zde, zdá se, Kierkegaard uvažuje stylem 

buď anebo - takto niterně existující člověk může být buď démonem (svůdce ze Svůdcova 

deníku svádí a jde mu jen a jen o svedení pro to, aby potvrzoval sebe sama jakožto svůdce; tak 

nějak i Don Juan) anebo světec (resp. křesťan, který potencuje svoji identitu tím, že mu 

neustále jde o následování Krista). Niternost tedy je (bez hodnocení a jistě s velikým 

zjednodušením) skutečnost, že se člověk nějak vztahuje ke svému vlastnímu bytí, kdy člověku 

nějak jde o jeho vlastní existenci, je to nějak jeho vlastní Já.48.  Kierkegaardovými vlastními 

slovy z Nemoci k smrti, niternosti vlastně je: „Je-li však poměr v poměru k sobě samému, pak 

je tento poměr něco třetího a pozitivního, a to je člověkovo já....“49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 Myslím, že ne náhodou se toto Kierkegaardovo vymezení Já či ducha či člověka či člověkovy niternosti  

    podobá Heideggerově pobytu: „Pobyt je takové jsoucno, jehož bytostnou charakteristikou je to, že mu v jeho  

    bytí jde o toto jeho bytí.“ (Petříček, M.: Úvod do (současné) filosofie, Praha 1997, p. 71   
49 Kierkegaard, S.: Bázeň a chvění & Nemoc k smrti, trans. M. Mikulová – Thulstrupová, Praha 1993, p. 123  
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3. Pravda jako subjektivita 

 

O Kierkegaardově koncepci pravdy možná už trochu napovídají předešlé řádky.   

 

 Kierkegaard nezastává stanovisko „špatné postmoderny“50, která by řekla, že 

neexistuje nic než jen subjektivní pravda. Podle Kierkegaarda existuje objektivní svět a 

objektivní pravda – oboje je však, jako celistvé a objektivní, dostupné takto jen Bohu. 

Existující jedinec má ke světu, k bytí a tak i k pravdě přístup jen z pozice své jedinečné 

existence – tedy z pozice své subjektivity.  Na rozdíl od Descarta, Kierkegaard nemůže říci, 

že by se taková pravda mohla vyznačovat jistotou. Jediná jistota, která je existujícímu jedinci 

přístupná a která je pro něho v jeho existenci možná je jistota subjektivní, jistota a pravda  

víry, která je: „objektivní nejistotou, které je možno se držet jen vášní niternosti. Vyžaduje 

spíše skok do tmy nejistoty než racionální podložení;…pravda není abstraktní doktrínou či 

intuitivním chápáním ale zcela přeměňující skutečností  vtěleného Slova, které s námi vchází 

do styku prostřednictvím  paradoxního setkání.“51  

 

 Pravda je existujícímu jedinci přístupná jen prostřednictvím subjektivního a 

jedinečného existování. To ale znamená, že je pravdou do té míry dokud je privatissime, 

dokud se jedince bytostně týká. Matematické pravdy jsou tak sice, podle Kierkegaarda, 

pravdami v jakémsi objektivním slova smyslu, ale jsou tak abstraktní jedincově existenci, že 

pro něho v přísnějším slova smyslu, ve smyslu existenciální pravdy, pravdou nejsou – resp. 

jsou lhostejným faktem, ne pravdou, ke které by se existující jedinec mohl nějak existenciálně 

vztahovat. Tak může Kierkegaard říci, že Hegelův člověk je fantaskní, neboť je tak 

idealistický a tak abstraktní, že v existenciálním slova smyslu je už vlastně neskutečný. Tak 

také může Kierkegaard říci, že Pilátova otázka, co je pravda byla zvláštní, když Pravda stála 

před Pilátem – Kristus je, podle Kierkegaarda, pravdou ne v nějakém objektivním smyslu (eo 

ipso ani vyslovitelnou jazykem, který odkazuje k objektivitě!) , ale ve smyslu existenciálním:  

 

 

 
50 Za toto přiléhavé označení a za toto rozlišení vděčím paní PhDr. Miloslavě Blažkové.  
51 Donald G. Bloesch, A Theology of Word and Spirit: Autority and Method in Theology (Downers Grove: 

    InterVarsity Press, 1993), p. 62, in Johnson, T. K.:  Dialog s Kierkegaardem v protestantské theologii, trans.  

    M. Damašek, rukopis, p. 3 (bibliografické údaje anglického originálu vide seznam literatury v závěru práce)  
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„Neboť co je pravda, a v jakém smyslu byl pravdou Kristus? První otázku položil...Pilát....Že 

v tomto okamžiku mohlo Piláta napadnout se Krista ptát, dokazuje, že o pravdě neměl ani 

ponětí. Pravda byl Kristův život a on sám to blíže vysvětluje tím, že jeho říše není z tohoto 

světa...Proto se narodil a vešel do světa, aby o pravdě svědčil. Jeho život na zemi byl každým 

okamžikem pravda. Kde je tedy podstatný omyl Pilátovy otázky? V tom, že ho napadá ptát se 

právě Krista, neboť když se ptá Krista, zároveň sám na sebe žaluje a prozrazuje, že mu 

Kristův život neosvětlil, co je pravda. Ale jak to mohl Kristus vyložit Pilátovi slovy, když to, co 

je pravdou je, jeho život, neotevřel Pilátovi oči! Vypadalo to, že jako by si Pilát přál vědění a 

chtěl se něčemu naučit, ale opravdu je jeho otázka dost hloupá, a to ne proto, že se po pravdě 

ptá, ale že se na to ptá Krista, jehož život je pravdou. Proto pravdu neustále mocněji 

dokazuje, než by dokázaly nejrozsáhlejší přednášky nejchytřejších myslitelů.... Kristus je 

pravda; musel by říci:Nemůže-li ti můj život otevřít oči pro to, co je pravda, pak je mi vůbec 

nemožno ti to sdělit....Kristus je pravda v tom smyslu, že být pravdou je jediné pravdivé 

vysvětlení toho, co je pravda....pravda tím způsobem, jak jí je Kristus, není souhrn vět, není 

určením pojmů a podobně, ale život....Chápáno křesťansky, přirozené není pravdu vědět, ale 

pravdou být...Vědět pravdu je něco, co s bytím pravdy následuje samo od sebe, nikoli 

obráceně...být pravdou je totožné jako pravdu vědět....pravda je pravdou být...To znamená, že 

jen tehdy pravdu znám, stane-li se ve mně životem....Jak se křesťanství neustálým vyučováním 

měnilo, je zřejmé z toho, že všechna formulace míří k faktu, že pravda je poznání, vědění 

(mluví se pořád o chápání, spekulování, pozorování atd.), kdežto v původním křesťanství jsou 

všechny výrazy formulovány směrem ke pravdě jakožto bytí...“52 atd. 

 

 
52 Kierkegaard, S.: Nácvik křesťanství, trans. M. Mikulová Thulstrupová, Brno 2002, ap. 131 – 133 
53 V této souvislosti si možná ocitujme s Kierkegaardova Nácviku křesťanství: „b) Můžeme se z dějin něco 

dovědět o Kristu? Nikoli. Proč ne? Protože o Kristu nemůžeme „vědět“ zhola nic; on je paradox, předmět víry, 

je jen pro víru....Dějiny dělají Krista někým jiným než kým opravdu je, a pak se z nich dozvíme hodně o – Kristu? 

O Kristu ne, o něm se nedá vědět nic, v něho se musí věřit. c) Můžeme z dějin dokázat, že Kristus byl 

Bůh?...důkaz, jímž se křesťanstvo tak nesmírně vychloubá, důkaz osmnácti století“ – je výsměch Bohu. V poměru 

ke člověku totiž platí, že následky jeho života jsou důležitější než jeho život....Čím více se budeme o následky 

zajímat s úmyslem rozhodnout, byl-li Bohem či nikoli, tím bude náš postup blasfemičtější....“Dějiny“, říká víra, 

„nemají s Ježíšem Kristem nic společného“, vzhledem k němu známe jen „svaté dějiny“ (jež jsou kvalitativně 

rozdílné od dějin ve všeobecném smyslu); ty vypovídají o jeho životě a žití ve stavu ponížení, jakož i o tom, že se 

sám za Boha vydával. On je Paradox, jejž dějiny nikdy nestráví ani  nepřetvoří na obyčejný 

sylogismus....Zvláštní, vždyť někdo chtěl použít právě dějin jako důkazu, že Kristus b yl Bůh.“  (Ibid., pp.  19, 22, 

23)  Jak rozdílné je toto od Grundtvigova zájmu  o dějiny a od jeho důrazu na dějiny!  
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 Odtud také pramení Kierkegaardova nedůvěra vůči historii53 a moderní vědě: Může být 

ještě pravdou to, co je, v přísném a privatissime slova smyslu, pro existujícího jedince tak 

abstraktní, tak odtažité a co se ho vlastně osobně více méně netýká? 

 

 Takovéto pojetí pravdy a takováto epistemologie byla v dosavadní evropské tradici do 

značné míry novum a troufám si tvrdit, revolucí ve srovnání s panujícím evropským 

idealismem a metafyzikou.   

 

 

4. Koncept času: okamžik, výsostné právo přítomnosti, člověk jako syntéza 

konečnosti a nekonečnosti54 

 

I Kierkegaardovy koncepce času jsem se trochu dotkli v předešlém textu.  

 

Kierkegaardovo porozumění času je sice v jistém smyslu nějak lineární: Dějiny i pro  

něho začínají stvořením, přes pád, dějinami Židů, pak příchod Krista, dějiny spásy a eschaton. 

Tato představa času je ale v určitém pozadí.  

 

 Existující jedinec žije v čase své existence a – jako časný: Uvědomuje si zoufale svoji 

smrtelnost a zároveň vidí věčnost jako možnost. Existující člověk je „...syntéza nekonečna a 

konečna, časnosti a věčnosti...“ (Kierkegaard, S.: Bázeň a chvění & Nemoc k smrti, trans. M. 

Mikulová-Thulstrupová, Praha 1993, p. 123) , stojí v médiu existence, uprostřed – rozhodnout 

toto pnutí ve prospěch nekonečnosti za života je pro Kierkegaarda idealismus, fantasknost 

(tím se také, podle něho, vyznačuje dosavadní evropská idealistická a metafyzická tradice – 

znevýznamnění vezdejšího života ve prospěch života posmrtného, tuto kritiku Kierkegaard 

sdílí s Nietszchem55) a rozhodnout to ve prospěch časnosti, smrtelnosti je zoufalství, nemoc 

k smrti.  

 

 

 

 
54 V případě některých momentů v této kapitole opět přiznávám inspiraci panem Mgr. Jakubem Markem, resp.  

    jeho přednáškami v kurzu Jedinec a existence na FHS UK v létě 2007.  
55 Cf. například, co Nietszche na toto téma píše ve Svém soumraku model.  



 48 

 Člověk ale má, podle Kierkegaarda, určitý přístup ke zkušenosti s věčností. 

V Kierkegaardově pojetí času má výsostné právo přítomnost, současnost: „Ve vztahu 

k absolutnu je jen jeden čas: čas přítomný. Pro toho, kdo není s absolutnem současný, 

absolutno vůbec není. Protože Kristus je absolutno, lehce vidíme, že v poměru k němu je jen 

jedna situace: situace současnosti....Historické křesťanství znamená poblouznění a 

nekřesťanský zmatek, neboť ať je v každé generaci kolik chce pravých současníků s Kristem, 

nemají nic společného s křesťany z předcházejících generací, ale mají všechno společné se 

současným Kristem. Jeho život na zemi se odehrává zároveň s pokolením a jde zároveň 

s každým pokolením jako „věčné dějiny“; jeho život na zemi má věčnou současnost.... 

Nedokážeš-li se v situaci současnosti s ním přemoci, aby ses stal křesťanem, nebo nemůže-li 

tě On v situaci současnosti pohnout a k sobě přitáhnout – pak křesťanem nikdy nebudeš.... 

Nesnášíš-li současnost, nesnášíš-li vidět tento jev ve skutečnosti, takže bys nemohl vyjít na 

ulici a nevidět, že v tomto děsném průvodu je přítomen Bůh, a rozpoznat svůj úkol: klesnout 

na zem a vzývat ho - pak nejsi bytostně křesťanem...“56 – přítomnost je ta časová dimenze, ve 

které se existuje (ne ale v hédonistickém smyslu – hédonismus je pro Kierkegaarda 

estetickým stádiem existence par excellence, úplná absorbovanost předměty, úplné 

rozprsknutí se ve věcech a v čase, druhým pólem nezvládnutí přítomnosti je pak Hamletův 

problém – neschopnost se v přítomnosti rozhodnout), ve které se existující člověk rozhoduje a 

jedná. Přítomnost je ten čas, kdy je médium existence – v přítomnosti se vidí možnosti i ne-

možnosti, v přítomnosti se volí buď – a nebo, v přítomnosti se existující jedinec rozhoduje pro 

rozprsknutí se v čase či pro možnost věčnosti. A krátký čas v přítomnosti, kdy má existující 

jedinec zkušenost s často náhlou věčností – to je okamžik.  

 

 Toto Kierkegaardovo pojetí času, i když by se možná nalezly společné momenty třeba 

s Augustinem (koncept prchavé přítomnosti), bylo do určité míry nové a značně originální 

byla myšlenka okamžiku. Naprosto odlišné pojetí času má pak N. F. S. Grundtvig a ukáže se 

jako srozumitelné, že Kierkegaard ostře útočil proti Grundtvigovu důrazu na dějiny a na 

dějinnou tradici. 

 

 

 

 

 
56 Kierkegaard, S.: Nácvik křesťanství, trans. M. Mikulová Thulstrupová, Brno 2002, pp. 47, 48  
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5. Vášeň  

 

 Co je vášeň? Slovo vášeň Kierkegaard používá v romantickém smyslu - jde o bytostný 

zájem, o zanícenost57, o horoucnost58. Jako taková musí vášeň být autentická, tedy vlastní 

subjektu, tedy do určité míry nezávislá na objektivních okolnostech  Abrahám má iracionální 

vášeň víry, když vystupuje s Izákem na horu, aby před tváří Hospodinovou osvědčil svoji 

víru.59 Vášeň právě proto, že je zaníceností, bytostným zájmem, který je autentický, tedy 

autonomní, je také neutuchající. Taková vášeň je pak espritem jak vnitřního jednání 

(niternosti), tak i motivací pro vnější skutečnost, tedy vnější jednání. Vášeň, tento autentický, 

bytostný a horoucí zájem, je v jistém smyslu i zájmem o vlastní existenci, o (vlastní) bytí a 

jako taková udržuje autentickou existenci „v chodu“.  

 

 Vášeň je také tím espritem, který pudí ve chvílích buď - a nebo, ve chvílích 

rozhodování. Jistým nezvládnutím situace buď -a nebo a příkladem bytostné nevášnivosti je 

pak Hamlet v Elsinoru – jeho problém odsouvání rozhodnutí ad infinitivum, až skoro zmizí 

možnost se nějak rozhodnout a nějak jednat – a nebo, jak píše Kierkegaard v Současnosti, 

člověk tak rozumný, že pro samý rozum už není ani schopen se zasebevraždit, resp. zabije ho 

rozumnost dříve, než pobere dostatek vášně se nějak rozhodnout.60  Bytostně nevášnivý je 

v jistém smyslu i Johanes z Kierkegaardova Svůdcova deníku – svedení právě té jedné dívky 

pro něho není bytostným zájmem eminentní důležitosti, se vší procítěností mu nezáleží na 

dívce, ne, je to spíše racionálně vypočítaná strategie, o dívku mu s vášní a procítěností nejde, 

dívka je pro něho jen prostředkem, k ní se nevtahuje s niternou horoucností, je jen další 

„houskou na krámě“, která mu může být prostředkem k potvrzení jeho démonické identity 

jakožto svůdce (opakem tu může být Taťana z Puškinova  Oněgina a pro Kierkegaarda jsou 

opakem apoštolové – oni se rozhodují a následují Krista  se vší vášní).    

 

 

 
57, 58 V souvislosti s vášní hovoří o „zanícenosti“ ve svém překladu Kierkegaardovy Současnosti M.Žilina (druhá  

        poznámka, p. 5) k pojmu „vášeň“ v Bázni a chvění ve své 18. poznámce překladatelka M. Mikulová- 

        Thulstrupová praví: „Kierkegaard užívá slova vášeň jako synonymum s řeckým pathos...znamená nejčastěji  

        umocnění, potencování věci, např.: vášeň víry....“ (Kierkegaard, S.: Bázeň a chvění & Nemoc k smrti, trans.  

        M. Mikulová-Thulstrupová, Praha 1993, p. 109)  Horoucnost nabízím sám jako další synonymum.  
59 Cf. Kierkegaard, S.: Bázeň a chvění & Nemoc k smrti, trans. M. Mikulová-Thulstrupová, Praha 1993 
60 Cf. Kierkegaard, S.: Současnost, trans. M. Žilina, Olomouc 1996   
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 Takovéto zavádění vášně do filosofie je sice z Kierkegaardovy strany novátorské, ale 

samotné jeho rozumění vášni je romantické. Chápání vášně jako bytostného zájmu, 

zanícenosti či horoucnosti, která jen tak neustává, bychom nalezli v mnohé klasické literatuře 

i divadelní a hudební tvorbě  s romantickými rysy – Shakespeare, Hugo, Puškin, Mozart, aj. 

Tito a jiní autoři nebyli Kierkegaardovi neznámí. 

 

 Na závěr ještě zdůrazněme, že Kierkegaard neužívá pojmu vášeň v lascivním slova 

smyslu. To, jak je pojmu vášeň často rozuměno, tedy v esteticko-erotickém smyslu, je přísně 

vzato, podle Kierkegaarda, opakem autentické vášně – to je jen vnějšková estetika. 

Kierkegaardův pojem vášně je mnohem hlubší, niternější a bytostnější. Vnějškovou esteticko-

erotickou „vášeň“ má Johanes ze Svůdcova deníku, niternou a bytostnou vášeň Taťána 

z Puškinova Oněgina. I když, nutno poznamenat, autentická vášeň a erotický rozměr lidské 

existence se ne vždy vylučují – tomu romantikové rozuměli lépe.  

 

   

X. Člověk a jeho bytostné určení 

 

1. Koncepce S. A. Kierkegaarda 

 

V Kierkegaardově případě, pokud jde o jeho  pojetí člověka a jeho bytostného určení,  

můžeme do velké míry odkázat na to či zopakovat to, co bylo už řečeno v kapitole, ve které 

jsem se pokusil vystihnout, jakým způsobem Kierkegaard rozumí jedinci a jeho bytostnému 

určení. 

 

 Shrňme si tedy, ve stručnosti, jak Kierkegaard rozumí člověku: člověk byl puštěn 

z ruky Boží, nepodílí se tak na nějaké obecné ideji či představě nějaké přirozenosti, ani ho 

nelze definovat nějakým obecným predikátem, jako např. člověk je tvor, který má logos (jako 

je tomu v časti antické tradice i v racionalismu). Podle Kierkegaarda je člověk tak, že před 

všemi ostatními určeními existuje: sum ergo cogito.  

 

 Bytostným určením člověka je existovat autenticky – autenticky podle Kierkegaarda 

mj. znamená i jako jedinec: „Křesťansky neustále zápasí jedinci, protože se vše odehrává 

v duchu, a každý je před Bohem jedinec, jímž člověk může a má být. I kdyby bylo jedinců na 

tisíce a takto v jednotě v křesťanském smyslu zápasili, přece bojuje každý jedinec, i když 
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společně s ostatními, zároveň sám v sobě a jako jedinec složí účty v soudný den, kdy bude 

zkoumán jeho život jako jedince.“ 61 Tento jedinec je ve své existenci ontologicky absolutně 

osamocen62, má absolutní zodpovědnost, ale tomuto jedinci by také, měly být otevřeny 

všechny možnosti63 – člověk jako jedinec je v Kierkegaardově pojetí primární, ne společnost.  

 

 Posledním a hlavním bytostným určením člověka je, podle Kierkegaarda, 

nerozprsknout se v čase a ve věcech (tedy estetika), ale vrátit se ze zoufalství (dis-pair) k síle, 

která ho určila, tedy k Bohu – stát se křesťanem: „Být člověkem, žít v tomto světě znamená 

zkoušku. Život je....examen, zkouška. Největší zkouška, které se člověk musí podrobit a k níž 

mu je dán celý život, je stát se a být křesťanem.“64  

 

 

2. Koncepce N. F. S. Grundtviga65  

 

V Grundtvigově myšlení je člověk především tvor společenský a bez společnosti se  

nemůže obejít. Ergo: Ne jedinec, ale společnost je primární! Toto také, v Grundtvigově pojetí, 

znamená, že než se nějaký jedinec může stát křesťanem, musí nejdříve být členem 

společnosti, resp. národa: Nejdříve člověk (jakožto společenský a člen národa) a pak křesťan.  

 

 

 

 

 

 
61 Kierkegaard, S.: Nácvik křesťanství, trans. M. Mikulová Thulstrupová, Brno 2002, p. 145 
62 V této souvislosti si ocitujme z Bázně a chvění: „Pravý rytíř víry je vždycky absolutně izolován, nepravý rytíř  

    je sektář....rytíř víry, který ve vesmírné osamocenosti nezaslechne lidského hlasu a se svou strašlivou  

    odpovědností kráčí sám a sám....“ (Kierkegaard, S.: Bázeň a chvění & Nemoc k smrti, trans. M. Mikulová- 

    Thulstrupová, Praha 1993, pp. 68, 69)   
63 V náboženském stádiu existence dokonce i možnost nejkrajnější – suspendace etiky, Cf. Abrahámovo  

    obětování Izáka, Cf. Starý zákon a  Bázeň a chvění. 
64 Kierkegaard, S.: Nácvik křesťanství, trans. M. Mikulová Thulstrupová, Brno 2002, p. 118  
65  Cf. Neuman, S. E., Jr.: The Social Philosophies of SØren Kierkegaard and Nikolai Frederik Severin  

    Grundtvig, Ann Arhor, Michigan, U.S.A., 1970 
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 Tato primárnost společnosti, resp. vlastně národa, jak později uvidíme, znamená, že 

člověk je člověkem historickým – jen prostřednictvím dějin a své účasti a v některém  

historickému národu má jedinec přístup k realitě. To tím více, že podle Grundtviga má každá 

společnost, každý národ svého Volkgeist, svého ducha a jedinec se může podílet na 

duchovním životu jedině tak, že se podílí na nějakém národním Volkgeist.  Pravda a realita 

jsou totiž, podle Grundtviga, objektivní a jsou předávány v rámci určité národní duchovní 

tradice a nějakými institucemi.  

 

Je snadné odhadnout, co je, podle Grundtviga, bytostným určením člověka: 

společenskost, správné účastenství na národním Volkgeist, správné porozumění svému místu 

v dějinách. A co křesťanství? Ano, i pro Grundtviga je bytostným určením člověka víra, resp. 

státi se křesťanem. Tomuto bytostnému určení ale musí nejdříve předcházet to, že člověk žije 

život jakožto bytost společenská, člověk je členem svého národa, rozumí této své pozici 

v rámci určitého národního Volkgeist a dokonce i rozumí svému dějinnému postavení. Teprve 

pak se může, podle Grundtviga, stát křesťanem – ovšem v rámci národní církve a 

prostřednictvím institucí křtu, přijímání a Apoštolského vyznání, které jsou ( aby byly 

kompatibilní s a srozumitelné prostřednictvím národního Volkgeist daného člověka), jak jinak 

než  v národním jazyce.  

 

3. Komparace 

 

Vidíme zde tedy závažný rozdíl už v epistemologii, která pak ovlivňuje i to, jak  

člověku a jeho bytostnému určení rozumí na jedné straně Kierkegaard a na druhé Grundtvig.  

 

 Zatímco pro Kierkegaarda je člověk  puštěn z ruky Boží a nepodílí se na žádném 

obecném určení, u Grundtviga takové obecné určení člověka vidíme – společenskost, 

účastenství na národním Volkgeist, dějinnost. Zatímco u Kierkegaarda předchází existence 

podstatě (existenciální stanovisko), u Grundtviga je podstata člověka a priori dána a tak 

předchází jeho existenci.  

 

 Zatímco Kierkegaard je přesvědčen, že realita je člověku alespoň nějak přístupná 

pouze v jeho subjektivitě, pro Grundtviga tu rozhodující roli hraje národní duch, národní 

jazyk a dějinnost, které  však považuje za objektivní.   
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 Zatímco Kierkegaard definuje autenticky existujícího člověka, jako jedince, který je 

schopen ustát svoji bytostnou osamocenost, svoji existenci jakožto bytí v možnostech 

(časnost-věčnost, zoufalství – víra, možnost něčeho ve světě-ne-možnost), podle Grundtviga 

je člověk hlavně bytostí společenskou, která prostřednictvím svého místa v národu a dějinách 

může porozumět svému určení a naplňovat ho (ale jde do určití míry o možnost, která není 

absolutně jedinečnou možností, ale spíše o nabídku, kterou zprostředkovává národní Volkgeist 

a porozumění svému místu v dějinách).  

 

 Oba myslitelé se shodují v tom, že posledním bytostným určením člověka je - stát se 

křesťanem. Ale zásadně se rozcházejí v tom, jak je možno tomuto bytostnému určení dostát. 

Zatímco Kierkegaard je přesvědčen, že jedinec může učinit zkušenost s existenciálním 

zoufalstvím, která ho může přimět učinit skok víry (to znamená, že jediné, co potřebuje 

„vědět“ je znalost Krista, vše ostatní je na něm samotném), Grundtvig tvrdí, že křesťanem se 

člověk může stát jen poté, co je člověkem, jakožto součástí národa a dějinného vývoje a  

k tomu, aby se stal křesťanem, potřebuje znát a rozumět institucím křtu, přijímání a 

Apoštolskému vyznání, to vše v národním jazyce, v národní církvi a po pochopení svého 

dějinného místa – potřebuje, jak Grundtvig sám říkal, živé slovo, tedy živou tradici: „Autor 

zde naráží na pastora Grundtviga, který zároveň se svými přívrženci považoval křest a Večeři 

Páně za prvotní a základní manifestační prvky křesťanství, jež předcházely sepsání 

novozákonního kánonu, a proto jsou závažnějšími prostředky k dosažení věčné blaženosti.“66, 

67  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
66 Tak píše Marie Mikulová Thulstrupová ve své 139,. poznámce k textu Nácviku křesťanství. 

     Cf. Kierkegaard, S.: Nácvik křesťanství, trans. M. Mikulová Thulstrupová, Brno 2002, p. 258.  
67 Toto své učení Grundtvig formulovat mj. ve svém katechismu: „Den kristgelige Bornelaerdom“, Kodaň 1855.  
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4.  Možnost smíření obou koncepcí 

 

Nějaké zásadnější usmíření stanovisek obou myslitelů, pokud jde o rozumění člověku  

a jeho bytostnému určení, resp. otázky, jak člověk může svému bytostnému určení dostát, je 

tu, jsem přesvědčen, dosti problematické a to vzhledem k dosti rozdílnému 

epistemologickému stanovisku obou Dánů.  

 

Oba myslitelé shodují v  tvrzení, že bytostným určením člověka je stát se křesťanem, 

rozcházejí se však v otázce,  jak je možné tomuto bytostnému určení dostát.   

 

 

5. Vztáhnutí komparace k hypotézám a otázkám 

 

Shrňme si výsledky vzhledem k výše formulovaným hypotézám:  

 

Pokud jde o první, ale implicitní  hypotézu, můžeme konstatovat, že hypotéza byla do  

značné míry potvrzena.  

 

 Pokud jde o hypotézu první, explicitně formulovanou, domnívám se, že byla do 

značné míry potvrzena: svým pojetí člověka a jeho bytostné určení je Grundtvig blíže 

dosavadnímu evropskému idealismu, konkrétně svým pojetím Volkgeist Herderovi68 a svým 

pojetím dějin Hegelovi. Naproti tomu, Kierkegaardovo myšlení se svým definováním člověka 

jakožto existujícího jedince od dosavadní tradice liší. Tím, že Kierkegaard člověka definuje 

jako jedince primárně existujícího, který se svým existováním a priori nepodílí na nějakém 

předem daném a obecném určení (člověk jako člen společnosti, rozum), tím., myslím, útočí na 

dosavadní nejen racionalistický idealismus, ale i na celou metafyzickou tradici.  

 

  Pokud jde o hypotézu druhou, domnívám se, že předešlé ukázalo, že způsob, jakým 

Kierkegaard rozumí jedinci a existenci, bylo to, co vedlo ke sporu s Grundtvigovým 

konceptem. Značně se tu také liší epistemologická stanoviska, která také vedla ke konfliktu.  

 
68 Tuto inspiraci vidí ve své disertační práci Neuman, není však bezpodmínečně nutno s touto tezí souhlasit.  

     S tezí o podstatném vlivu Herdera na Grundtvigovo myšlení polemizuje a do určité míry nesouhlasí např. Dr.  

     J. F. Møller s FHS Kodaňské university.  
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 Pokud jde o hypotézu třetí, lze ji potvrdit jen do určité míry. Oba myslitelé mají sice 

bytostný zájem o křesťanství a bytostnému určení člověka rozumí do určité míry podobně 

stejně,  ale značně se rozcházejí ve způsobu, jak je možno tohoto určení dosáhnout.    

 

 Pokud jde o hypotézu čtvrtou, lze u Grundtviga konstatovat určité spojení mezi jeho 

seznámením se s Hegelem a Herderem a pak jeho filosofickými koncepty. U Kierkegaarda je 

naproti tomu velmi těžké najít něco v jeho životě, co ho mohlo vést k tomu, že se rozešel 

s tradicí evropského idealismu a metafyziky69.   

 

Shrňme si výsledky vzhledem k výše formulovaným otázkám:  

 

Pokud jde o otázku prvou, ano, mezi Kierkegaardem a Grundtvigem v problematice 

člověka a jeho bytostného určení existuje spor a tento spor je dosti hluboký.  

 

Pokud jde o otázku druhou, Grundtvigovo řešení problému člověka a jeho bytostného 

určení lze zařadit do tradice dosavadního evropského myšlení, zatímco Kierkegaardovo 

myšlení jeví jako vybočující z idealistické tradice.  

 

 Pokud jde o otázku třetí, můžeme říci, že pro problematiku člověka a jeho bytostného 

určení to bylo Kierkegaardovo vymezení člověka jako jedinečně existujícího jedince a také 

jeho epistemologie, co nutně vedlo ke sporu s Grundtvigem.  

 

 Pokud jde o otázku čtvrtou, implicitně na ní odpovídá už formulace kapitoly: 

Kierkegaard a Grundtvig byli, mj., ve sporu pokud jde o problematiku rozumění člověku a 

jeho bytostného určení.  

 

 Pokud jde o otázku pátou, lze mezi oběma mysliteli konstatovat hluboký spor, ač se 

shodují v chápání účelu lidského bytí.  Vzhledem k tomu, že ve vymezení způsobu, jak je 

naplnění bytostného určení člověka možné,  se hluboce rozcházejí, je problematické najít 

 
69 I Kierkegaard se zevrubně seznámil s myšlením Hegela, Schellinga či Herdera, ale narozdíl od Grundtviga  

     podstatná část jeho díla je vedena jako útok proti těmto filosofiím. Lze snad vyslovit spekulaci, že se  

     Kierkegaard obrátil proti dosavadní evropské myšlenkové tradici kvůli svému svéráznému a neutěšenému  

     životu?  
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způsob jakým by, ve shodě, mohli být inspirací pro dnešek. Inspirací pro dnešní problémy 

jsou, ale každý svým vlastním způsobem. Kierkegaardovo vymezení člověka jako jedince má 

určitě význam v dnešním vysoce racionálně-administrativním a technizovaném světě, který je 

zaměřen meritokraticky. Kierkegaard  však, zdá se nestačil, uspokojivě vyřešit problém, jak 

může z jedinců vzniknout společenství či celá společnost.  Grundtvigovo stanovisko, že je 

člověk především bytostí společenskou, působí jako protiváha Kierkegaardově vypjatému 

individualismu, který se v současných společnostech může projevovat fenoménem osamocení. 

K fenoménu bytostného osamocení má ale co říci i Kierkegaard svým konceptem estetického 

stádia existence v němž se jedinec rozprskne v čase a ve věcech.70  

 

 K otázce šesté lze konstatovat, že Grundtvig se ve svém životě seznámil a byl do 

určité míry inspirován Herderem, Schillerem a snad i Hegelem. V případě Kierkegaarda je 

těžké říci, s čím v jeho životě bychom mohli jeho pojetí jedince a jeho bytostného určení 

spojovat.71   

 

XI. Pravda 

1. Koncepce S. A. Kierkegaarda 

Pokud jde o Kierkegaardovu koncepci pravdy, můžeme zde odkázat výše na kapitolu   

IX/3. Shrňme však: Podle Kierkegaarda existuje vnější realita, která se dokonce vyznačuje 

určitou „objektivitou“, ale tato „objektivní“realita je ve své „objektivitě“ dostupná absolutně 

jen  Bohu. Existující jedinec má, podle Kierkegaarda, k realitě přístup jen z té pozice, jak je, 

tedy jako jedinečně existující jedinec, tedy jen prostřednictvím své subjektivity. Toto je pro 

existujícího jedince jediná možná a jediná přístupná pravda. Podle Kierkegaarda není možné 

žádné „objektivní“ zajištění absolutní jistoty (např. jako u Descarta). Existující jedinec se 

dokonce nemůže při snaze zjednat si jistotu o poznání či nějakou adekvaci v racionálním 

smyslu odvolat na Boha  - Bůh je totiž absolutně jiný. Jedinou jistotou, která je tak 

existujícímu jedinci přístupná je tedy, podle Kierkegaarda, jistota subjektivity, jinými slovy: 

pravda  je „...objektivní nejistotou, které je možno se držet jen vášní niternosti...“ 72  

 
70 Zde se mi jako symptomatická jeví Marquézova kniha  Sto roků samoty či obdobně, i když spíše z pozice  

     kritiky byrokratismu, některé Kafkovy práce, kde je „pan  K“ do značné míry absurdně osamoceným hrdinou,  

      e.g. Zámek. 
71 Nepřijmeme-li ovšem spekulaci, že  Kierkegaarda trvale a silně poznamenal intensivní zážitek se seznámením  

     se s příběhem o Abrahámově obětování.  
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 Pravda, dále, není, podle Kierkegaarda, nějakou abstraktní doktrínou, je pravdou tak a 

do té míry, že je pro existujícího jedince pravdou privatissime, pravdou, tak, že se ho bytostně 

týká. Tak může Kierkegaard říci, že Kristus je Pravdou, neboť celý jeho život je ztělesněním 

pravdy.73   Pro existujícího jedince je tak pravda přístupná jen subjektivně a jen 

prostřednictvím existování samotného. Poslední pravda, pravda náboženská, je pak jedinci 

přístupná, podle Kierkegaarda, jen v „paradoxním setkání“74, tedy jen následováním 

Paradoxu, Krista v modu vzoru, příkladu: „Tím, že chápeme křesťanství jako nauku, se 

poměry v křesťanství naprosto zmátly, takže být křesťanem se skoro nedá poznat. Proto se  

musí zdůraznit „Kristus jako „příklad“...„příklad“ se musí zdůraznit proto, aby se 

křesťanství získala alespoň nějaká úcta, aby se alespoň trochu dalo znát, co to znamená být 

křesťanem, aby se tak křesťanství dostala z vědeckosti, pochybování a hloupostí (z objektivity)  

a obrátilo se do subjektivity, kam náleží, protože Spasitel světa, náš Pán Ježíš Kristus 

nepřinesl do světa nějakou nauku a nikdy nepřednášel, ale jakožto příklad vyžadoval 

následování a svým smířením pokud možno z lidské duše zahnal všechnu úzkost.“75 Tomuto 

vymezení setkání s Pravdou, jakožto následováním Pravdy, samozřejmě předchází vysvětlení 

toho, proč je Kristus Pravda a v jakém smyslu, čemuž jsem se věnoval výše.  Podle 

Kierkegaarda pak Nový zákon obsahuje autentická svědectví o Kristu a apoštolech.  

 

 Jak už bylo zmíněno výše, matematické, vědecké a historické „pravdy“ jsou sice 

„objektivními pravdami“, ale z Kierkegaardova existencialistického stanoviska je otázkou, 

zda jsou kvůli své abstraktnosti ještě pravdou – týkají se vůbec života jedince v bytostnějším 

slova smyslu? Odtud také, jak už bylo řečeno, pramení Kierkegaardova nedůvěra vůči 

moderní vědě..  
 

 

72 Donald G. Bloesch, A Theology of Word and Spirit: Autority and Method in Theology (Downers Grove: 

    InterVarsity Press, 1993), p. 62, in  (převzato z ) Johnson, T. K.:  Dialog s Kierkegaardem v protestantské  

    theologii, trans. M. Damašek, rukopis, p. 3 (bibliografické údaje anglického originálu vide seznam literatury  

    v závěru práce)   
73 Vide supra kapitola IX/3. 
74 Donald G. Bloesch, A Theology of Word and Spirit: Autority and Method in Theology (Downers Grove: 

    InterVarsity Press, 1993), p. 62, in  (převzato z) Johnson, T. K.:  Dialog s Kierkegaardem v protestantské  

    theologii, trans.  M. Damašek, rukopis, p. 3 (bibliografické údaje anglického originálu vide seznam literatury  

     v závěru práce)  
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 Pokud jde o jakési předávání  pravdy, to, podle Kierkegaarda, není dost dobře možné 

v jazyce, který odkazuje k obecnému, ale jen tzv. nepřímou komunikací.  

 

2. Koncepce N. F. S. Grundtviga76 

 

Pro Grundtviga je pravda objektivní záležitostí. Podle Grundtviga byla pravda i realita 

Bohem zjevena a úkolem člověk je jen ji objevit, porozumět ji a předávat dalším lidem.  

 

 Zpočátku se Grundtvig domníval, že zjevenou pravdu lze nalézt v Písmu, později však 

své stanovisko změnil a tvrdil, že naprosto spolehlivým místem, kde nám byla zjevena Boží 

pravda je jeho už zmíněné „bezprecedentní objevení“, tedy tvrzení, že touto formulací je 

Apoštolské vyznání. Toto je, podle Grundtviga, „...slovo z úst samotného Boha...“77  

 

 Takováto pravda, tedy obsah Apoštolského vyznání, se ale odehrává, tedy odříkává při 

křtu či před přijímání a je odříkávána a je jí rozumění v rámci určitého národního jazyka. 

Porozumění pravdě pak tedy znamená nejen účastenství v rámci vlastního národního jazyka, 

ale i porozumění kulturní tradici a kulturně společenským institucím. Pravda tedy, podle 

Grundtviga, je nesena tzv. „živým slovem“78, které se odehrává v živém společenství – a je 

vlastně tímto společenství transmitována dějinami.  

 

 Jedinci je tato pravda přístupná jedině tak, že existuje jako tvor společenský (neboť 

pravda zaznívá ve společenství), že je účasten svého národního jazyka (neboť pravda bytuje 

v živém slovu národního jazyka) a že je schopen porozumět kulturním a společenským 

institucím (neboť pravda zaznívá při instituci křtu a před institucí přijímání) a že nějak rozumí 

svému místu v dějinách (neboť zmíněné instituce jsou i nějak historicky podmíněny, např. 

jinak vypadá ritus přijímání v katolickém prostředí a jinak v Grundtvigově luteránském 

Dánsku).  
 

 

75 Cf. Kierkegaard, S.: Nácvik křesťanství, trans. M. Mikulová Thulstrupová, Brno 2002, pp. 251, 252  
76 Cf. Neuman, S. E., Jr.: The Social Philosophies of SØren Kierkegaard and Nikolai Frederik Severin  

    Grundtvig, Ann Arhor, Michigan, U.S.A., 1970, pp. 107, 108 
77 Ibid., p.  vlastní překlad 
78 „Livets Ord“ či „the Living Word“ je typický grundtvigiánský pojem a stanovisko. Kierkegaard si z něho také  

     ironicky utahoval, mj. když na Grundtvigovu adresu prohlásil svůj bonmot „abrakadabra živé slovo“.  
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3. Komparace 

 

Vidíme, že koncepty pravdy jsou u Kierkegaarda a u Grundtviga dosti rozdílné a že  

tato jejich rozdílnost pramení ze samotné skutečnosti, že oba užívají jiné epistemologie. 

 

 Zatímco Kierkegaardovo pojetí pravdy je existencialistické a v tomto smyslu dosti 

novátorské, Grundtvigovo pojetí se zdá být v souladu s dosavadní evropskou tradicí.  

 

 Zatímco Kierkegaardova pravda je pravdou subjektivní, Grundtvigova pravda je 

pravdou objektivní.  

 

Zatímco podle Kierkegaarda je pravda existujícímu jedinci přístupná jen 

prostřednictvím existence či absurdním vykročením k víře, podle Grundtviga je přístupná 

v národním jazyce a prostřednictvím porozumění tradici.  

 

 Zatímco Kierkegaardova autentická subjektivní pravda není v přísném slova smyslu 

komunikovatelná jazykem, který odkazuje  k obecnosti, u Grundtviga toto možné je, ba 

dokonce národní jazyk slouží jako hlavní vehikl přenosu pravdy v rámci živého společenství.  

 

 Zatímco Kierkegaardovo porozumění pravdě se zdá být v jistém smyslu „ahistorické“, 

neboť existující jedinec má ve své existenci k pravdě přístup v každý okamžik, v případě 

Grundtvigova historického člověka je přístup k pravdě do značné míry podmíněn místem 

jedince v dějinách: Jedinec má k pravdě přístup prostřednictvím a jen v rámci dějin a skrze 

dějiny. 

 

 Zatímco Kierkegaard nemá příliš velké pochopení pro znalost dějin a je do značné 

míry skeptický či kritický k moderní vědě (mají abstraktní „objektivní“ poznatky  moderní 

vědy ještě co říci k existenci konkrétního jedince?), v Grundtvigově pojetí je pro přístup 

k pravdě znalost dějin nezbytná a ostatní vědy dokonce pomáhají při předávání objektivní 

pravdy.   
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4. Možnost smíření obou koncepcí 

 

Doposavad jsem přesvědčen o tom, že smíření koncepcí pravdy obou myslitelů by  

bylo velmi obtížné, ne-li nemožné. Kierkegaard a Grundtvig používají podstatně rozdílné 

epistemologie a jejich koncepce jsou bytostně odlišné, ne-li antagonistické. Objektivismus a 

určitý historismus, který Grundtvig do značné míry zastává, je totiž tím, proti čemu 

Kierkegaard ostře vystupuje.  

 

5. Vztáhnutí komparace k hypotézám a otázkám 

 

Shrňme uvedené a zjištěné vzhledem k výše formulovaným hypotézám:  

 

Pokud jde o primární a implicitní hypotézu, můžeme potvrdit, že spor mezi  

Kierkegaardem a Grundtvigem existuje a můžeme konstatovat, že tento spor je dokonce 

zásadní a hluboký.  

 

 Pokud jde o hypotézu první, můžeme snad potvrdit, že Kierkegaardovo chápání 

pravdy je, ve srovnání s Grundtvigovým, poněkud originálnější a že jím Kierkegaard útočí na 

dosavadní evropskou tradici objektivismu. Grundtvigovo pojetí je naproti tomu, zdá se mi, 

více v souladu s objektivistickým pojetím pravdy. Navíc Grundtvig svým pojetím živého 

slova, které nese národní Volkgeist  a také myšlenkou dějinného podmínění pravdy, jde také 

v rámci tradice evropského idealismu (Herder, Hesel).  

 

 Pokud jde o hypotézu druhou, můžeme ji, myslím, potvrdit: Kierkegaardovo pojetí 

pravdy je bytostně odlišné od Grundtvigova a jako takové vedlo ke sporu Kierkegaarda 

s Grundtvigem, resp. vlastně k tomu, že Kierkegaard na svého kodaňského spoluobčana 

zaútočil. Kierkegaardovo pojetí pravdy jako subjektivní muselo vést k útoku na Grundtviga, 

neboť jeho pojetí pravdy je do značné míry objektivistické.   

 

 Pokud jde o hypotézu třetí, tu do značné míry potvrdit nemůžeme – oba myslitelé mají 

sice zájem na tom, jak se může člověk přiblížit k pravdě, především pak k pravdě křesťanské, 

ale bytostně a tvrdě se rozcházejí, pokud jde o způsob tohoto přiblížení.  
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 Pokud jde o hypotézu čtvrtou, je zde obtížné vidět, do jaké míry mohly osobní životy 

obou myslitelů hrát roli při jejich formulování konceptů pravdy. U Grundtviga můžeme snad 

za jeho konceptem živého slova, tedy slova v národním jazyku vidět jeho dánský 

nacionalismus, který může mít spojení s jeho zkušeností s britským útokem na Kodaň, který 

Grundtvig  pozoroval a silně prožíval a pak jeho osobní zainteresovanost na boji o knížectví 

Šlesvicko a Holštýnsko. Pokud jde o tezi, že pravda je jedinci přístupná v rámci určitého 

živého společenství, zde některá literatura (např. Neuman) spekuluje  o tom, že Grundtvig 

mohl být ovlivněn zkušeností, kdy se jeho rodina a jeho přátelé shromažďovali u jeho lůžka a 

zpívali, když o něho pečovali po několikerých jeho mentálních kolapsech. 

  

 Shrňme pokud jde o výše formulované otázky:  

 

 Pokud jde o první z výše formulovaných otázek, můžeme jednoznačně odpovědět: 

ano, spor existoval a byl hluboký.  

 

 Pokud je o druhou otázku, můžeme snad Grundtviga zařadit do dosavadní tradice 

evropského objektivismu a idealismu, zatímco Kierkegaard nám z obou těchto tradic ostře 

vybočuje, resp. na ně útočí.  

 

 Pokud jde o třetí otázku, můžeme znovu odpovědět v tom smyslu, že Kierkegaardovo 

vymezení člověka jako jedinečně existujícího jedince, který má přístup k realitě a k pravdě jen 

z pozice své jedinečné existence, tedy subjektivně, vedl ke sporu s Grundtvigem pokud jde o 

teorii pravdy a poznání.  

 

 Pokud jde o čtvrtou otázku, otázka byla opět už implicite odpovězena: Spor se týká 

nejen konceptů pravdy, ale celé teorie poznání, přičemž zde ostře vystupuje Kierkegaardův 

určitý subjektivismus (pozor, nejde o subjektivismus podobný  některým jeho postmoderním 

variantám či určité podoby relativismu!- v Kierkegaardově pojetí existuje vnější realita, která 

je i nějak „objektivní“, ale je ve své „objektivitě“ takto přístupná jen Bohu, existujícímu 

jedinci je přístupná jen subjektivně). 

 

 Pokud jde o pátou otázku, oba myslitelé se sice snaží dojít k pravdě (i k té křesťanské), 

ale do značné míry se liší ve způsobu. Proto je smíření obou myslitelů v této problematice 

dosti obtížné. Pokud jde o inspirativnost jejich myšlení pro dnešek, Kierkegaardovo pojetí 
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pravdy určitě představuje konkurenční porozumění pravdě v dnešním světě, který se, možná, 

vyznačuje značnou objektivností předkládaných pravd či vůči demokratickému pojetí pravdy, 

kdy je pravda míněním většiny (proti tomu také Kierkegaard tvrdě vystupuje na několika 

místech v Nácviku křesťanství a v Současnosti)79. Kierkegaardovo pojetí pravdy jakožto 

jedinečné pravdy jedinečně existujícího jedince je také vyhlášením války všem totalitním 

režimům (ne náhodou byla v r. 1995 pořádána malá kierkegaardovská konference v Minsku). 

Grundtvigovo pojetí však upozorňuje, na druhou stranu, na společenskou, ve smyslu sdílení, 

dimenzi komunikace pravdy.  
 

 Na otázku šestou odpovídá odstavec, který se snaží o verifikaci čtvrté hypotézy: 

V případě Kierkegaarda je obtížné vidět nějakou souvislost s jeho osobním životem, ale 

v případě Grundtviga tato souvislost možná existuje: jeho dánský nacionalismus související 

např. s bojem o knížectví a dále pak velká společenskost za jeho života.  

 

 

XII. Čas 

1. Koncepce S. A. Kierkegaarda 

 

Pokud jde o Kierkegaardovu koncepci času, mnohé bylo už vyloženo v kapitole IX/4.  

Nicméně zopakujme, shrňme  či zdůrazněme některé motivy. 

 

 Kierkegaard udržuje židovsko-křesťanské pojetí času jakožto času lineárního, 

vinoucího se od stvoření a směřující k eschatonu. Naprosto zásadním a zlomovým okamžikem 

v tomto lineárním času je pro Kierkegaarda čas narození Krista  a jeho pobytu na Zemi: tomu 

Kierkegaard rozumí jako „jako vstupu živého Boha do dějin, který vyžaduje vášnivou reakci 

víry.“ 80 Ale ke Kristu nemá každý jeden existující jedinec přístup prostřednictvím dějin či 

tradice. Dějiny v tomto smyslu o Kristu nic nedokazují.81  Dějiny spásy sice, podle 

Kierkegaarda, nějak v lineárním světě existují a církev také nějak je v tomto dějinném čase, 

ale to nic nemění na Kristu či na přístupu jedince ke Kristu (jakožto existenciální Pravdě a 

příkladu). 

 

 
79 Kierkegaard, S.: Nácvik křesťanství, trans. M. Mikulová-Thulstrupová, Brno 2002; Kierkegaard, S.:  

    Současnost, trans. M. Žilina, Olomouc 1996.   
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 Existující jedinec sice nějak existuje v tomto lineárně plynoucím dějinném čase, ale 

tento čas není newtonovsky homogenní a inertní (např. čas Kristovy přítomnosti na Zemi je 

jiné kvality než všechny ostatní okamžiky v dějinách) – a to už i proto, že čas, jako součást 

reality, je existujícímu jedinci přístupný opět jen subjektivně (tedy ne ve své totalitě a proto 

také může Kierkegaard říkat o Hegelově duchu, který pochopí dějiny, že je fantaskní). Člověk 

je tak, že existuje a existence v případě časovosti znamená, že člověk je syntéza nekonečna a 

konečna – člověk si uvědomuje svoji konečnost a zároveň jako svoji možnost  vidí i 

nekonečnost. Existovat autenticky, podle Kierkegaarda, znamená tento spor nerozhodnout ani 

pro konečnost (to je zoufalství, nemoc k smrti, rozprsknutí se v čase a ve věcech) ani pro 

věčnost (blouznění o věčnosti za časného života je idealismus, fantasknost), vydržet to,že 

člověk je v médiu existence, že stojí mezi těmito protipóly, uprostřed těchto bytostných 

existenciálních možností. To také znamená, že člověk primárně existuje v dimensi 

přítomnosti: přítomnost má výsostné právo82, v přítomnosti se existuje, v přítomnosti se 

pociťují možnosti zoufalství i naděje (a všimněme si, že subjektivně pociťovaný čas v modu 

existence v zoufalství je jiný než při každodenním životě – tedy ne newtonovský homogenní 

čas!), v přítomnosti se existující jedinec ocitá v situacích buď-a nebo, v přítomnosti se 

rozhoduje a v přítomnosti má i možnost se vší zaníceností jednat. Skutečnost je přítomnost! 

(Všimněme si jak blízko je tímto Kierkegaard Nietszchemu, jak obdobná je Nietszcheho 

kritika náboženství a metafyziky, že odsunuli skutečnost do zásvětí, do „potom“.) 

 

 K času v jeho absolutnosti, tedy k věčnosti jako takové, má přístup jen Bůh – člověk 

existuje v čase a věčnost vidí jen jako bytostnou možnost (všimněme si jak rozdílné toto je od 

dosavadní evropské metafyziky, která často definovala člověka jako věčnou duši). Nicméně 

existující jedinec má ve své časné existenci určitou možnost zkušenosti s věčností – v náhlosti 

okamžiku (Jaspersovými slovy např. „mezní situace“).   

 

 

 

 
80  Donald G. Bloesch, Essentials of Evangelical Theology, Vol. I.: God, Autority, and Salvation (San Francisco:  

   Harper & Row, 1978), p. 121, in (převzato z) Johnson, T. K.:  Dialog s Kierkegaardem v protestantské  

    theologii, trans.  M. Damašek, rukopis, p. 3 (bibliografické údaje anglického originálu vide seznam literatury  

    v závěru práce)  
81 Vide supra kapitola IX/3, citace v poznámce č. 53. 
82 Pokud jde o přítomnost v souvislosti s Kierkegaardovým porozuměním časovosti vide supra, kapitola IX/4.     
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2. Koncepce N. F. S. Grundtviga83 

Grundtvigovo porozumění času je také v souladu s židovsko-křesťanskou tradicí: i  

jeho čas je lineární. Jeho koncepce času je však mnohem více dějinná, než Kierkegaardova. 

 

 Grundtvig vnímá čas jako něco, co člověka omezuje – člověk žije v čase a je tímto 

časem omezen, je omezen časem, který mu vymezuje interval mezi narozením a smrtí. Stejně 

tak je časem omezen a vymezen veškerý svět – a to v intervalu od stvoření do konečného  

zániku. Grundtvigovou otázkou je: je čas závislý na člověku či je člověk závislý na času? 

Idealistická filosofie (např. Kant) chápou čas jako nějak závislý na člověku, neboť čas je jen 

lidskou kategorií. Jak už bylo řečeno, Grundtvig považuje člověka závislého na čase. Člověk 

není ani v praktickém světě ani při myšlení nezávislý na čase (tak argumentuje v opozici vůči 

idealismu). Jedinou na čase nezávislou skutečností je Bůh – ten je nám ale takto, tedy jako ve 

věčnosti existující, nepřístupný, proto si ho můžeme pouze představit jako stvořitele časem 

omezeného světa. Pro takto existujícího Boha není, podle Grundtviga, problémem, aby 

vkročil do konkrétního dějinného okamžiku a pak se zase vrátil do své věčnosti. Zde možná 

vrcholí Kierkegaardův theologický a filosofický problém: Jak je možné, aby věčné vkročilo 

do časného, aby se věčný narodil jako časný (nota bene bez vší dokonalosti, ba naopak!) a aby 

věčný a dokonalý vcházel do osobního kontaktu s časnými a hříšníky a aby je dokonce zval 

do věčnosti (časná jsoucna!)?! Podle Grundtviga, že si věčného Boha můžeme alespoň 

představit, jako stvořitele a můžeme, podle něho, prostě přijmout (i když nemůžeme 

porozumět),  že je možné, že se objevil v určitém dějinném čase. Toto řešení však  

Kierkegaarda naprosto neuspokojuje. Kierkegaardovo řešení, jak známo, je absurdní: 

Natáhnout tětivu racionality až k zoufalému uvědomění si, že Bůh je naprosto jiný a že 

racionálně vzato, jde o logicky nesmiřitelné protiklady, nechat rozum, tváří v tvář 

existenciální úzkosti ztroskotat a odvážit se skoku víry – k Paradoxu.  

 

 S tímto problémem, s tímto napnutím racionalistické tětivy se ale Grundtvig nepotýká 

a nemusí potýkat -  pro něho věčnost Boží a časnost člověka nepředstavují tak vyhraněné 

pozice, Bůh je sice jako věčný nedostupný člověku, ale sám může přicházet do kontaktu 

s člověkem. 

 
83 Cf. Michelsen, W.: Grundtvigs Place in Danish Intellectual Thought, with Particular Regard to Soren  

    Kierkegaard, in Thodberg, Ch., Thyssen, A. P.: N. F. S. Grundtvig, Tradition and Renewal, trans. E.  

    Broadbridge,  Copenhagen 1983, pp. 300, 301  
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 V Grundtvigově pojetí tak z Boží vůle dochází ke kontaktům mezi věčností a časností 

lidskou. Příležitostmi takového kontaktu s věčností, které se dějí v čase a přece s sebou nesou 

pečeť věčnosti, jsou např. hlásání Slova Kristem či událost sestoupení Ducha svatého o 

Letnicích. Připomínání těchto událostí je pak vlastně připomínání momentů věčnosti.84   

 

 Do problematiky času snad také spadá Grundtvigovo dějinné pojetí pravdy a reality – 

jen prostřednictvím dějin (resp. dějinného zasazení a jeho pochopení) je jedinec schopen  

poznat realitu a pravdu. A zmiňované „okamžiky věčnosti“ o nichž byla řeč výše se pak 

vlastně stávají obsahem dějin a dějinné tradice a jsou jimi neseny a předávány. Dějiny v sobě 

nesou „spóry“ věčnosti. 
 

 Pro Grundtviga je sice problém věčného Boha a časného člověka řešitelný výše 

zmíněným způsobem, otázkou ale zůstává, zda, podle Grundtviga, má pak jedinec možnost 

kontaktu s věčností jen přes dějiny, v nichž je zachován „okamžik věčnosti“ či zda má ještě 

nějakou jinou možnost vlastního kontaktu s věčností (jako tomu bylo v případě 

Kierkegaardova „okamžiku“). 

  

3. Komparace 

 

Jak Kierkegaard tak i Grundtvig rozumí času v souladu s židovsko-křesťanskou  

tradicí: jakýsi „objektivní“ čas v němž existuje svět i člověk je lineární a spěje od stvoření 

k eschatonu. Oba dánští myslitelé se také do značné míry shodují, pokud jde o věčnost: 

věčnost je neustávající přítomnost, z ní nějak vychází čas, v ní bytuje Bůh. A také se shodují 

do určité míry, pokud jde o časné vymezení člověka – člověk je časný, je časností omezen, 

Bůh je ve své věčnosti naprosto jiný a vztah věčného Boha a časného člověka se tímto 

komplikuje. Zde ale shoda mezi oběma mysliteli, zdá se mi, končí.  

 

 Zatímco Kierkegaard je přesvědčen, že Bůh je tak naprosto jiný, že je nemožné 

časného člověka a věčného Boha smířit racionálně a logicky a proto napíná pružinu 

racionality až k prasknutí, k rezignaci rozumu, pro Grundtviga toto problém nepředstavuje a 

tvrdí, že je možné, aby se věčnost dotkla časného člověka.  

 
84 Cf.  Allchin, A. M.: N. F. S. Grundtvig, An Introduction to his Life and Work, Aarhus University Press,  

    Aarhus 1997, pp. 178, 179 
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 Zatímco Kierkegaard je přesvědčen, že existující jedinec se může kdykoli alespoň na 

chvíli dotknout věčnosti v náhlosti okamžiku (mezní situace), u Grundtviga si člověk může 

věčného Boha jen představit jakožto stvořitele a člověk, který, rozumím-li tomu správně, není 

svědkem Kristova kázání či události Letnic, může mít s těmito událostmi zkušenost jen 

prostřednictvím dějin.  

 

 Zdá se, že zatímco pro Grundtviga je kvalitativní rozdíl mezi věčností (Bohem) a 

časností (člověkem) racionálně smiřitelný (alespoň prostřednictvím lidské představy), pro 

Kierkegaarda toto představuje závažný problém, neboť tvrdí, že tento rozdíl je naprostý a 

rozumově nepřekonatelný – po ztroskotání rozumu ho může překonat jen absurdní víra v 

Paradox, která je nad rozum jen  v tom smyslu, že její předmět je rozumově neuchopitelný 

(neboť při pokusu o smíření jeho kvalit rozum troskotá).  

 

4. Možnost smíření obou koncepcí 

 

Zdá se, že v pojetí času není mezi Kierkegaardem a Grundtvigem tak hluboký spor  

jako v případě pojetí člověka či pravdy. Koncepty času obou myslitelů jsou smiřitelné pokud 

jde o lineární rozumění času a o jeho směřování k určitému křesťanskému eschatonu.  

 

 Otázkou zůstává do jaké míry by bylo možno smířit na jedné straně Grundtvigovo 

spokojení se s názorem, že stačí si Boha představit jako stvořitele pro to, aby člověk Bohu, 

jakožto absolutně jiné entitě, která bytuje v absolutně jiné dimenzi (tedy věčnosti) než časný 

člověk a na straně druhé Kierkegaardovo přesvědčení o naprosté jinakosti Boha, která 

zabraňuje racionálnímu smíření s kvalitativním protikladem časného člověka.  

 

 Ač se oba myslitelé snaží najít způsob, prostřednictvím něhož má časný člověk 

možnost dotknout se věčnosti, zde se koncepty obou myslitelů liší a je otázka, zda by 

Grundtvigův způsob řešení této otázky byl kompatibilní s Kierkegaardovým lpěním na tom, 

že každý jeden jedinec má v čase své existence možnost zkušenosti s věčností prostřednictvím 

náhlosti okamžiku.    
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5. Vztáhnutí komparace k hypotézám a otázkám 

 

Vztáhněme výše uvedené k hypotézám:  

 

Pokud jde o primární a implicitní hypotézu, lze potvrdit, že mezi Kierkegaardem a  

Grundtvigem existuje určitý spor v pojetí času, i když tento spor není tak hluboký, jako 

v předcházejících dvou tématech.  

 

 Pokud jde o první výše formulovanou hypotézu, lze potvrdit, že Kierkegaardovo pojetí 

okamžiku (jakožto náhlé zkušenosti časného člověka s možností věčnosti resp. s věčností, jako 

jakési náhlé a krátké subjektivní prolomení do věčnosti) je do značné míry originální a že 

Grundtvigova teze, že člověk rozumí realitě skrze dějiny,  je nápadně podobná Hegelovi.  

 

 Pokud jde o druhou hypotézu, lze ji potvrdit jen částečně. Pojetí času u Kierkegaarda 

je oproti koncepci Grundtvigově odlišné jen do určité míry a od určité chvíle. Lze však říci, že 

Kierkegaardova teze o naprosté jinakosti Boha a o racionální a logické  nesmiřitelnosti těchto 

dvou protikladů (věčný Bůh vs. časný člověk), plus jeho rozumění okamžiku vedlo k tomu, že 

se Kierkegaard s Grundtvigovým způsobem řešení nespokojil a proti jeho řešení tohoto 

problému měl výhrady (především pak vůči jeho jakémusi historismu).  

 

 Pokud jde o hypotézu třetí, tu lze opět potvrdit jen z části. Oba myslitelé do určité 

chvíle rozumí času stejně a vidí stejný křesťanský eschaton, ale v otázce, jak může mít člověk 

kontakt s věčností, se liší. Kierkegaardovo řešení dává individuálně naději a možnost 

každému jedinci, ať existuje kdekoli a kdykoli (pokud jde o možnost zkušenosti s věčností, ne 

pokud jde o možnost spásy, u spásy je nutná jedna zásadní podmínka – znalost Krista), kdežto 

Grundtvigovo řešení zhodnocuje a zvýznamňuje společenské instituce a dějiny.  

 

 Pokud jde o čtvrtou hypotézu, lze těžko doložit či argumentovat vztah mezi koncepcí 

času a osobním životem jednoho či druhého z filosofů. Je samozřejmě možno spekulovat, že 

Kierkegaardovo individualistické řešení problému možnosti kontaktu člověka s věčností 

mohlo mít nějakou souvislost s jeho důrazem na jedince, který mohl pramenit z jeho životní 

osamocenosti. Obdobně lze argumentovat v případě Grundtviga: Jeho zvýznamňování 

událostí, které se děly či dějí za přítomnosti více lidí (Kristovo kázání, Letnice) mohlo 

pramenit z jeho společenštějšího způsobu života.    
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Odpovězme si nyní na výše formulované otázky:  

 

 Pokud jde o otázku první, lze odpovědět, že pokud jde o pojetí času, spor mezi 

Kierkegaardem a Grundtvigem existoval, i když nebyl tak hluboký jako v případě 

předcházejících dvou témat.  

 

 Pokud je o otázku druhou, lze říci, že Kierkegaardovo lpění na naprosté jinakosti 

Boha a jeho způsob řešení možnosti kontaktu časného jedince s věčností prostřednictvím 

náhlosti okamžiku, jsou určitým způsobem nové. Naproti tomu Grundtvig problém řeší spíše 

klasicky a ač zaútočí proti idealismu tezí, že člověk závisí na času a ne čas na člověku, jeho 

řešení problému časného člověka a věčnosti je do určité míry stále metafyzické: problém lze 

vyřešit myšlením do té míry, že si lze věčného Boha alespoň představit jako stvořitele. 

 

 Pokud jde o otázku třetí, lze odpovědět, že to byl spíš Kierkegaardův koncept jedince a 

snaha tomuto jedinci zajistit možnost zkušenosti s věčností (to bylo zajištěno náhlostí 

okamžiku), co vedlo Kierkegaarda k tomu, že nekritizoval ani tak explicite Grundtvigův 

koncept času jako Grundtvigovo chápání dějin a lpění na dějinnosti a jen dějinné přístupnosti 

reality jedinci. 

 

 Otázka čtvrtá je opět zodpovězena samotným nadpisem kapitoly, ale specifičtěji lze 

říci, že se Kierkegaard a Grundtvig rozcházeli v názoru, do jaké míry a jak je překročitelná 

rozdílnost mezi věčným Bohem a časným člověkem. To bylo nastíněno už výše.  

 

 Otázku pátou do značné míry zodpovídá zvážení třetí hypotézy. Jako společný 

moment tu lze vyzdvihnout společnou snahu obou myslitelů hledat způsob, jakým může časný 

člověk mít přístup k věčnosti. A jak už také bylo řečeno, na Kierkegaardově řešení je 

zajímavý individualismus, který se vzpírá neosobnosti, anonymitě, totalitě. Grundtvigovo 

řešení zas zhodnocuje roli společenských institucí a je protiváhou možná až vypjatému 

Kierkegaardovu individualismu.  

 

 Pokud jde o otázku poslední, lze jen spekulovat, zda existuje nějaká souvislosti 

s Kierkegaardovou osamoceností a Grundtvigovou společenskostí.  
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XIII. Dějiny 

 

1. Koncepce S. A. Kierkegaarda 

 

To, jaký vztah či názor měl Kierkegaard na dějiny, resp. na relevanci dějin pro  

jedincovu existenci lze docela dobře vysledovat, kromě jiných textů, z jednoho z jeho  

hlavních náboženských textů – Nácviku křesťanství.85 Kierkegaard neměl pro dějiny velké 

pochopení a k relevanci dějin pro jedincovu existenci byl velmi skeptický. Mnoho z jeho 

pohledu na dějiny je ovlivněno ústředním motivem jeho filosofie – tedy koncepcí jedinečně 

existujícího jedince – a dále pak jeho koncepcí času. 

 

 Kierkegaard jakýmsi „objektivním“ dějinám lidstva, společnosti a institucí přiznává 

ontologickou svébytnost, dějiny jsou, dějí se v lineárním a plynoucím čase. Existují dokonce 

nějaké dějiny spásy, ale pouze jakožto lineární plynutí prostých událostí. Ústřední událostí 

dějin je Kristova skutečnost (krásně a živým jazykem je líčena v Nácviku křesťanství)  – 

Kristus je naprosto jedinečná historická událost. Ale tady Kierkegaardovo pochopení pro 

dějiny jaksi končí. Podle něho nemají dějiny svůj imanentní smysl, nejsou naplněny nějakou 

imanentní logikou či zákony, které by ovlivňovaly či určovaly každého jedince, jako je tomu 

u Hegela. Dějiny se dějí, ale to je pro jedinečně existujícího jedince prostě jen faktem, jinak 

jsou vůči němu nevýznamné, neurčují jeho podstatu či bytostné určení. Kierkegaardův 

jedinečně existující jedinec není tak jen postavou dějin86, ale jakožto jedinečně existující 

jedinec stojí nějako jakoby mimo dějiny či v jistém smyslu dokonce nad dějinami – jeho 

možnost dosáhnout svého bytostného určení je nedějinná. Kristus je sice historickou událostí, 

ale dějiny o něm nic neukazují a nedokazují87, dějinným procesem není křesťanství ani 

zdokonalitelné88 (útok proti osvícenské a moderní myšlence pokroku) ani devalvovatelné 

(útok proti osvícenské a racionalistické tendenci staré vědění považovat za neplatné, také útok 

proti myšlence pokroku)a každý existující jedinec má možnost učinit stejnou zkušenost jako  

 

 

 
85 V této souvislosti opět vide supra kapitola IX/3 a poznámka č. 53. 
86 Jako u Hegela či Marxe?   
87 Opět vide supra kapitola IX/3 a poznámka č. 53. 
88 Cf. Kierkegaard, S.: Nácvik křesťanství, trans. M. Mikulová Thulstrupová, Brno 2002  
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apoštolové v době Nového zákona – v přítomnosti.  Přítomnost je skutečnost! V přítomnosti 

si existující jedinec zoufá a v přítomnosti vidí možnost věčnosti – a jedině v přítomnosti může 

učinit skok víry. Dějiny se dějí, ale k věčnému, který přišel do časného – Paradoxu – jsou 

netečné, tak jako k jedincově existenciálnímu zoufalství.    

 

 Dějiny pro Kierkegaarda také proto nemohou být epistemologicky rozhodující: Jak lze 

v dějinách, z dějin a pomocí dějin, které jsou obecné, dokázat existenci jedinečného – nota 

bene paradoxní existenci věčnosti v časnosti?89  

 

 Téměř se zdá, že epistemologie, které se vyznačují dějinností (a la Hegel či Marx) jsou 

pro Kierkegaarda abstraktními a obecnými totalitami – „objektivně“ se tvářícími systémy, 

které znásilňují jedinečnost existujícího jedince a které navíc deformují a překrucují naprosto 

Jiného.90 Kiekregaard zde ostře útočí proti filosofii dějin a la Hegel (z jeho ducha, který 

obsáhl dějinný smysl si dokonce „utahuje“, když říká, že je „fantaskní“),  proti formám 

historického idealismu a vlastně i proti historickému dialektismu a la Marx.  Dějiny jsou pro 

Kierkegaarda nejen epistemologicky pochybné, ale vůči existujícímu jedinci abstraktní, 

netečné vůči jeho nejbytostnějším problémům (Jak mohu dojít věčnosti? Jak mohu být 

spasen?)  a navíc jsou pro něho spíše abstraktním a obecným systémem, který znásilňuje 

jedinečnou existenci a deformuje to co je naprosto Jiné, tedy Paradox, tedy křesťanství.91   

 

2. Koncepce N. F. S. Grundtviga 

 

Grundtvig dějinám přiznává nejen ontologickou svébytnost, ale v jeho  

epistemologickém systému, jak už jsme viděli výše, hrají naprosto kardinální roli. 

 

 Jak už bylo řečeno, i Grundtvig vnímá čas lineárně a svět je tímto časem, který spěje 

od stvoření k eschatonu, omezen. Jak už bylo poznamenáno, pro Grundtviga je pravda 

objektivní, byla zjevena a pravda a realita jsou přístupny prostřednictvím dějin. Tato 

 
89 Pro tuto důležitou otázku opět vide Kierkegaard, S.: Nácvik křesťanství, trans. M. Mikulová Thulstrupová,  

    Brno 2002  
90 Jak se k tomuto má dílo E. Lévinase? Nesdílejí oba filosofové, tedy Kierkegaard a Lévinas, zde něco?  
91 Cf. Kierkegaard, S.: Nácvik křesťanství, trans. M. Mikulová Thulstrupová, Brno 2002  
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epistemologie, argumentuje Neuman92, je u Grundtviga převzata ze Schellinga. Jsou to tedy 

dějiny co zjevuje pravdu a prostřednictvím čehož je možno porozumět realitě. Grundtvig tu na 

jednu stranu útočí proti racionalismu, když nepřiznává hlavní poznávací roli jen čistému 

rozumu, ale na druhou potvrzuje, že dějinám rozumí v jistém smyslu idealisticky: Jsou to totiž 

dějiny, prostřednictvím čehož se vyjevuje Božství, dějiny jsou sebe-vyjevováním Božství a 

každá doba, každá epocha má v tomto sebe-vyjevování své nezastupitelné místo – dějiny jsou 

tak jaksi dílem Božím.93  Znovu zopakujme, podle Grundtviga to jsou dějiny, prostřednictvím 

čehož může člověk poznat pravdu a rozumět realitě. Neuman zde hovoří o tom, že v jistém 

smyslu Grundtvig nahradil metafyziku dějinami – což je velmi podobné Hegelovi.94  Chce-li 

tedy někdo rozumět realitě, dojít pravdy a porozumět Božím záměrům, musí, podle 

Grundtviga, studovat dějiny – které nejsou jen sledem událostí, jen dějepisem, ale 

interpretativními dějinami95, kde se člověk snaží porozumět souvislostem mezi jednotlivými 

událostmi a jednotlivými epochami. Těmto souvislostem, které jsou i předpokladem pro 

jakousi jednotu, může porozumět umělecko-historický člověk 96, který ji také dokáže v její 

koherenci vyjádřit a komunikovat – duchovní, který je v tomto smyslu jakýmsi umělcem tak 

také dokáže porozumět Božímu duchu a tuto znalost předávat.   

 

 Realita je podle Grundtviga duchovní a projevuje se v aktech a vědomích jednotlivých 

lidí, ale i v jednotlivých národech – Grundtvig zde vlastně hovoří o duchu jednotlivých 

národů, které formují i jednotlivé dějinné epochy. Tak Grundtvig hovoří o čtyřech národních 

duších, které se projevují prostřednictvím dějin a jazyka daných národů: Řekové, Římané (či 

Latinové), Němci a Skandinávci. Později uvidíme, že Grundtvig velmi obdobně vnímá i 

dějiny církve a charakteristické epochy církevních dějin, resp. dějinné církve.  

 

 Je až nápadné, jak idealistické je Grundtvigovo myšlení, pokud jde o dějiny, a jak 

podobné je Hegelovi a potažmo i Marxovi97.  

 
92  Cf. Neuman, S. E., Jr.: The Social Philosophies of SØren Kierkegaard and Nikolai Frederik Severin  

    Grundtvig, Ann Arhor, Michigan, U.S.A., 1970, p. 108 
93 Ibid., p. 111 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
96 Ibid., p. 112 
97 Nutno na tomto místě ale znovu podotknu, že ne se všemi zde uvedenými a i Neumanovými závěry  by všichni 

dánští vzdělanci souhlasili, viz. už zmíněný nesouhlas Dr. J. F. Møllera z FHS Kodaňské university.   
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3. Komparace 

 

Pokud jde o problematiku dějin, vidíme zde mezi Kierkegaardem a Grundtvigem  

podobnost jen v lineárním vnímání času a přiznání ontologické svébytnosti dějinám (ano, 

dějiny se dějí). Ve všem ostatním, hlavně v názoru na relevanci dějin pro lidské poznání, 

existenci a dosažení bytostného určení se oba hluboce rozcházejí.  

 

 Zatímco Kierkegaard je k relevanci dějin pro lidské poznání vysoce skeptický, 

Grundtvig považuje studium dějin za jediný způsob, jakým může člověk poznat pravdu a 

porozumět realitě.  

 

 Zatímco Kierkegaard považuje dějiny za abstraktní a nedůležité pro zásadní problémy  

lidské existence, Grundtvig tvrdí, že podstata smyslu lidského bytí tkví právě v dějinách, 

v porozumění jejich smyslu (neboť dějiny jsou dílem Božím) a porozumění svému místu 

v nich (jinak se totiž člověk nemůže účastnit na Božím díle).  

 

 Zatímco Kierkegaard tvrdí, že člověk může dosáhnout svého bytostného určení 

nezávisle na dějinách (neb každý existující jedinec má možnost uvěřit v přítomnosti a 

v přítomnosti mít stejnou zkušenost s Kristem jako měli apoštolové v době Nového zákona, 

na následování se nic nemění, křesťanství není ani zdokonalitelné ani devalvovatelné), 

Grundtvig je toho názoru, že jedinec musí porozumět dějinám, aby mohl porozumět Božímu 

určení pro celé bytí a že musí porozumět svému místu v dějinách, aby se tohoto bytí 

plnohodnotně účastnil. Tak musí, podle Grundtviga, daný jedinec porozumět své epoše a 

svému národu, aby se účastnil jejich ducha a tak se vlastně účastnil velkého dějinného 

dramatu v němž je přítomen a v němž pracuje sám Bůh.  

 

 Zdá se mi, že zatímco Kierkegaard se ze všech sil snaží existujícího jedince a jeho 

jedinečnost uchránit od dějin, Grundtvig svojí tezí, že člověk je historicko-umělecká bytost, se 

ho snaží do dějin integrovat. Tento jakýsi Grundtvigův historismus, tato jeho filosofie dějin a 

tento jeho dějinný idealismus, byly pochopitelně – už proto, že je v tomto Grundtvig velmi 

blízko Hegelovi – terčem ostré Kierkegaardovy kritiky, která byla často i velmi explicitní 

(Kierkegaard si například stěžoval, že Grundtvigova kázání jsou naplněna historickými 

vyprávěními a dávají lidem ve sboru zapomenout na skutečnost přítomnosti a na platnost 

imperativů křesťanství pro přítomnost).   
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4. Možnost smíření obou koncepcí 

 

Vzhledem k tomu, že koncepce dějin, resp. názor na dějiny je u obou dánských  

myslitelů tak rozdílný, zdá se mi dosti těžké oba myslitele v této oblasti smířit.  

 

 Pokusme se však najít společné momenty v jejich myšlení, pokud jde o dějiny: Oba se 

shodují v tom, že dějiny se dějí v lineárním čase a že mají nějakou ontologickou právoplatnost 

(už se však pak neshodují na míře této právoplatnosti pro jedince). Oba se také shodují v tom, 

že ústřední událostí těchto dějin je Kristův život. U Kierkegaarda je vlastně znalost Krista 

jedinou „historickou“ znalostí, která je ke spáse nutná – i když jsme si výše uvedli, že tato 

znalost je svým způsobem značně a-historická a skutečná v modu přítomnosti. Pokud by byla 

nějak překonána rozdílnost, pokud jde o teorii času a způsob, jakým se jedinec autenticky 

setkává s Kristem (je-li to prostřednictvím dějinné tradice – Grundtvig, či je-li to ve 

skutečnosti zvláštní přítomnosti podmíněné zkušeností existenciálního zážitku zoufalství, 

prohloubeného provinění, úzkosti, prostřednictvím náhlosti okamžiku – Kierkegaard), mohla 

by být dějinná událost Kristova života styčným bodem obou myslitelů z něhož by se snad dala 

myslet jiná a smířlivější koncepce dějin. Společným oběma myslitelům totiž je bytostný 

zájem vypořádat se s dějinnou skutečností Kristova života a zajistit jedinci, který žije 1800 let 

po té, co Kristus kráčel po Zemi (jak to moc  pěkně píše Kierkegaard v Nácviku křesťanství) 

možnost autentického setkání s Bohočlověkem (tento termín si dovoluji zapůjčit od 

Kierkegaarda, resp. používala ho už raná křesťanská tradice – je krásně paradoxní). 

  

 

 

 

 

5. Vztáhnutí komparace k hypotézám a otázkám 

 

Shrňme ve vztahu k výše formulovaným hypotézám:  

 

 Pokud jde o primární a implicitní hypotézu, lze konstatovat, že mezi Kierkegaardem a 

Grundtvigem existuje, co se týče tématu dějin, spor a že tento spor je dokonce hluboký.  
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 Pokud jde o hypotézu první, lze snad konstatovat, že Grundtvigovo řešení problému 

dějin je do jisté míry inspirováno Schellingem98, Herderem99 a že není nepodobné Hegelovi či 

Marxovi. Je tak snad možno Grundtvigovo myšlení v otázce dějin zařadit do tradice 

evropského idealismu či historického dialektismu. Naproti tomu Kierkegaardův přístup 

k dějinám se jeví jako útok proti výše zmíněným filosofickým směrům. Otázkou zde může 

zůstávat, do jaké míry byl Kierkegaardův skeptický přístup k dějinám v rámci evropské 

tradice novátorský.  

 

 Pokud jde o hypotézu druhou, zdá se mi, že spor mezi Kierkegaardem a Grundtvigem 

byl nevyhnutelný vzhledem ke Kierkegaardovu konceptu času a jedince. Grundtvigovo pojetí 

dějin je velmi podobné Hegelově filosofii dějin i Schellingově idealismu100, přičemž 

Kierkegaard zaútočil tvrdě proti oběma těmto německým filosofům. Kierkegaard nemohl 

prostě snést, aby jedinec byl učiněn součástí hry dějin.  

 

 Pokud jde o hypotézu třetí, ta byla potvrzena jen z malé části: Smíření konceptů dějin 

obou dánských filosofů je velmi těžké a to i proto, že oba myslitelé považují Krista za 

ústřední bod dějin.  

 

 Pokud jde o hypotézu čtvrtou, lze ji jen částečně potvrdit konstatováním, že Grundtvig 

se za svého života obeznámil a byl inspirován Schellingem, Herderem a Hegelem. V případě 

Kierkegaarda je těžké konstatovat nějakou souvislost jeho koncepce dějin s jeho životem  

 

Shrňme ve vztahu k výše formulovaným otázkám: 

 

První otázku lze odpovědět jednoznačně kladně – pokud jde o problematiku dějin,  

stanoviska Kierkegaarda a Grundtviga jsou odlišná a oba byli ve sporu,  

 

 Pokud jde o druhou z výše formulovaných otázek, lze odpovědět v tom smyslu, že 

Grundtviga lze v rámci dosavadní evropské myšlenkové tradice zařadit po bok Schellinga, 

Herdera a Hegela, tedy do určité idealistické tradice filosofie dějin. Naproti tomu, 

Kierkegaard z této tradice nejen že vybočuje, on na ni dokonce útočí.  

 
98, 99 Opět s výhradou, která byla zmíněna výše např. v poznámce č. 97 a pár dalších výše.   
100 Opět Ibid.  
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 Pokud jde o otázku třetí, odpovídám, že je to Kierkegaardův koncept jedince, který 

v jeho pojetí není subjektem dějin a jeho pojetí času, kdy existující jedinec může mít kontakt 

z věčností v náhlosti okamžiku, co vedlo, pokud jde o téma dějin, ke sporu s Grundtvigem.  

 

 Pokud jde o čtvrtou otázku, lze říci, že spor mezi Kierkegaardem se týkal nejen 

konceptu dějin, ale i otázky epistemologické relevance dějin, otázky vztahu jedince a dějin a 

otázky vztahu dějin a Boha.  

 

 Pokud jde o pátou z výše formulovaných otázek, lze říci, že stanoviska obou myslitelů 

k problematice dějin jsou tak odlišná, že lze těžko najít společný bod – kromě faktu, že oba 

myslitelé za ústřední skutečnost dějin považují přítomnost Krista v dějinách. Kierkegaardovo 

stanovisko představuje vyhraněnou a krajně kritickou pozici ke všem idealistickým systémům 

a to i k marxistickému porozumění dějin: Kierkegaardův jedinec nikdy není subjektem dějin, 

ať už jsou vykládány jakýmkoli způsobem, není dokonce ani subjektem jakéhokoli 

ideologického systému. Zde je obsažen Kierkegaardův výrazný anti-totalitní moment, který 

jistě iritoval nejen bolševiky  a ne nadarmo bylo Kierkegaardovo dílo před rokem 1989 „na 

seznamu“, ale ze stejného důvodu v Kierkegaardově individualismu viděli myšlenkovou 

platformu odporu někteří v Minsku v roce 1995.101  

  

Pokud jde o otázku šestou, ta byla zodpovězena jen částečným potvrzením čtvrté hypotézy  

 

 

XIV. Společnost, resp. národ 

 

1. Koncepce S. A. Kierkegaarda 

 

V případě Kierkegaarda je těžké hovořit o nějaké propracované teorii společnosti. Jeho  

koncepce společnosti je více méně negativní – pokud vůbec lze říci, že nějakou vypracoval. 

 

 Primární je pro Kierkegaarda jedinec a vše, co může jedince ohrožovat či omezovat, 

tedy vlastně v některých případech i určité formy společnosti, je Kierkegaardem  

 
101  Cf. Johnson, T.K.: Dialog s Kierkegaardem v protestantské theologii, trans. M. Damašek, rukopis,  

      (Damašek, M.: Předmluva),  pp. 1, 2  
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ostře napadáno. Je-li vzorem Kierkegaardova jedince Abrahám a jeho zkušenost či apoštol se  

svým poměrem odporu k lidem102, ke státu a světské společnosti, je těžké si určité filosofické 

předpoklady společnosti v Kierkegaardově případě představit. Navíc, v Abrahámově 

zkušenosti je i naprostá a bytostná osamocenost jedince, jak o ní byla řeč výše – při pokusu 

ustavení společnosti tak Kierkegaardovi ztěžuje práci jeho vlastní epistemologie. Pravdu tak 

do značné míry mají ti, kdo argumentují – jako např. si toho všímá i Neuman-, že zatímco 

Kierkegaard napne všechny síly, aby vyhradil výsadní a nedotknutelné postavení jedinci, má 

malé pochopení pro potřebu lidí žít ve vztazích s druhými a že jeho jedinec je tak vlastně 

zanechán osamocen. Tato kritika je ale, myslím, oprávněná jen do určité míry. Kierkegaard 

neargumentuje pro společnost explicite, ale i tak je možno na jeho obranu uvést, že autenticky 

existující jedinci, kteří už existují plně jako jedinci, mohou svobodně vcházet ve vztahy 

s jinými jedinci a ač není možná autentická komunikace prostřednictvím jazyka, přece jen 

mají jiné – vide výše – možnosti autentické komunikace. Jednou z věcí, kterou Kierkegaard 

moderní době vyčítá je její bytostná nevášnivost, neniternost – tedy chladnost, předmětnost.103 

Koncepce společnosti u Kierkegaarda zůstává značně nedopracována, ale i přesto lze vidět 

v jeho myšlení její náběhy – bude, podle Kierkegaarda, však založena nějak jinak  než 

objektivně a vztahy se budou vyznačovat jinou charakteristikou než vnějškovostí: vášní, 

niterností a nepřímou komunikací.  

 

 V Současnosti104 a v jiných svých dílech105 charakterizuje často Kierkegaard svoji dobu 

jako dobu v níž se lidé sdružují do nejrůznějších organizací a často pak existují jako součást 

velkých společenských skupin – jako dav. Dav je v Kierkegaardově myšlení opakem 

autenticky existujícího člověka. Je-li jedinec autenticky tak, že existuje právě jako jedinec a 

je-li jeho bytostným určením mj. být jedincem, je existence davu ztělesněním neautentického 

modu existence. Dav je obecný, znásilňuje jedincovu jedinečnost, dav nemá přístup k pravdě, 

ba naopak, většina pravdu často nemá (byl to dav, kdo Piláta ukřičel, aby dal Krista ukřižovat,  

 

 

 
102 Bytostně osamocen je Abrahám v Kierkegaardově Bázni a chvění, ale ocitujme si v této souvislosti také  
      z Kierkegaardem vydávaného časopisu Okamžik: „Taková vášeň, které je třeba, aby člověk v úplném  
      osamocení, v poměru odporu k lidem obrátil se pouze k Bohu…“ Cf. Kierkegaard, S.: Okamžik č. 10, in.  
      Kierkegaard, S.: Okamžik, trans. M. Krausová-Lesná, Kalich, Praha 2005,  p. 227. 
103 Zde opět vide Kierkegaardovu ostrou kritiku v jeho spisku Současnost.  
104 Pro celý odstavec cf. Kierkegaard, S.: Současnost,  trans. M. Žilina, Olomouc 1996  
105 Z překladů do češtiny vide Nácvik křesťanství a Okamžik.  
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i když byl podle římského práva shledán nevinným)106, v davu se jedinci autenticky 

nerozhodují, protože se za sebe nerozhodují vůbec, v davu neexistuje odpovědnost, protože 

bytostná a nejvyšší odpovědnost jedince je v davu rozmělněna, až se ztrácí, v davu nepociťuje 

nikdo vinu, neboť vina může být distribuována a – zášť jakéhokoli jedince sráží do rovnosti 

s druhými, dav nedovoluje jakoukoli jedinečnost. Až nápadně je tato Kierkegaardova kritika, 

myslím, podobná Nietszcheově charakteristice posledních lidí. 

  

 Podle Kierkegaarda je pak neobludnější a nejnebezpečnější formou davovosti idea 

veřejnosti.107 Veřejnost je dav v neexistujícím a chimérickém modu: veřejnost se tváří, že je 

„objektivní“ a všudypřítomná, ale zároveň v přísném slova smyslu skutečně (a vzpomeňme, 

co bylo o pojmu skutečnosti řečeno výše) neexistuje – a přitom se tváří jako nejvyšší soudce, 

skrze tisk a jiné instituce, podle Kierkegaarda, napadá jedince, ušlapává a ničí ho a při tom 

všem, podle Kierkegaarda, provozuje největší blasfémii: považuje se za vox Dei! 

Kierkegaardova námitka proti, podle něho, skutečně naprosto prázdnému pojmu veřejnosti je: 

Kdo je veřejnost? (všichni, ale přitom nikdo tváří v tvář!) Kde je veřejnost? (všude, ale přitom 

skutečně nikde!), Jak veřejnost skutečně jedná? (tváří se, že jedná ve všem, ale přitom se 

nikdy neodváží žádného rozhodnutí!), Jak je veřejnost odpovědná? (ona sama se považuje za 

nejvyššího soudce, ale přitom konkrétní odpovědnost nelze nikdy vypátrat, nějak se 

vytratila!), Jak je veřejnost skutečností? (tváří se, že je nejvyšší skutečností, ale přitom je jen 

obludnou abstrakcí!), Jak veřejnost trpí? (chvástá se kde čím, byť i nejnejapnější prohlášení je 

pro ni činem, ale zodpovědnost a utrpení v přísném slova smyslu nikdy nenajdou adresáta!) a 

hlavně: Nejvyšším krédem veřejnosti je rovnost – daří-li se obecnosti nivelizovat každého 

jednoho jedince (ve jménu čehokoli!), je zachována abstraktní totalita veřejnosti, která ji 

udržuje při ne-skutečné existenci. Jedinou obranou proti této nivelizující síle veřejnosti je, 

podle Kierkegaarda, ze strany jedince, který si chce zachovat svoji jedinečnost a niternost a  

tak nepřestat existovat autenticky, existovat takto jako, vůči veřejnosti, nepoznatelný.  

Z uvedeného je možná jasnější, proč se Kierkegaard v polovině 19. století stavěl proti 

demokratizaci a proč v jednom ze svých prvních článků volal politické reformátory 

k odpovědnosti. Z tohoto je také pochopitelné, proč se ke Kierkegaardovi vrací opoziční 

skupiny v totalitních režimech (viz. opoziční intelektuálové v Lukašenkově Bělorusku v roce 

1995).  

 
106  Cf. Kierkegaard, S.: Nácvik křesťanství, trans. M. Mikulová Thulstrupová, Brno 2002  
107 Pro problematiku veřejnosti cf. Kierkegaardův spisek Současnost.  
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 Národ by pak pro Kierkegaarda byl jen jednou z forem davu, nota bene davu, který 

pojí nadosobní, abstraktní a obecná idea etnicity či jazyka.   

 

2. Koncepce N. F. S. Grundtviga108 

 

Společnost, resp. národ, je u Grundtviga naopak tou entitou, která hraje ontologicky i  

epistemologicky velmi důležitou roli. 

 

 Společnost pro Grundtviga znamená národ, resp. společnost se realizuje plně v rámci 

národa. Národ je přitom skupinou lidí, kteří sdílejí národní mateřský jazyk, dějiny, určitou 

kulturní tradici a popřípadě mají i společnou mythologii. Národ je entitou v níž je obsažen 

duch – Volkgeist – a jazyk, dějiny a mythologie jsou fenomény v nichž se tento národní duch 

projevuje. Každý národ se podílí na světových dějinách, které jsou Božím dílem.  

 

 Bytostnou charakteristikou člověka, podle Grundtviga, je, jak už bylo zmíněno výše, 

že je bytostí společenskou. To znamená, že každý člověk je součástí určitého národa a tím i 

součástí určitých národních dějin, jeho duch se podílí na jeho národním duchu 

prostřednictvím živého slova národního jazyka a daný jedinec rozumí kulturní tradici svého 

národa. Podle Grundtviga tak vlastně není člověk bez národa, není jedince per se, každý musí 

být součástí určitého národa. A tak, chce-li jedinec být plnohodnotně účasten na realitě, musí 

být účasten ducha národa a to znamená nejen ovládání živého slova národního jazyka, ale i 

porozumění dějinám.  

 

 V rámci své filosofie dějin pak Grundtvig rozlišuje čtyři výrazné Volkgeist, čtyři 

výrazné epochy a národy: Řeky, Římany, Němce a Skandinávce.  

 

 Od takto vystavěné koncepce národa Grundtvig učiní ještě další krok, krok, který 

Kierkegaarda rozpaloval a proti němuž útočil: Spojí tuto filosofii dějin a epistemologii, pokud 

jde o národ, s dějinami církve i s charakteristikou křesťana – učiní z církve církev národní a 

křesťana člena národní církve a navíc bude hovořit o několika „národních“ církvích 

v dějinách křesťanství.     

 
108 Cf. Neuman, S. E., Jr.: The Social Philosophies of SØren Kierkegaard and Nikolai Frederik Severin  

    Grundtvig,, Ann Arhor, Michigan, U.S.A., 1970 
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3. Komparace 

 

Už z tohoto náznaku názorů, pokud jde o společnost, resp. národ, vidíme, že mezi  

Kierkegaardem a Grundtvigem existuje hluboký rozdíl a rozpor. 

 

 Zatímco Kierkegaard společnosti, resp. národu, nepřiznává ontologickou svébytnost, 

protože veškerou ontologickou právoplatnost přisuzuje jedinci, Grundtvig považuje 

společnost, resp. národ za svébytnou entitu, to už proto, že ve „viditelném“ národu je obsažen 

Volkgeist.  

 

 Zatímco Kierkegaard napíná všechny své síly, aby dokázal epistemologickou 

primárnost a svébytnost jedince, Grundtvig je přesvědčen, že jedinec může plnohodnotně 

poznávat jen jako část určitého národa. Zatímco Kierkegaard věří, že jedinec má v rámci své 

subjektivity sám přístup k nejbytostnějším zážitkům a i k samotné věčnosti a Bohu, podle 

Grundtviga je pro jedince toto možné jen tehdy, je-li členem národa, účastní-li se živého slova 

národního jazyka a prostřednictvím studia dějin (národních a jednotlivé národní dějiny pak 

dávají dějiny světové). Zdá se mi, že zatímco Kierkegaard ve své epistemologii vidí dvě entity 

(tedy subjekt – existujícího jedince- a Boha), pro Grundtviga jsou tu entity jakoby tři: člověk 

jako jedinec a jeho duch, národ a jeho Volkgeist a Bůh jako nejvyšší duch.  

 

 Zatímco Grundtvig vidí církev jako dějinnou a národní, Kierkegaard koncept církve, 

jak si ji většinou představujeme (tedy „viditelné“ společenství, instituci a organizaci) nikdy 

nevypracuje (Jak vystavit církev jako instituci a organizaci na Abrahámově zkušenosti?!).  

 

 Zatímco Grundtvig napíná své síly, aby obhájil pospolitost společnosti, resp. národa a 

člověka jako společenského, Kierkegaard napíná své síly ve svém útoku proti těmto 

představám a snaží se ze všech sil – i proti společnosti a národu – bránit primát a svébytnost 

jedince.  

 

 Z toho také pramení jakýsi biografický rozdíl, pokud jde o myšlenkový odkaz obou 

myslitelů: Zatímco Grundtvig po sobě zanechává relativně vypracovanou představu 

společnosti, resp. národa, Kierkegaard na ni snad ani nezačne pracovat. Na rozdíl od 

Grundtviga má Kierkegaard také pramalé pochopení pro manželství, rodičovství a rodinný 

život: známé ostré pasáže z Okamžiku, které jsou na jednu stranu oprávněnou kritikou 
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společenského stavu, kdy je manželství skutečně „komedií“, ale na druhou se zdá, že pro 

Kierkegaarda rodičovství nepředstavuje hodnotu a že resignaci na předání života nevidí jako 

problém. Abychom však kodaňskému ne-filosofovi (Kierkegaard odmítal být označován jako 

filosof) nekřivdili, budiž řečeno, že jeho představa jakési pospolitosti byla do značné míry jiná 

a netradiční a zmiňme to, co už bylo řečeno: Možná se podle něho měly vztahy a pospolitost 

mezi lidmi vyznačovat něčím jiným než „viditelnou“ organizací či institucionalisací, třeba, 

podle něho, měly být založeny na niternosti, vášni (stále platí, že jde o vášeň v romantickém 

slova smyslu, ne v esteticko-erotickém!)  a nepřímé komunikaci ( i ironii?) a  to za plného 

respektování jedinečnosti každého jedince.   

 

4. Možnost smíření obou koncepcí 

 

Vzhledem k závažným a hlubokým rozdílům, pokud jde o filosofické pojetí  

společnosti, resp. národa, se domnívám, že by bylo velmi obtížné, ne-li nemožné, oba 

myslitele v této oblasti usmiřovat. Navíc, Grundtvigovo porozumění společenskosti a vlastně 

tak i jeho koncepce v této oblasti byly právě předmětem ostré Kierkegaardovy kritiky.  

 

 Pokus v této oblasti oba Dány usmířit by se setkal i s čistě pramenným problémem – 

pokud jde o Kierkegaarda, neodkázal nám dílo, v němž by explicite svoji filosofickou 

koncepci společnosti popisoval. Možná, a to už je čistě spekulace, kdyby byl býval nezemřel 

tak brzy, napsal by i něco k otázce, jak by taková společnost možná (možná! – jde jen o 

spekulaci a volnou interpretaci) byla založena niterností, vášní a nepřímou komunikací. Stále 

tu však v jeho případě zůstává otázka, za jejíž formulaci vděčím do značné míry inspiraci paní 

Dr.M. Blažkové: Jak lze na Abrahámově zkušenosti založit společnost? Další otázkou pak ale 

zůstává: Není Kierkegaardova představa rytíře víry109, který kráčí v naprosté osamocenosti, 

příliš náročná a trýznivá a zeptejme se spolu s Neumanem, zda by velkou část lidí tento 

požadavek neučinil spíše nešťastnými? Není Kierkegaard možná spoluodpovědný za 

bytostnou osamocenost mnoha postmoderních lidí žijících v západních meritokratických 

individualistických společnostech?   

 

 

 

 
109 Cf. Kierkegaard, S.: Bázeň a chvění & Nemoc k smrti, trans. M. Mikulová-Thulstrupová, Praha 1993  
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5. Vztáhnutí komparace k hypotézám a otázkám 

 

Shrňme uvedené vzhledem k výše formulovaným hypotézám:  

 

Za prvé, lze potvrdit, že v oblasti problematiky společnosti, resp. národa, je mezi  

Kierkegaardem a Grundtvigem spor, a tento spor je dokonce hluboký, až nepřekonatelný. 

Kierkegaard staví proti společnosti jedince, kdežto Grundtvig chápe jedince vždy jako jen 

součást společnosti, resp. národa.  

 

 Pokud jde o první hypotézu, lze asi Grundtviga zařadit s jeho chápáním národa jako 

nositele Volkgeist po bok Herderovi110 a s jeho chápáním dějin a svébytnosti jednotlivých 

národů v dějinách a takto se podílejících na dějinách světa, které jsou dílem Božím, po bok 

Hegelovi. Grundtviga je tak možno zařadit do tradice evropského idealismu. Naproti tomu 

Kierkegaard proti této myšlenkové tradici ostře útočí a svým svébytným důrazem na jedince a 

nerozpracovaností teorie společnosti do značné míry vybočuje z dosavadní filosofické tradice.  

 

 Druhá hypotéza byla potvrzena v tom smyslu, že bylo shledáno, že je to 

Kierkegaardův svébytný koncept jedince, který nutně vedl k nesouhlasu s Grundtvigem a 

k ostrému útoku na jeho teorii společnosti, resp. národa.  

 

 Třetí hypotézu nelze potvrdit: Ač mají oba myslitelé bytostný zájem o křesťanství a 

naplnění bytostného určení člověka, kterým je „stát se křesťanem“, v pojetí společnosti, resp. 

národa se naprosto rozcházejí a byla to jedna z oblastí Grundtvigova myšlení, na níž 

Kierkegaard nejtvrději zaútočil ( v Bázni a chvění, Nácviku křesťanství, Okamžiku, aj.). Pokud 

však jde o aktuálnost myšlenek obou Dánů pro soudobou dobu, zde lze říci, že 

Kierkegaardovo stanovisko ostře útočí proti všem totalitářským režimům či pokusům o 

nivelizaci, zatímco Grundtvigovo stanovisko představuje jakousi protiváhu Kierkegaardovu 

vyhraněnému individualismu. 

 

 Pokud jde o hypotézu čtvrtou, lze ji snad potvrdit v souvislosti s Grundtvigovou 

zkušeností boje Dánska o knížectví Šlesvicko a Holštýnsko, na němž byl i osobně 

zainteresován. V případě Kierkegaarda lze opět spekulovat, že jeho odmítání společenskosti  

 
110 Tak alespoň činí Neuman ve své disertační práci.  
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mohlo mít souvislost s jeho samotářskou povahou, resp. osamoceným životem. Občas 

literatura dává do souvislosti jeho odmítání společenskosti a nedocenění manželství 

v souvislosti s jeho odmítnutím Regíny a interpretuje tento Kierkegaardův krok jako 

nezvládnutí mužské a manželské role. I tak lze Kierkegaardovi rozumět, ale toto porozumění 

se pohybuje na dosti povrchní úrovni. V literatuře se objevují i taková vysvětlení, že 

Kierkegaard četl starozákonní pasáž o Abrahámovi tak intenzivně, že se pak pro Boha vzdal 

Regíny – podobným způsobem se dá číst i jeho Bázeň a chvění.111 Korektnější k samotnému 

Kierkegaardovi se mi však zdá přiznat, že neznáme jeho nejhlubší pohnutky, abychom takto 

usuzovali.    

 

  A nyní uvedené vztáhněme k výše formulovaným otázkám:  

 

 První otázku lze zodpovědět naprosto pozitivně – spor, pokud jde o koncept 

společnosti, resp. národa, mezi Kierkegaardem a Grundtvigem existoval a dokonce byl 

hluboký.  

 

 Druhou otázku lze zodpovědět tak, že Grundtviga je možno, pokud jde o jeho teorii 

společnosti, resp. národa, zařadit k evropské idealistické tradici po bok Herdera112 či Hegel. 

Kierkegaarda je naproti tomu díky jeho lpění na jedinci považovat za poněkud vyčnívajícího a 

originálního.  

 

 Pokud jde o otázku třetí, lze odpovědět, že to byl Kierkegaardův koncept jedince, co 

vedlo ke sporu s Grundtvigem.  

 

 Za čtvrté, spor se týkal koncepce společnosti, resp. národa a to tak, že Kierkegaard 

odmítá vše co jedince svazuje či zařazuje do obecnosti, zatímco u Grundtviga je tomu vice 

versa.  

 

 

 

 

 
111 Tuto spekulaci činí např. překladatel českého vydání Bázně a chvění.  
112 S výhradou a nesouhlasem, které byly zmíněny výše.  
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 Pokud jde o otázku pátou, lze říci, že smíření stanovisek Kierkegaarda a Grundtviga 

k problematice společnosti a národa by bylo velmi obtížné, ne-li nemožné. Pokud jde o 

inspiraci pro soudobou dobu, Kierkegaardův jedinec tu stojí jako protiklad každé totalitě, 

která se snaží ve jménu čehokoli svázat jedince, zatímco Grundtvigovo myšlení je protiváhou 

přílišného individualismu a upozorňuje na společenskou stránku lidské existence. 

Kierkegaardův nevypracovaný koncept společnosti, na který lze snad ale usuzovat, může být 

upozorněním na potřebu hlubší kvality mezilidských vztahů.  

 

 Šestou a poslední otázku lze zodpovědět tak, že za jistým Grundtvigovým 

nacionalismem můžeme vidět jeho životní zkušenost se zápasem Dánska s Německem. 

V případě Kierkegaarda je možno spekulovat, co z jeho života ho mohlo vést k vyhraněnému 

individualistickému stanovisku, ale jako korektnější k němu samotnému se mi zdá na tomto 

místě přiznat, že neznáme jeho nejhlubší pohnutky (i ve vztahu k Regině).   

 

 

XV. Stát 

 

1. Koncepce S. A. Kierkegaarda 

 

Kierkegaardovu koncepci státu bychom mohli považovat za konzervativní, resp. 

liberální.  

 

 Předně: Kierkegaard důsledně odděluje stát a církev. Stát je přitom, podle něho, 

institucí či organizací čistě a důsledně světskou a nemá a nesmí zasahovat do života církve. 

Stát a církev jsou dvě oddělené, dvě nezávislé a dvě bytostně jiné entity. Zatímco autentická 

církev je, podle Kierkegaarda, nějak (jak, to je u Kierkegaarda problematické) společenství 

lidí, kteří učinili skok víry a skutečně následují Krista (podle Kierkegaarda se mj. poznají 

utrpením), stát je organizace lidí či instituce, která nemá k náboženství žádný vztah, nemůže a 

nesmí zasahovat do náboženské sféry existence, má pouze světské funkce. Zasahování státu 

do náboženské sféry existence, podle Kierkegaarda, nejen že nevede k naplňování či 

napomáhání naplňování bytostného určení člověka (tedy, stát se křesťanem), ale naopak stát  
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může náboženství spíše ublížit: „Stát zalehne svou protekcí křesťanství, jako když panička 

svým tlustým tělem zalehne své dítě…“ 113  

 

 Kierkegaardova koncepce státu je do jisté míry minimalistická: Funkce státu jsou 

zásadně jen světské: ochrana majetku, tedy bránění a trestání zločinů proti majetku, v jistém 

smyslu tak i vnější obrana státu a zabezpečování veřejného pořádku. Stát je světskou institucí, 

která existuje v etické sféře existence a jen v této sféře je činný a jen v tomto rozsahu je 

zlepšitelný. Stát může zabraňovat páchání zločinů proti majetku, ale nemůže jedince učit 

ctnosti (ctnost je v Kierkegaardově pojetí nenaučitelná: není totiž záležitostí vědění, ale vůle).  

Horší možností než je takovýto model minimalistického státu by, podle Kierkegaarda, byl 

stát, který by se při svém vládnutí zaštiťoval nějakou abstraktní ideou (e.g. idea nějaké 

absolutní spravedlnosti, rovnosti, pokroku, etc. - jak nápadně to připomíná všechny totalitní 

režimy! ).  

 

 Z uvedeného už teď vysvítá, co Kierkegaarda rozpalovalo: Existence Dánské národní 

luteránské církve, jakožto církve státní a její propojenost se státem. Tento stav ve své vlastní 

zemi také tvrdě kritizoval a na stránkách svého časopisu Okamžik otevřeně vyzýval 

k oddělení církve od státu: „Osvoboďte pro všecko na světě křesťanství od státu..“114   

 

 Autentičtí křesťané se, podle Kierkegaarda, vyznačují mj. tím, že jsou apolitičtí, podle 

Kristových slov: „Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“115 Podle 

Kierkegaarda stát spadá do nižší sféry existence a tak jsou politické záležitosti pro existujícího 

jedince spíše rozptylováním při jeho snaze dosáhnout svého bytostného určení, tedy 

náboženského stádia existence, tedy spásy.  

 

 Pokud bychom se chtěli vyjádřit ke Kierkegaardově politické orientaci, setkáme se 

s pramenným problémem, neboť, na rozdíl od Grundtviga, se k politickým otázkám (vyjma 

otázek týkající se vztahu církve a státu) nevyjadřuje, chladným a klidným ho nechává vývoj 

v knížectvích Šlesvicko a Holštýnsko, bezprostředně nereaguje na politické evropské   

 
113 Kierkegaard, S.:Okamžik číslo 4,7. 7. 1855, in Kierkegaard, S.: Okamžik, trans. M. Krausová-Lesná, Kalich,  
      Praha 2005, p. 81  
114  Kierkegaard, S.: Okamžik číslo 4, 7. 7. 1855, in Kierkegaard, S.: Okamžik, trans. M. Krausová-Lesná,  
      Kalich, Praha 2005, p. 81  
115 Evangelium podle Matouše 22, 21 
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 „zemětřesení“ roku 1848, ani na vznikající komunistické hnutí (Komunistický manifest – 

1848 ). Mohli bychom asi říci, že Kierkegaardovy politické preference – pokud v případě jeho 

apolitické osobnosti  můžeme vůbec o nějakých politických preferencích hovořit -  byly spíše 

konzervativní, že byl spíše zastáncem monarchie, známa je a zmíněna výše byla jeho kritika 

demokracie.  Ač ve stejný rok, kdy vychází Komunistický manifest, Kierkegaard píše svůj 

Nácvik křesťanství, který je rozhodně protivníkem stanovisek Manifestu, nebyl si asi plně 

vědom hrozby tohoto hnutí.  

 

2. Koncepce N. F. S. Grundtviga 

 

Pro Grundtviga není stát něčím, co, jako u Kierkegaarda, je nějak subordinační  

ostatním modům existence. Pro Grundtviga je stát instituce, která má v životě jedince a 

společnosti plné oprávnění a je plnohodnotně integrována do národního života. Stát je 

národní, je tělesem, organizací, která integruje národní život – je institucí národa. Nejen že je 

takto připravena cesta pro „sebeurčení národů“, ale každý národní stát je tak i zosobněním 

Volkgeist, národního ducha a jako takový je stát vlastně i subjektem národních a světových 

dějin. 

  

 Jak už jsme poznali Grundtvigovu epistemologii, můžeme odhadnout, že pro 

Grundtviga je ctnost do určité míry naučitelná – a v tomto procesu učení může a má stát hrát 

roli. Nejen že stát může působit ve vzdělávacím procesu, kterému Grundtvig, narozdíl od 

Kierkegaarda, přisuzuje relevanci, ale dokonce i má prakticky a materiálně fungování 

vzdělávacích institucí zajišťovat. Takové vzdělávání má vést k účasti jedince na Volkgeist, 

tedy na duchu národa a na určitých národních ctnostech (v tomto směru dodnes Dánové občas 

považují „sociální stát“ za svůj vynález). Stát může tedy vychovávat nejen ke ctnosti, ale 

dokonce i k občanské ctnosti – může vychovávat dobré členy národa a dobré občany. Odtud 

také pramení Grundtvigova představa o tom, co by se na takových školách mělo vyučovat: 

národní dějiny, národní mytologie, národní zeměpis, národní literatura – a samozřejmě 

národní jazyk. A takové vzdělání by se mělo dostat pokud možno co nejširším vrstvám – 

hlavně pak rolníkům, kteří, podle Grundtviga, vykazovali stále ještě nejvíce „dánskosti“.  O 

jeho představě vzdělávání  více později. Zde také pramení Grundtvigova praktická spolupráce 

s králem při myšlence založení první folkehØjskole v SorØ. Ironií dějin ale je, že většina 

dánských folkehØjskole byla nakonec založena ze soukromé iniciativy – ač jsou dnes 

vydržovány státem.  
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 Grundtvigovy politické sympatie bychom snad mohli charakterizovat jako mírně 

konzervativní, s podporou národní monarchie.  

 

 Pro Grundtviga je stát však entitou, která je ve své podstatě reformovatelná a 

modernizovatelná. Proto je také možné, v jeho pojetí, přeměnit Dánsko z absolutistické 

monarchie, na monarchii konstituční, proto také Grundtvig přijímá post v ústavodárném  

shromáždění a později i v parlamentu a proto je také horlivým zastáncem reforem v podobě 

náboženské svobody. Ač Grundtvig neútočí na státní národní dánskou církev tak ostře jako 

Kierkegaard, který ji vlastně de facto odmítá, jako „maškarádu“116, Grundtvig neagituje pro 

odluku církve od státu, ale považuje státní církev za pouhou občanskou instituci, která, 

funguje-li správně, může „hostit“ skutečnou Kristovu církev. Z toho důvodu Grundtvig 

agituje pro náboženskou svobodu – ta má zajistit, aby stát nepřekračoval svoji pravomoc a  

nezasahoval do svědomí církve. Náboženská svoboda pro státní církev má, podle Grundtviga, 

zabezpečit svobodný a neomezený rozvoj a působení živého slova a ducha, Volkgeist je totiž i 

v národní církvi. Grundtvigovo pojetí svobody v této oblasti je tak velmi odlišné od 

Kierkegaardova – zatímco Kierkegaard požaduje v náboženské  oblasti naprosté osvobození 

jedince od státu, pro Grundtviga tato svoboda není pro jedince, ale pro svědomí národní 

církve, pro sbor, pro národ, ne pro rozvoj jedince, ale pro rozvoj Volkgeist.117    

 

3. Komparace 

 

Zatímco Kierkegaard považuje stát za součást „podřadné“ sféry existence a tudíž mu  

věnuje i menší pozornost a politické události jdou „mimo něj“, Grundtvig nemá ke státu 

takovýto přehlížející postoj, považuje stát za integrální a plnohodnotnou součást národního 

života. 

 

 Zatímco pro Kierkegaarda má stát jen velmi omezenou funkci, kterou více méně je jen 

ochrana majetku a veřejného pořádku, Grundtvig státu rozumí šířeji a podle něho může stát 

vykonávat více funkcí, mj. i vzdělávat lidi k tomu, aby byli dobrými členy národa a dobrými 

občany. Pro Kierkegaarda je taková vzdělávací funkce státu nepředstavitelná.  

 
116  Cf. Kierkegaard, S.: Okamžik, trans. M. Krausová-Lesná, Kalich, Praha 2005 
117 Neuman, S. E., Jr.: The Social Philosophies of SØren Kierkegaard and Nikolai Frederik Severin  

     Grundtvig, Ann Arhor, Michigan, U.S.A., 1970, pp. 132, 133 
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 Zatímco pro Kierkegaarda je stát ze své podstaty výrazněji nereformovatelný a 

nevylepšitelný, neboť je bytostně spojen se světskou existencí člověka (z níž lze jen udělat 

krok k vyššímu stádiu existence, které však nemá se státem nic společného), Grundtvig státu 

rozumí jako tělesu, které je reformovatelné a vylepšitelné – proto je Grundtvig také politicky 

aktivní a zasazuje se v různých legislativních sborech o různé zákony a prosazuje 

náboženskou svobodu. 

 

 Zatímco Kierkegaard je k politickým událostem lhostejný, protože, podle něho, 

jedince spíše vyrušují od naplňování jeho bytostného určení, pro Grundtviga je státní život a 

činnost integrální součástí životního snažení.  

 

 Zatímco Kierkegaard odmítá institucí národní státní církve, ba proti této státní církvi 

ostře útočí a považuje ji za „maškarádu“118, za organizaci, která nerepresentuje autentické 

křesťany a zatímco Kierkegaard rázně vystupuje pro odluku církve od státu (připomeňme si 

jeho výrok z Okamžiku:„Osvoboďte pro všecko na světě křesťanství od státu. Stát zalehne 

svou protekcí křesťanství, jako když panička svým tlustým tělem zalehne své dítě…“ 119), pro 

Grundtviga je státní národní církev institucí, která „hostí“ opravdovou Kristovu církev a  

jediné, co tato církev potřebuje, je zaručení svobody vyznání. Tato svoboda vyznání, za níž 

Grundtvig bojuje, ale není pro jedince, nýbrž pro to, aby mohl působit a v plnosti se uplatnit 

Volkgeist. Toto porozumění svobody je asi v této oblasti největším rozdílem v přístupu obou 

myslitelů – a to i přesto, že se nestalo předmětem explicitního Kierkegaardova výpadu proti 

Grundtvigovi.  

 

 Oba dánské myslitele je možno, pokud jde o jejich politické sympatie, označit za 

konzervativce s určitými sympatiemi k monarchii. 

  

4. Možnost smíření obou koncepcí 

 

Už kvůli Kierkegaardově nezájmu o politické dění  a o stát jako takový, není spor  

mezi ním a Grundtvigem v této oblasti tak ostrý  

 
118 Cf. Kierkegaard, S.: Okamžik, trans. M. Krausová-Lesná, Kalich, Praha 2005 
119 Kierkegaard, S.: Okamžik číslo 4, 7. 7. 1855, in Kierkegaard, S.: Okamžik, trans. M. Krausová-Lesná, Kalich,  
      Praha 2005, p. 81  
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 Oba myslitelé se však neshodují v pojetí svobody: zatímco Kierkegaard vyžaduje 

svobodu pro jedince, Grundtvigova svoboda je pro sbor, pro národní církev jakožto 

organizaci, pro rozvoj Volkgeist. To je samozřejmě moment, v němž se oba myslitelé výrazně 

neshodují.  

 

 Proti čemu však Kierkegaard útočil a kde se oba myslitelé zdají být nesmiřitelní je 

Grundtvigova politická angažovanost (Kierkegaard považoval křesťana za apolitickou osobu, 

protože, nakonec, v existenci o politiku vůbec nejde) a jeho představa, že lze něčeho 

zásadního dosáhnout politickými reformami či bojem za náboženskou svobodu.  

 

 Společnou platformou však jsou jejich konzervativní politické sympatie a 

monarchistická orientace. Pokud jde tedy o čistě právně-institucionální uspořádání státu, oba 

se shodují. V čem už se neshodují je míra, v jaké je stát relevantní pro existenci člověka a co 

vše je jeho funkcí. Kierkegaardovo minimalistické pojetí funkcí státu by se jistě dostalo do 

střetu s Grundtvigovým pohledem, v němž má stát zajišťovat vzdělání a dokonce i 

vychovávat k občanským a národním ctnostem.  

 

 Pokud jde o inspiraci pro současnou dobu, je zřejmé, že Kierkegaardova koncepce 

státu oslovuje spíše liberální konzervativce (v žádném případě ale ne nacionalistickou pravici 

– národovectví je něco, k čemu má Kierkegaard odpor!), zatímco Grundtvigovo širší pojetí 

státu s progresivistickým nádechem je potenciálním odrazovým můstkem pro národně 

orientované sociální strany (ne nadarmo se v Dánsku Grundtvigovým odkazem zaštituje 

kdejaká politická strana a ne náhodou člověk od Dánů občas slyší, že jsou to oni kdo za 

přispění grundtvigianistické tradice „vynalezli“ sociální stát).  

 

5. Vztáhnutí komparace k hypotézám a otázkám 

 

Shrňme uvedené vzhledem k výše formulovaným hypotézám:  

 

 Můžeme z části potvrdit, že mezi Kierkegaardem a Grundtvigem existuje spor pokud 

jde o koncepci státu. Tento spor však není tak velký a to už proto, že Kierkegaard sám státu, 

jakožto nižší sféře existence, nevěnuje velkou pozornost a proto také asi nepovažoval za nutné 

spor s Grundtvigem v této oblasti prohlubovat. Oba myslitelé se více liší v pojetí svobody: 

Kierkegaard vyžaduje svobodu pro jedince, Grundtvig pro Volkgeist.  
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Pokud jde o první hypotézu, lze spíše konstatovat, že Kierkegaardovo minimalistické 

pojetí státu je blízko liberálně konzervativní tradici politického myšlení, zatímco 

Grundtvigovo pojetí konvenuje spíše sociálně demokratické tradici v její skandinávské 

podobě (tedy ne ani tak s marxistickou ideologií jako spíše s tradicí demokratismu, přímé 

demokracie, lokálního korporativismu).  

 

 Druhou hypotézu lze potvrdit pokud jde o pojetí svobody: v Kierkegaardově pojetí je 

svoboda pro jedince, kdežto v Grundtvigově pojetí je pro abstraktnější Volkgeist. Kdyby byl 

býval Kierkegaard věnoval větší pozornost koncepci státu, jistě by došlo i k většímu sporu 

s Grundtvigem. Je to však Kierkegaardova politická netečnost, co asi způsobilo, že se v této 

oblasti oba myslitelé nedostali do většího konfliktu.  

 

 Třetí hypotézu lze potvrdit v tom smyslu, že společným rysem politické orientace 

obou myslitelů je jejich monarchistický konzervativismus. Odtud by mohl být veden pokus 

smířit oba myslitele a, hlavně v Kierkegaardově případě, představit si koncepci státu, která by 

byla kompromisem mezi oběma. Je ale otázkou do jaké míry by takový pokus musel 

ztroskotat vzhledem ke Kierkegaardovu lpění na primátu jedince a jeho neochotě jedince 

jakkoli omezit. Pokud jde o výzvu obou myslitelů pro současnost, Grundtvig stále pro 

dánskou politickou kulturu představuje jakýsi dánský archetyp, k němuž se různé politické 

strany odvolávají a stále je mu – otázkou je, zda a do jaké míry je to oprávněné – přisuzována 

určitá role při formování modelu severského demokratického a sociálního státu. Naproti tomu 

Kierkegaardovo veskrze negativní rozumění státu by mohlo být blízké a inspirativní pro 

liberální konzervativce a představuje opozici vůči každé totalitě.   

 

 Pokud jde o poslední hypotézu, lze se opět jen domnívat, že širší pojetí státu 

v Grundtvigově případě může mít souvislost s jeho větším i životním zájmem o osud 

dánského státu (boj o knížectví), s jeho politickou angažovaností  a vůbec s jeho větším 

společensko-politickým elánem. V případě Kierkegaarda možná existuje souvislost s jeho 

jakýmsi obecným nezájmem o vnější věci (formuluji dosti hrubě) a se skutečností, že krom 

čtyř cest do Berlína, pobytů v Gilleleje a cesty do Jutska téměř celý život neopustil Kodaň.  
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 Shrňme uvedené vzhledem k výše formulovaným otázkám:  

 

 Za prvé, ano, pokud jde o koncepci státu, spor mezi Kierkegaardem a Grundtvigem 

existuje, i když není tak ostrý. Nejhlubší spor se týká otázky, pro koho platí svoboda.  

 

 Za druhé, Kierkegaardova koncepce je spíše konzervativní, zatímco Grundtvigova 

koncepce je blíže jakési formě národního a sociálního demokratismu, snad severskému 

modelu demokratického sociálního státu – v tomto smyslu se také ke Grundtvigovi hlásí sami 

někteří Dánové i některé politické strany.  

 

 Za třetí, Kierkegaardův nezájem o problematiku státu je dán tím, že stát považoval za 

světskou záležitost, tedy za nižší sféru existence, která jedince spíše vyrušuje od naplnění jeho 

bytostného určení. Možná proto Kierkegaard svůj spor s Grundtvigem v této oblasti explicite 

neartikulovat a nevyhrotil. Nekompatibilita teorií svobody vyznání obou myslitelů pramení 

z Kierkegaardova pojetí jedince – svoboda je tu pro jedince a nemůže tomu být jinak.  

 

 Za čtvrté, spor se týká hlavně pojetí svobody vyznání a vztahu mezi státem a církví. 

Kierkegaard je jednoznačným zastáncem odluky církve od státu, kdežto Grundtvig takový 

krok nepovažuje za nutný. Zatímco Kierkegaard vyžaduje svobodu výhradně pro jedince, 

Grundtvig pro nad-jedinečný Volkgeist. Rozdíl však také mezi těmito mysliteli je v tom, že 

zatímco Grundtvig považuje politiku a stát za sféru existence, která je hodna pozornosti a 

činnosti, Kierkegaarda politika a otázka státu nechávají chladným – podle něho jde v lidské 

existenci o něco zcela jiného a politika spíše odvádí jedince od skutečných problémů.  

 

 Za páté, pohled obou na stát lze smířit do té míry, že politické sympatie obou 

myslitelů lze charakterizovat jako konzervativní a monarchistické. Nelze je však, jsem 

přesvědčen, smířit pokud jde o pojetí svobody. O určitou míru smíření bychom se možná 

mohli snažit pokud jde o formulování konkrétních funkcí státu. Zatímco Kierkegaardova 

koncepce je alternativou a výzvou pro rozbujelé státní aparáty, které se snaží ovládat životy 

jedinců od narození až do smrti, Grundtvigova koncepce je protiváhou pro příliš liberální 

koncepce státu.  

 

 Pokud jde o otázku šestou, zde lze uvést agilní politický zájem o všechno politické 

dění v případě Grundtviga a apatičnost v případě Kierkegaarda. 
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XVI. Vzdělávání 

 

1. Koncepce S. A. Kierkegaarda 

 

Kierkegaardova koncepce vzdělávání je dosti netradiční, resp. jeho teorie vzdělávání  

je povícero negativní.  

 

 Z toho, jak byl výše nastíněn jeho koncept existujícího jedince a jeho epistemologie 

není těžké odhadnout, že Kierkegaard nebude mít příliš pochopení pro klasickou představu 

vzdělávání, resp. vyučování.  

 

 Kardinální otázkou tu je: Jak lze vyučovat Abrahámově zkušenosti? Problémem tu je 

už vyložená potíž s jazykem, který odkazuje k obecnosti a „objektivitě“, zatímco jedinec žije 

svoji existenci subjektivně. Klasická komunikace a klasické vyučování tedy není možné. Ba 

co více: Úzkosti, zoufalství a víře vyučovat nelze.  

 

 V Kierkegaardově koncepci není pro existenci jedince a naplnění jeho bytostného 

určení relevantní ani znalost dějin, ani znalost soudobého dění (politických a jiných reálií), 

objektivní fakta přírodních věd sice jako objektivní existují, ale s tím, jak se jako pravda mají 

k existenci jedince, to je problematické: Jsou ještě vůbec pravdou v subjektivním a 

existenciálním slova smyslu? Objektivní fakta vědy jsou tak sice naučitelná, ale: Jaký vztah 

mají k existenci jedince? Jak relevantní je takové vzdělání vzhledem k jedinečnosti jedincovy 

existenci a k jeho snaze naplnit své bytostné určení?  

 

 Zdá se, že jedinou skutečně nezbytnou znalostí pro jedincovu existenci a jeho snahu 

dostát svému bytostnému určení ( a vzpomeňme: tím je vrátit se k síle, která člověka určila, 

překonat zoufalství, dis-pair,nemoc k smrti, a navrátit se k Bohu) je znalost Krista. Vše ostatní 

je vůči jedinečné existenci jedince buď lhostejné a nebo je to nenaučitelné v subjektivním 

smyslu, tedy nepřenositelné prostřednictvím jazyka, který odkazuje k obecnému.  

 

 Jedinou formou vyučování, které ale v klasickém slova smyslu vyučováním není, je 

pro Kierkegaarda být učitelem ve smyslu být vzorem, takovým vzorem je Kristus a 

apoštolové: „Kristus tu je v obyčejnějším významu učitelem, učitelem úcty k Bohu a učitelem 

niternosti, jenž svou původností…poukazuje k niternosti jako opaku vší prázdné vnějškovosti: 
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je učitelem, který proměňuje vnějškovost na niternost.“ 120  Klasické vyučování, které stojí na 

jazyku, odkazuje k abstraktnosti a obecnosti, se nikdy tak nemůže, podle Kierkegaarda, 

dotknout nejbytostnějších problémů existujícího jedince. Autentické vyučování pak, 

v Kierkegaardově pojetí, znamená být učitelem, který odkazuje k niternosti, být autentickým 

vzorem takové niternosti, vášně a víry. Takové vyučování ale nemůže komunikovat jazykem 

odkazujícím k obecnosti, nýbrž jen nepřímou komunikací: ironií, maieutikou, existencí 

v modu skutečného vzoru. Takovým vzorem učitele, a vlastně i Kierkegaardovi je – vedle 

Krista - Sokrates, který lidi ironií učí že jediné co vědí, je, že nic nevědí. Pro Kierkegaarda je 

tak Sokrates učitelem negativnosti, který připravuje cestu učiteli positivity – Kristu.  

 

 A pokud jde o toho, kdo je vyučován, tedy učedníka, ten může učení (které není 

„objektivitou“! – Kristus tak podle Kierkegaarda přišel kázat subjektivitu121) přijímat jen 

prostřednictvím toho, že sám zproblematizuje svoji vlastní pozici nejvyšší mírou (uvědomí si, 

že nic neví) a že, v náboženském stádiu existence, bude následovníkem. Problém vyučování 

není pro Kierkegaarda řešitelný zprostředkováváním jazykem, pochopením a rozumovými 

spekulacemi, ale plností a hloubkou existování.122 Myšlení a bytí není totéž – rozumové 

pochopení jakéhokoli problému znamená jen jeho uchopení v modu inertního rozumu, ale 

neznamená ještě zvládnutí problému, to je možné jen plným připuštěním si problému 

privatissime, jeho vztažení ke své vlastní existenci a problém není řešitelný jen spekulativním 

rozumem, ale jeho prožitím, tedy existencí.  

 

 Tyto problematické Kierkegaardovy představy ale také znamenají, že vzdělání v jeho 

pojetí nemůže být ani národní, ani ideologické a ani organizované, natož pak organizované 

státem – je plně v kompetenci každého jedince a jen na každém jedinci je, jakými problémy 

naplní vlastní existenci, jak je bude prožívat a jak je bude prostřednictvím své existence řešit.  

 

 

 
120 Kierkegaard, S.: Nácvik křesťanství, trans. M. Mikulová Thulstrupová, Brno 2002, p. 57 
121 Cf. Ibid. 
122 Připomeňme si na tomto místě, co si mladý Kierkegaard poznamenal do deníku: „„Co mně vlastně chybí, je  
     to, aby se mi ujasnilo, co mám dělat, ne to, co mám poznat…Jde mi o to, abych porozuměl svému určení….jde  
     o to nalézt pravdu, která by byla pravdou pro mne, nalézt tu ideu, pro niž bych chtěl žít i umřít. Co by mi  
     pomohlo, kdybych vypátral tak zvanou objektivní pravdu….?“  (Cf. Kierkegaardovy deníky, převzato  
     z Kierkegaard, S.: Tři páteční pozvání k Večeři Páně, trans. R. Novotný,  Kalich, Praha 2000, p. 6)  
     Kierkegaardovi nejde tedy o poznání per se, ale o bytí, o porozumění svému vlastnímu bytí.  
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 Tento přístup ke vzdělání Kierkegaarda pochopitelně poněkud vedl nejen k odporu 

k racionálnímu spekulativnímu idealismu, ale i k odporu vůči intelektualismu a akademismu. 

Není divu, že se po obhájení své diplomové práce na universitu už nikdy nevrátil, nikdy 

nevyučoval, klasických kázání provedl jen několik málo a jeho texty jsou psány formou, která 

je většinou daleka vědeckému či filosofickému jazyku, plus – ve svých textech se obrací a 

oslovuje vždy jedince. Výše zmíněné samotného Kierkegaarda také vedlo k osobní obavě, že 

se jeho pozůstalost dostane do rukou docentů a ty tomu budou „zas jen vyučovat“. Jeho 

stanovisko totiž je, že problémům, které ve svém myšlení řeší nelze vyučovat, lze je s ním 

pouze spoluprožívat – jedině takto má smysl jeho díla číst: vyučování v klasickém slova 

smyslu je nepochopení v bytostném slova smyslu.  Jinými a vulgárnějšími slovy: Více o 

problémech existence ví ten, který si zoufá, než vystudovaný psycholog a více o mezilidských 

vztazích ví Johanes či Taťána než sociolog. Příznačné je, že sám Kierkegaard analyzoval a 

věnoval větší pozornost románům, divadelním hrám a operám a – skutečnému žitému životu, 

než současné vědecké literatuře.   

 

2. Koncepce N. F. S. Grundtviga 123  

 

Oproti Kierkegaardovi je Grundtvigova teorie vzdělávání positivnější a v jistém slova  

smyslu i propracovanější. Grundtvig sám k teorii vzdělávání publikoval několik textů a 

dokonce byl i činný při pokusu založit folkehØjskole v SorØ. (vide kapitolu VIII.) 

 

 Pravda byla, podle Grundtviga, Bohem zjevena, je objektivní záležitostí, v dějinách 

existovaly chvíle, kdy se věčnost dotkla časnosti – úkolem člověka je tuto pravdu nalézt, 

porozumět jí a předávat ji. Jelikož jsou dějiny Božím dílem a na světových dějinách se 

specifiky podílí každý národ, a jelikož specifické chvíle, kdy se věčnost dotkla časnosti, jsou 

dnes obsaženy v dějinné tradici, jsou to právě dějiny, přes něž, jak už bylo řečeno, jednotlivec 

rozumí realitě. Realitu ale nezprostředkovávají jen dějiny, ale i živé slovo v němž je obsažen 

Volkgeist – tedy národní jazyk. Chce-li tedy člověk poznat realitu, musí zvládnout živé slovo 

národního jazyka a porozumět realitě a pravdě skrze studium dějin.  

 
123 Neuman, S. E., Jr.: The Social Philosophies of SØren Kierkegaard and Nikolai Frederik Severin  

    Grundtvig, Ann Arhor, Michigan, U.S.A., 1970, pp. 143 - 155;  Čížková, L.: Learning for European Co- 

     Citizenship – Danish Contribution to the Educational Aspect of Post-National Identity Formation in Europe,  

      FSV UK, Praha 2004 
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 Tato nastíněná epistemologie bude určovat i Grundtvigovu představu o vzdělání. 

Pravda byla zjevena, je objektivní a musí být nalezena, porozuměna a předávána. Vzdělávání 

má tedy pro Grundtviga klíčovou úlohu. A toto vzdělávání, vzdělávací proces, je 

společenskou záležitostí (vzpomeňme, člověk je podle Grundtviga především společenskou 

bytostí) – tak to také může být stát, kdo může organizovat a zajišťovat vzdělání. Co je však 

účelem vzdělání? Účelem není jen poznat objektivní a zjevenou pravdu, která se poznává 

prostřednictvím porozumění dějinám a svému místu v dějinné a národní realitě, ale účelem je 

také pěstování ctností, a to ctností jak národních tak i občanských. Grundtvigova 

epistemologie říkala: Nejdříve člověk (jakožto člen národa a společnosti) a pak křesťan.  

 

Z předešlého je už teď patrné na co bude Grundvigovo vzdělávání zaměřené: zvládnutí 

živého slova národního jazyka, národní mythologie, národní zeměpis, národní a světové 

interpretativní dějiny, cvičení se v národních a občanských ctnostech. Tato představa curricula 

odpovídá době, kdy Dánsko v Grundtvigově době prochází demokratizací a modernizací, 

zároveň se proti-německy formuje dánská identita. Ovšem modernizace a demokratizace 

společnosti si vyžaduje i zapojení nejširších vrstev do vzdělávacího procesu, tzn. především 

rolníků – a to znamená, že v osnovách mají být i praktické předměty a zpěv.    

 

 A tak se rodí myšlenka folkehØjskole, jakýchsi vyšších lidových škol, kde se mladí 

lidé nejširších vrstev budou učit národní jazyk, národní literaturu a mythologii, národní a 

světové dějiny, zeměpis a spoustu jiných a i praktických předmětů. A to vše se střídá 

s přestávkami naplněnými zpěvem. A aby byl zachován ideál společenství – na škole mladí 

lidé i bydlí a stravují se. A do té doby revoluční ustanovení – učí se ne z knih, ale žáci od sebe 

navzájem, neexistuje instituce učitele či přednášejícího, žáci se spíše učí procesem řešení 

problému a kooperace a neexistuje zkoušení a klasifikace. Škola je lidová, čerpá z tradic a 

zvyklostí Folk, lidu. Takovouto představu školy nazýval Grundtvig „škola pro život“. Staré 

školy, v nichž se memorovalo a učilo se z „mrtvých knih“ ,  místo národního jazyka se učili 

latina a řečtina a kde fungovaly zkoušky a klasifikace považoval Grundtvig za „školy pro 

smrt“.  

 

 Je zřejmé, že folekehØjskole se zrodily jakožto relativně revoluční instituce právě 

v době, kdy se vedl zápas o dánskou národní identitu a kdy bylo třeba vzdělat 

v nejzákladnějších věcech co nejširší řady obyvatel – dánské vyšší lidové školy sloužily 

oběma účelům. Velmi brzy se však rozšířily mimo hranice vlastního království, staly se 
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vzdělávací institucí veskrze skandinávskou, později rozšířily do německy hovořících zemí, 

Evropy a ve druhé polovině 20. století do celého světa. Dnes dánské folkehØjskole stále 

fungují, je jich něco přes sto, jsou z velké části dotovány státem (i přes to žáci platí určité 

školné) a jejich curriculum je velmi různorodé – od škol ekonomických, uměleckých, 

designérských až po školy církevní. Po roce 1989  a s postupující a prohlubující se evropskou 

integrací  a zároveň snižující se finanční podporou ze strany dánské vlády se tyto vyšší lidové 

školy dostávají do určité krize – každý rok je jich několik rušeno a některé se začínají 

orientovat buď na větší specializaci či na otevření se občanům z EU, z celé Evropy či i 

z neevropských zemí. Pokud jde o literaturu k tématu dánských vyšších lidových škol, 

literatura je velmi hojná ve všech skandinávských jazycích a základní informativní materiály 

jsou dostupné i v němčině a angličtině.   

 

3. Komparace 

 

Jak je vidět, rozdílnost koncepcí vzdělávání, resp. rozumění tomu, co to vlastně je, je 

dáno závažnými rozdílnostmi, pokud jde o pojetí pravdy a epistemologii obou myslitelů. 

Rozdílnost je také v tom, do jaké míry se teorií vzdělávání oba myslitelé zaobírají – zatímco 

Grundtvig věnuje teorii vzdělávání několik svých děl, Kierkegaarda nechává tato oblast 

chladným.  

 

Zatímco pro Kierkegaarda je závažným problémem to, zda a pokud vůbec ano, tak do 

jaké míry, je možné, aby jazyk, který odkazuje k obecnosti a je značně abstraktní, byl schopen 

vyjadřovat jedinečné, pro Grundtviga toto není takovým problémem, aby odmítl vybudovat 

vlastní teorii vzdělávání.  

 

Zatímco Kierkegaard považuje pravdu za subjektivní a tvrdí, že k realitě má existující 

jedinec přístup jen prostřednictvím své subjektivní existence a tudíž klasické vyučování 

založení na „objektivním“ jazyce jen „plave po povrchu“ či se existence vůbec nedotýká, 

Grundtvigova pravda je objektivní, je třeba jí nalézt, porozumět a předávat. Zatímco 

v Kierkegaardově pojetí je jakékoli klasické vzdělávání vlastně nemožné a nebo možné je, ale 

nedotýká se existence, pak pro Grundtviga je vzdělávání jedním z hlavních cest k tomu, aby 

člověk mohl být dobrým členem národa, dobrým občanem a tak i dojít svého bytostného 

určení.  
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Zatímco pro Grundtviga je možné, aby vzdělávání učilo i ctnostem a tak vedlo 

k naplnění bytostného určení člověka, zatímco Grundtvigův pohled na vzdělání je v jistém 

slova smyslu progresivistický, pro Kierkegaarda je něco takového vyloučeno – ctnost je 

nenaučitelná, neb není záležitostí vědění, ale vůle a k dosažení bytostného určení je člověku 

nutné znát jen jedno, Krista a jeho příklad.  

 

Zatímco Kierkegaarda nechává chladným celá Grundtvigova teorie vzdělávání se 

svými praktickými důsledky ve směru otázek jak má výuka vypadat, jak má být škola 

organizována, etc., Grundtvig této teorii a nejen teorii věnuje značnou snahu.  

 

Zdá se mi, že mezi oběma Kodaňany došlo k jakémusi dvojitému neporozumění: 

Zatímco Kierkegaarda nechává Grundtvigova teorie vzdělávání chladnou a ani proti ní 

neútočí (ač nějak jde proti jeho rozumění pravdě) pro to, že „objektivní“ vzdělávání založené 

na jazyce nepovažuje za důležité, Grundtvig na druhou stranu v této oblasti žádný útok 

Kierkegaardovi neopětuje, neboť vlastně ani pořádně neví, co se Kierkegaard snaží říci a o co 

mu jde (v čemž ostatně není výjimkou – Kierkegaardovi v jeho době nerozuměl snad nikdo).   

 

4. Možnost smíření obou koncepcí 

 

Pokud jde o možnost smíření koncepcí , situace je velmi problematická. Zdá se mi, že  

se oba myslitelé navzájem jaksi míjejí. Každý mluví o něčem jiném a nezdá se, že by si 

navzájem rozuměli.  

 

Navíc, Kierkegaard by asi nesouhlasil s tím, že jakákoli ctnost je naučitelná – ctnost je  

pro něho věcí ne znalosti a poznání, ale vůle (člověk démonický může páchat zlé i přes to, že 

ví, že to je zlé a právě proto to dělá, aby si tak udržoval svoji identitu). Krom toho, podle 

Kierkegaarda potřebuje člověk jen jednu znalost k tomu, aby dosáhl svého bytostného určení, 

tedy spásy – znalost Krista, vše ostatní je pak už věcí jeho rozhodnutí, jeho vůle, tedy toho, 

zda se pohorší či uvěří. Pohoršení ani skok víry nemají nic co do činění s věděním 

v klasickém, resp. objektivním slova smyslu.124   

 

 

 
124 Pro pohoršení a skok víry cf. Kierkegaardovy knihy Nemoc k smrti a Nácvik křesťanství.  
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 Krom toho se oba myslitelé rozcházejí i v tom, zda oblast vzdělání je či má být 

předmětem jejich zájmu. Za situace, kdy Grundtvig napíná své síly, aby vytvořil koncepci 

„školy pro život“ a kdy zároveň Kierkegaard tuto jeho snahu ignoruje a místo toho ve svých 

posledních textech kritizuje tzv. „křesťanské vzdělávání“ jako neautentické125, je těžké hovořit 

o nějakém smíření teorií vzdělání těchto dvou myslitelů. U Kierkegaarda je tu znovu 

fundamentální otázka: Jakou teorii vzdělávání, pokud vůbec nějakou, lze vystavit na 

Abrahámově zkušenosti?! Jakou teorii vzdělávání lze vystavit na Kierkegaardově povzdechu, 

že jeho spisy se dostanou docentům, kteří tomu budou „zase jen vyučovat“?! A k tomu si ještě 

uvědomme, že Grundtvig možná ani pořádně nevěděl, o čem Kierkegaard vlastně mluví – 

jako ostatně většina tehdejších jeho spoluobčanů v Kodani!  

  

5. Vztáhnutí komparace k hypotézám a otázkám 

 

Shrňme zjištěné vzhledem k výše formulovaným hypotézám:  

 

Za prvé, hypotéza, že mezi Kierkegaardem a Grundtvigem existuje spor se v tomto  

tématickém okruhu potvrdila a to až tak dalece, že bylo zjištěno, že se oba myslitelé neshodují 

ani v otázce relevance vzdělání pro existenci a toho, co je či co by mělo být předmětem 

vzdělání – a z tohoto nesouladu pramení i skutečnost, že zatímco Grundtvig věnoval velkou 

část své činnosti právě problematice teorie vzdělání, v případě Kierkegaarda je tato 

problematika marginální. 

 

 Kierkegaardova skepse ke vzdělání, resp. jeho skepse ke schopnosti vzdělávacího 

procesu předávat pro existenci relevantní zkušenosti není v křesťanské tradici zcela nová. 

Podobným anti-intelektualismem se vyznačovali nejen první křesťané, ale i někteří 

představitelé evropské reformace, skeptický vůči části dosavadní vzdělanecké tradice (ale 

neodmítá ji) je např. i Augustinus. Grundtvigova progresivistická představa vzdělání, které je 

nástrojem a prostředkem demokratizace a osvícení rolnické populace a také prostředkem tzv. 

nation-building-procesu není ničím novým – nápadně je podobná osvícenské víře v pokrok 

prostřednictvím zprostředkování vzdělání masám a Grundtvigův národní program pro jeho 

„školy pro život“ není netypický v tehdejší národně probuzené Evropě. Kierkegaardův 

skeptický postoj ke schopnosti vzdělání přispět k reformaci či nápravě společnosti pramení  

 
125 Cf. Kierkegaard, S.: , S.: Okamžik, trans. M. Krausová-Lesná, Praha 2005  
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z toho důvodu, že klasické vzdělání, tedy transmise poznatků, se děje ve světské sféře 

existence, která je podstatně nereformovatelná a lze tuto jeho skepsi také chápat jako pasivní 

odmítání osvícenské a idealistické myšlenky pokroku (taktéž, když Kierkegaard odmítá 

myšlenku zásadní reformovatelnosti státu).  

 

 Pokud jde o hypotézu druhou, ač v oblasti teorie vzdělávání mezi Kierkegaardem a 

Grundtvigem nedošlo ke sporu explicite, je v jejich koncepcích přítomen a je ze strany 

Kierkegaarda, myslím, nevyhnutelný vzhledem k tomu, jak Kierkegaard definuje pravdu a jak 

rozumí jedinci. Těžko lze prostě předávat subjektivní pravdu prostřednictvím „objektivního“ 

jazyka, nota bene jedinečné existenciální zkušenosti prostřednictvím abstraktního a obecného 

systému nějaké teorie vzdělávání. Kierkegaardovu skepsi tu lze vyjádřit už zmíněnou 

otázkou: Cožpak lze Abrahámově zkušenosti vyučovat?! Dalším problémem by pak byl krok, 

že každé klasické vyučování znamená předkládání v jazyce zobecnělých a abstrahovaných (a 

navíc systematizovaných!)  informací či zkušeností, kdy se očekávání, že je recipient takto 

přijme a bude z nich případně i examinován – to je však určitá forma totality, která a priori 

nerespektuje jedinečnost druhého (stejně tak E. Lévinas?).  Kierkegaardovou alternativou jsou 

spíše Kristova slova: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já 

vám dám odpočinutí.“126, kdy zvoucí dává všanc celou svoji subjektivitu a za pozvání ručí 

celou svojí existencí – tak také Kristus nepřináší žádné učení, ale káže subjektivitu. Kristův 

příklad je ale, jak už bylo řečeno, Paradox („Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste 

obtíženi břemeny a já vám dám odpočinutí.“  -  a jediné, co ty, kdo Krista jako svůj vzor 

následují, potká, je utrpení a rozumě a lidsky vzato, ten, kdo zve, spíše sám potřebuje, aby mu 

bylo pomoženo, neb nemá „kde by hlavu složil“; Kristus je v jistém pohledu protimluv!127). 

Stejně tak jsou  takovými učiteli-vzory a zvoucími apoštolové a Sokrates: nepředkládají 

objektivní učení, ale zvou do určitého poznání (v Sokratově příkladě poznání negativní – vím, 

že nic nevím, v případě apoštolů pozvání positivní) a dávají poznat prostřednictvím ironie, 

maieutiky a učením v modu příkladu.  

 

 Pokud jde o hypotézu třetí, její platnost se spíše nepotvrdila: Postoj Kierkegaarda a 

Grundtviga ke vzdělání je vzhledem ke vzájemné hluboké rozdílnosti i vzhledem k tomu, že 

se zdá, že jeden druhého nechápali, velmi těžké smířit. Pokud jde o inspiraci dnešku,  

 
126 Evangelium podle Matouše 11,28 
127 Pro uvedené cf. začátek Kierkegaardova Nácviku křesťanství.  
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Grundtvigovy edukativní teorie a názory došly realizace v mnoha vyšších lidových školách 

v celé Evropě. Na proti tomu Kierkegaardovo stanovisko působí jako zchlazení různých 

idealistických a sociálně-byrokratických vizí pokroku prostřednictvím vzdělání. Kierkegaard 

také upozorňuje na určité možné meze v oblasti jazykové komunikace a relevance vědeckých 

poznatků pro existujícího člověka (tato problematika se, myslím,  otevírá až století po 

Kierkegaardově smrti, kdy druhá světová válka a Holocaust zasadí smrtelnou ránu idealistické 

vizi, že vědecko-technologický pokrok je spásnou silou lidstva – oproti předpokladům 

osvícenců a idealistů, Holocaust je spáchán právě jedním z nejvzdělanějších národů!- je to 

určitý konec „spásné“ role vzdělání možná i u E. Lévinase, proto musí po Holocaustu 

předcházet etika před noetikou128).  

 

 Čtvrtou hypotézu lze odpovědět v tom smyslu, že Kierkegaard své filosofické 

stanovisko naplnil skutečností svého života v tom směru, že celý život odmítal být 

„universitním filosofem“ (sám dokonce odmítal být označován „filosofem“) a že jeho obavou 

před smrtí bylo, že jeho dílo padne do rukou docentům, kteří tomu „budou zas jen vyučovat“.  

V Grundtvigově případě můžeme za jeho teorií vzdělání vidět jeho politickou angažovanost i 

v ústavním a demokratizačním hnutí a  jeho celoživotní důraz na hledání a udržování 

„dánskosti“.  

 

Shrňme zjištěné vzhledem k výše formulovaným otázkám: 

 

Za prvé, ano, v oblasti teorie vzdělání mezi Kierkegaardem a Grundtvigem spor  

existuje.   

 

 Za druhé, Kierkegaarda s jeho skeptickým postojem vůči možnostem vzdělávání je 

možno zařadit po bok stejně laděnému počátku křesťanství, některým anti-intelektualistickým 

tendencím v době reformace a lze ho snad chápat i jako jednoho z prvních, který upozorňuje 

na epistemologické meze každé teorie vzdělávání a i jako toho, kdo upozorňuje na 

problematičnost myšlenky vědeckého pokroku. Naproti tomu Grundtvig se svou 

progresivistickou vizí, pokud jde o vzdělání a vzdělávání mas, je ne nepodobný podobným 

názorům sdíleným osvícenci, idealisty a později i různými demokratickými, emancipačními a 

sociálně-utopickými hnutími.  
 

128 Rozumím-li některým momentům z Lévinasovy knihy Totalita a nekonečno správně.  
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 Za třetí, Kierkegaard se sice s Grundtvigem nedostal do explicitního sporu pokud jde o 

teorii vzdělání, ale jeho skepse vůči vzdělání a jeho upozorňování na meze verbální 

komunikace a relevance vzdělání pro existenci člověka pramení z jeho chápání pravdy jako 

pravdy subjektivní a existenciální a z jeho vymezení jedince.  

 

 Za čtvrté, spor se týkal předmětu, který má být v rámci vzdělávacího procesu 

předáván, vůbec možnosti v rámci vzdělávacího procesu předávat nejdůležitější zkušenosti a 

pak vlastní relevance vzdělávacího procesu pro jedinečně existujícího jedince.  

 

 Za páté, vzhledem k tomu, že se oba myslitelé míjejí už v hodnocení relevance 

vzdělání jako takového a že se zdá, že si navzájem nerozumějí, zdá se mi, že smíření 

stanovisek obou myslitelů by bylo velmi obtížní, ne-li nemožné. Pokud jde o inspiraci pro 

dnešek, Grundtvig přispěl Evropě a celému světu svými konkrétními návody pokud jde o 

teorii vzdělávání a dále institucí vyšší lidové školy. Naproti tomu, Kierkegaard upozornil na 

epistemologické meze jakékoli teorie a metody vzdělávání, naboural osvícenskou a 

idealistickou víru v pokrok prostřednictvím poznání a vzdělání a snad jako první nastolil 

otázku relevance vědeckých poznatků (které jsou pak i předávány vzdělávacím procesem) pro 

existujícího jedince (potažmo pro celé lidstvo, ale takový pojem by Kierkegaard nepoužil, neb 

„lidstvo“ už je nad-osobní abstrakcí). Jako jeden z prvních Kierkegaard upozorňuje na to, že 

odpovědnost a kvalita jednání nejsou dost často a do značné míry vůbec přímo úměrné 

poznání či  míře vzdělání a že souvislost mezi vědeckým poznáním a blahem je přinejmenším 

problematická – problémy, které se v bestiální a tragické plnosti ukážou ve skutečnosti o 

století později v nacistickém Norimberku, v Osvětimi, Treblince, Dachau, Terezíně, 

v Hirošimě,  bolševických gulazích na Sibiři či při hladomoru na Ukrajině nebo stalinských 

přesunech pobaltského obyvatelstva. 

 

 A za šesté, souvislost filosofických stanovisek pokud jde o problematiku teorie 

vzdělání  a osobními životy obou myslitelů a tehdejší dobou do určité míry možná lze 

konstatovat. V Dánsku v Grundtvigově době bylo potřeba zpřístupnit základní vzdělání co 

nejširším vrstvám obyvatelstva, zároveň probíhal boj o národní vymezení obyvatelstva 

v knížectvích Šlesvicko a Holštýnsko a ve stejné době se království měnilo z absolutistické 

monarchie na monarchii konstituční – a na tomto všem se Grundtvig nějakou měrou a 

nějakým způsobem podílel. U Kierkegaarda můžeme vidět souvislost s jeho životem spíše 

jakousi a posteriorní: Celý život měl jakýsi despekt k akademickému prostředí, nestal se ani 
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profesionálním duchovním a několikrát se jedovatě vyjádřil, že autentickému křesťanství 

škodí dva druhy lidí: profesionální duchovní a profesionální docenti.    

 

XVII. Víra 

 

1. Koncepce S. A. Kierkegaarda 

 

Mnohé momenty k tématu víry, pokud jde o Kierkegaardovu koncepci, byly už  

nastíněny na různých místech v předcházejícím textu. Shrňme si však a uveďme možná další 

myšlenky.  

 

 To, jak Kierkegaard nahlíží na víru lze vysledovat, kromě jiných jeho textů, ze tří 

knih: Bázeň a chvění, Nemoc k smrti a Nácvik křesťanství.  

 

 Kierkegaardovy jsou předobrazem víry na jedné straně starozákonní Abrahám, který 

jde obětovat Izáka a na druhé straně apoštolové a první křesťané Nového zákona.  

 

 Abrahámova situace byla už nastíněna výše. Abrahámovi byl Hospodinem zaslíben 

syn, který se Sáře i přes pokročilý věk skutečně narodí. Hospodin pak ale po Abrahámovi 

žádá, aby tohoto svého jediného syna, kteréhož Hospodin zaslíbil a v němž je zaslíbení 

Izraele, obětoval. Abrahámova situace je absurdní: Je nelogické, že Hospodin najednou chce 

obětovat toho syna, v něhož Abrahám dlouhou dobu doufal, který mu byl nakonec 

Hospodinem zaslíben a v němž je budoucnost Židů. Absurdní je situace o to více, že Abrahám 

se nemůže spolehnout na nic jiného, než na Hospodinův hlas a nemůže svým druhům své 

jednání vysvětlit, dokonce ani Izákovi samotnému – je bytostně strašlivě osamocen. 

Objektivně vzato je to, co dělá pokusem o vraždu, resp. nedokonanou vraždou. A přitom 

Hospodin žádá tuto oběť, jako důkaz Abrahámovi víry. Abrahám spolu s Izákem vystupuje na 

horu, bytostně osamocen a svírán nejistotou - to, co prožívá je „bázeň a chvění“. V okamžiku, 

kdy Izáka sváže a tasí nůž, Hospodin Abraháma zadrží a jako oběť přivede obětní zvíře: 

Abrahám nábožensky suspendoval etiku, vzdal se všeho,  i přes objektivní absurdnost 

prokázal víru v Hospodina a v jednom okamžiku získává vše zpátky, vlastně získává více, 

neboť Izák dospěl a Abrahám se stal otcem víry.129 

 

129 Cf. starozákonní text a Kierkegaardův spis Bázeň a chvění.  
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 Situace apoštolů byla výše také trochu nastíněna. Kristus jakožto Bohočlověk je, podle 

Kierkegaarda, Paradox: Je absurdní (tedy proti rozumu, racionálně a logicky nesmiřitelné), 

aby věčné vkročilo v časnost, aby se dokonalý Bůh narodil jako nedokonalý člověk, aby se 

krásné zrodilo ve špíně, aby všemocný Bůh kráčel po Zemi jako poplivaný, bitý a urážený 

člověk, aby se Pravda nechala přibít na kříž a zabít, aby se nejvyšší snížil ke styku 

s prostitutkami, etc. – a aby tento, který sám nemá „kde by hlavu složil“ zval všechny 

 následování slovy: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já 

vám dám odpočinutí. “ a pak jim nabídl, z pohledu světa, pouze a jen utrpení. Kristus je 

protimluv.  Kristus jako Paradox pak člověka staví před disjunktivní možnost: člověk se buď 

pohorší a nebo uvěří. Co je to však uvěřit? Částečně jsme předestřeli už výše a částečně na to 

odpovídá i Abrahámova situace. Existuje-li jedinec už v etickém stádiu existence, připouští si 

své viny, uvědomuje si svoji bytostnou provinilost a zároveň si uvědomuje svoji smrtelnost a 

jako možnost (ale jen jako možnost!) vidí i věčnost. Vášnivý zájem o vlastní bytí před 

existujícího jedince staví otázky typu: Co je mým (právě mým!) bytostným určením? Co mám 

činit? Jak mohu dojít věčnosti? Jak je pro mě možná spása? Bytostná vášeň prohlubuje 

niternost – neustále prohlubuje provinilost, člověk si zároveň čím dál víc uvědomuje, že mezi 

ním jako časným a nedokonalým a Bohem jako věčným a dokonalým je nepřekonatelná 

vzdálenost – Bůh je naprosto jiný! Niternost prohlubuje provinilost člověka, uvědomění si své 

smrtelnosti a uvědomění si naprosté jinakosti Boha – to vede k úzkosti (jako stavu, kdy 

ontologická platnost všeho je redukována a člověk je postaven s naprostou a rozhodující 

vážností před své vlastní bytí) a prohloubená, skutečně niterná úzkost se může stát 

zoufalstvím. Zoufalství je nemocí k smrti (ale ne smrtelnou nemocí, neboť zoufalec ze 

samotného zoufalství a z reflexivnosti sebevraždu raději nespáchá) a také stavem, kdy je 

pružina rozumu bytostnou vášní jedince už napnuta až k prasknutí: Zoufající si plně 

uvědomuje, že on jako časný nemůže vejít v kontakt s věčným Bohem, že on jako nedokonalý 

nemá nic společného s dokonalým Bohem a že on jako nekonečně provinilý je naprosto 

vzdálen Boží svatosti, to vše je rozumově a logicky neslučitelné, nesmiřitelné – ale on, 

smrtelnými mukami zoufající, si vášnivě přeje dosáhnout na možnost věčnosti! A takového 

člověka zve Paradox – a může se buď pohoršit (Paradox je, rozumově vzato, nesmysl) a 

nebo: v okamžiku napnout svojí bytostnou a niternou vášní pružinu racionality do té míry, že 

praskne (rozum byl „opuštěn“ v tom smyslu a poté, co byl doveden na svou vlastní mez) a 

jedinec učiní skok víry – přijme Paradox jako subjektivní Pravdu, která je pravdou právě pro 

něho a která se zajišťuje jedinečně existenciálně (apoštolové tak za pravdu ručí celým svým 

životem). Být křesťanem pro Kierkegaarda znamená věřit v Paradox  a (oproti fidela sola a 
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oproti idealismu) – Krista skutečně následovat. To však, podle Kierkegaarda, znamená, že 

křesťan se „objektivně“ a navenek pozná podle toho, že skutečně  a v utrpení následuje Krista. 

Nepohoršit se nad Paradoxem a přijmout absurdní tvrzení křesťanství o Bohočlověku, tedy 

tvrzení, že jeden jedinečný člověk, který žil na Zemi před určitým počtem let, že v této 

historické události života jednoho člověka, Ježíše z Nazaretu, přišel do časného světa věčný 

Bůh, podle Kierkegaarda vyžaduje jediné: vášnivou a osobní reakci víry – následování!    

Toto Kierkegaard nazývá náboženské stádium existence. 

 

 Nový zákon je pak, podle Kierkegaarda, autentickým svědectvím o Paradoxu a o 

existenciální zkušenosti apoštolů s Kristem. Jeho pravda není zaručena „objektivně“ ani 

historicky, ale existenciálně – životem Krista, apoštolů a celé autentické církve (jejich 

utrpením a krví).   

   

2. Koncepce N. F. S. Grundtviga130 

 

Pokud jde o Grundtvigovo pojetí víry a porozumění křesťanství, něco bylo nastíněno 

už v předcházejících kapitolách. Grundtvigovo pojetí víry souvisí s jeho pojetím pravdy, 

s jeho epistemologií i s jeho pojetím času a dějin. 

 

Zatímco Kierkegaardovo porozumění křesťanství bude později nazváno jako  

„existencialistické“, Grundtvig je představitelem eklesiastického pojetí. 

 

 Grundtvig tvrdí, že základem víry pro církev je pravda zjevená v Apoštolském 

vyznání, která se projevuje v živém slovu, když je národním jazykem credo přednášeno při 

křtu a přijímání. Apoštolské vyznání, které je odříkáváno při křtu či před přijímáním je, podle 

Grundtviga, „slovem z úst samotného Boha“. Zde je o už zmíněné Grundtvigovo 

„bezprecedentní objev“.  Primární tak, podle Grundtviga, není Písmo, ale církev – Písmo je 

jen záznamem o církvi a její zkušenosti.  

 

 

 

 
130 Pro celý oddíl cf. Neuman, S. E., Jr.: The Social Philosophies of SØren Kierkegaard and Nikolai Frederik  

    Severin Grundtvig, Ann Arhor, Michigan, U.S.A., 1970 
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 Credo je však přiváděno k životu v církevním společenství a prostřednictvím živého 

slova národního jazyka. Jen prostřednictvím živého slova národního jazyka, v němž je 

obsažen Volkgeist, se může pravda projevit a může být porozuměna. Tento důraz na živé slovo 

národního jazyka také znamená jistou „demokratizaci“ theologie – prostřednictvím živého 

slova národního jazyka, které obsahuje Volkgeist je zajištěna adekvace mezi Volkgeist 

„obyčejných“ lidí národa a Slovem, „lid“ je tak osvobozen při svém porozumění creda a při 

své víře od theologů, kléru a profesorů, je dokonce možno aby si volil svůj vlastní klér. Toto 

také znamená vytvoření rozdílu mezi praktikovaným životem věřící kongregace a theologií – 

Grundtvig dokonce argumentuje, že theologie je oddělena od praktikující duchovnosti živé 

církve a tak: „theologie není článkem víry“131. 

  

 Otázkou zůstává do jaké míry je předmět víry, tak jak ho Grundtvig definuje, 

předmětem dějin – neboť živé slovo a Volkgeist jsou dějinné. To nás samozřejmě vrací ke 

Grundtvigově pojetí času a k otázce, zda má jedinec, jakožto jedinec, bezprostřední možnost 

kontaktu s věčností či zda je odkázán pouze na zprostředkování prostřednictvím dějin.  

 

 Zřejmé také je, že víra v Grundtvigově pojetí je záležitostí, která je jedinci dostupná 

jen prostřednictvím společenství vyznávající kongregace, která praktikuje živé slovo.  

 

 Otázkou také zůstává, jak je možné samotné uvěření. Zatímco Kierkegaard věnuje 

většinou svých sil líčení možnosti existenciálního obratu, tedy skoku víry, v Grundtvigově 

případě je celkem jasně definován předmět víry – Apoštolské vyznání je do značné míry 

normativní text -, ale zatím (opakuji: pouze zatím!) jsem nečetl Grundtvigovu analýzu aktu či 

obratu uvěření. Má možnost uvěření, podle Grundtviga, souvislost s epistemologií, například 

prostřednictvím určité interpretace dějin a nebo má souvislost spíše s vůlí, jako je tomu u 

Kierkegaarda?  

 

 První náznaky, pokud jde o Grundtvigovo pojetí církve, která praktikuje živé slovo a 

která pro rozvoj tohoto živého slova, v němž je obsažen Volkgeist, potřebuje svobodu, byly 

učiněny už v předešlých kapitolách. Více o této problematice bude pojednáno v příštích dvou 

kapitolách, které se budou týkat církve a reformy církve. 

  
131  Cf. Neuman, S. E., Jr.: The Social Philosophies of SØren Kierkegaard and Nikolai Frederik Severin  

     Grundtvig, Ann Arhor, Michigan, U.S.A., 1970, p. 128; Neuman zde však cituje Grundtviga.  
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3. Komparace 

 

Když byť i jen zběžně porovnáme koncepce víry obou dánských myslitelů, zjistíme, že 

jsou do značné míry odlišné, ba co více, nekompatibilní, až protichůdné.  

 

Zatímco Kierkegaard víru zakládá na jedinečné existenciální zkušenosti Abraháma a  

apoštolů se skutečným Kristem, pracujíce při tom se svým konceptem jedince, jak byl vyložen 

výše, Grundtvigovo pojetí je eklesiastické. Toto eklesiastické Grundtvigovo pojetí víry je 

založené na společensky a dějinně podmíněném setkání s vírou prostřednictvím Apoštolského 

vyznání, které je ve sboru zpřítomňováno prostřednictvím živého slova, jak o tom byla řeč 

výše.  

 

4. Možnost smíření obou koncepcí 

 

Ač lze v případě obou myslitelů konstatovat bytostný zájem o církev, bylo by, jsem 

přesvědčen, dost obtížně se pokoušet jejich koncepce církve smířit, neboť jsou nejen dosti 

odlišné, ale i protichůdné, jak bylo zmíněno a vyloženo výše. 

 

 Ačkoli nelze, myslím, jejich koncepce dost dobře smířit, zdá se mi, že myšlení obou 

Dánů přináší nejeden moment inspirace. Kierkegaardův důraz na jedinečnou existenciální 

zkušenost (vide výše) , resp. jedinečnost vztahu víry každého člověka k Příkladu nejen že 

v jeho době vytváří opozici vůči grandiosním idealistickým systémům, ale možná i 

předznamenává (či spoluvytváří?) pozdější rozpad univerzálních ideových systémů na Západě  

a  snad i krizi tradiční morálky a náboženství. Grundtvigovy myšlenky se,v této souvislosti, na 

druhou stranu,  zdají být alternativou či výzvou vypjatému individualismu.    

 

5. Vztáhnutí komparace k hypotézám a otázkám 

 

Shrňme zjištěné vzhledem k výše formulovaným hypotézám:  

 

 Za prvé, lze potvrdit, že v případě problematiky víry existuje mezi theologickými a 

filosofickými stanovisky Kierkegaarda a Grundtviga spor a lze snad konstatovat, že tento spor 

je zásadní, koncepce obou myslitelů jsou do značené míry protichůdné.  
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 Za druhé, domnívám se, že lze potvrdit domněnku, že Kierkegaard svým výše 

nastíněným konceptem víry do značné míry vybočuje z dosavadní tradice evropského 

racionalismu a idealismu. To potvrzuje i skutečnost, že ve svém filosofickém myšlení pracuje 

s dosud málo tematizovanými momenty (paradox, absurdita, zoufalství) a že pokládá základy 

myšlenkovému směru, který byl později nazván existencialismus. Naproti tomu se na základě 

uvedeného domnívám, že lze potvrdit hypotézu, že Grundtvig je spíše v souladu s tehdy 

převládajícími filosofickými názory (Hegel) a tehdejší tradicí (tradice metafyziky a 

racionalismu).  

 

 Pokud jde o hypotézu druhou, tvrdím, že na základě toho, co bylo zjištěno v této 

kapitole, lze potvrdit domněnku, že ke sporu s Grundtvigem Kierkegaarda vedl jeho koncept 

jedince, jak byl vyložen výše.  

 

 Hypotéza třetí nebyla do značné míry v této kapitole potvrzena (vide 4. oddíl této 

kapitoly).  

 

 Nejsem přesvědčen o tom, že by bylo možno konstatovat nějakou přímou a 

jednoznačnou souvislost mezi životy obou filosofů a jejich koncepcí víry. Reálie z jejich 

života lze, myslím, vnímat jako pozadí jejich myšlení, jako hermeneutické souvislosti. Názor 

a la tvrzení, že Kierkegaard došel ke svému pojetí víry díky své vlastní osamocenosti a díky 

velmi intensivní zkušenosti při čtení starozákonního textu o Abrahámovi, se mi jeví spíše jen 

jako spekulace. Na základě Kierkegaardových deníků (vide kapitolu VII.) se ale snad můžeme 

přiklonit k tomu, že jeho koncepce víry byla součástí jeho vlastního osobního hledání 

možnosti či cesty spásy – lze snad proto říci, či potvrdit domněnku, že Kierkegaard žil vlastní 

život jako filosofický problém.  

   

Shrňme zjištěné vzhledem k výše formulovaným otázkám: 

 

 Za prvé, pro oblast koncepce víry platí, že mezi Kierkegaardem a Grundtvigem 

existoval spor.  

 

 Za druhé, v chápání víry lze Kierkegaarda považovat za zakladatele křesťanského 

existencialismu, zatímco Grundtvig se jeví spíše jako představitel tehdejší evropské tradice 

metafyziky a idealismu.  
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 Za třetí, ano, domnívám se, že lze v Kierkegaardově myšlení najít určité jedinečné 

momenty, které vedly ke sporu s Grundtvigem i v oblasti koncepce víry – těmito momenty 

jsou Kierkegaardův jedinečně existující jedinec,  jeho koncepce času, resp. časovosti lidské 

existence a jeho porozumění vášni, tak jak byly nastíněny v IX. kapitole. 

 

 Za čtvrté, výkladem a porovnáním koncepcí víry obou myslitelů jsme zjistili, že oblast 

či problematika víry je tématem, v němž je spor obou myslitelů dosti výrazně přítomen.  

 

 Na pátou z výše formulovaných otázek lze odpovědět odkázáním na 3. a 4. oddíl této 

kapitoly: Spor je hluboký, možnost smíření se jeví jako problematická a dílo obou  myslitelů 

se k problémům dneška vztahuje rozdílným způsobem. 

  

 Na šestou otázku lze odpovědět poukázáním na obecné souvislosti životních reálií 

obou myslitelů a jejich myšlení, nelze ale, domnívám se, hovořit o jednoznačné determinaci. 

V případě Kierkegaarda se lze domnívat, že koncepce víry byla součástí jeho osobního 

hledání spásy a že tedy svůj život žil jako filosofický problém.   

 

 

XVIII.   Církev 

 

1. Koncepce S. A. Kierkegaarda 

 

O Kierkegaardových názorech na církev se můžeme dozvědět především ze tří jeho 

knih: Nácviku křesťanství, Suďte sami a Okamžiku.  

 

Kierkegaardův pohled na církev lze vysledovat ze dvou momentů: Za prvé, z jeho 

akcentování Abrahámovy zkušenosti a za druhé, z jeho  ostré kritiky dánské národní a státní 

církve. Oba momenty přitom, nutno přiznat, zakládají koncepci církve, která je více méně 

negativní a je otázkou, do jaké míry Kierkegaard vlastně nějakou positivní koncepci církve 

vybudoval.  
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Už na základě výše zmíněného je dosti patrné, jak obtížné, ba možná až nemožné, je 

vystavět církev (pojímá-li se jako organizovaná skupina lidí manifestovaná na tomto světě) na 

Abrahámově absurdní a jedinečné zkušenosti s Hospodinem: Nabízí či poskytuje 

Abrahámova zkušenost s Hospodinem vůbec nějaké ontologické či epistemologické základy 

pro založení církve v tradičním vymezení smyslu tohoto slova?!  

 

Zdá se, že Kierkegaard v Bázni a chvění tuto otázku zodpovídá negativně – rytíř víry 

je bytostně osamocen. Zdá se tedy, že podle Kierkegaarda, může autentický křesťan existovat 

jen jako osamocený absurdně věřící jedinec: „„Pravý rytíř víry je vždycky absolutně izolován, 

nepravý rytíř je sektář. Sektářství je pokus nadejít si úzkou cestu paradoxu zkratkou, aby se 

tak stal tragickým hrdinou lacino... Sektářský šašek si s několika dobrými přáteli a kamarády 

pořídí scénu a předvádí na ní obecno....Tucet sektářů se vezme podpaždí, o pokušeních 

samoty nemají tušení, o pokušeních, jež čekají na rytíře víry a jimž se neodvažuje vyhýbat.... 

Ale sektáři křičí  jeden přes druhého a rámusem se snaží zahnat úzkost. Taková čistá 

společnost z Obory si představuje, že si dobude nebes, že jde touže cestou jako rytíř víry, který 

ve vesmírné osamocenosti nezaslechne lidského hlasu a se svou strašlivou odpovědností kráčí 

sám a sám.“ (Kierkegaard, S.: Bázeň a chvění & Nemoc k smrti, trans. M. Mikulová-

Thulstrupová, Praha 1993, pp. 68, 69) V těchto slovech je, jak je asi zřejmé, přítomna ostrá 

narážka na Grundtviga a jeho přívržence (jak také M. Mikulová-Thulstrupová komentuje ve 

své 68. poznámce ke svému překladu Bázně a chvění, p. 112  

 

Posledních pár let Kierkegaardova života bylo naplněno jeho prudkým a kritickým 

vystoupením proti tehdejší dánské národní a státní církvi a jejím představitelům 

(Martensenovi a Mynsterovi). Tento jeho útok na „oficiální křesťanství“ je nesen jím 

vydávaným časopisem Okamžik, několika dalšími kritickými texty (např. „Co si Kristus myslí 

o oficiálním křesťanství“, aj. ) a jeho deníky.  Proti čemu vlastně Kierkegaard útočil? 

Zodpovězením této otázky můžeme postihnout jeho negativní vymezení církve.  

 

Za prvé, Kierkegaard na dánské národní luteránské církvi, která i v jeho době byla 

církví státní – jako je tomu ostatně dodnes - , kritizoval její těsné spojení se státem: požadoval 

odluku církve od státu.131 Stát a církev jsou, podle Kierkegaarda, dvě bytostně odlišné věci: 

Jak už bylo uvedeno, účelem státu, podle Kierkegaarda, je zajištění bezpečnosti majetku a 

veřejného pořádku a stát tak existuje podle něho více méně ze zištných důvodů. Naproti tomu, 

církev, podle Kierkegaarda, tvoří autentičtí křesťané – jedinci, jejichž existence na tomto 
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světě je charakterizována vůči světu spíše utrpením.132 A dále, církev je podle Kierkegaarda 

církví autentickou jen tehdy, zůstává –li církví bojující – a to bojující možná často i proti 

státu.  

 

Pravá církev, tedy církev tvořená autentickými křesťany, kteří následují Krista jako 

jedinci, nemůže být církví národní: Národní charakter církve (i.e. jakási „dánskost“ či 

„severskost“) se vylučuje s Kierkegaardovým požadavkem autenticity – národnost patří do 

oblasti obecnosti, kdežto autentičnost křesťanské existence do oblasti subjektivity a 

jedinečnosti. Národnost je abstrakce, ale křesťanská existence jedince, i.e. i církve, je něco 

nanejvýš privatissime. Jestliže Grundtvig hovoří o národním či severském charakteru církve, 

Kierkegaard nemůže jinak než toto pojetí církve ostře napadnout.  

 

Za třetí, Kierkegaard tvrdí, že současná dánská národní luteránská církev není církví 

autentickou  a nemůže si tudíž nárokovat Kristova zaslíbení, neboť Krista skutečně 

nenásleduje. Podle Kierkegaarda pak skutečné následování Krista na tomto světě je 

charakterizováno zápasem (se světem), utrpením (ve světě) a pohoršením (světa nad 

křesťanem).  

 

Má však Kierkegaard positivní představu, pokud jde o koncepci církve? Nutno přiznat, 

že takovýto koncept bychom v jeho díle hledali s těží – mnoho se věnuje líčení autentického 

křesťana jakožto jedince, ale positivní koncept církve, zdá se nevypracovává. Z výše 

uvedeného můžeme snad jen dovodit charakteristiky případné autentické církve, která by snad  

odpovídala Kierkegaardově představě: Církev se musí skládat z jedinců, kteří jsou 

autentickými křesťany (jak vypadá autentický křesťan, lze vyčíst z už výše uvedeného), je 

církví neustále zápasící a z pohledu světa je charaktrisována utrpením, nemůže být 

charakterizována obecnem „národnosti“ neb se skládá z jedinečně existujících jedinců, kteří 

se svým jedinečným způsobem snaží o následování vzoru, tedy o imitatio Christi, je 

bezpodmínečně církví, která je oddělena od státu, tedy na státu nezávislá a možná, v případě 

nutnosti, i se státem zápasící.  

 
131 „Osvoboďte pro všecko na světě křesťanství od státu. Stát zalehne svou protekcí křesťanství, jako když  
     panička svým tlustým tělem zalehne své dítě…“ (Kierkegaard, S.: Okamžik číslo 4, 7. 7. 1855, in  
    Kierkegaard, S.: Okamžik, trans. M. Krausová-Lesná, Praha 2005, p. 81)  
132 Cf. Kierkegaard, S.: Nácvik křesťanství, trans. M. Mikulová Thulstrupová, Brno 2002 
133  „Jedině církev zápasící je pravda, triumfující církev a oficiální křesťanstvo jsou jen představy“ (Cf.  
     Kierkegaard, S.: Nácvik křesťanství, trans. M. Mikulová Thulstrupová, Brno 2002, p. 142)  
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Otázkou však zůstává, zda církev v Kierkegaardově porozumění je jen souborem 

autenticky existujících jedinců, kteří v utrpení následují Krista či zda může být i užším 

společenstvím, resp. organizací.  Nabízí pro něco takového (tedy pro koncept církve jakožto 

organizace) Kierkegaard vůbec epistemologické východisko a ontologický základ?  

  

2. Koncepce N. F. S. Grundtviga134 

 

Podle N. F. S. Grundtviga je církev objektivní společensko-historickou entitou. Byla 

jakožto společenství a organizace založena Kristem, nese určité učení a instituce (svátosti a 

credo), nese je napříč dějinami a zprostředkovává je existujícím jedincům – a to 

prostřednictvím porozumění a účasti na Volkgeist a živém slovu národního jazyka. Tak jak se 

v dějinách křesťanstva šíří křesťanské učení a instituce v prostoru, křesťanskou zvěst přijímají 

různé národy, které jí rozumí v rámci své vlastní národní přirozenosti a prostřednictvím svého 

vlastního národního jazyka.  

 

Grundtvig tak může v dějinách rozeznávat několik svébytných „národní“ církví: 

hebrejskou, římskou, německou a konečně skandinávskou.  

 

Takto pochopená církev je pak pochopitelně nejen dějinnou institucí, která je 

integrální součástí dějinného dramatu, ale i národní -  a jako taková má i blízko k národnímu 

státu. Církev, mající národní charakter, tak nemusí být podle Grundtviga plně oddělena od 

státu – stačí jen, aby měla dostatek svobody k plnohodnotnému rozvinutí náboženského 

rozměru národního Volkgeist.  
 

Církev je, podle Grundtviga, aktuálním společenstvím, které prostřednictvím živého 

slova národního jazyka vyznává Apoštolské vyznání a tak udržuje prostřednictvím živého 

národního slova, které je, jak už bylo řečeno, závislé na národním jazyku a na národním 

Volkgeist, křesťanskou víru. Jakožto aktuální společenství církev nejen vyznává víru 

prostřednictvím Apoštolského vyznání, ale také je živoucí komunitou, která poskytuje 

náboženské a společenské útočiště jedincům – jedinec se může stát a být křesťanem jen 

prostřednictvím účasti na živém slovu vyznávající národní církve. Jednou z věcí, která drží  

 
134 Cf. Neuman, S. E., Jr.: The Social Philosophies of SØren Kierkegaard and Nikolai Frederik Severin  

     Grundtvig, Ann Arhor, Michigan, U.S.A., 1970 
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společenského ducha církve pohromadě je zpěv – zpěv náboženských dějinně a národně 

laděných písní. Ne náhodou je Grundtvig jedním z nejplodnějších dánských autorů mešních 

písní.  

 

Církev  je společenstvím a organizací, v níž nějak bytuje národní jazyk a národní 

Volkgeist, ale také společenstvím, které předává víru jakožto dějinnou a národní tradici, spolu 

se souvisejícími institucemi (Apoštolské vyznání, křest a přijímání). V Grundtvigově 

koncepci církve se tak přímo nabízí spojení církve se státem a oblastí vzdělávání a umění.  

 

3. Komparace 

Už jen z výše uvedeného je vidět, že oba myslitelé si pod pojmem církve představovali 

něco do značné míry odlišného a že jejich koncepce jsou od sebe poměrně vzdálené a 

založené na odlišných epistemologických východiscích a na jiném ontologickém základu. 

Rozpor je vidět už jen v tom, že zatímco Kierkegaard se většinou věnuje problému jedince, 

jakožto předpokladu autentického křesťana, Grundtvig jedinci nevěnuje ani jednu ze svých 

písní a naopak věnuje veškeré své úsilí integrování jedince do církevního společenství, 

v němž jedině, tvrdí Grundtvig, může být člověk křesťanem.  

 

Zatímco u Kierkegaarda je primární a východiskem existující jedinec, u Grundtviga je 

to církevní sbor.  

 

Zatímco Kierkegaardovo porozumění Abrahámově náboženské zkušenosti s těží 

nabízí základ pro vytvoření koncepce církve jakožto pevné organizace, Grundtvig tento 

problém nemá a jeho pojetí církve může být nejen dějinné, ale i dokonce národní.  

 

Zatímco Kierkegaard ke konci svého života požaduje osvobození církve od vlivu státu, 

tedy odluku církve od státu, neboť se bojí, až vliv státu církev udusí, Grundtvigovi stačí jen 

taková míra svobody pro církev jakožto instituci a organizaci (ne pro jedince!), která 

zabezpečí svobodný a plnohodnotný rozvoj národního  Volkgeist.  

 

Krom toho, Kierkegaard tvrdí, že autentický křesťan se ve světě pozná podle znamení 

utrpení a autentická církev je tak církví zápasící a trpící. Proto také Kierkegaard Grundtviga 

kritizuje za to, že jeho představa církve a křesťanství je církev radující se, církev jásající a 

církev zpívající.  
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4. Možnost smíření obou koncepcí 

 

Nezdá se mi, že by bylo možno smířit základní filosofické momenty konceptů církve 

obou kodaňských myslitelů – Kierkegaardův důraz a lpění na existujícím jedinci, jakožto 

jediném možném předpokladu autentického křesťanství, muselo vést ke střetu s Grundtvigem, 

jelikož jeho teorie církve je vlastně Kierkegaardovi kontrární – ne jedinec, ale sbor je 

v Grundtvigově koncepci primární.  

 

Nesmiřitelný je také Kierkegaardův koncept existence – církev tvoří teď a tady 

existující jedinci, kteří jsou křesťany právě tak, že teď a tady v utrpení následují Krista, tedy 

realizují určitou existenciální možnost. Grundtvigova představa je oproti tomu mnohem více 

historická.  
 

Oba myslitelé se nicméně shodují ve svém bytostném zájmu  o problematiku církve, 

v názoru, že církev je třeba nějak reformovat a že by se měla těšit určité svobodě. Pokud však 

jde o charakter či míru svobody, které se církev má těšit, zde se oba myslitelé už rozcházejí – 

zatímco Grundtvigovi stačí určitá legislativní úprava, která dá národní církvi dostatek 

svobody, aby se mohla volně rozvíjet (jako celek, ne svoboda pro jednotlivce), ponechá 

církev však v rámci struktur národního státu, Kierkegaard požaduje okamžitou emancipaci 

církve od státu. 

 

Zdá se mi, že také nejde dost dobře smířit Grundtvigovo porozumění církvi jakožto 

národní s Kierkegaardovým porozuměním církve jakožto ve světě latentního společenství 

existujících jedinců-křesťanů, kteří se ani tak nepodílejí na nějakém obecném určení (i.e. 

národ) jako každý jeden a sám v utrpení následují Krista. Pro Kierkegaarda je pak 

nemyslitelné, aby hovořil o nějaké chronologii národních církví, tak jak to činí Grundtvig.  

 

Pro Kierkegaarda je také nepředstavitelné, aby se církev angažovala politicky – 

náboženství a politika jsou dvě rozdílné sféry existence a křesťan je apolitická osoba, kterou 

by politika při jeho snaze o naplnění bytostné možnosti autentické existence akorát zdržovala 

a který je také věrný Kristovu přikázání, které Pán dává při sporu o daň císaři.   
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5. Vztáhnutí komparace k hypotézám a otázkám 

 

Shrňme zjištěné vzhledem k výše formulovaným hypotézám:  

  

 Ano, můžeme potvrdit, že, pokud jde o problematiku církve, Kierkegaard a Grundtvig 

jsou ve sporu. Vzhledem k tomu, že Kierkegaard do své smrti vlastně nevypracoval positivní 

koncepci církve, je těžké hovořit o tom, kam jeho porozumění církve zařadit. Grundtvigovo 

pojetí dějinné a národní církve je, domnívám se, spolu s Neumanem, podobné tehdejší 

německé filosofii (Herder, Hegel).  

 

 Pokud jde o hypotézu druhou, jasný závěr tu ztěžuje skutečnost, že Kierkegaard 

nevypracoval explicitní koncepci církve, ale i tak je možno říci, že Grundtvigovo pojetí církve 

se zřejmě muselo stát terčem Kierkegaardova útoku kvůli jednomu specifickému momentu 

Kierkegaardova myšlení – jeho jedinci.  

 

 Platnost třetí hypotézy lze opět potvrdit jen do té míry, že církev je ústředním tématem 

myšlení obou Dánů. Nelze ale, myslím, hovořit o nějaké snadné možnosti smíření – a to už 

proto, že Kierkegaard koncepci církve prostě nevypracoval a i kdyby vypracoval, jeho důraz 

na jedince, jak byl popsán výše, by možnost smíření s Grundtvigovým stanoviskem (důraz na 

sbor) velmi komplikoval. 

 

 Pokud jde o hypotézu čtvrtou, lze sice možná říci, že Kierkegaard žil svůj život jako 

filosofický problém, neboť odmítal (i post mortem) být součástí oficiální církve. Odkazy na 

události v životě obou filosofů (Kierkegaardova osamocenost a Grundtvigova zkušenost se 

sborem) nelze, domnívám se opět, interpretovat jako přímé determinanty myšlení obou 

filosofů, ale spíše jen jako hermeneutické souvislosti.    

 

Shrňme zjištěné vzhledem k výše formulovaným otázkám: 

 

Pokud jde o otázku první, můžeme potvrdit, že spor mezi Kierkegaardem a 

Grundtvigem, pokud jde o koncepci církve, existuje a že tento spor je podstatný a hluboký. 

Spor se týká základního východiska – zatímco Kierkegaard akcentuje existujícího jedince, 

Grundtvig za primární považuje sbor. Uvedené také zodpovídá otázku třetí.   
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 Za druhé, na základě výše uvedeného se domnívám, že Kierkegaard, svým vymezením 

jedince, do značené míry vybočuje z tehdejšího filosofického myšlení a že de dokonce obrací 

proti tehdejší tradici evropské metafyziky a idealismu. Grundtvigovo pojetí církve se mi 

oproti tomu, jak už bylo řečeno výše, jeví s výše uvedenými tradicemi spíše v souladu. 

  

 Pokud jde o otázku čtvrtou, nelze ani tak říci, že by se spor mezi Kierkegaardem a 

Grundtvigem týkal tak samotné koncepce církve (neb Kierkegaard takový explicitní koncept 

nikdy nevypracoval), jako spíše východisek: jedinec versus sbor.  

 

 Pátou otázku lze ve stručnosti zodpovědět asi tak, že církev je pro oba myslitele 

ústředním tématem, ale vzhledem k závažnosti sporu jedinec versus sbor je možnost smíření 

velmi problematická. Jak už bylo zmíněno v předcházející kapitole, i zde můžeme říci, že 

Kierkegaard svým individualistickým pojetím předznamenává krizi organizovaného 

náboženství a Grundtvig je tomuto možná až vypjatému individualismu protiváhou.    

 

Pokud jde o otázku šestou, lze opět jen spekulovat o souvislosti životů obou myslitelů 

a jejich koncepcemi církve. Literatura, včetně Neumana, tak však často činí.  

 

XIX. Reforma církve 

 

1. Koncepce S. A. Kierkegaarda 

 

Kierkegaardův postoj k tomu, co jsme zde poněkud školsky nazvali „koncepce  

reformy církve“ je více méně jen negativní. Kierkegaard je přesvědčen, že s církví v jeho 

době není vše ani zdaleka v pořádku a že by k  nějaké reformě či zlepšení mělo dojít – to je 

implicitně poznat z toho, že ke konci svého života podniká svůj tak ostrý výpad proti oficiální 

dánské národní luteránské církvi. Kierkegaard svoji současnou oficiální církve kritizuje za to, 

že si z Boha dělá blázny, že není bojující církví a že je „hračkou“ či „maškarádou“  či 

„limonádou“135. Tvrdí, že autentičtí křesťané existují spíše mimo oficiální církev. Svoji dobu 

kritizuje za „rozumnost“ a bytostnou nevášnivost136. Ke konci svého života dochází 

k tristnímu konstatování: „…křesťanství vůbec není. Taková vášeň, které  

 
135 Cf. Kierkegaard, S.: Okamžik, trans. M. Krausová-Lesná, Praha 2005 
136 Cf. Kierkegaard, S.: Současnost , trans. M. Žilina, Olomouc 1996  
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je třeba, aby člověk v úplném osamocení, v poměru odporu k lidem obrátil se pouze k Bohu…, 

taková vášeň se již nevyskytuje. Druh lidí, jaký nyní žije, nesnesl by něco tak silného, jako je 

křesťanství Nového zákona…“ 137     

 

 Co však Kierkegaard navrhuje? Zde jako by jeho vášnivá práce ustala – po zuřivé 

kritice nepřichází navržení explicitní alternativy. Je tomu tak proto, že v době, kdy 

Kierkegaardův zápas s oficiální dánskou národní církví vrcholí, zemřel – že neměl čas na to, 

aby přišel s positivním a konstruktivním programem? Taková odpověď je snad jednou 

z možností. Několik  závažných otázek nás ale může upozornit na možnost další: Po 

Abrahámově zkušenosti, je vůbec možno, aby Kierkegaard přišel s nějakými obecnými 

radami, pokud jde o reformu církve, s nějakým obecným či až politickým programem? 

Kierkegaard tvrdí, že skutečný příklad pro autentický křesťanský život byl dán – je jím 

skutečný Kristus. Nebylo by pak cokoli, co by Kierkegaard ve jménu reformy církve dodal, 

nad rámec tohoto příkladu snahou o „zdokonalení“ Nového zákona, eo ipso, pro něho, 

blasfémií?!  Jak by vůbec bylo možno, aby Kierkegaard formuloval, obecné rady, jak 

reformovat církev, když zápas o autentické křesťanství je bytostně jedinečnou věcí 

subjektivní existence každého jednoho jedince? 
 

 Snad jediným politickým požadavkem, který Kierkegaard v této souvislosti formuluje 

je požadavek odluky církve od státu.  

 

2. Koncepce N. F. S. Grundtviga 

 

Ani N. F. S. Grundtvig si nemyslel, že by s církví v jeho době bylo vše v pořádku.  

Na rozdíl od Kierkegaarda však věřil, že opravdová církev Krista se skrývá v rámci oficiální 

národní dánské luteránské církve a tudíž, že také je i reformovatelná. 

 

 Za jeden z problémů církve viděl Grundtvig nedostatek svobody. Nejde však, jak už 

bylo řečeno výše, o svobodu pro jedince, nýbrž o svobodu pro sbory, pro církev jakožto 

instituci a organizaci. Tato svoboda je, podle Grundtviga, potřeba proto, aby se mohl správně 

a plně rozvinout a realizovat Volkgeist v církvi přítomný. Je tedy nutno,podle Grundtviga, aby  

 
137 Kierkegaard, S.: Okamžik č. 10, in. Kierkegaard, S.: Okamžik, trans. M. Krausová-Lesná, Kalich, Praha 2005,  
    p. 227. 
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stát do chodu a věcí církve nezasahoval příliš a nevhodně. Není však nezbytné, aby byla 

církev od státu naprosto nutně oddělena.  

 

 Na rozdíl od Kierkegaarda Grundtvig také přichází s konkrétním a praktickým 

návrhem k reformě církve – je jím politická činnost v rámci národa a politických struktur 

národního státu, co národní církvi vybojuje svobodu a adekvátní postavení v rámci národa a 

národního státu. Ostatně, pokud jde o Grundtvigovu vlastní politickou činnost v tomto směru 

můžeme na tomto místě odkázat na jeho životopis  v VIII. kapitole této práce.  

 

 FolkehØjskole vyučující v národním duchu pak, podle Grundtvigovy představy, 

zajišťují rozvoj národního Volkgeist, který je přítomen i v národní církvi.  

 

 Adekvátní překlady Písma do dánštiny, výuka theologie a filosofie v dánštině, národní 

historiografie v dánštině a náboženské hymny v dánštině jsou samozřejmostí a jdou ruku 

v ruce s Grundtvigovým odporem vůči knižnímu latinskému a řeckému (či potažmo 

německému, ne náhodu Grundtvig jižního souseda obvinil z kulturního imperialismu) 

vzdělání.  

 

3. Komparace 

 

Až do očí bijícím rozdílem mezi Kierkegaardem a Grundtvigem, pokud jde o  

problematiku reformy církve, je skutečnost, že zatímco Kierkegaard, zdá se, se od ostré 

kritiky církve nedostal k vypracování konstruktivního a positivního programu reformy 

(možná i z důvodů, které jsem se pokusil jen nastínit), Grundtvig provedl nejen kritiku, ale 

přinesl i positivní program, který je i dosti konkrétní – je nesen politickou činností v rámci 

struktur národního státu. 

 

 Zatímco Kierkegaard nepovažuje tehdejší dánskou národní církev za církev 

autentickou a domnívá se, že skuteční křesťané existují mimo tuto oficiální organizaci (a 

proto také nemá cenu se snažit tuto organizaci nějak politicky či společensky reformovat), 

Grundtvig se domnívá, že ač není současná národní církev v souladu s Kristovým příkladem, 

opravdoví křesťané existují v rámci této církve, a proto také má smysl se snažit tuto 

organizaci reformovat.  
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 Zatímco Kierkegaard ke konci svého života formuluje jasný požadavek na odluku 

církve od státu a jeho požadavek svobody  znamená co možno největší svobodu pro jedince, 

Grundtvig nepovažuje oddělení církve od státu za bezpodmínečně nutné a jeho požadavek 

svobody znamená svobodu pro sbor, ne pro jedince.  

 

 Zatímco Grundtvig má neustále na mysli církev národní a tento její charakter chce 

nejen zachovat, ale dokonce i posílit (i vzděláváním mas obyvatelstva v národním duchu na 

folkehØjskole), pro Kierkegaarda „národnost“ spadá do oblasti obecnosti a je neslučitelná 

s vymezením autentického křesťana (ten je jedinečný a jedinečným způsobem své existence 

se snaží následovat Krista a trpí) a autentické církve (ta je církví zápasící a trpící a to někdy i 

proti a od státu, navíc odpovídá jinému stádiu existence jedince než stát).  

 

4. Možnost smíření obou koncepcí 

 

Oba kodaňští myslitelé sdílejí bytostný zájem o církev, kritičnost vůči stavu  

oficiální národní církve v jejich době a dále oba sdílejí požadavek svobody pro církev. 

 

 Podíváme-li se na důvody kritiky a na představu autentické církve však hlouběji, 

zjistíme, že představy a programy obou myslitelů jsou do značné míry nesmiřitelné. Je to opět 

Kierkegaardovo lpění a důraz na jedinci, co mu nemůže dovolit souhlasit s Grundtvigovým 

národním vymezením církve. Nesmiřitelné, zdá se mi, je i hodnocení tehdejší církve. Pro 

Kierkegaarda je z výše uvedených důvodů nereformovatelná.  Grundtvig je naproti tomu 

optimističtější – opravdoví křesťané podle něho existují uvnitř oficiální národní církve a proto 

stojí za to se snažit církev reformovat a reformovatelná zároveň je – a to politickými nástroji. 

Opravdovým křesťanům v rámci struktur národní oficiální církve je jen třeba zajistit dostatek 

svobody, aby mohli správně a plně rozvinout národní Volkgeist v církvi přítomný. Hodnocení 

stavu církve u obou myslitelů je tedy do značené míry odlišné: Zatímco Kierkegaard 

v naprosté emancipaci církve od státu vidí šanci zachránit možnost alespoň určité svobody, 

v níž by vůbec mohli existovat skuteční křesťané (neboť oficiální církev je, podle něho, 

z hlediska Nového zákona jen komedií a blasfemickou lumpárnou), Grundtvig ve větší míře 

svobody pro sbory oficiální církve vidí možnost zachránit a napravit to dobré, co v této 

oficiální národní církvi je. 
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5. Vztáhnutí komparace k hypotézám a otázkám 

 

Shrňme zjištěné vzhledem k výše formulovaným hypotézám:  

 

Můžeme potvrdit, že  určitý spor mezi oběma mysliteli existuje. Netýká se sice 

předmětu, resp. cíle (reforma církve tak, aby byla církví autentickou), ale existují mezi nimi 

hluboké rozdíly v tom, co jeden či druhý považují za autenticitu církve a ve způsobu, jak této 

autenticity dosáhnout. 

 

 Je těžké potvrdit, zda Kierkegaard v problematice reformy církve vybočuje 

z dosavadní tradice evropského myšlení zatímco Grundtvig je s ní v souladu, neboť 

Kierkegaard do své smrti žádnou explicitní a positivní program reformy nevypracoval. Do 

značné míry pro zodpovězení první z formulovaných hypotéz platí to, co bylo řečeno 

v předešlé kapitole k problematice církve.  

 

Můžeme opět potvrdit, že je to koncept jedince (tak, jak byl popsán výše), co 

Kierkegaarda vede k odmítnutí národního charakteru Grundtvigovy představy pravé církve a 

co ho vede ke sporu s ním.  

 

Třetí hypotézu je možno opět potvrdit v tom rozsahu, že oba myslitelé se o 

problematiku reformy církve zajímají a že pro církve požadují určitou svobodu. K možnosti 

smíření stanovisek obou myslitelů můžeme odkázat k tomu, co bylo v této souvislosti řečeno 

v předešlé kapitole – možnost významně stěžuje protichůdnost východisek: jedinec versus 

sbor. Inspirativnost pro dnešek tu však je: ke Grundtvigovu myšlenkovému odkazu se 

otevřeně hlásá celá řada sborů v Dánsku, stále zůstává jedním z nejplodnějších autorů 

mešních písní. V případě Kierkegaarda zůstává v Dánsku a i jinde v Evropě v platnosti jeho 

imperativ požadující oddělení církve od státu.   

 

Domnívám se, že jen těžko (pokud bychom nechtěli jen spekulovat) bychom hledali 

souvislost mezi životy obou myslitelů a jejich představami, pokud jde o navrhované koncepty 

reformy církve. V tomto zůstává poslední hypotéza, domnívám se, nepotvrzena.    
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Shrňme zjištěné vzhledem k výše formulovaným otázkám: 

 

 Za prvé, opět se nám potvrzuje, že mezi Kierkegaardovými a Grundtvigovými 

theologickými a filosofickými stanovisky existoval spor.  

 

 Pokud jde o možnost zařadit Kierkegaarda a Grundtviga do nějaké myšlenkové 

tradice, je zde možno odkázat k tomu, co už bylo řečeno na stejném místě v předešlé kapitole, 

neboť případný program reformy církve je odvislý od představy autentické církve.  

 

 Pokud jde o otázku třetí, i zde lze odkázat k tomu, co bylo řečeno na stejném místě 

v předešlé kapitole, neboť i tentokrát se představa reformy církve odvíjí od způsobu, jakým je 

definována pravá církev. Jen v krátkosti připomeňme: pro koho žádá Kierkegaard 

náboženskou svobodu? – pro jedince!  

 Za čtvrté, spor obou myslitelů se netýkal ani tak otázky, zda je reforma církve potřeba, 

v tom byli zajedno, jako spíše otázek, jak vypadá autentická církev, kde žijí autentičtí 

křesťané (uvnitř a nebo vně organizované církve?) a otázky, pro koho je určena svoboda, 

která má být na státu vymožena.  

 

 Za páté, oba myslitelé považují reformu církve za nutnou, jako nepřekonatelný rozpor 

se mi ale jeví už zmíněná otázka pro koho je určena svoboda: opět jde o spor jedinec versus 

sbor. Ano, myšlenkový odkaz obou filosofů lze i dnes využít: Ke Grundtvigovi se vracejí 

četné dánské sbory a Kierkegaardův požadavek odluky církve od státu stále nebyl v Dánsku 

naplněn.  

  

 Pokud jde o otázku poslední, lze sice odkázat na Kierkegaardův pesimismus ke konci 

jeho života a u Grundtviga opět na jeho osobní positivní zkušenosti se sborovým 

společenstvím, ale netroufal bych si tvrdit, že jde o faktory, které myšlení obou filosofů přímo 

určovaly. V Kierkegaardově případě lze snad udělat paralelu se Sokratem – zatímco starověký 

ironik byl za své provokace odsouzen obcí k sebevraždě, kodaňský podivín při svém útoku 

proti oficiální církvi ironičnost neustále stupňoval (ve svém časopise Okamžik až na mez 

společenské únosnosti) a svůj zápas asi prožíval tak intenzivně, že nakonec zkolaboval na 

kodaňské ulici. Ergo: Domnívám se, že žil v tomto zápasu svůj život jako filosofický 

problém.   

  



 120 

XX. Odkaz a vliv obou myslitelů 

 

1. S. A. Kierkegaard 

 

Když SØren 11. listopadu 1855 zemřel po zkolabování na kodaňské ulici,  

mnohým v Království dánském se asi ulevilo – v Grundtvigově domácnosti mohlo být jeho 

jméno konečně nahlas vysloveno. Zemřel mudrující a zapšklý starý mládenec, kterému nikdo 

vlastně pořádně nerozuměl, který se s každým filosofem přel (dokonce s celou dosavadní 

evropskou filosofickou tradici – v čemž ovšem zůstane osamocen, dokud nepřijde Nietszche 

se svým kladivem) a který celé dánské národní církvi tak nevybíravě připomínal strašlivé 

nároky Nového zákona. V závěti odkázal svůj majetek milované Regíně. Z otcova jmění toho 

ale moc nezbylo a tak většinu dědictví tvořily Sørenovy filosofické a jiné spisy. Regína spolu 

se svým manželem dědictví odmítla (jistě, tak si to přece žádají společenské konvence - 

jakoby nestačila veřejná potupa za života!). Ač se Kodaň s jedním z nevýznamnějších Dánů 

(v té době to v království ještě nikdo netušil) rozloučila důstojně (pohřební ceremonie se 

konala v hlavní kodaňské katedrále Vor Frue Kirke – ač sám Kierkegaard na svém pohřbu 

žádné kněze nechtěl!), Sørenův život se jevil být fiaskem: nikdy se neoženil,  bez dětí, bez 

pořádného zaměstnání, bez pořádného díla, utratil otcovo jmění a odkázal spisy, kterým nikdo 

pořádně nerozuměl... 

 

Nutno však přiznat, že už za života budila Kierkegaardova činnost, především jeho 

útok proti dánské národní církvi, pozornost, jím vydávaný časopis Okamžik byl čten a měl 

skryté příznivce. Žádného žáka či školu po sobě nezanechal.   

 

 Padesát let po Kierkegaardově smrti jsou jeho filosofické texty nejen přeloženy do 

němčiny, ale začínají být i čteny a začínají mít i určitý vliv. Snad první objevuje Kierkegaarda 

Karl Jaspers, po něm Martin Heidegger (v Bytí a čas  Heidegger na Kierkegaarda na několika 

míst odkazuje), kvůli Kierkegaardovi se učí dánsky a do Dánska jezdí „náš“ Franz Kafka, 

inspirativně Kierkegaardovo dílo působí na protestantské, ale i katolické theology a 

z momentů jeho myšlení (např. existence předchází esenci) čerpají francouzští existencialisté 

jako Marcel, Camus či Sartre. Kierkegaardovo objevení existenciální absurdity, domnívám se, 

inspiruje pozdější spisovatele, kteří s momentem absurdity pracují, zde opět uveďme alespoň 

F. Kafku. Kierkegaardovo objevení a tematizování jedincovy osamocenosti předznamenává 

jeden z bolestných problémů moderní, resp. postmoderní, doby ( Marquéz – Sto roků samoty). 
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Podle velké části středoškolských učebnic filosofie i části další filosofické literatury je 

Kierkegaard „otcem“ existencialismu, resp. přesněji zakladatelem křesťanského 

existencialismu.  

 

 Ač se Kierkegaard netěšil a snad do jisté míry stále netěší nějaké zvláštní pozornosti 

v domovském Hamletově království, jako „otec“ existencialismu je významný pro celou 

Evropu, resp. pro celý Západ.   

 

 Do roku 1989 byl Kierkegaard jako křesťanský autor a jako autor operující 

s momentem absurdity (stejně tak i F. Kafka) v tzv. východní Evropě na indexu. Pokud jde o 

České země, už od devadesátých let minulého století Kierkegaardovy spisy agilně překládá 

Marie Mikulová-Thulstrupová, postupně mnohá díla vycházejí v povedených překladech a 

skutečnost, že jsou relativně brzy rozebrána, dokládá neutuchající či zvyšující se zájem o 

Kierkegaardovo dílo. To, že se v polovině 90. let minulého století konala malá 

kierkegaardovská konference v Minsku, kdy běloruští účastníci v Kierkegaardově důrazu na 

jedince spatřovali opoziční alternativu Lukašenkovu režimu, zas ukazuje na stále platnou 

proti-totalitní inspirativnost Kierkegaardova myšlení.  

 

 Stále atraktivní, byť i jen pro svoji senzačnost či pro literární kvality, jsou „lehčí“ 

Kierkegaardova díla jako např. Svůdcův deník či Tři pozvání k večeři Páně. Těžší 

Kierkegaardova díla, která, jak sám říkal, psal pravou rukou (což se však týká i Třech pozvání 

k večeři Páně) zas stále oslovují, myslím, z toho důvodu, že se dotýkají nejbytostnějších 

existenciálních otázek mnohých či všech lidí. 

  

2. N. F. S. Grundtvig 

 

N. F. S. Grundtvig naproti tomu zemřel jako manžel čtyř žen, otec mnoha dětí,  

milovaný pastor kostela v Kodaňském Vartovu, uznávaný národní buditel, politický agitátor, 

zasloužilý autor dánského mešního zpěvníku (jeden z vůbec nejplodnějších!), respektovaný 

autor historických a mytologických pojednání a uznávaný teoretik v oblasti teorie vzdělávání. 

 

 Jeho literární odkaz je monumentální  a to i přesto, že jen velmi malá část, především 

pak edukativních, pojednání byla přeložena do velkých evropských jazyků, nejvíce do 

němčiny a angličtiny.  
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 Ač jeho teoretické spisy na téma podoby a organizace folkehØjskole čítají jen pár 

krátkých textů a ač byla jeho praktická činnost při zakládání prvních folkehØjskole dosti 

omezená (ovšem kromě osobních vztahů s královnou, která Grundtvigovy podniky 

prosazovala), Grundtvig je dnes v Dánsku a v celé severní Evropě považován za duchovního 

otce folkehØjskole, které se ve 20. století rozšířily do několika zemí Evropy i na další 

kontinenty.  

 

 Svojí prací na poli národní historiografie a i svým každodenním vlastenectvím 

(vzpomeňme jeho osobní angažovanost v době boje knížectví) si získal postavení  „otce“  

„dánskosti“ a dánského národního státu. Tuto „národní auru“ pak potvrzují takové symbolické 

počiny dánské církve, různých organizací a státu, jako je instalování Grundtvigovy sochy ve 

vnitřním dvoru kodaňského Vartova (kolem Grundtvigovi sochy prochází každé malé dítě, 

které jde do tamní školky!) či tak monumentální podnik jako výstavba Grundtvigovy 

katedrály na okraji Kodaně (najít přesné informace).  

 

 Nutno však přiznat, že Grundtvigův vliv – a to i díky absenci překladů jeho díla do 

velkých evropských jazyků – je limitován na Dánsko, resp. Skandinávii, ve většině Evropy 

(snad vyjma Německa) je Grundtvig vzdělanými lidmi dost nejasně znám jen jako ne příliš 

významný teoretik na poli teorie vzdělávání.  

 

3. Inspirace a výzvy obou myslitelů pro současné Dánsko i Evropu 

 

Oblastí inspirace a výzev v případě Kierkegaarda je celá řada otázek a problémů 

týkajících se existence, pravdy, autenticity, samoty, utrpení, zoufalství, úzkosti či problému 

smyslu života. Ve všech těchto oblastech, jsem přesvědčen, má Kierkegaard stále co říci. Jeho 

dílo je, myslím, inspirativní i díky jeho důrazu na jedinečně existujícího jedince, což je 

filosofický moment, který, jak jsem už viděli výše v případě minské konference, může být 

atraktivní pro opoziční skupiny v různých kolektivistických či totalitních režimech. 

Kierkegaardův důraz na konkrétnost jedincovy existence a na časovost člověka (člověk 

jakožto syntéza konečna a nekonečna) může být korektivem různých idealistických či 

utopistických projektů či plánů a postmoderního člověka, který není zvyklý počítat s vlastní 

časovou omezeností a není zvyklý vídat smrt, může upozorňovat na jeho konečnost, působit 

jako jakési memento mori. Kierkegaardovo dílo, myslím, stále zůstává inspirací a mementem 
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pro některé církevní sbory, snad alespoň tím, že je nepříjemně upamatovává na roli církve 

jakožto církve bojující a upozorňuje na požadavky Nového zákona. Ač je v Dánsku snadné 

zapomenout, že Kierkegaard byl Kodaňanem, neb jakási „dánskost“ či národní charakter 

dánského státu jsou v Království spojovány s Grundtvigem a je to on, kdo je tak často 

připomínán, Kierkegaard zůstává jedním z nejznámějších Dánů (spolu s H. Ch. Andersenem, 

kterého Kierkegaard neměl zrovna v oblibě) v Evropě a na Západě, zůstává inspirací pro 

dánské umělce a spisovatele (literatura o Kierkegaardovi v dánštině je bohatá, dokonce 

existuje i divadelní hra) a Kierkegaard zůstává kritikem dánské společnosti a nakonec i 

dánské národní a státní církve.   

 

Oblastí inspirace a výzev v případě Grundtviga je vzdělávání nejširších vrstev  

obyvatel demokratického Západu. Jeho představa folkehØjskole zůstává inspirací pro 

teoretiky vzdělávání a přebohatá literatura o této instituci (v poslední době i české 

provenience, viz. Čížková) dokazuje, že tento zdroj inspirace se stále nevyčerpal. Dánské 

folkehØjskole sice čelí pokračující krizi (ta je způsobena snahou vlády zkrátit edukativní 

proces, postupující evropskou integrací, která Dánům přináší větší a lákavější možnosti 

vzdělání), ale na  zároveň se myšlenka tohoto alternativního vzdělávání šíří do dalších koutů 

Evropy (v poslední době Pobaltí a východní Evropa) i do dalších kontinentů. Inspirativní i 

když stále nedořešenou zůstává možnost, že by se evropské folkehØjskole staly místem 

setkávání a vzdělávání evropské mládeže. V současné době i nadále dánská vláda uvolňuje 

finanční prostředky na stipendia pro mladé občany z nových členských zemí EU, aby tito 

mladí Evropané mohli strávit alespoň jeden semestr na některé folkehØjskole v Dánsku 

(nejčastěji se jedná o Mezinárodní folkehØjskole v Elsinoru). Jazykem komunikace na 

Mezinárodní folkehØjskole v Elsinoru je přitom angličtina a tak je tato možnost občas 

využívána i k tomu, aby se mladý Evropan zdokonalil v tomto mezinárodním jazyku. Mohly 

by se do budoucna Grundtvigovy folkehØjskole skutečně stát místem setkávání evropské 

mládeže, kde by se mladí Evropané seznamovali s danou zemí Unie a případně i učili určitý 

jazyk?  Grundtvigův vlastenecký odkaz stále v Dánsku vytváří veřejně akceptovaný a 

nakonec i podporovaný obraz Grundtviga jakožto otce „dánskosti“, demokrata zasazujícího se 

za nejširší vrstvy obyvatel (vzpomeňme, že folkehØjskole začínaly jakožto hnutí za vzdělání 

rolníků v národním duchu) a spolutvůrce dánského moderního demokratického národního 

státu.    

 

 



 124 

XXI. Závěr 

  

1. Shrnutí verifikace hypotéz. 

 

Ve velké stručnosti shrňme verifikaci výše formulovaných hypotéz:  

 

Hypotéza, která byla nastíněna už nadpisem této práce, byla potvrzena – mezi      

S. A. Kierkegaardem a N. F. S. Grundtvigem existuje spor, pokud jde o theologická a 

filosofická stanoviska těchto dvou kodaňských filosofů. Toto tvrzení se dokazuje tím, že 

určitý spor (různé míry závažnosti a hloubky) byl nalezen a konstatován u všech z deseti výše 

zmíněných tématických okruzích.  

 

 Domnívám se, že lze potvrdit hypotézu první – myšlení S. A. Kierkegaarda se 

vyznačuje určitou mírou originality a jedinečnosti, oproti myšlení Grundtvigovi, jehož 

filosofická stanoviska jsou spíše v souladu s dosavadní evropskou tradicí. Vždyť Kierkegaard 

podniká útok na evropskou tradici idealismu a útočí i na metafyziku. Kierkegaardův koncept 

existence a jedinečně existujícího jedince je v dosavadní evropské filosofické tradici určité 

novum a stojí v rozporu s Grundtvigovým historicky a národně laděným idealismem.  

 

 Myslím, že lze shrnout, že za místy ostrým sporem Kierkegaarda s Grundtvigem a tzv. 

„Grundtvigiány“ stojí nekompatibilita některých ústředních momentů Kierkegaardovy 

filosofie s Grundtvigovými stanovisky. S různou mírou bylo v předchozích tématických 

okruzích ukázáno, že těmito jedinečnými motivy Kierkegaardova myšlení jsou jeho koncept 

jedinečně existujícího jedince, koncepce času s akcentováním přítomnosti v níž jedinec 

existuje, koncept  momentu a pak dále koncept niternosti a vášně a za poslední koncept 

pravdy jakožto pravdy subjektivní, která jediná je existujícímu jedinci přístupná (vše ostatní je 

abstrakcí). Popis toho, jakým způsobem tyto momenty Kierkegaardova myšlení vedly ke 

střetu s Grundtvigem, v předešlých deseti tématických okruzích přinesl, domnívám se, důkazy 

pro to, aby bylo závěrem možno hypotézu druhou potvrdit.  

 

 Třetí hypotézu lze potvrdit jen do té míry, že lze konstatovat bytostný zájem obou 

myslitelů o křesťanství a o církev. V některých otázkách, jako byla třeba otázka svobody pro 

církev, se sice oba myslitelé nějak shodují, oba chtějí pro církev svobodu, ale při bližším 

pohledu bylo zjištěno, že se do značené míry rozcházejí. U takových problémů, jako byla 
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problematika vzdělání, se rozcházejí dokonce takovou měrou, že jeden z nich této v 

problematice nevěnuje žádnou pozornost, ba tzv. křesťanskou východu a vzdělání kritizuje 

jako neautentické, zatímco druhý v této problematice napíná značnou část svých sil. Třetí 

hypotézu lze tedy potvrdit jen do té míry, že oba kodaňští myslitelé mají stejný předmět svého 

zájmu a snažení (křesťanství a církev) a že oba hledají způsoby, jakými dosáhnout 

autentického křesťanství. Pokud však jde o tyto způsoby, zde se oba myslitelé často liší 

takovou měrou, že jsou jejich stanoviska, jsem přesvědčen, nesmiřitelná.  

   

 Platnost čtvrté hypotézy lze potvrdit jen nepřímo a spekulativně: Mnohá literatura 

spekuluje o souvislosti mezi Grundtvigovým zážitkem pozorování napoleonského 

bombardování Kodaně a jeho vlastenectvím a dále o souvislosti s podporou jeho přátel a 

sboru při jeho léčení po nervových kolapsech a akcentu na sbor a společenství v jeho 

theologii. Taktéž literatura spekuluje o souvislosti Kierkegaardova životního osamocení a 

akcentováním jen jedince v jeho filosofii a tematizování samoty. Příslušné události a 

filosofické momenty byly zmíněny v životopisech obou myslitelů i v jednotlivých 

tématických okruzích. Nezdá se mi, že by bylo možnost potvrdit existenci nějakých přímých 

příčinných souvislostí. Lze jistě vidět souvislost mezi každotýdenním setkáváním 

Kierkegaarda s Regínou v Kodani a mezi jeho pozdějším tematizováním nepřímé komunikace 

a lze najít v Kierkegaardových textech místa, kde se k Regíně vrací (tak např. princezna 

v Bázni a chvění je právě Regína a je svedená dívka ze Svůdcova deníku také Regína?) či 

souvislost porozumění Abrahámově obětování Izáka s jeho osobním životem (obětuje on sám 

snad takto Regínu?), ale asi nemáme možnost s jistotou rozhodnout míru vlivu těchto 

osobních událostí na Kierkegaardovu filosofii Není však zároveň ani možné nějaký vliv zcela 

vyloučit. Známé biografické a historické informace lze považovat spíše za vhodné 

hermeneutické souvislosti či za hermeneutický kontext. Na základě intenzity Kierkegaardova 

sporu s oficiální národní a státní dánskou církví, na nějž sám také doplatil, a na základě 

několika míst v jeho denících (zde mám na mysli např.: „Co mně vlastně chybí, je to, aby se 

mi ujasnilo, co mám dělat, ne to, co mám poznat…Jde mi o to, abych porozuměl svému 

určení….jde o to nalézt pravdu, která by byla pravdou pro mne, nalézt tu ideu, pro niž bych 

chtěl žít i umřít. Co by mi pomohlo, kdybych vypátral tak zvanou objektivní pravdu….?“  ) lze 

nicméně uzavřít, že Kierkegaard svůj vlastní život zřejmě žil jako filosofický problém.  
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2. Shrnutí zodpovězení otázek a problémů formulovaných v bodě III/2 

 

Ve velké stručnosti shrňme odpovědi na výše formulované otázky:  

 

Za prvé, ano, mezi Kierkegaardem a Grundtvigem existoval spor, resp. existuje  

spor mezi jejich filosofickými a theologickými stanovisky. 

 

 Za druhé, zdá se mi, že Grundtviga lze považovat za pokračovatele evropské 

idealistické a metafyzické tradice, zatímco Kierkegaarda lze považovat za zakladatele nového 

filosofického směru – existencialismu.  

 

 Za třetí, ano v Kierkegaardově filosofickém a theologickém myšlení lze rozpoznat 

několik originálních motivů, které, podle mého názoru, nevyhnutelně vedly ke střetu 

s Grundtvigem. Těmito motivy jsou existence, jedinečně existující jedinec, pravda jako 

subjektivita, koncepce času a okamžik, niternost a vášeň. 

 

 Za čtvrté, při sledování Kierkegaardova sporu s Grundtvigem, při Kierkegaardově 

kritice idealismu a metafyziky jsme sledovali deset tématických okruhů, v nichž se spor mezi 

těmito dvěma dánskými mysliteli nějak projevoval. Těmito tématickými oblastmi, shrňme, 

byly problémy člověka a jeho bytostného určení, pravdy, času, dějin, společnosti, státu, 

vzdělávání, víry, církve a reformy církve. 

 

 Za páté, ano, oba myslitelé mají něco společného – sdílejí bytostný zájem o 

křesťanství a o církev. Pokus smířit filosofická a theologická stanoviska obou myslitelů se mi, 

však, v případě některých ze zmíněných problematik jeví jako velmi obtížný, ne-li nemožný. 

Ano, myšlenkový odkaz obou myslitelů je stále aktuální vzhledem k některým současným 

problémům a otázkám. Některé konkrétní inspirace byly jen nastíněny v kapitole XX/3.  

 

 A za šesté a za poslední, lze snad na základě výše uvedeného říci, že Kierkegaard žil 

svůj život jako filosofický problém, jako do určité míry sporné se mi však jeví snaha, která by 

tvrdila jasnou a jistou determinaci mezi některými událostmi v životech obou filosofů a jejich 

filosofickými stanovisky, lze však hovořit o určité míře souvislosti či vztahu. 
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XXII. Résumé v jazyce anglickém  

 

This Bachelor Diploma Thesis deals with the theme of  „Søren Aabey Kierkegaardn  

versus Nikolai Frederik Severin Grundtvig“, i.e. with certain conflict between theological and 

philosophical views of these two Danish thinkers.  

 

 The Thesis formulates the following questions: 

  

1) Is there a difference or conflict between theological and philosophical views of S. A. 

Kierkegaard and N. F. S. Grundtvig?  

 

2) How deep or serious is this difference or conflict and what themes or thematical areas 

does this difference affect or is manifested in?  

 

3) Can each  thinker be allined with a certain theological or philosophical tradition? 

  

4) Was the Kierkegaard´s conflict with Grundtvig inevitable and if so, is it possible to 

distinquish any original motives in Kierkegaard´s theological and philosophical 

thinking  that led him to the conflict with Grundtvig – and what are they and why?  

 

5) Are there any motives that can possibly serve as a shared platform on which the 

conflicting views of  both thinkers can be brought together, enrich each other and help 

to solve some current problems of Denmark or Europe? May the essential interest of 

both of the Danish thinkers in Christianity, church and church reform be seen as such 

platform?  

 

6) Is there any relation between personal lifes of both thinkers and their theological and 

philosophical views? To what extend can we verify such hypothesis? In case of 

Kierkegaard, can it be claimed that he is one of the philosophers of the European 

tradition who lived his life as a philosophical problem (together with Socrates, Pascal, 

Nietszche and maybe Augustinus)?  
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In connection with the above mentiened questions, the Thesis presents the following 

hypothesis:  

 

1) There exists an essential and deep conflict between theological and philosophical 

views of S. A. Kierkegaard and N. F. S. Grundtvig.  This hypothesis is implicit, it is 

introduced already by the title of the Thesis.  

 

2) It is possible to view Grundtvig´s theological and philosophical views to be in 

accordance with the European tradition of idealism and metaphysics. In Grundtvig´s 

case, there is an inspiration by Herder, Hegel and Schelling. In the case of 

Kierkegaard, his philosophical thinking seems to be more original and is attacking the 

tradition of idealism and metaphysics. Kierkegaard can be considered as the „founding 

father“ of the Christian Existentialism. 

  

3) Kierkegaard´s conflict with Grundtvig was inevitable due to Kierkegaard´s concept of 

the uniquelly existing Individual and of his essential nature („esse“ – to be), the 

concept  of the Inwardness, the concept of the subjective Truth, the concept of Time 

and the Moment and the concept of the Passion. 

  

4) Both thinkers are essentially interested in Christianity, the church and the church 

reform, both thinkers share this interest and it can be used as a platform from which 

both thinkers can be viewed as an inspiration for problems of the current Denmark and 

Europe. 

  

5) There is a certain correlation between biographies and theological and philosophical 

views of both thinkers.   

 

The questions and the hypothesis are investigated in ten thematical areas. These areas  

are:  the Man and his Essential Nature, the Truth, the Time, the History, the Society (the 

Nation), the State, the Education, the Faith, the Church and the Church Reform.  
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 Each of the thematical areas is investigated by a brief presentation of theological or 

philosophical concepts of both Danish thinkers, by comparison of their views and than by 

considering the possibility of  reconciling them. Each thematical area is concluded by a 

recapitulisation in relation with the mentioned questions and hypothesis.  

 

Primer to the investigation of the thematical areas, there is a presentation of  

Kierkegaard´s philosophical concepts of  the uniquelly existing Individual and of his Essential 

Imposition, the concept  of the Inwardness, the concept of the subjective Truth, the concept of 

Time and the Moment and the concept of the Passion. 

 

After investigation in all the thematical areas the Epilogue summarizes to what extend 

were all the hypothesis verified. The Epilogue also answers the questions formulated above.  

 

Verification of the hypothesis can be summarized as follows:  

 

1) For first, the  implicitly formulated hypothesis can be confirmed – there is a difference 

or conflict between theological and philosophical views of S. A. Kierkegaard and N. 

F. S. Grundtvig. This conflict is sometimes essential and deep. 

  

2) The first hypothesis can be confirmed – Kierkegaard´s theological and philosophical 

views are somewhat original and prepared ground for a new philosophical stream – the 

Christinal Existentialism. Whereas, Grundtvig´s views can be considered as comfort to 

the contemporal European tradition of idealism and metaphysics. Kierkegaard is one 

of the first who started an attacking metaphysics and idealism – almost half century 

before Nietszche comes with his „hammer.“  

  

3) The second hypothesis can be confirmed – the difference and conflict between 

theological and philosophical views of both Copenhagen thinkers is caused by some of 

the Kierkegaard´s theological concepts  namely the concept of uniquelly existing 

Individual, the concept of the subjective Truth, the concept of Time (and the Moment), 

the concept of the Inwardness and the concept of the Passion. 
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4) The fourth hypothesis can be confirmed only partly – both thinkers agree with each 

other as far as their essential interest in Christianity, in church and in church reform is 

concerned; but they disagree when we consider their views of these problems.  There 

is further difference as the question of inspiration for today is considered: Kierkegaard 

has something to say about problems of existency, whereas Grundvig is somehow and 

to some extend considered to be „father“ of the Danish national state, of the 

„Danishness“ and of the folkehØjskole  (i.e. the of theory of education). 

  

5) The Thesis argues that it is not possible to construct a direct causality between life and 

theological or philosophical views of both thinkers. However, it is not, at the same 

time, possible to ignore their biographies and it is possible to use all the historical 

information as a hermeneutical background. In the case of Kierkegaard, the Thesis 

proposes a conclusion that Kierkegaard is one of the philosophers (maybe together 

with Socrates, Augustinus, Pascal and Nietszche) who lived his life as a philosophical 

problem.  

 

In conclusion, the Thesis briefly answers the above formulated questions as follows:  

 

1) Yes, there existed and still exists a conflict between theological and philosophical 

views of S. A. Kierkegaard and N. F. S. Grundtvig. 

  

2) It is possible to consider Grundtvig´s thoughts following the traditon of European 

metaphysics and idealism. Whereas, Kierkegaard attacks metaphysics and idealism 

and starts a new way of thinking - so called Christian Existentialism.  

 

3) Yes, it is possible to distinguish certain original moments in Kierkegaard´s thinking 

that inevitably led to a conflict with Grundtvig. These moments, namely, are:  the 

concept of uniquelly existing Individual, the concept of the subjective Truth, the 

concept of Time (and the Moment), the concept of Inwardness and the concept of the 

Passion. 
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4) It is possible to distinguish ten thematical areas in which the conflict is presentedor 

manifested.  These areas are: the Man and his Essential Imposition, the Truth, the 

Time, the History, the Society (the Nation), the State, the Education, the Faith, the 

Church and the Church Reform.  

 

5) Yes, both thinkers share something, i.e. the essential interest in Christianity, the 

church and the church reform. However, any essential reconciliation of their views as 

far as some of the thematical areas are concerned seemes, the Thesis argues, 

questionable and problematic.  

 

6) The Thesis proposes that it is possible to consider Kierkegaard to be one of the 

philosophers of the European tradition who lived his life as a philosophical problem. 

However, the Thesis argues it is not possible to suppose any direct correlation or 

determination between life and philosophical views of  both Danish thinkers. Rather, 

the Thesis proposes to consider all the historical circumstances as an important 

hermeneutical background.    
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