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Úvod 

V dosavadní filozofii dominují velké koncepce, které člověka 
umisťují do jednoho velkého celku světa a zakládají mu místo v něm. 
I když antická osudovost ztratila na svém významu a situace člověka 
doznala časem řadu změn, stále je jedinec ukotven v něčem vyšším, 
co jej přesahuje a co řídí jeho vlastní bytí (existenci). 

„Traduje se, že Řek Tháles se tázal : Co je tím pivním v celé 
fysis věcí tím nejstarším? - Zde je začátek myšlen objektivně."1 

I když renesance půjčila člověku opratě к sobě samému, 
Descartes se již táže co je tím prvním pro mě,2 stále je zde potřeba 
hodnotit svou vlastní existenci poměrem к obecnému. Již od Platóna, 
ústy Sokrata, se ptáme co je statečnost, jakožto statečnost (dialog 
Lâchés), co je ctnost, jakožto ctnost (dialog Menón) a co je vědění, 
jakožto vědění (dialog Theaitétos). Nestačí definovat druhové 
vymezení, máme potřebu nahlédnout přesah a dobrat se к podstatě. 
Ptáme se po obecném výměru a hledáme takový výměr, který je 
shodný ve všech případech.3 

„Sókr. : Nuže, právě tohle je to, s čím si nevím rady a co 
nemohu náležitě pochopiti, co asi je vědění. Zda-li pak to tedy 
dovedeme říci? Co myslíte?4 

Definice a odpověď po obecném je mnohem důležitější 
a významnější než problémy konkrétních lidí. Vždyť individualitu 
můžeme odvodit z obecného, protože jsme součástí celku bytí, který 
překračuje každého jednotlivce. Je nám přisouzeno místo v tomto 
celku a pokud jsme někdy na pochybách, dokáže nás zachytit 

1 Sobotka, M. : Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela, str. 16. 
2 Srovnej : Sobotka, M. : Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela, str. 16 
3 Srovnej : Martin, G. : Úvod do všeobecné metafyziky, str. 18. 
4 Platón : Theaittétos, str. 16. 
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a nasměrovat správným směrem. Z obecného si každý jednotlivec 
může vyvodit to důležité pro sebe sama.5 

„Avšak je tu ještě jeden zřetel, který je více filozofický 
a architektonický, totiž pochopit správně ideu celku a odtud sledovat 
všechny ony části v jejich vzájemných vztazích pomocí jejich odvození 
z pojmu onoho celku v čisté mohutnosti rozumu.,s 

Filozofickým vývojem se tato problematika velmi změnila a její přístup 
к ní se otočil o sto osmdesát stupňů. To je také úkol mé práce 
postihnout tuto změnu a zvláště popsat nové uchopení pojetí světa 
nad rámec tradiční filozofie. Ale prozatím se ještě vraťme. 

Celek světa si na antického občana činí nárok a ovládá jej. 
Ukazuje mu cestu. Žádá jeho plné ponoření do obecných zákonů. Na 
oplátku mu nabízí oporu, jistotu a řád. Vývojem se postavení 
jednotlivce vůči celku bytí změnilo, ale nadřazenost tohoto celku 
přetrvala. Přes všechen řád kolem i určité jednotlivcovo pochopení 
a nahlédnutí této uspořádanosti tu stále vyvstává pochybnost. 
Skutečně mám jako člověk svůj život zvládnutý tak, že nejsem ve 
vleku rozporu nahlédnutelného s přesahem a jsem skutečně 
svobodným, tak jak se cítím? 

Kierkegaard odmítá velké koncepce filozofie a snahu 
o uchopeni světa v celé jeho mnohoznačností a rozmanitosti 
zvnějšku. Tyto neosobní systémy přinášejí jen lidské odcizení. 
Kierkegaard volá po niternosti subjektu, nalézt celek skrze vlastní 
existenci. Otevření člověka sobě samému a jeho možnostem je úkol, 
který se Kierkegaard rozhodl přijmout současně s probuzením lidské 
existence z pouhého přežívání к vlastnímu určení. Zde se cítí býti 
Sókratem, který skrz ironii obracel jedince к sobě sama. Z toho 
důvodu bylo Kierkegaardovi blízké myšlení řeckých myslitelů, jelikož 

5 Srovnej : Storig, H. J. : Malé dějiny filozofie, str.376. 
6 Kant, I. : Kritika praktického rozumu, str. 16-17. 
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jejich filozofie a myšlení vycházelo z hloubky jejich nitra, z vášně jejich 
vlastní existence.7 

Chceme-li se dobrat existence, musíme nejprve volit sebe 
sama.8 Skrz sebe sama uchopit celek světa a existenciálně volit sebe, 
autenticky žít. 

„...nalézt pravdu pro lidskou existenci, aby se posléze tato existence 
mohla snažit na své cestě životem žít vpravdě, směřovat 
k existenciálnímu znovuzrození".9 

Důkladným zkoumáním pojmů úzkosti, ironie, existence, 
svobody a pravdy dokážeme uchopit celek a pravdu. Pravda je 
subjektivní a pokud se к ní chci dobrat musím nejprve sestoupit do 
svého nitra, ke svému bytostnému já.10 Tento ontologický pohyb spolu 
s vlastní reflexí může být základem pro poznání skutečné existence, 
klíčem pro pochopení celku bytí, jež je podle Kiekrkegaarda součástí 
každého jednotlivce. 

Současné vědecké objektivistické myšlení, které v praxi nikdy 
neobstálo bude překonáno vhledem do lidské existence a její 
jedinečnosti. Volit sebe sama, postavit se většinovému názoru, 
vztáhnout se к něčemu vyššímu - znamená plnohodnotně žít. Z tohoto 
důvodu odmítá Kierkegaard Hegelův rozvrh světa, přesto, že zněj 
načerpal některé prvky vlastní dialektiky - pro existenciálně paradoxní 
dialektiku. „Kierkegaard přijímal transcedenci naproti tomu chtěl Hegel 
setrvat v imanenci myšlení a odtud budovat svůj systém. "11 

Myslící já se má zabývat svou vlastní existencí, toho Hegelův 
systém nebyl schopen a Kierkegaard mu nedůvěřoval. Podobné velké 
koncepty byly v Kiekegaardově době módní, ale odváděly od 

7 Srovnej : Olšovský, J. : Niternost a existence, str. 240. 
8 Srovnej : Olšovský, J. : Niternost a existence, str.14. 
9 Olšovský, J. : Niternost a existence, str. 9. 
10 Olšovský, J. : Niternost a existence, str. 11. 
11 Olšovský, J. : Niternost a existence, str. 240. 
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skutečného existování, povzbuzovaly bezmyšlenkovitost ohledně 
existence.12 

„Současnost je doba bytostně rozumová, reflexivní, nezanícená, která 
vzplane chvilkovým nadšením a pak důmyslně spočine 
v netečnosti."13 

Filozofie Kierkegaardovy doby je příliš abstraktní, odhlíží od lidské 
existence a jejího úkolu v dějinách. V abstraktním myšlení neexistuje 
konkrétní myslící existence. Jedinec se touží vztáhnout к čistému bytí 
a ignoruje tím etické a nechápe náboženské. Myslící existence je tím 
odloučena od bytí a myšlení. 

„Život nelze vměstnat do systému. Lidé by si měli uvědomit hodnotu 
individuálního života, která je nevyjádntelná. "u 

Konec abstrakce a příklon ke konkrétnosti je Kiekegaardův 
požadavek a moment obratu jeho filozofie, která se rozchází 
s tradičním náhledem na filozofii. Jedinec je odpovědný za obsah 
svého života. Abstraktní myšlení mizí, pokud se lidská existence snaží 
o uskutečňování sebe sama.15 Subjektivní cesta myšlení v níž 
hledáme niternost je zeď, kterou Kierkegaard staví do cesty 
německému spekulativnímu myšlení. Jedinec myslící z hloubky své 
existence se může dostat mnohem dále než se ztratit v čistém bytí. 
Dospět к hranici rozumu, к paradoxu, kde neexistuje žádný důvod 
a přestává platit věda a etické. Jen takové myšlení je schopno dostat 
se za nenahlédnutelné a neodkryté, je schopné prožít rozpor jako 
paradox. Právě díky tomuto absurdnu se může dít existenciální 
myšlení. Myšlení, které by vycházelo ze skutečných existencionálních 
problémů a jehož motorem by byla skutečná svoboda jedince. 
Kierkegaardova filozofie se dostává dál než к hranicím objektivujícího 

12 Srovnej : Olšovský, J. : Niternost a existence, str. 241. 
13 Kierkegaard, S. : Současnost, str. 19. 
14 Umlauf, V. : Kiekkegaard, str. 11. 
15 Srovnej : Olšovský, J. : Niternost a existence, str. 241. 
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a kvantifikujícího, dává možnost dostat se к subjektivní pravdě 
a skokem sloučit konečnost s nekonečností. 

„Paradoxní dialektika tohoto myšlení je nekonečnou reflexí, 
vycházející zchápání existenciální sféry a dialektiky zniternění."16 

Prolnutí nekonečného v člověku s časovostí okolního světa. 

Pochopením sebe sama, vlastní reflexí a skokem mimo mou 
jistotu jsem schopen vztáhnout se k bohu a tímto také ke každému 
člověku. Základem celého lidského působení je pochopení sebe 
sama, vlastní existence musí být východiskem i cílem myšlení 
a jednání. Jedinec, který vychází z porozumění vlastní existenci. 

„Z nitra své existence chápe druhého člověka, svět a boha.."17 

Myšlení vztahující se к vlastní existenci, jež skrze vlastní existenci 
pojímá okolní svět, nám ukazuje a vyjadřuje dialektiku konkrétního 
jedince. Odsunutí stávajících vědecko-objektivních systémů dá 
vyniknout subjektivní reflexi a dialektice konkrétního svobodného 
života. „Poznávající subjekt se musí...podstatně zračit ve veškerém 
svém poznání."18 Skrz sebe hledá pravý existenciální myslitel svůj 
vztah k bytí, své absolutno. Filozofie je uschlý systém, který silou 
setrvačnosti drží jednotlivé systémy při životě. Filozofie objektivní, 
filozofie vědecká není schopna přijmout klíčové pojmy jako 
jedinečnost existence, svoboda či niternost. Filozofie postrádá vášeň, 
nazírá vnější události, zkoumá metafyziku, ale není schopna dotknout 
se života. Je to chůva, která se o nás postará, ale nenasytí nás.19 

„U Kierkegaarda se lze setkat s určitým náznakem chápání rozdílu 

mezi filozofií a myšlením Filozofie není schopna chápat život, je 

spíš jeho popřením."20 

16 Olšovský, J. : Niternost a existence, str. 242. 
17 Olšovský, J. : Niternost a existence, str.244. 
18 Olšovský, J. : Niternost a existence, str.245. 
19 Srovnej : Olšovský, J. : Niternost a existence, str.246. 
20 Olšovský, J. : Niternost a existence, str.245. 
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Kierkegaard hledá nový vztah ke světu, způsob myšlení, který 
dokáže uchopit existenci spolu s její niterností. Filozofie zapomněla na 
počáteční údiv, ze kterého vznikla a soustředí se na konstrukty 
vědeckých teorií, logických vazeb a objektivisticky chápaný svět. 
„Mnoho systematizátorů se ve vztahu ke svým systémům chová jako 
lidé, kteří stavějí ohromný zámek a sami žijí v přístřešku.... Myšlení 
člověka musí být obydlím, v němž se též žije"21 

Konkretizace řešení problémů má svůj původ ve vášnivém 
individuálním životě a v zájmu o otázky života a smrti. Kiekegaard 
přichází s novým pohledem na subjekt, jde mu o pravý život lidské 
existence, vyzdvihuje subjektivní pravdu proti systémovosti světa. Z té 
by se člověk měl vymanit, odhlédnout od estetična i etična a plně se 
skokem ponořit do vlastní existence, vztáhnout konečno к nekonečnu 
a absolutně se přiklonit k bohu. „...křesťanská existence, jež neustále 
hledá samu sebe před tváří boha. "22 

Myšlenky života a smrti nelze včlenit do systému, jsou v tomto ohledu 
nezařaditelné, nelze je systematizovat. 

Kierkegaard chce lidem pomoci obrátit se do sebe (srovnání se 
Sókratem a jeho zájmem o lidské bytí), bytostně se vnitřně proměnit 
a dosáhnout pravého já. Hledat sebe sama ve vazbě na božské bytí.23 

Existence vychází ze vztahu sama к sobě, ze starosti a zájmu 
o sebe. Lidé by se měli vymanit z davu a před bohem se stát 
jednotlivci.24 Pryč s falešnou přetvařující se vírou, která má své 
důvody mimo existenci. Víra je základním kamenem individuální 
existence. Skok do ní, plné ponoření je momentem druhého 
narození.25 Zlomový moment, jeho prožití nám umožní skrz pochopení 

21 Olšovský, J. : Niternost a existence, str.247. 
22 Olšovský, J. : Niternost a existence, str.248. 
23 Srovnej : Olšovský, J. : Niternost a existence, str.249. 
24 Srovnej : Storig, H. J. : Malé dějiny filozofie, str.377. 
25 Srovnej : Umlauf, V. : Kiekkegaard, str. 16. 
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sebe sama nahlédnout celek bytí a porozumět jedinečnosti své 
prožívané existence. Skokem ze zajištěnosti se dostáváme do 
absurdna, kde neplatí etické lidské normativní zákony. Stojíme před 
čistou vírou na jejímž konci je Bůh a náš niterný vztah к němu. Tímto 
vystoupením uhýbáme tlaku bytí, protože Bůh není naším 
zakotvením. Jeho roli v individuálním životě nechápeme, protože jeho 
působení nám zůstává skryto. Církev udělala z víry objektivní, 
přetvařující se záležitost, ale víra je otázkou subjektu, jeho 
nejniternějšího prožitku a momentem plného ponoření se do vlastní 
existence. 

Kierkegaardova filozofie bojuje proti systematičnosti systému 
a povrchní víře v Boha, která se stala pouho přetvářkou. Nad objekt 
staví subjekt a volá po jeho plné svobodě a ponoření se do sebe 
sama. Kierkegaard se cítí býti povinován obrátit a vrátit člověka 
к sobě samému, protože filozofie jedinečnost existence chápe jen 
povrchně a její role v rámci uchopení světa je nedoceněna. Mění 
náhled na celek světa, kritizuje dosavadní vývoj filozofie, a proto 
můžeme jeho práci nazvat útokem na tradičně metafyzicky pojímaný 
koncept světa. 

Má práce má nastínit čtenáři vývoj metafyziky od antiky přes 
německou klasickou filozofii a vliv dánského myslitele Sorena 
Kierkegaarda při rozbíjení tradiční metafyziky. Zaměříme se na jeho 
pojetí existence a vztah kSókratovi. Ukážeme si Kiekrkegaardovo 
přispění к filozofii existence i další osud metafyzického myšlení v 20. 
století. 

v 
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1. Vývoj metafyziky 
1.1 K „ZASTA VITELI JSOUCNA " 

Prvotním zájmem filozofie a filozofů bylo bytí. Vždyť co nás 
upoutá na světě kolem nás nejvíce, než naše okolí, věci s nimiž 
přicházíme každodenně do styku, s nimiž pracujeme, s nimiž se 
rozčilujeme i těšíme. Tak vznikají první pokusy o výklad světa přírody. 
Řecká filozofie byla pevně ukotvena v koloběhu okolního světa. Vše 
ostatní včetně člověka bylo pouhou částí něčeho vyššího 
a významnějšího. Z koloběhu vše vzniká a do něj také zaniká. Plným 
ponořením a podřízením získávají jsoucna plnohodnotnost a člověk 
odpovědi na své otázky. 

Zformulovat ale pojem bytí, bylo velmi obtížné, a tak první 
filozofové jej ponechali nepřesně vymezený. Spíše se zaměřili na 
proměnlivost bytí, odlišnost od ne-bytí, pohyb, vztah к ostatnímu... 
Řečtí filozofové vnímali svět kolem nás jako harmonický, vyvážený 
a uspořádaný tak, že veškeré věci kolem nás vznikají a zanikají 
v jedné původní látce. 

Každé jsoucno je jedinečné. Může mít s okolními jsoucny více či 
méně společného, pokaždé je nějak jinak než ostatní jsoucna, ale 
vždy je. Toto je se v počátcích filozofie stalo klíčovým prvkem jakékoli 
teorie o bytí. Co je ta věc, která je společná všem jsoucnům, která je 
dělá jsoucny. V čem a kde hledat všeprostupující princip jsoucen. Co 
je příčinou - principem vzniku, zániku a proměn. 
Odpověď byla nalézána v ARCHÉ. tedy v určité pralátce, která je 
všem jsoucnům společná, poskytuje jim jejich bytí, ale zároveň je 
odlišuje. To je ta nad vším stojící dokonalost, počátek i konec všeho. 

11 



Arché ovšem není ztotožněna s přírodní látkou, je pojímána 
nesmyslovým způsobem, kdy z neurčitosti vzniká určitost.26 

První řečtí filozofové měli různý názor na podobu arché, tedy na 
hlubší podstatu věcí. U Thaléta to byla voda, substance jež sama 
nevznikla ani nezanikla. U Anaxiména vzduch, nekonečný časovou 
a prostorovou rozlehlostí. Živý vzduch, princip života. Vše se nám 
nějak ukazuje - rostlina, krev, ale ve skutečnosti je vše jedno -
pralátka. Aristotelés by tyto arché nazval látkovou příčinou. Látka žije 
a je původem toho co žije, stírá se zde rozlišení mezi látkou 
a životem.27 

Herakleitos arché chápal složitěji, základem mu byl oheň (pra-
oheň ve smyslu energie), který demonstroval veškerou proměnlivost, 
uhasínající a opětně se vzněcující, střet protikladů a jejich boj 
přinášející harmonii prožíváním. Podstatou skutečnosti je jednota 
protikladů a protiklady vedou к zakoušení intenzity života. Vždyť bez 
smutku není radost, bez pocitu hladu není nasycení. 
Hérakleitos je zastáncem změny a všeho pohybu, skutečně jsoucí je 
pro něj jen to, co se neustále pohybuje, nepohybující se jsoucno, je 
ne-jsoucno.28 Za nepřetržitým tokem spatřuje jednotu v podobě 
jednotného zákona. „Jednotu v mnohosti a mnohost v jednotě.,<29 

Významně do těchto konceptů zasáhl Anaximandros, který si 
všiml úskalí, které spočívá ve vázanosti na smyslově vnímané látky 
jako voda. Arché musí být trvalejší a mnohem obecnější a tudíž je 
nutné zkoumat jednotlivá jsoucna z hlediska právě toho, co je činí 
jednotlivými. Odpovědí byla Anaximandrovi mez - PERAS, každé 
jsoucno ji má, ať již prostorovou nebo časovou. Jsoucno je omezené, 
tudíž arché musí být neomezená, bez-meze - APEIRON -

26 Srovnej : Seidl : Bytí a vědomí, str. 42. 
27 Ricken : Antická filozofie, str. 15. 
2 8 » 

Srovnej : Martin, G. : Úvod do všeobecné metafyziky, str.44. 
oq 

Storig : Malé dějiny filozofie, str. 102. 
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nekonečná, věčně se pohybující hmota, která se dělí na chladnou 
a teplou. Tímto způsobem vznikly jednotlivé světy, které čekají na 
návratu do původního. Apeiron chápal ve významu prostoru, jako 
něco, co propouští věci do bytí a kde se bytí navzájem omezují 
(střídání dne a noci...). Na vznik světa nahlížel z vývojového 
procesu, kde jednotlivé fáze lze objasnit z fází předchozích. 
Anaximandros se ještě nedostává k bytí samému, ale jeho učení již 
к němu postupně otevírá cestu. 

Na Anaximandrovo učení navázal Pýthagoras a rozšířil jej. Co 
je natolik omezené, že již samo o sobě ztrácí jakoukoli kvalitu? - bod. 
Bod můžeme vymezit jen tak, že o něm řekneme, že jest jeden 
a pokud na jednotku skutečně myslíme, pak vždy se zřetelem 
к mnohosti a obor, který se tímto zajímá je matematika a své teorie 
zpracovává prostřednictvím čísel. Čísla nejlépe charakterizují 
postavení PERAS - APEIRON, lichý-sudý, nebo také neomezený -
omezený. Z těchto dvou prvků se skládá svět a vzniká z nich jedno, 
které není ani omezené, ani neomezené. Z jednoho vznikají čísla 
a z nich svět, jenž je spojen silou harmonie. Základ světa již není 
nalézán v pralátce, ale v prazákonu, v neměnných číselných vztazích 
mezi jednotlivými částmi našeho světa.30 

Všechny tyto teorie mají jedno společné - arché veškeré věci 
umožňuje a zároveň se od nich odlišuje. V odlišnosti však nastal 
problém těchto kosmologických teorií. Odlišnost byla založena 
povětšinou na smyslovosti - vodu, mez i číslo dokážeme postihnout 
smysly, ale můžeme se na ně stoprocentně spolehnout? Přehodnotit 
dosavadní stanoviska si za úkol dala eleiská škola a její hlavní 
představitel Parmenidés. Arché nemůže mít smyslovou podobu, jinak 
by byla nespolehlivá právě jako smysly. Smysly zachycují 
proměnlivost a nestálost, ale arché taková není. Pro ni je typická 

30 Srovnej : Storig : Malé dějiny filozofie, str. 99. 
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pravda a skutečnost (oblast myšlení a vědění) - EPISTÉMÉ, zdání -
DOXA je atributem všech ostatních jednotlivin. 

Jednotlivá jsoucna kolem nás jsou proměnlivá a nestálá, stejně 
tak může být zavádějící jejich vznik a zánik. Jak můžeme vědět, že 
zánik je definitivní, vždyť to může být jen projev jednotlivého jsoucna, 
skutečnost, že věc je. A kam by vlastně jednotlivá jsoucna zanikala -
do nebytí? A z čeho by vznikala? Z nebytí jsoucno vzniknout nemůže. 
Z nic se něco existujícího nevytvoří. Jsoucno vyplňuje vše kolem nás, 
neexistuje žádný volný prostor. 

Vyvstává tedy otázka jak je to s pohybem. Pokud přenesu 
sklenku vody z jednoho místa kamkoliv jinam, co je na původním 
místě sklenky? Nic tam být nemůže, protože prázdný prostor není. 
Jsoucno je tedy jediné a jako takové nedělitelné. Podle stejného 
principu můžeme popřít existenci dění, není žádný vývoj ani náhoda, 
vše je ovládáno nutností, nahodilost neexistuje, jen předurčenost. 

Ani v myšlení si nic nelze myslet či představit, vždy myslíme 
totiž něco konkrétního byť by se jednalo o něco kolem nás teď a tady 
nejsoucího. Myslet a být je pro Parmenida totéž. Nicota neexistuje, 
tudíž bytí je jediné a stálé, bez počátku a konce. Nemůže se 
pohybovat, protože místo, kam by se mělo přesunout by bylo ne-bytí. 
Vše jest a vládne mu nutnost. Svět smyslů vznikl spojením světlého 
teplého etheru a temné chladné noci, které smísila bohyně Nutnost 
s pomocí Mílka31. Parmenidovo bytí je nevzniklé, nepomíjejících, 
neproměnné, dokonalé. Navazuje zde na svého učitele Xenofanta, 
pro kterého je nejvyšší a nejlepší pouze jedno, všudypřítomné 

31 Důkaz vlivu bájí o vzniku světa, jako jeden z kořenů předsokratické filozofie. Ta 
vycházela celkem ze čtyř kořenů : 1) již dříve zmíněných bájí, 2) přemýšlení o 
životě, 3) náboženských představ 4) ionského zkoumání přírody (tedy se začátky 
vědy). 
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a identické s celkem světa.32 Odraz tohoto pojetí můžeme v budoucnu 
najít v Platónových ideách či u atomistů. 

Parmenidovo bytí bylo nehybné, jak tedy z nehybného, může 
vzniknout něco pohybujícího se? Parmenidův žák Zenón dovedl tuto 
koncepci do extrému, když popřel svými aporiemi veškerý pohyb. 
Nebyla to naivita s jakou přistupoval к pohybu, ale důkaz našeho 
nedostatečného pochopení pohybu. Aristotelés aporie vyřeší 
následovně : Každý druh kontinua lze za nekonečný označit buď 
s ohledem k jeho rozloze nebo s ohledem k jeho dělitelnosti. 
Vzdálenost, která je nekonečná co do rozlohy, v konečném čase 
zdolat nelze, naproti tomu vzdálenost konečnou co do rozlohy, ale 
nekonečnou co do dělitelnosti konečném čase urazit lze.33 

Aporie se nutně dostaly do konfliktu s naší každodenností. Stejně tak 
pojetí bytí jako jednotlivosti, protože mnohost by podle této logiky byla 
ne-bytím, ale to neexistuje, ale kolem nás je řada různě početných 
jednotlivin. 

Na tuto otázku naváží jiní filozofové rozšířením arché. Vždyť 
arché nemusí být nutně jedna jediná. Tuto teorii rozpracuje 
Empedoklés, který arché spatřoval ve čtyřech živlech (voda, vzduch, 
zem a oheň). Jednotliviny vznikají míšením, které ovládá síla lásky 
a sváru a jejich vzájemná tenze. Ve vnímaném i v tom, co vnímá se 
nacházejí stejné látky, stejné je tedy vnímáno stejným, a myšlení není 
odlišeno od vnímání. 

Anaxagorás pracoval s nekonečným počtem prvků (semen), 
které řídí nejvyšší rozum NÚS (existující sám pro sebe, první hybatel, 
který dal podnět ke stvoření, ale stvořené ponechal samo sobě), 
jakožto čistá látka pořádající svět. Každá látka obsahuje dále dělitelné 
množství částeček, které nemají samostatné oddělené bytí a tudíž 

32 Srovnej : Storig : Malé dějiny filozofie, str. 100. 
33 

Srovnej : Ricken : Antická filozofie, str. 15. 
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nemohou být zakoušeny. Nic nevniká ani nezaniká, jen se směšuje či 
rozlučuje. 

Vrcholem této etapy vývoje však bude práce Démokrita, 
představitele řecké školy atomistů. Svět je složen z neviditelných částí 
(atomů), které do sebe zapadají v prázdném prostoru a vytvářejí 
jednotlivá jsoucna. Nejsou ovládána ničím vnějším, jen přirozenou 
zákonitostí. Projevuje se zde již zákon kauzality, vše vzniká 
z nějakého důvodu a nutnosti, která je vlastní každému jsoucnu. 

I když se nám mohou první filozofické koncepty jevit jako 
značně naivní a nedokonalé, je důležité ocenit jejich snahu o 
vysvětlení vzniku všeho jsoucího z poslední pralátky, či látkově 
pojatého principu. Snaha vyřešit tyto otázky nepředpojatě, na základě 
přírodovědeckého myšlení jsou prvními kroky a odrazovým můstkem 
pro nadcházející filozofické období a hledání praprincípu rozmanitosti 
jevů má své nezastupitelné místo jako základní kámen v tvorbě 
metafyziky. 
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1.2 Co je jedno? Со je být? 

V pátém a šestém století př. п. I. můžeme mluvit o skutečně 
nejrozmanitějším období jednotlivých filozofických systémů, které nám 
na jednu stranu vypovídají o nemalém zájmu o filozofii a pochopení 
okolního světa, na druhou stranu však zároveň přináší skepsi ohledně 
lidských smyslů a poznávání. Poprvé se filozofický zřetel odkloní od 
přírody к člověku a jeho schopnosti poznávat, aby se poté následovně 
do filozofie přírody znovu navrátil, avšak obohacen o nové aspekty. 

Poučeni předešlými myšlenkovými proudy se vynořují nové 
otázky a odpovědi na ně jsou komplexnější. Nastupující filozofové si 
již uvědomují úskalí mnohosti jsoucen a zajímají se o jejich podíl na 
bytí. Každé jsoucno je, ale je nějak jinak, jak je toto možné? Bytí 
poskytuje jsoucnům jsoucnost ale odlišení získávají někde jinde. 
Vyvstává tu tedy otázka : „Co je jsoucno, jakožto jsoucno?" Odpověď 
nemůžeme omezit pouze na prosté konstatování bytí, které přináleží 
jsoucnům, ale musíme ji rozšířit o podíl jsoucen na bytí, který každé 
jsoucno odlišuje a činí jedinečným. 

Počátky tázání po obecném můžeme najít u Sokrata, který se 
táže po obecných pravdách. Již pomíjí spekulace o přírodě, ale 
zajímá jej člověk, protože se všemi svými dotazy se obrací vždy na 
konkrétního jednotlivce. Neustále se táže po jednom a je mu 
odpovídáno mnohým. 

„Sókr. : ...jsem nechtěl od tebe tohle, abys mi vyložil jednu nebo dvě 
z mnoha zbožných věcí, nýbrž onen vid sám, kterým jsou všecky 
zbožné věci zbožné? Vždyť jsi, tuším, uznal, že jeden vid je příčinou, 
že věci hříšné jsou hříšné... "34 

34 Platón : Euthyfrón, str. 19. 
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Sókratés pokládá prvotní otázku (tematizoval obecné a žádal jeho 
logické zdůvodnění35), Platón mu na ni odpovídá světem idejí, tím se 
dostává do obtíží při odpovědi na otázku, co je idea, co je být. 
Aristotelés svoji metafyziku staví již na otázkách co je jedno, co je být. 

„Sókratés a jeho otázky tvoří počátek, Platón nahlédne vlastní 
jádro problému a Aristoteles přivádí metafyziku s konečnou platností 
ke dvěma hlavním otázkám : Co je to jedno? Co je to být?"36 

Platón na svého učitele navázal a jeho tázání po obecném 
podrobně rozpracoval. Oproti sofistům tvrdí, že existuje všeobecný 
výměr pro jednání a myšlení, který se shoduje ve všech možných 
případech. Je nutné odlišit obecné od zvláštního. 

Se vším s čímž přicházíme do kontaktu jsou kopie skutečných, 
pravých, jediných a dokonalých jsoucen, která mají nejvyšší možný 
podíl na bytí. Proto věci kolem nás zanikají a jsou omezeny 
prostorově a časově, jsou to jen pouhé odlesky dokonalých jsoucen, 
které se mohou pouze přiblížit svým vzorům, příroda nenabízí 
skutečnou pravdu, jen pravděpodobnost. Náš svět je pouze zásluhou 
idejí, tím, že jednotlivé věci na nich participují (METHEXIS), mají na 
nich účast. Idea je obecný rys bytí, všeobecná reálná a nepomíjivá 
forma. Platón ve své teorii o bytí postoupil o kus dopředu, na rozdíl 
od Parmenida již nekonstatuje pouze jedno celistvé bytí, ale 
vysvětluje existenci jednotlivých věcí kolem nás, jejich vývoj, proměnu 
a zánik. Vnímáním rozdílu ve způsobu bytí a přisuzování skutečného 
bytí pouze jsoucnům můžeme vidět spojitost s Parmenidovou filozofií. 

Ale i tato teorie dostala své trhliny. Proč dokonalé ideje mají 
potřebu se podílet na něčem nedokonalém jako jsou věci kolem nás. 
Jak vysvětlit „propast" mezi naším smyslovým světem a světem ideí? 
Jak vypadá idea vítězství? Ani otázka jednosti a mnohosti není 
vysvětlena, jak z jednoho vzniká mnohé? A jak vypadají takové idee? 

35Srovnej : Martin, G. : Úvod do všeobecné metafyziky, str. 34. 
36 Martin, G. : Úvod do všeobecné metafyziky, str. 113. 
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Opět je tu zřejmé pohlcení konkrétními jsoucny kolem nás, závislých 
na našich smyslech. 

Bylo by nesprávné domnívat se, že svět idejí nám zakládá 
metafyziku, to přichází až později, když se Platón táže (s ohledem 
к vlastnímu vytvořenému systému) - Co je idea? A s tím mu vyvstává 
otázka : Co je to být? Úkolem metafyziky je objasnit povahu bytí 
a směřovat к obecnému a jednomu. Předmětem sporu není existence 
idejí, ale to, jakým způsobem existují. Tedy otázka po bytí obecného. 

Právě oddělení pozemského světa od světa idejí (tedy světa 
jakým způsobem jsoucno jest a světa jest - bytí) bude kritizováno 
dalším význačným myslitelem Aristotelem. Podstata veškerého 
jsoucího je v našem světě, žádnou jinou dimenzi či svět není nutno 
hledat. Pokud je tedy bytí někde kolem nás, smyslově postihnutelné, 
bude součástí jsoucen, a skrze jejich projev (vznik, změnu, pohyb či 
zánik) můžeme bytí odhalit. Obecné již není ideálem samo o sobě, 
hodnotná je výpověď obecného o konkrétním jsoucnu v prostoru 
a čase. V obecném uchopujeme něco z esence (bytnosti) jsoucna 
a toto uchopení je společné všem jednotlivinám Aristoteles nahlíží dál 
kolem jednotlivých jsoucen, vždyť ke každé věci patří mnohem více 
než jen, že jest. Pokud vidím vázu, pak si uvědomuji, že ji někdo 
vyrobil, buď aby ji prodal, nebo aby si vyzdobil dům, někdo ji sem 
přinesl a jednou třeba spadne a rozbije se, vím, že věčně tu nebude. 
К jsoucnům patří příčina (látková, tvarová účinná a účelová), možnost, 
záměr (účel). Platón změnu a pohyb ignoroval, Aristoteles na nich 
založil svou filozofii a přístup k bytí a jsoucnu. Aby jsoucno mohlo být 
potřebuje tento pohyb, který se tak stává přímo pohybem 
ontologickým. Styk formy a látky - přechod z možnosti do skutečnosti 
uděluje jsoucnům jejich bytí, a tak základ všeho je v jsoucnech 
samých. Kryje se zde logika s ontologií. Naše poznání a řeč mohou 
uchopit jsoucno. 
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Každé jsoucno je tvořeno látkou, která přijímá rozličné tvary 
a tím dochází к diverzifikaci jsoucen. Látka je aktivní částí jsoucen, 
nabízí se tvaru, vychází mu vstříc svými možnostmi. Když získá tvar, 
přejde tak do skutečnosti. V řetězu příčin pak existuje nehybný 
hybatel - THEOS, který udělí počáteční pohyb a zároveň přijme ten 
poslední. Dohlíží na harmonii a vše, co se děje. Čiré myšlení, čirý 
duch myslící sebe sama. 

Výraz jedno nemá již jeden všeobecně platný význam, ale hned 
několik, vždyť v přírodě se s touto diverzifikací můžeme setkat 
mnohokrát a vždy vycházíme z něčeho přirozeně skutečného. Každé 
jsoucno lze vnímat jako jednotlivinu splňuje-li vymezení vůči ostatním. 
Tato vymezení nazývá Aristoteles kategorie a rozlišuje jich deset. 

Jedno a být překračují konečné bytí, ale zároveň jsou v něm 
obsaženy, tato rozpolcenost a překročení jakéhokoli rozdělení nám 
ozřejmuje důležitost těchto dvou termínů a jejich nezastupitelné místo 
ať již v jakémkoli metafyzickém systému. Být a jedno jsou co do 
přirozenosti totožné, ale ve významu logu (smyslu) rozdílné.37 

37 Srovnej : Martin, G. : Úvod do všeobecné metafyziky, str. 110. 
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1.3 Příchod Boha 

Nástup křesťanství a s tím spojené změny přinesly nový pohled 
na svět kolem nás a způsob jeho interpretace. 
Středověká filozofie pokračovala v bádáni nad metafyzikou. Jejím 
prvotním úkolem bylo do metafyzických úvah zakomponovat roli 
Boha. Pro Řeky byl bůh (v nekřesťanském slova smyslu) souhrnem 
veškerého bytí. Něco, co dává význam a podstatu všemu ostatnímu. 
Podíváme-li se na Aristotelovu koncepci, můžeme theos křesťanskou 
terminologií označit za Boha. Z Boha vše vychází, on je ten, na němž 
jednotlivá jsoucna mají různě silnou účast. Podle této účasti je 
můžeme stupňovat a rozlišovat. Středověk pracuje se čtyřmi 
substancemi, které bytí odpovídají v plné míře : jedno, dobré, pravdivé 
a krásné. Vše stvořené je jen skrz Boha a kvůli Bohu. 

Stejně jako v předchozích konceptech existuje jeden spojovací 
prvek všech věcí, který je nad nimi a díky němuž jsou. Posun však 
nastává ve vnímání tohoto „vyššího". Bůh je osobním bohem, člověk 
se к němu vztahuje sám ze sebe, stojí vůči němu jako jednotlivec 
a tím jeho duše získává na individuální jedinečnosti. Pokud bychom 
zde přeskočili o pár staletí dopředu, pak Kierkegaard po tomto 
jedinečném vztahu bude volat jedním dechem ä druhým bude žádat 
obnovení tohoto niterného vztahu jednotlivce a Boha. Zapomenout 
vývoj křesťanství se všemi jeho strohými institucemi, které z Boha 
udělaly pouhou loutku ve svých rukách a odcizily tak člověku to 
nejcennější co v sobě má, a to právě nejintimnější sepětí se svým 
stvořitelem. Potřeba této osobní religióznosti vychází z rozpadu polis 
a samozřejmě i z křesťanského vědomí vlastní výlučnosti. 

Křesťanský Bůh je všemohoucí stvořitel, který stvořil svět 
z ničeho. Nicota tedy zákonitě musí existovat jako protipól bytí. 

Bytí nikdy nemůže být rozděleno, protože jednotlivé části by 
byly ne-bytím. Bytí je vždy samo sebou, jiným být nemůže - je tedy 
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pravdivé a tudíž i dobré. To samé piati i pro ostatní jsoucna, dobro je 
jim přirozené. Pokud existují zlá jsoucna, jedná se pouze o nedostatek 
dobra. Zlo je nepřirozené a tudíž zněj nemůžeme Boha (bytí) 
obviňovat. Samozřejmě vždy je lepší být než-li nebýt, proto jest jsoucí 
a není nic. A konečně bytí je vyvážené, harmonické, pravé a tudíž 
krásné. 

Bůh je transcendentní, protože spásu a blaženost lze najít 
pouze mimo tento svět, tam je skutečné dobro, naproti tomu v lidském 
světě smrtelníků se teprve člověk musí vykoupit z prvotního hříchu. 
Tento odklon od světa lidské reality nám nápadně může připomenout 
koncept idejí v Platónově díle. 

I počátky rané scholastiky se pozastavují nad vymezením 
obecného a jednotlivého. Existují dva směry, jak pojímat tuto 
problematiku. Nadřazením obecného nad jednotlivé, kdy obecnému 
přiřkneme vyšší skutečnost (realismus38). A druhou možností 
uchopení tohoto „sporu o univerzálie" je vidět skutečné 
v jednotlivinách a obecné pojmy chápat jenom jako názvy (odtud 
označení nominalismus), které se vyskytují pouze v našem rozumu. 

Realisté vnímali obecné jako prvotní, pravzor vycházející 
z Boha, z něhož vzniká vše jednotlivé a jež mu tedy předchází. 
Obecnému přisuzují reálné bytí. Příkladem buď Anselmův ontologický 
důkaz jež je doložením nadřazenosti pojmů, které realisté tolik 
zdůrazňují. 

Nominalisté lpí na reálném okolním světě. Vždyť s čím 
přicházíme do styku denně je skutečnost, nevnímáme obecné, ale 
uvažujeme nad reálným v čase a prostoru. Obecné nám slouží jako 
shrnutí společných znaků jednotlivin. 

Další myslitel, Abélard, klade univerzálie do věcí samotných. 
Obecné se vyskytuje pouze v každé jednotlivině (nikoli mimo ni). Bůh 

38 Zde tento pojem chápán jinak než v dnešní době. Realista hledá skutečnost za 
věcmi, př. Platónovy ideje). 
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univerzálie vnímá před věcmi, jako předobrazy stvořeného, pro 
člověka jsou až po věcech, jako pojmové obrazy, které získává ze 
shodnosti věcí.39 

Souvislost mezi dřívější platónskou a aristotelskou filozofií je 
právě na sporu o univerzáliích jednoznačná. S postupem času však 
Aristotelés nabude takové vážnosti, že od 12. století se stane klíčovou 
postavou filozofie, jejíž silný vliv budeme spatřovat až do 16. století. 

Tuto zmiňovanou souvislost můžeme doložit na Tomáši 
Akvinském. Tomáš staví na Aristotelově chápání změn a pohybu. 
Jsoucna nemohou zanikat pouze přecházejí z jedné látky do druhé. 
Strom tím, že shoří nezaniká (zaniká jeho substance), jen se mění na 
popel. Tato smyslová změna ale musí probíhat skrz látku, která jest 
(přechod přes nic není možný), ale nikdy nenabude smyslové podoby 
- tzv. první látka. Opět ji můžeme vnímat stejně jako u Aristotela jako 
ontologickou možnost všech jsoucen. Popel je tedy až druhou látkou. 
Tomáš jde ale dál, existuje něco, co je klíčové pro všechna jsoucna, 
co jim dává rozličnost - ESENCE. Ale sama tato esence nedokáže 
dát jsoucnům jsoucnost - EXISTENCI. 

„...zajímá nás nejen essentia, co věc jest, podstata, nýbrž i existentia, 
že věc jest, tedy skutečné bytí. "40 

Ta musí být dodána jsoucnům nějakým jiným jsoucnem, které však 
nemůže mít esenci, aby samo nebylo závislé. Tedy hledáme takovou 
existenci, jejíž esence bude totožná se jsoucností a takovou bytostí je 
pro Tomáše právě Bůh - jednota esence a existence. Nejenže 
existence náleží к podstatě, ale i přímo podstatu tvoří.41 Tím je do 
metafyziky přiřazen Bůh, jehož přirozeností je existence, i akt stvoření. 

ť* 

39 Srovnej : Storig : Malé dějiny filozofie, str. 179. 
40 Pieper, J. : Tomáš Akvinský, str. 123. 
41 Srovnej : Pieper, J. : Tomáš Akvinský, str. 124. 
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Důkaz boží existence v pěti bodech opírá Tomáš opět o 
Aristotela, ať již je to již jednou zmiňovaný koncept pohybu s prvním 
hybatelem či příčinná a účinná souvislost. 

Hlubším položením do jednotlivých koncepcí zjistíme, že se 
nám do všech těchto metafyzických systémů ať již pojednávajících o 
univerzáliích či vztahu svět - Bůh, svět-člověk dostalo odcizení. I když 
Tomáše můžeme chápat jako střední cestu transcendentního, 
nepoznatelného ale zlidštěného Boha, stále se nám individuální vztah 
k bohu bude vzdalovat a Kierkegaard v budoucnu bude v tomto místě 
volat po nápravě. 

Pokud se na středověkou metafyziku podíváme více obecněji, 
zjistíme, že její aspekty myslitelé chápali mnohem složitěji. Například 
člověk už je chápán v kontextu s ostatními živými tvory s jemu náležící 
složitostí. Touto složitostí se chápe duše, její vývojový stupeň i vztah 
к tělu. Hlubší promýšlení problému, bude otevírat nové obzory, ale 
v konečném důsledku takto nově získané poznatky budou opět 
vystavěny na základních kamenech aristotelské koncepce, jakožto 
těžiště metafyzického chápání světa. Vždyť Tomášova věta Bůh je 
skutečným bytím je domyšlením aristotelského rozlišení mezi bytím 
v možnosti a bytím v uskutečnění.42 

42 Srovnej : Pieper, J. : Tomáš Akvinský, str. 125. 
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1.4 Nástup systémů 

S nástupem renesance a baroka dochází к vyššímu hodnocení 
člověka, jeho individuality a neduchovního způsobu myšlení. Nové 
vynálezy a zeměpisné objevy se nesmazatelně podepsaly do filozofie. 

Celý vesmír je řízen jednotou zákonitostí a metafyzika musí být 
exaktně zdůvodněna. Jako vzor je brán matematický ideál poznání, 
jen kvantitativní vztahy jsou dokonalé. Řekové přírodu vysvětlovali 
kvalitativně, ale nikdy se všeobecné platnosti nedobrali. Odhlédnutím 
od podstaty světa nám přinese rozšíření obzorů. Ptejme se jak, 
přírodní procesy jsou kvantitativní a tudíž měřitelné, odpověď nám 
bude znovu ověřitelná a tudíž všeobecně platná. 

Svět je dynamická jednota, jediné, nekonečné a nepohybující 
se univerzum, které má všechno bytí, je vším, možností i skutečností. 
Zde bychom ještě našli společnou řeč s křesťanstvím, kde se však 
projeví posun je názor, že tento tvořící prvek je součástí všeho živého. 
Ztotožnění Boha s přírodou - panteismus. Teorie Giordana Bruna 
bude i přes pronásledování dále rozpracována zvláště v mysticismu. 
Zlo je součástí Boha, a proto má člověk svobodnou vůli, aby se 
rozhodl, kam se přikloní. Svobodná vůle se tím stává něčím vyšším co 
samo se rozhoduje a dostává se tím na úroveň Boha. „Vlastníbytností 
boha je duše."43 

Vyzdvižení vůle bude po jistou dobu zapomenuto, aby se 
v budoucnu s náležitou razancí vrátilo ve filozofii Friedricha 
Nietzscheho. Vůle bude odstrčena na druhou kolej rozumem. Snaha 
založit filozofii na všeobecné - matematické platnosti a tím dosáhnout 
matematického ideálu poznání se přenese do období baroka. Velké 
systémy, které zde vzniknou, budou povětšinou stavět na dogmaticky 

43 Storig : Malé dějiny filozofie, str. 225. 
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přijímané převaze rozumu, což si uvědomí Kant a založí metafyziku 
zcela od začátku. Ale zatím se ještě na chvilku vraťme. 

Descartův Bůh je dokonalý a tudíž pravdivý (je ručitelem 
poznání pravdy). Jistě nás tedy nechce klamat a svět kolem nás je 
skutečný. Nesrovnalosti tedy nehledejme vně nás, ale přímo v nás, 
v naší svobodné vůli a v její činnosti. 

Descartes se ale nezajímal pouze o poznání a s tím spojené 
procesy, ale zasáhl také do metafyziky jako takové. Co dělá těleso 
tělesem, co je pro něj základní, bez čehož by se nedalo mluvit o 
tělese. Odpovědí mu byla rozprostraněnost. Každé těleso je situováno 
v prostoru a zabírá v něm své místo. Vymezil tedy dvě základní 
substance substantia cogitans (nerozprostraněný rozum) 
a substantia extensa (rozprostraněnost tělesa). 

Opravdu komplexní metafyzické systémy vypracují následující 
filozofové, a to Spinoza s Leibnitzem. Zvláště lebnitzovskému 
uchopení světa se v dalším období postaví Imanuel Kant, jakožto 
dogmaticky přijatému systému, jenž potřebuje přehodnotit veškeré 
své základy. 

Opětně hledáme něco, co stojí za vším, co v sobě pojímá 
a sjednocuje veškeré bytí. Spinoza přichází s pojmem substance, 
která vychází sama ze sebe a ztotožňuje ji s Bohem a přírodou. 
Substance je věčná a nekonečná, a proti ní stojí věci konečné (mody), 
náš svět - svět jevů. Je tedy rozdíl mezi tvořícím světem a světem 
stvořeným. Z nekonečné substance vznikne suma všech modů 
a teprve z nich vzniknou jednotlivé mody. 

Spinoza také mluví o atributech myšlení a rozlehlosti, ale 
nevnímá je jako odlišné, naopak, jako jeden, který lze zkoumat ze 
dvou pohledů. 

Také Leibnitz započne svůj systém kritikou Descartových 
substancí, zvláště prostoru. Pohyb je pouze změna uspořádání 
prostoru a to značně subjektivně vnímaná. Ale mi potřebujeme něco 
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objektivně platného, na čem můžeme základ věcí založit. Leibnitz 
tento princip označil jako sílu, která je rozložena v nekonečné 
množství bodů. Rozprostraněnost je pouhý klam (významně ovlivněn 
objevem mikroskopu), skutečnost jsou pouze tato silová centra -
monády, která tvoří celek světa. Existují sami ze sebe, vše potřebné 
mají uděleno od jedné původní, božské pramonády. Svět je složen 
z těchto nerozlehlých monád a jejich představ, prostor neexistuje. 

Jak bylo výše nastíněno, racionalistické vnímání metafyziky bylo 
vybudováno ve vědu (shrnutou v množství filozofických systémů), 
která přesahuje veškerou zkušenost (věda o nadsmyslu), aniž by byl 
rozum podroben zkoumání, zda-li vůbec je toho schopen. Je tedy 
nutné vše důkladně přehodnotit a položit prověřené základní kameny 
a nestavět dogmaticky na všem přijatém z minulosti. Této úlohy se 
ujímá Kant a z metafyziky chce udělat vědu o hranici lidského rozumu 
a jako první musí tyto hranice vytyčit. 

Zkušenost nás informuje o okolním světě a jeho vlastnostech. 
Popisuje to, co je, že je to tak a ne jinak. Pokud ale chceme uchopit 
všeobecné, zde nám zkušenost nestačí a musí nastoupit a priorní 
původ. Prozkoumejte tedy čistý rozum jeho zdroje, hranice 
a dostaneme se к odpovědi. Chceme-li se dostat к metafyzickým 
výpovědím, musíme se přestat zabývat konkrétními předměty, které 
stejně nedokážeme uchopit v celé jejich skutečnosti a zaměřit svou 
pozornost na způsob našeho poznání. 

Zde přichází nové pojetí metafyziky, i když se na první pohled 
může zdát, že se Kant spíše zajímá o gnozeologie, ale on na poznání 
staví metafyzické uchopení jsoucen kolem nás. Předměty se řídí 
naším poznáním, je nový revoluční předpoklad metafyziky.44 A pokud 
nedokážeme některé otázky zodpovědět, pak je to tím, že jsou to 
otázky, které rozum přesahují. Je v nás pud, který nás neustále 

44 Srovnej : Storig : Malé dějiny filozofie, str. 291. 
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naplňuje touhou nalézt na tyto otázky odpovědi, což ovšem není 
možné naplnit, ale touha mířit к vyššímu v nás nadále zůstává 
a podněcuje rozum dosáhnout za své hranice. Vrozené ideje Boha, 
světa a duše jsou metafyzickým prokletím, které lze překlenou skrz 
víru, protože zde naše rozumové vybavení selhává. 

Kant velmi pečlivě a podrobně ve své filozofii pokračoval krůček 
po krůčku, až ji celou ve svém díle obsáhl a vytvořil do budoucna 
koncepci, která ovlivnila celé 19. století. Ať již filozofové na Kanta 
navázali či se vůči němu nějak vymezovali, vždy stáli jednou nohou 
v jeho systému. Až Kierkegaard řekl dost a odsoudil Kantovo 
všeobecné měřítko, které nevnímá vnitřní pohnutky jednotlivce, 
protože citová stránka jedince je tak proměnná a nestálá, že 
v Kantově filozofii pro ni nezbylo místo a navíc by se nevešla do 
žádných z jeho kritérií. 

Komu však Kierkegaard přisuzoval systém naprostého odcizení 
byl Hegel. Hegelovo myšlení bylo založeno na dialektickém chápání 
světa, kdy se vše skládá ze svého pozitiva, negace a synteze, která 
nakonec dva předešlé pojmy vyruší. Dialektika zde není chápána jako 
součást logiky, ale jako metafyzický samopohyb a uskutečnění. Nejen 
popis zákonů myšlení, ale samostatné určení jsoucna. 

Kategorie logiky stojí v základu skutečnosti jako její vzory. „Svět 
je jejich zpředmětněním - bytím vně sebe."45 Subjektivní duch se 
podává duchu objektivnímu (zákonům, etice), aby ten se vzápětí 
podrobil nejvyššímu absolutnímu duchu, který řídí vše kolem nás, 
včetně nás samých. Individualita je pouze klamná hra absolutního 
ducha, který s námi díky ní lépe manipuluje a řídí dějinnost. „Nejedná 
jednotlivec, nýbrž jedná světový duch skrze jednotlivce jako svůj 
nástroj."46 

45 Sobotka+kol.: Dějiny novověké filozofie, str. 219. 
46 Storig : Malé dějiny filozofie, str. 336. 
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Celá filozofie je založena na různém zkoumání jednoho. Všude 
kolem nás vnímáme bytí v nějaké konkrétní podobě. Přitom sám 
pojem bytí v obecné formulaci je prázdný. Pojem zbavený svého 
určení je ničím, a tak být je zároveň ničím. Něco zároveň jest i není.47 

Přechod z bytí do nebytí je děním, tedy synteze již časově a místně 
určená, díky níž jsoucno získá kvalitu a kvantitu a vyjeví svou 
svébytnost a realitu. 

Jsoucno nedělá jsoucnem nějaká předchůdná podstata, ale 
samopohyb dění, který je překonáním nicoty a bytí. Jsoucno vzniká 
vývojem a dochází ke své pravdě a naplnění. 

v 

47 Srovnej s Parmenidem 
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2. Kierkegaard 
2.1 Krok к sobě 

Soren Kierkegaard je dánským zlomovým autorem 
a kritikem tradičně chápané metafyziky, jejíž kořeny sahají, jak jsme si 
níže ukázaly, až do Antiky. I když je spíše chápán jako autor věnující 
se etice, která pracuje s jedincem jako individualitou a cílem 
veškerého života, jeho dílo neustále naráží a pracuje s tradičním 
pojetím a chápáním okolního světa. Diskuzi a pozdvižení, které 
způsobilo jeho dílo ve společnosti a církvi je toho jasným důkazem, 
protože jak se říká, potrefená husa se vždycky ozve. 

„Za starých časů se říkalo : je to smutné, že to ve světě nechodí 
tak, jak farář káže. Možná, že přijde doba, zvláště když ji napomůže 
filozofie, že se bude říkat, naštěstí to ve světě nechodí tak, jak farář 
káže, neboť život má přece jen trochu smyslu, ale farářovo kázání 
nemá žádný."48 

Z Kierkegaardova díla čiší jasný útok na abstraktní myšlení jako 
smysl lidské existence. Ironií a komičností je předkládáno odcizení 
člověka jeho vlastní existenci. 

„Znám vědu, jež chce do světa duchovního svévolně 
vznášet týž zákon lhostejnosti, pod nímž vzdychá vnější svět. Podle ní 
stačí o velkých věcech pouze vědět, jiné námahy prý není třeba. '49 

(Německý idealismus, Hegel.) 

Jedinec žije, ale svůj cíl a smysl života staví mimo sebe. Všichni 
význační myslitelé a filozofové ve svých systémech zapomněli na 

48 Kierkegaard, S. : Bázeň a chvění. Nemoc к smrti, str. 25. 
49 Kierkegaard, S. : Bázeň a chvění. Nemoc к smrti, str. 23. 
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důležitou komponentu veškerého svého snažení, a to uvědomění si 
sebe sama. Je tedy zřejmé, že jejich dílo nevyvolává žádoucí odezvu 
u čtenářů, kteří si v duchu představují neosobní nad nimi stojící 
systém, místo toho, aby si uvědomovali svou vlastní existenci. 
A stejně je to i s autory, kteří zabředlí do složitosti svých výtvorů 
ztratily přístup к sobě sama. Proto jsou Dánova díla psána anonymně. 
Nezáleží na autorovi, ale jen na pohnutí čtenáře směrem do svého 
nitra, své vlastní subjektivity. „Posílá porozumění čtenáře kde může 
být zcela sám sebou."50 Myšlenky čtenáře musí být burcovány 
a přerušovány, aby systém nezvítězil nad jedinečností a stavba 
neovládla subjekt a život do ní nebyl násilně vměstnán. 
Kierkegaardovo dílo si dává za cíl probudit čtenáře a probourat 
systém, který nad nimi z minulosti visí a právo mu k tomu dává život 
sám, jeho individuální hodnota. Kierkegaardovo vystoupení přináší 
nový pohled na svět a Boha. 

Soren Kierkegaard se narodil roku 1813 v Kodani, jako poslední 
dítě sedmapadesátiletého otce Michaela Pedersena Kierkegaarda 
(finančně zajištěného obchodníka), jehož výchova směřovala k tomu 
udělat z dítěte básníka, myslitele, etickou osobnost a křesťana. 
Zvláště mu leželo na srdci, aby vychoval ze svých dětí dobré 
křesťany, kteří by nepodlehli různým pokušením, jako se to stalo jemu 
samému, kdy se z poměru mezi ním a jeho služebnou narodilo dítě. 
Tento otcův hřích vedl к pozdějšímu přesvědčení, že trestem za toto 
provinění má být to, že se žádné z jeho dětí nedožije více let jak 
Kristus a otec všechny své děti přežije. Soren o tomto „prokletí" velmi 
přemýšlel a podněcovalo jeho fantazii. 

V roce 1830 složil Kierkegaard maturitní zkoušku a začal 
studovat na univerzitě v Kodani teologii. Upoutala jej německá 
romantická filozofie, zvlášť Hegel. 

50 Umlauf, V. : Kierkegaard, str. 10. 
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Kierkegaard nebyl od samého začátku stoprocentním 
křesťanem. V mládí o Bohu sice nepochyboval, ale pochyboval, zda-li 
je Bohem lásky. Vnitřně byl rozpolcený, zvažoval všechny myslitelné 
argumenty proti křesťanství a chtěl život vychutnávat až do dna, a to 
tak, že musí poznat i odvrácenou stranu života. Navštěvoval kavárny, 
dělal dluhy a vedl velmi bujarý život. 

11. září 1838 umírá jeho otec a Kierkegaard smrtí velmi 
ovlivněn udělá konečně teologickou státní zkoušku a stane se 
kandidátem teologie. 
Kierkegaardův milostný život je kapitolou sama pro sebe. Někdy 
v roce 1837 se zamiloval a chystal se oženit s Bolette Rordamovou o 
necelý rok později však potkal její patnáctiletou přítelkyni Reginu 
Olsenovou a jeho city se změnily a začal se o tuto mladou školačku 
ucházet. Jeden den ji požádal o ruku a druhý den se všemi silami 
snažil tento čin odvolat. Rozhodl se tento poměr ukončit, ale stále byl 
Reginou přitahován. Když onemocněla vrátil se ze studií v Berlínu, 
když vypadalo, že se o ni uchází někdo jiný, Kierkegaard dělal co 
mohl, aby si Reginu udržel. Tato rozpolcenost se neprojevovala jen ve 
vztahu к Regině, ale celý Kierkegaardův život a práce byly 
rozporuplné a plné zvratů. 

Sám Kierkegaard cítil, že tento vnitřní neklid jej předurčuje 
к něčemu vyššímu. Cítil, že se v něm střetává člověk jako přírodní 
tvor a duchovní bytost. Tento rozpor nazýval úzkostí, jež má různé 
podoby, může vystupovat jako náhlý děs, anebo „jako trvalá a plíživá 
melancholie."51 Úzkost se tedy dotýká dvou světů uvnitř člověka -
světa přírody a ducha (světa boha a zvířete). Působí přitažlivě 
a odpudivě, zahrnuje možnost spasení ale i zatracení a to vše 
současně. Podrobněji bude pojem úzkosti ještě probrán. Proto 

v" 

Kierkegaard svou úzkost a melancholii miloval, nemohl a ani ji nechtěl 
překonat. A v tomto viděl i důvod proč nemohl být s Reginou. Ona 
51 Rohde, Peter P. : Kierkegaard, str. 60. 
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byla přírodním tvorem, kdežto on reagoval jako úzkostí naplněný 
duchovní člověk.52 

„V duchovním smyslu je možno všechno, ale ve světě 
konečném jsou mnohé věci nemožné. Věci nemožné umožňuje rytíř 
tím, že je vyjadřuje duchovně, a duchovně je vyjadřuje tak, že se jich 
vzdává."53 

Roku 1843 uveřejňuje své první velké dílo Buď- anebo. V této 
práci staví proti sobě dva druhy životního názoru : estetický a etický. 
Čtenáře dovádí až k tomu, že se každý musí rozhodnout, jaký životní 
názor přijme a podle něj se řídit. Člověk nemůže být chvíli tím, chvíli 
oním, je buď - anebo. Zvolit cestu estetika znamená být důsledným 
estetikem a cesta etika znamená být důsledným etikem (tělem i 
duší).54 

Pojem estetiky chápe Kierkegaard zase po svém. Vidí v něm 
smyslový život zahrnující potěšení i sexualitu. Celá kniha je nesena 
v duchu volby, čtenář se musí rozhodnout. Kierkegaard žádnou formu 
žití nepreferuje, to je otázkou pro každého jednotlivce. Jakékoli naše 
rozhodnutí, náš čin je otázkou volby. Volíme ve všech sférách života, 
ať už se jedná o rozhodnutí více či méně závažná. I když se 
rozhodneme nevolit - je to také naše volba. Kierkegaard však ve 
svém případě zavrhuje obě tyto volby a vydává se po své vlastní-třetí 
cestě a tou je možnost náboženská. Ta je odlišná od etické ve své 
podstatě. Dále se však o ní nerozepisuje, protože podle něj se má na 
ni jen poukázat. Nesmíme si však představovat, že náboženské 
stádium je rozšířením etického stádia, jedná se o samostatnou sféru. 
Existují takové situace, kdy etické přestává platit a je nutné vyšší 
měřítko - náboženské. Postupně tyto své myšlenky dále promýšlí 

52Srovriej : Rohde, Peter P. : Kierkegaard, str. 61. 
53 Kierkegaard, S. : Bázeň a chvění. Nemoc к smrti, str. 38. 
54 Srovnej : Rohde, Peter P. : Kierkegaard, str. 81. 
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a nakonec dojde к dalším závěrům, které publikuje v díle Stadia na 
cestě životem. 

Člověk musí mít otevřené oči před skutečností, že důležitost je 
ve volbě. Celý náš život je krokem do neznáma, nevíme nikdy co se 
stane, pouze si to namlouváme a do každodenních situací promítáme 
svou vlastní zkušenost, svá přání a představy. Mylně se domníváme, 
že to, co nás čeká, je stejné či podobné jako to, co nás už potkalo. 
Svět ve kterém žijeme není předvídatelný. Naše jednání 
a rozhodování nezůstanou bez následků, a protože jsme každý 
individualitou, nikdy nemůžeme vědět, co svým jednáním způsobíme. 

Tato nejistota je hrozná, nevíme co děláme, ale přesto něco 
vždy děláme, ale jak je to možné? Co nás žene dál? Jsme schopni 
pohybovat se ve světě, který je pro nás neznámý, jsme v nejistém 
prostředí, přesto naše existence pokračuje - čím to je? Kierkegaard 
dává jednoznačnou odpověď - vírou. Víra je to, co nás postrkuje 
vpřed. My musíme důvěřovat, že v neznámu je něco (co si rozumem 
nedokážeme vysvětlit), co v nás vyvolává pocit smysluplné 
a nezbytečné existence. 

„Víra tedy není žádné estetické pohnutí, ale něco daleko 
vyššího, protože ji předchází rezignace. Víra není bezprostřední 
popud srdce, nýbrž paradox života.55 

Víra je tedy v každém z nás, je naší soukromou záležitostí, 
máme ji v sobě, stejně jako Boha. Nepotřebujeme církev, kněze, 
dogmata a ani kázání. Vztah k Bohu je jen naším niterným zážitkem, 
nepotřebujeme tento vztah zprostředkovat, je v nás, sami se к němu 
musíme dopracovat, nikdo jiný nám v tom nepomůže. 
Je nutné se zbavit etiky. Etika je jen omezením svobody, říká nám co 

máme dělat, je všeobecně platná, ale nerespektuje individuálnost 
r 

každého člověka a je proti svobodě rozhodování. Mravným se člověk 
nestane pouhým posloucháním a dodržováním norem, ale 
55 Kierkegaard, S. : Bázeň a chvění. Nemoc к smrti, str. 41. 
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odpovědnost získá jen skrze niterně prožitou víru. Například 
Abrahámovo obětování Izáka po etické stránce je vraždou, 
z náboženského hlediska je však Abrahám člověkem s plnou 
existencí, rozhodnutí, které učinil bylo jen mezi ním a Bohem, 
projevem nejvyšší lásky. Abrahámovi plně náležela jeho existence 
a zodpovědnost za ni. 

„Z etického hlediska o Abrahámovi tvrdíme, že chtěl Izáka 
zavraždit, z náboženského hlediska platí, že jej chtěl 

obětovat Není-li víra schopna přetvořit úmysl o zabití syna na 

něco svatého, pak ať Abraháma stihne stejný soud jako kohokoli 
jiného."56 

Všechna díla, která Kierkegaard vytvořil v sobě mají 
skrytý podtext jeho vlastního života, ať už se jedná o poměr к Regině 
či vztah k jeho otci a jeho výchově. „Kierkegaard měl stále větší sklon 
ke generalizování a svým osobním zážitkům připisoval všeobecnou 
platnost."57 Problematika Bázně a chvění - starozákonný příběh 
Abrahámova obětování Izáka, odráží jeho vztah к otci, který obětoval 
jeho štěstí svému náboženskému fanatismu a zároveň v něm 
můžeme spatřit i Kierkegaardův vztah к Regině, jejíž štěstí musel 
obětovat kvůli svému náboženskému postoji. Kierkegaard je v pozici 
nejen Izáka ale i Abraháma. 

Kromě víry kladl i velký důraz na svobodu a individualitu 
jednotlivce. Bývá označován za předchůdce existencialistů, v jeho díle 
je patrný příklon к subjektu. Centrem je člověk jako individualita, bez 
zřetele na člověka, filozofie nemůže řešit žádné základní otázky. Ze 
subjektu musí myšlení vycházet. Těmito názory se staví proti 
hegelovskému vnímání člověka jako součásti něčeho většího (masy). 

Jeho působení na poli filozofie znamenalo obrat v dosavadním 
chápání filozofie. Jeho kritika Hegelova systému nechala vyvstat další 

56 Kierkegaard, S. : Bázeň a chvění. Nemoc к smrti, str 26. 
57 Rohde, Peter P. : Kierkegaard, str. 119. 
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otázky a zpochybnila vysvětlující systém bytí. Zároveň připravil půdu 
pro budoucí filozofický směr existencialismus. 

Kierkegaard sváděl po celý svůj život vnitřní boj, který jej dovedl 
к myšlence vzdát se lásky a manželství s Reginou a zvolit cestu víry. 
Dne 2. října 1855 se na ulici zhroutil a krátce po převozu do 
nemocnice umírá na mrtvici. Tento velmi plodný autor umírá ve věku 
dvaačtyřiceti let. Nakonec unikl trestu za otcův hřích, přežil ho 
a dosáhl věku o jedenáct let více jak Kristus. 

v 

36 



2.2 Existence kontra metafyzika 

Všichni myslitelé se tak úmorně snaží dobrat odpovědi na 
otázku typu co, ale již je nezajímá (a ani nenapadne) jakou roli ve 
svém konstruktu hrají oni sami. Jsou sami sobě tak vzdálení, že 
nevnímají jak sami к věci přistupují. Pouze porozuměním sebe sama 
se můžeme dobrat skutečné pravdy a tajemství vlastní existence, 
která je uložena jinde, než kam dosáhnou současné nástroje 
filozofického myšlení. 

Jedinečná existence je brána jako něco samozřejmého. Je 
dána sice jinak než jsoucno jiných věcí, ale smířit se pouze 
s konstatováním kvalitativního rozdílu je nedostatečné. Život je 
mnohotvarý a různorodý ve své podstatě a rozhodně podat jej jako 
systém je nemožné. Odpoutat se od zavedených představ a najít nový 
smysl existence (protože výklad je nemožno provést) si dává za úkol 
Kierkegaard a jeho myšlení překonává doposud branou metafyziku 
a hledá východisko v bodě, který nutně musí mít ne-metafyzický 
charakter, a který jde dál než shoda jsoucího a myšleného.58 

Lidé nežijí směrem ke své niternosti, své podstatě. 
„...vždyť jen nižší povahy mají míru jednání v jiném člověku 

a premisy činů mimo sebe. "59 

Těžiště svého života mají mimo sebe a nemohou se vymanit 
(a ani nemohou) z nutkavého opakování své volby. Vášnivě hledají 
stále totéž, protože odpověď je neuspokojuje, ba naopak, dráždí je 
začít od samého začátku, a tak stále opakovaně, aniž by nalezli plnost 
své existence. A tak dále bloudí v prázdnu svého bytí. Ovládáni 
neustálým pohybem, vlastní nestálostí a rozporuplností niterného bytí, 
které ne a ne se naplnit. 

58 Srovnej : Umlauf, V. : Kierkegaard, str. 44. 
59 Kierkegaard, S. : Bázeň a chvění. Nemoc к smrti, str. 39. 
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Těm, kterým se podaří přeskočit přes toto monotónní 
opakování téhož, nasměrováním svého života do sebe sama, ke své 
niternosti, reflexivně spějí к vlastnímu já. A když už se zdá, že větší 
reflexe nelze dosáhnout, vynoří se zde jako strašák obecné normy -
etická pravidla, která nám ze subjektu odštěpí objekt a tím zmaří 
snahu o plnou jedinečnost existence. 

„...jedinec jakožto jedinec převyšuje obecno, že vůči němu 
uplatňuje právo, že mu není poddán, nýbrž nadřazen..."60 

Sjednocení v sobě sama se neuskuteční, a i když jedinec 
přijetím zodpovědnosti za sebe a svět se chopil zodpovědně a zcela 
vážně své vlastní volby, opratě metafyzického světa jej přidrží ve 
jménu mravní doktríny, takže může nahlédnout к vyššímu, ale nikdy 
s ním nesplyne a nedosáhne tak přirozené jednoty sebe sama. 

Rozdíl mezi náboženstvím a subjektivním náboženstvím se 
někde časem vytratil. Jednotlivec se nevztahuje ke svému bohu, ale 
к obecným normám, které nevnímá z pozice vlastní existence, ale 
jako vnější fakt a nutnost. Odmítnutím absolutního ducha a ponořením 
se do svého nitra je paradoxem, který umožní intenzivně a naplno 
vnoření v sebe a pochopení své přirozenosti. Vášeň nemusí být 
projevem vztahu к okolí, ale skutečná vášeň je zvolení existence, 
vášeň к bytí. Mám-li porozumět bytí, musím přeci znát své vlastní. 
Odstoupením od mé vlastní subjektivity popírám jakoukoli možnost 
poznání světa v metafyzickém slova smyslu. Vlastní existence mi je 
nejblíže, ale systémy kolem nás přesto od ní ustupují a neberou ji 
v potaz a degradují ji na jakési absolutní bytí. Jak myslitel může 
vysvětlit podstatu bytí, a přitom nechápat své vlastní? 

Svou vlastní existenci máme na dosah a stačí se do ní plně 
ponořit a zde hledat východisko pro další otázky. Jedinečnost niterné 
náboženské volby, která ční nad obecnou etikou je nevyjádřitelná 
a nepopsatelná. Je to skok do prázdna, do přesahu, kde nás nic 

60 Kierkegaard, S. : Bázeň a chvění. Nemoc к smrti, str. 48. 
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nedrží. Zde neexistuje obecné, které bychom pochopili, a které by se 
stalo naším záchranným pásem. Opuštěním naší zakotvenosti se plně 
noříme do vlastní subjektivity a existenci vztaženou к sobě sama 
můžeme vyložit pouze nepřímo. 

„K tomu je potřebí vášně. Každý pohyb nekonečna se musí 
vykonat s vášní. Žádná reflexe к tomuto pohybu nepovede. Je to 
opětovný skok do života, jenž ten pohyb vysvětluje.>S1 

Žijeme-li eticky, otvíráme se vlastnímu já. Díky své vůli, jsme se 
к tomuto stádiu vzepjali a otevřeli se obecnému, které nás zachytilo 
a bezpečně ukotvilo. Existence našla v zoufalství svůj smysl a v tomto 
zoufalství volila sebe sama a tím svoji svobodu. 

Etické prožívání života je výše než pouhé estetické (vášnivé) 
nereflektující bytí, ale přesto ještě není cílem. Cílem musí být jedinec, 
ale pro etičnost je cílem obecno, jakási univerzalita, která ale 
v konečném důsledku ruší snahu o jedinečnost. Na jednu stranu 
člověku ukazuje cestu, ale vzápětí nutí přijmout závazek ohledně 
obecného a tím se odklonit od své autenticity. 

Překonat pouhou vnějškovost nám neumožní normy, ať již 
etické či právní, tady rozum selhává. Průvodcem к překlenutí musí být 
víra. Víra vnitřní, vlastní jen jednotlivci a Bohu. Jedinečná existence 
nepotřebuje prostředníka v tomto vztahu. Každý si ji buduje sám a je 
jen jemu vlastní. Prohloubením této skryté víry si můžeme uvědomit 
vlastní já a jen s ním splynout. Rozum nás táhne do světa obecného, 
ale víra je pravým opakem, jejím prostřednictvím můžeme získat Boha 
a sloučit tak naši časovou omezenost s jeho nekonečností a opětovně 
se spojit s naší podstatou. 

Příkladem typickým pro Kierkegaarda je Abrahám obětující 
svého jediného (vymodleného) syna Izáka. Je ochoten tento čin, který 
společnost odsoudí spáchat, i když jde proti etickým i právním 
normám, protože jinak by jeho existence neměla smysl. Nikomu o 

61 Kierkegaard, S. : Bázeň a chvění. Nemoc к smrti, str. 37. 
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svém vnitřním boji a zoufalství nemůže říci, protože pak by ohrozil 
autentičnost existence i Izáka. Je jen jeho volba a jeho vlastní 
rozhodnutí, které ale musí obhájit jen před sebou samým a nikým 
jiným. A obhajoba, tedy činnost rozumu ustoupí víře, a touto volbou 
víry Abrahám volí svou plnohodnotnou existenci a překračuje 
dosavadní chápaní světa a vymaňuje se z celku světa. Je ochoten 
obětovat to nejcennější a stát se před ostatními vrahem syna. Tímto 
absurdním činem plným zoufalství se dostává do takového 
existenčního bodu, že celek světa nyní uchopuje skrz sebe sama 
a nikoli zvnějšku. Přechází z časovosti do věčnosti a vyzdvihá svůj 
aktuálně žijící život do vyššího stupně, stadia existence. 

Rozbitím objektivních domnělých podpor člověka a jeho světa 
se Kierkegaard stává tím, kdo boří tradiční koncepci metafyziky 
a obrací jednotlivce к vlastnímu nestálému základu, skrz který je 
teprve možno pojmout sebe sama a svůj život. 

Skrz víru jednotlivec překračuje obecno a dokazuje, že mu není 
podřazen, i když z něj vzešel a určitou dobu se mu podřizoval. 

„Kéž by člověk nemusel věčně slýchat onu nadsázku všech 
nadsázek, slovo : svět, svět, svět, tam, kde by měl přece každý kdo 
mluví poctivě, mluvit jen člověk, člověk, člověk!"62 

w 

62 Nietzsche, F. : Nečasové úvahy, str. 129. 
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2.3 Paradox - úzkost - opakování 

I když Kierkegaardova práce někdy nemusí být vnímána čistě 
jako metafyzicko - filozofická, kvůli jeho obavám vytvoření systému či 
značně etickému pojetí, při bližší četbě některých jeho prací se 
к problematice vzniku a bytí můžeme přiblížit. Vliv, který zde lze 
spatřit je tradičně aristotelský a samozřejmě hegelovský, i když 
Kierkegaard s nimi pracuje z pohledu subjektu a na základě své 
filozofie zaměřené na jednotlivce se vůči nim vymezuje. 

Změna je jistě způsobena bytím, ale takto snadno nemůžeme 
pracovat se vznikem bytí. Samo vznikání je změna, přechod od 
možnosti do skutečnosti, které nejsou rozdílné v bytosti, ale v bytí.63 

A jak je to s existencí, kterou v žádném případě nelze převést na 
pojem bytí z hlediska metafyziky, protože obecné označení 
nezahrnuje vlastní existenci. Je od ní vzdálen a ční se nad ní, bez 
možnosti sjednocení. Aristotelés vše včetně existence zredukoval na 
substanci, ale subjektivitu nelze určovat pomocí dosavadních 
metafyzických pojmů, protože existence je vždy aktuální a z vnějšku 
nepohnutelná. 

„Klimakova obrana existence stojí jednou nohou ve světě 
metafyzických pojmů, ale obranou jedinečného života mimo jakékoliv 
kategorie metafyziku zásadně překračuje.,S4 

Metafyzická zakotvenost je postavena na nepochopení subjektu 
a jeho role v samotné koncepci světa. Je nutné toto vše pochopit 
a přijmout nové východisko, existenciální jedinečnost nelze uchopit 
dosavadním systémem, zde metafyzika selhala. Člověk je ve svém 
bytí výjimečný, protože se o své bytí zajímá, není neutrální ke své 
vlastní existenci, naopak, na jejím základě se neustále rozhoduje 

63 Srovnej : Kierkegaard, S. : Filosofické drobky aneb drobátko filozofie, str.85. 
64 Umlauf, V. : Kierkegaard, str. 71. 
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a pracuje se svobodnou vůlí. Jedinec pojímá sebe sama jako možnost 
rozhodnout sám o sobě. 

Univerzální pravdy nutí člověka realizovat se v systémech, 
které nechápou jednotlivce jako individualitu, nýbrž jako kolečko ve 
stroji. Skutečný jedinec se z této zakotvenosti dokáže vymanit a silou 
své vůle překročí obecně uznávané normy, aby se posléze dostal 
knejvyšší pravdě vlastní subjektivity. Etické ustoupí religióznímu 
a touto absolutní volbou se otevře jedinci cesta к vlastnímu bytí, na 
základě kterého se teprve může budovat porozumění vnějšího světa. 
Tím je obecno opětně přijato, ale již na základě nového pohnutí 
jedince, kdy je plně položen ve své vlastní existenci a odtud dále 
komunikuje s okolím. Pouhá vnějškovost života je překonána a může 
se začít s přehodnocením dosavadních postojů ke světu a role 
člověka v něm. 

Kierkegaarda nezajímají otázky po obecném, po bytí či jsoucnu, 
přesto se svou filozofií neustále vrací к dosavadnímu vývoji chápání 
jednotlivce a světa a předkládá nové termíny, se kterými je nutno 
pracovat. Abrahám se svým rozhodnutím dostal až za samotnou 
hranici chápání okolního světa, překročil ji a tím se rozpadl 
metafýzický model světa. Novou situaci není tradiční terminologie 
schopna pojmout, natož nějakým způsobem ji uchopit a dále s ní 
pracovat. Zde přichází na pomoc Kierkegaard a přináší nové pojmy, 
jak jinak, než bytostně spjaté s individualitou jedince. 

Abrahám se během svého rozhodování dostal až к objektivní 
nejistotě, kdy víra převážila nad etikou a on plnohodnotně spočinul 
v nekonečnosti Boha. Jedinečná existence se vzepjala až 
к nekonečnu a splynula s ním. Tuto nepochopitelnou a nemyslitelnou 
situaci označuje Kierkegaard termínem paradox. Paradox je 
Kierkegaardovi metafyzickým vrtochem.65 

65 Srovnej : Kierkegaard, S. : Filozofické drobky, str.54. 
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„...paradox - je to vášeň myšlenky...Nejvyšší silou vášně je chtít 
samu sebe zničit... Nejvyšší m paradoxem myšlenky je chtít objevit 
něco, co myslet nemůže66 

Paradox je něco nemyslitelného, a proto nejprve sám rozum 
musí být zničen, tak, aby později dokázal přijmout syntézu věčnosti 
a časnosti. Rozum ustoupí víře. Přijetím tohoto okamžiku, 
uvědoměním si, že se děje něco výjimečného v čase (příkladem je 
sestoupení Krista na zem) je jedincovo přijetí věčné pravdy, která se 
mu tímto okamžikem zcela oddává. „V okamžiku si člověk uvědomí, 
že se narodil, neboť jeho minulost, k níž se vztahovat nemá, je nebytí. 
Kdyby jeho předcházející stav bylo bytí, pak by okamžik v žádném 
případě neměl rozhodující význam..."67 

Uvědomění si této skutečnosti a přijetí Boha jako záruky tohoto 
všeho znamená pro jedince získání pozitivního vztahu к sobě sama 
a niterné prožití nekonečna v rámci otevřené jedinečnosti člověka. 
„...neboť paradox je právě to, že se jakožto jedinec staví do 
absolutního poměru к absolutnu.068 

Jednotlivec má vždy možnost volit sebe sama na základě své 
vlastní svobodné vůle. Ta jej pohání na cestě životem a dává mu sílu 
ke vztažení se к vyššímu. Jak se ale projevuje? Kiekegaard zavádí 
pojem úzkosti, jež se objevuje s možností svobody. Vratký most mezi 
svobodou a nesvobodou, jež je doprovázen úzkostí před sebou 
samým, strachem zvláštní plnohodnotné existence. Předmětem 
úzkosti není nic konkrétního, ale pravý opak bytí - nic. Úzkost je tak 
velmi úzce spjata s různými druhy tušení, které nemohou být 
postihnuty obecnou charakteristikou, protože základ leží v individualitě 
jedince, ale přesto se vztahují к metafyzickému základu světa. 

66 Kiekegaard, S. : Filozofické drobky, str. 54. 
67 Kiekegaard, S. : Filozofické drobky, str. 40. 
68 Kirkegaard, S. : Bázeň a chvění. Nemoc к smrti, str. 53. 
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„Úzkost před nicotou je čirou metafyzickou úzkostí, kterou 
bytostně trpí lidská duše."69 

Tato existenciální úzkost je dokladem významu individuality člověka, 
která dokáže vést ke smyslu lidské existence. Subjektivní úzkost je 
každému člověku dána jako odkaz к prvotnímu hříchu, jako 
připomínka porušení božího zákazu a zároveň jako klíč ke svému 
vlastnímu bytí, které je vnímáno z hloubky jedince a ne jako pobývání 
u věcí. Splynutím věčného a časového dojde к překročení úzkosti, 
která tím získá odlišný rozměr v podobě skutečné svobody. Úzkosti 
se nedá vyhnout, chce-li člověk dojít až к sobě samému. Úzkost je 
hnacím motorem a zároveň spojením s duchem a vyzdvihuje člověka 
nad ostatní stvoření. 

Aby nedošlo ke ztrátě, musí být každé důležité završení na 
cestě к vlastní subjektivitě schopné opakování. Kdy dochází 
к opětovnému ladění na sebe sama a stimulaci dalšího vzepjetí duše 
к věčnosti. Pobývání ve vlastním já je neustále se opakujícím 
procesem, kdy se rodí skutečná existence jedince s jejím vztahem 
k transcedenci (božskému bytí). Opakování jedince nasměrovává zpět 
к sobě sama, к vlastnímu bytí. Toto bytostné opakování se stalo 
kamenem úrazu metafyziky, která jej mohla tušit, přiblížit se, ale nikdy 
jej nedostihla. Opakování překročilo všechny možné hranice 
zkušenosti, a tak metafyzika v tomto zkoumání nemohla být úspěšná. 
Teprve posun z etického stádia do religiózního umožnil opravdové 
prožívání opakování a znovu se naladění na vlastní existenci ve 
spojení s nekonečnem.70 Opakování potvrzuje jedinečnou existenci 
a zároveň ji posílá dál, na základě tohoto vnitřního ontologického 
pohybu. 

69 Olšovský, J. : Niternost a existence, str. 78. 
70 Srovnej : Olšovský, J. : Niternost a existence, str. 98. 
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„Kierkegaard právě působí ve své spisovatelské činnosti tak, že 
vede člověka skrze opakování a sebestupňování z jednoho stadia do 
dalšího až к nejvyšší transcedenci. "71 

71 Olšovský, J. : Niternost a existence, str.97. 
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2.4 Pojem ironie 

Pojem ironie se prolíná celým Kierkegaardovým dílem. 
Vztahuje se к jedinečné individualitě, identitě a sebeuskutečnění 
člověka. Jako příkladu použití ironie vyzdvihuje Kierkegaard 
postavu Sókrata. „V sokratovském nazírání je každý člověk sám 
sobě centrem, celý svět se vněm soustřeďuje, neboť jeho 
sebepoznání se rovná jakémusi poznání božstva. "72 

Sókratés byl mistrem ironie, jeho existence byla plně negativní 

a v tom tkvěla jeho pozitiva Kierkegaard i sám sebe považoval za 
mistra ironie a snažil se překračovat Sókratův postoj, a to z pozice 
své víry. Problematikou ironie a Sókrata se zabýval ve své rané 
práci Pojem ironie se stálým zřetelem k Sókratovi, kde v úvodu píše 
: „.... pojem ironie vstoupil do světa skrze Sókrata."73 Podle 
Kierkegaarda měl Sókratés skvělou schopnost mluvit ironicky, 
zatímco ostatní mluvili o ničem. Držel se božství a z této pozice 
a s tímto na zřeteli ukazoval druhým, že nejsou moudří - že si své 
vědomosti pouze namlouvají. 

Sókratés dosáhl skutečné seberealizace - „byl skutečným 
jedincem, který vlastně jest."74 Byl skutečnou osobností a právě 
díky své ironii vedl autentický život. Ironii využíval jako prostředek 
negace komunikace a umožnil těm, s kterými vedl rozhovor, aby se 
nad sebou zamysleli a svá stanoviska zhodnotili. Lidé si pod jeho 
vedením uvědomili vlastní chyby a omyly. Sókratés je vyvedl 
z jejich domněnek a iluzí a otevřel jim cestu v hledání sebe sama, 
snažil se je přivést к vlastní seberealizaci - „činil lidi aktivními vůči 

w 
72 Kierkegaard, S. : Filosofické drobky, str. 32. 
73 Olšovský, Jiří : Kierkegaard. Niternost a existence, str. 103. 
74 Olšovský, Jiří : Kierkegaard. Niternost a existence, str. 103. 
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sobě".75 „Nadto měl Sokrates odvahu i rozvahu, aby byl sám sebou, 
ale v poměru к jiným byl též příležitostí, a to i pro člověka jakkoli 
hloupého."76 

Mlčením své ironie tu stál proti mnohomluvnému řečnění, těch, kteří 
se nad sebou a svými názory dosavad hlouběji nezamysleli. Pouze 
v nekonečné mlčenlivosti může jednotlivec nacházet věčné v sobě. 
Jen tehdy se může otevřít skutečným možnostem své existence 
a najít plnost svého sebeuskutečnění. 

Jak tedy můžeme chápat ironii? - Hegel v Estetice popisuje 
ironii jako nekonečnou absolutní negativitu a s tímto názorem se 
Kierkegaard ztotožňuje. Sókratés deziluzionisticky vystupoval proti 
různým dobovým názorům, domnělým autoritám a uctívaným 
tradicím. Sókratés vycházel sám ze sebe a podle Kierkegaarda se 
stával pomocníkem božím - cítil se povolán božstvím.77 

Sókratovo působení vneslo do dějin nový princip, který popíral 
dřívější vývoj, názory, postoje a skutečnost minulosti Ironie byla 
Sókratovským postojem. „Vystupoval proti etablovanému řádu 
a stavěl se к němu negativně v ironické svobodě."78 

Svou negativitou umožňoval pozitivum, stimuloval 
a podněcoval. V postavě ironika můžeme vidět něco prorockého. 
Také poukazuje na něco hrozícího, ale neví konkrétně na co. „Je 
prorocký, ovšem jeho postavení a situace jsou opakem к situaci 
proroka."79 Ironik vstupuje do své doby, obrací se do ní a proti ní, 
kdežto prorok je svou generací nepochopen. Ironik je obětí, jež si 
vyžaduje světový výkon.80 Domnělé vědění se ukrývá ve všech 

75 Olšovský, Jiří : Kierkegaard. Niternost a existence, str. 103. 
76 Kierkegaard, S. : Filosofické drobky, str.32. 
77 Srovnej : Olšovský, Jiří : Kierkegaard. Niternost a existence, str. 106. 
78 Olšovský, Jiří : Kierkegaard. Niternost a existence, str. 105. 
79 Olšovský, Jiří : Kierkegaard. Niternost a existence, str. 105. 
80 Srovnej : Olšovský, Jiří : Kierkegaard. Niternost a existence, str. 105. 
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lidech, jsou zahaleni množstvím iluzí. Sókratovo nevědění bylo 
ironické, viděl totiž věci z božského pohledu - jako nevědoucí se 
Sokrates vztahoval k tomu nej vyššímu a nepoznatelnému. Sókrata 
nezajímaly masy ale jednotlivec, obyčejný člověk, kterého potkal 
náhodou na tržišti. 

Ironie je tím, co určuje subjektivitu člověka. „Ironie utváří 
subjektivní, individuální prostor, v němž subjektivita míří к sobě."81 

Zde se nalézá pravdivý počátek, pohyb к sobě, ke svému určení. 
Ironie je tedy určením osobnosti, obsahuje návrat zpět do sebe, 
který charakterizuje osobnost a uzavírá ho v sobě. Hledání osobní 
identity kromě ironie je také pochybování, jedná se také o pohyb 
к sobě, stažení se do sebe a obrat к sobě samému. Probouzející 
se osobnost se při popírání světa vzdává úsudku, pochybuje, a tak 
stvrzuje své vlastní já.82 Nelze však srovnávat ironii s pochybností. 
Pochybování je určité pojmové vymezení, kdežto ironie (absolutní 
negativita) je bytím pro sebe subjektivity, je bytostně praktická 
a v Kierkegaardových představách se dotýká až odevzdanosti bytí. 
V ironii můžeme vidět druh náboženské oddanosti. V ironii se 
ukazuje vše jako marné a bezcenné, ale subjekt se na druhou 
stranu stává svobodným. Ironii můžeme tedy také charakterizovat 
jako subjektivní svobodu, kdy přítomnost ztrácí svou platnost 
a ironik se dostává nad tuto skutečnost, jakoby začínal od začátku 
a nebyl nijak vázán předchozími podmínkami. 

„Ironie je nekonečně lehká hra s nicotou.,S3 Nic nebere vážně, 
odpoutává se ode vší vážnosti a opravdovosti života, a proto ničeho 
nedosahuje. „Je to nic, co vše polyká."84 Zároveň je a není ve svém 
základu komická. Má velké nároky, odmítá realitu a požaduje 

81 Olšovský, Jiří : Kierkegaard. Niternost a existence, str. 106. 
82 Srovnej : Olšovský, Jiří : Kierkegaard. Niternost a existence, str. 106. 
83 Olšovský, Jiří : Kierkegaard. Niternost a existence, str. 109. 
84 Tamtéž. 
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idealitu. Nárok ideality má v sobě i ironik - má v sobě tíhnutí 
к nekonečnosti a zároveň potřebuje ironii, aby v sobě tuto niternost 
nekonečnosti před druhými skryl. 

Kromě Sókrata plně ironii zvládl např. Shakespeare. Ve 
společnosti dobře integrovaný a orientující se, žil poeticky 
a zároveň v pravdě. Ke všemu co napsal se vztahoval ironicky 
a tím nechal vyvstat objektivitu. Vznesl se nad realitu, ale zároveň 
v ní byl pevně zakořeněn. Ironie mu sloužila jako kontrolní element 
.stejným případem byl i Goethe, protože nenáviděl vše co pouze 
poučovalo a nestimulovalo lidskou činnost.85 

Ironie poskytuje pravdu, skutečnost, obsah, zkázňuje a trestá 
současně. Musí být pod kontrolou. „Nabízí možnost dotknout se 
absolutního počátku osobnostního života existence."86 Může 
probouzet ke skutečnému osobnímu životu jedince, musí se však 
vybalancovat. Ironie totiž není pravdou, ale cestou. 

Funkcí ironie je naučit uskutečňovat skutečnost. Sókratovi 
к tomu pomáhal daimonion (hlas určitého božství), měl svého 
démona.87 Díky tomu se u něj mohla projevit úplná niternost 
svobody. Kriticky vystupuje proti danému řádu. I Kierkegaard měl 
svého niterného démona a tím byl Kristus. 

Sokratova ironie vždy směřovala ke konkrétnímu člověku 
a lidem. Sokrates přišel svět soudit (narozdíl od Ježíše, který ho 
přišel spasit). Ve svých úvahách se vždy orientoval na jedince. 
Poukázal na nicotnost světa, ponouknul к obrácení se к sobě. Jen 
takto mohla být započata cesta к absolutnímu cíly nekonečného 
poznání. Podle Kierkegaarda to však byl jen začátek cesty -
Sókratova negace všeho ustaveného - momentálně pravdivé 

rozkládal v nic. 
r 

85 Srovnej : Nietzsche, F. : Nečasové úvahy, str. 77. 
86 Olšovský, Jiří : Kierkegaard. Niternost a existence, str. 110. 
87 Olšovský, Jiří : Kierkegaard. Niternost a existence, str. 111. 



К ironii se váže také romantismus, Z určitého pohledu 
můžeme vnímat ironii a romantiku jak splývají. U Kanta či Fichteho 
můžeme vypozorovat romantickou ironii, jako takový protiměšťácký 
rys. Sám Kierkegaard vůči Regině vystupuje jako romantik, sám tím 
pocitem trpěl a z toho vzešel jeho vlastní zápas s ironií jako 
životním postojem a tedy i boj s ironikem v sobě. Romantismus 
neguje ducha, jedná pouze ve prospěch a v zájmu těla. 
Romantikové jsou svobodní ale v negativním významu. Tato 
svoboda je totiž odděluje od světa, skutečnost v romantismu není 
totiž obsažena, pouze vněm začíná. Skutečná ironie totiž na 
skutečnost dbá, ve své kontrolní funkci se ironie dokonce učí 
uskutečňovat skutečnost, klade na skutečnost důraz. Otvírá 
horizont něčemu vyššímu a úplnějšímu.88 

Ironie je také podmínkou veškerého umění, pozvedá 
bezprostřední existenci člověka, má tedy osvobozující funkci. Ironik 
nemá žádné o sobě. Má jen negativní svobodu, vše je u něj možné, 
dělá si co chce. 

Jen ve víře se u Kierkegaarda děje vyšší skutečnost 
ducha, kdy se jedinec otevírá absolutnímu cíli, kdy je zároveň 
schopen zakoušet sebe sama - dosahuje věčného vědomí. Ironik má 
jen zvýrazněné subjektivní já. Pozvedá se nad veškerou morálku 
a přirozenou mravnost. Ironie je vyhýbáním se skutečnému nároku 
etického, který Kierkegaard vnímá jako diktát nad společností. Ironie 
se sice nedobírá opravdových hloubek ryzí existence, je předstupněm 
ke skutečnému živlu etické existence, přechodným prvkem mezi 
estetickým a etickým, přesto obrací jedince k sobě, aby prožívání 
svého dosavadního života reflektoval. V ironii můžeme najít pravdu 
a výhled k nekonečným možnostem člověka. Naše doba podle 
Kierkegaarda potřebuje nějakou ironickou nápravu. Sókrata není 
nutno překonávat, potřebujeme jen dalšího Sókrata. 

88 Olšovský, Jiří : Kierkegaard. Niternost a existence, str. 114. 
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Stejně jako Sokrates nacházel i Kierkegaard v sobě cosi 
univerzálního, což kladlo i jemu úkol být ironický vůči své době, 
kritizovat ji - až ksebeoběti. Sám Kierkegaard nechtěl Sókrata 
překonat, protože to by nebylo sókratovské. Ke konci Filosofických 
drobků Dán píše : 

„Tento plán bez diskuzí zachází daleko přes Sókrata, což se 
ukazuje ve všech bodech. Otázka naprosto odlišná je, má-li proto víc 
pravdy než měl Sókratés. To se nedá rozhodnout jedním dechem, 
neboť sem vstupuje nový orgán : víra, nový předpoklad : vědomí 

hříchu, nové rozhodnutí : okamžik, a nový učitel : Bůh v čase Ale 
postoupit přes Sókrata, říkám-li bytostně totéž, co on, jenom ne tak 
dobře, pňnejmenším sókratovské není. "®9 

* 

89 Kierkegaard, S. : Filosofické drobky, str. 115. 
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2.5 Kierkegaard a existencialismus 

„Přehrdý Evropane devatenáctého století, ty šílíš! Tvé vědění 
nezavršuje přírodu, nýbrž jen zabíjí tvou vlastní přirozenost."90 

Kierkegaard ukázal, že nejenom rozum, duch a vědění jsou 
součástí lidské existence. Vášeň, úzkost, pochyby a veškeré emoce 
jsou nezanedbatelnou součástí jedince také a musí jim býti přiřknut 
odpovídající zájem. 

Obrat k bytí jedince a vymezení jej jako jsoucno odlišného od 
jiných je novým momentem ve filozofii. Jsoucno (bytí) člověka je 
nazýváno existencí, avšak ve smyslu jiném jak tomu bylo dříve. 
Scholastické pojetí existence je omezeno na konstatování podílu na 
bytí. Existencí je vše, co nějakým způsobem participuje na bytí. 
Oproti tomu moderní filozofie si již uvědomuje výjimečné postavení 
jedince v metafyzické koncepci a používá termínu existence pouze 
pro lidské bytí. Narozdíl od ostatních jsoucen je lidské bytí nehotové 
a v možnosti. Jedinec svým jednáním (člověk vždy jedná, i kdyby se 
rozhodl nic nedělat, být pasivní, stále je toto rozhodnutí aktem 
potence) ovlivňuje to, čím jest. 

Cílem člověka není dospět к absolutnímu poznání jak to 
můžeme vidět například v Hegelově koncepci, ale střetávání se se 
svými možnostmi a nejistotou své existence. Autentickým prožíváním 
každodennosti se jedinec odlišuje od pasivních, jen přežívajících 
jsoucen a tím si zachovává svou existenci. 

Jak již bylo výše naznačeno, Kierkegaardův plnohodnotný 
jedinec dokáže v existenční volbě volit sebe. Volbou sebe se dostává 
do vyšší sféry a na základě této volby dokáže přesáhnout celek světa. 
Ale ne každý jedinec je schopen tohoto dosáhnout. 

90 Nietzsche, F. : Nečasové úvahy, str. 130. 

52 



„Osobnost moderního člověka je otupená, stal se z něj pouhý 
divák..."91 

Volba je tedy důležitou součástí každé existence. I když 
nevolíme ve smyslu Abrahámovy volby, je náš život naplněn 
rozhodováním se o všech možných záležitostech týkajících se naší 
existence. Co si ráno vezmu na sebe, kam půjdu, jaké jsou mé 
priority, celý náš život prožíváme v možnosti a v obavách z nesprávné 
volby. I přes tento strach ale jednáme, rozhodujeme se nejenom na 
základě předchozích zkušeností, volíme a s následky se 
vyrovnáváme. Svět nás obklopuje, pohybujeme se v důvěrně známém 
prostředí, normy a zákony přijaté společností nám volbu usnadňují. 

Jsme neustále něčím poháněni kupředu, aniž bychom věděli 
čím (kým) a aniž bychom znali cíl své existence. Tak se jedinec nechá 
táhnout a směřuje к dílčím cílům, které mu připadají správné jako 
dobré vzdělání, práce nebo rodina. Důvěra v tento náš hnací motor 
může být právem označena za slepou, přesto v ní setrváváme 
a vnímáme ji jako nedílnou součást sebe sama. Součástí existence je 
pro Kierkegaarda víra, která nám potvrzuje přítomnost Boha v každém 
z nás. A opět se vracíme k niternosti jedince, která je tak důležitá, 
protože skrz ni můžeme nahlédnout něco vyššího co přesahuje naší 
existenci v tomto světě. Prožíváním niterného, subjektivního vztahu 
k Bohu se dostáváme к vlastní plnohodnotné existenci. 

„Jeden člověk nemůže nahlédnout do srdce druhého, v němž 
sídlí víra...jen jedinec sám o sobě ví, zda věří či ne. "92 

Obrat do nitra je vždy způsoben existenciálně vypjatými 
okamžiky a převzetím zodpovědnosti za vlastní existenci. Volbou na 
základě vlastního přesvědčení, kdy se člověk zodpovídá jen sobě 
a Bohu uvnitř sebe se člověk z pouhého vleku obecná (norem, etiky) 
dostává ze stádia odcizení se vlastní existenci к plnému prožívání 

91 Nietzsche, F. : Nečasové úvahy, str. 103. 
92 Kierkegaard, S. : Evangelium utrpení, str. 222. 

53 



vlastního bytí, které je schopno se na základě důvěrného vztahu 
s Bohem povznést nad tradičně chápaný svět. Jednáním na základě 
sebe sama, ne na základě uměle vytvořených pravidel a zákonů, se 
vlastní existence navrací do své přirozenosti a je plně prožívána. 

Tímto dosud opomíjeným přístupem к jednotlivci a zájmem o 
existenci se Kierkegaard bude považovat jako předchůdce nového 
směru, který se bude nazývat filozofií existence, nebo-li 
existencialismu. 

Dalším filozofem, kterého bude možno sem přiřadit bude Martin 
Heidegger, který se však sám za existencialistu nepovažuje a raději 
se orientuje к ontologii. Z tohoto důvodu se mu budu blíže věnovat až 
v další kapitole spojené s metafyzikou. 

Lidská existence je vržena do situacích každodennosti a teprve 
přijímá svá různá určení. Volí způsob svého života a tím jej také 
zakládá Ale existuje i něco dalšího co naší existenci ovlivňuje a tím 
určuje její bytí. Kierkegaard s Heideggerem pracovali s pojmem 
úzkost. Albert Camus zase pracuje s termínem náhoda. Lidská 
existence na tomto světě zažívá různé emoce a situace, hledá řešení 
a přijímá jejich zodpovědnost, ale nezanedbatelnou roli zde hraje i 
náhoda, která není nikterak ovlivnitelná a díky níž naše existence 
ztrácí kontrolu nad bytím a smyslem života. 

„...svět v němž žijeme, nemá sám o sobě žádný smysl, že svět 
vůbec není racionální. To je poznání, z něhož se rodí pocit absurdity, 
a tedy i otázka sebevraždy. 'm 

Tato zasazenost do řetězce náhod nám ukazuje absurditu 
vlastní existence, kterou nemůžeme ovlivnit a ani se ji nijak zbavit. 
Stává se bytostnou součástí naší existence a musí tak být zařazena 
do základních pojmů existencialismu. Vlivu této absurdity na existenci 
se nelze zbavit, pokud nejsme ochotni na její úkor obětovat náš život. 

93 Petříček, M. : Úvod do současné filozofie, str. 94. 
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„Smrt je protihráč, který má zaručenou výhru.094 

Existence je diametrálně odlišná od ostatních jsoucen, bytí 
člověka je naprosto rozdílné od bytí věcí a já je z tohoto postoje 
nemohu nikdy pochopit v celé jejich skutečnosti. Svět kolem mě je 
plný cizích věcí a já sám jim musím čelit a vyrovnat se s touto svou 
absurdní existenci. 

„...absurdno není zakotveno ani v člověku,..., ani ve světě, ale 
v jejich společné přítomnosti."95 

Jedinec není součástí světa jak se na první pohled může zdát, 
ale stojí proti světu svou jinakostí bytí. Absurdita mé situace, mého 
bytí je zřejmá, ale přesto ji mohu čelit, a to odvahou svému osudu čelit 
a vzít jej do vlastních rukou. Slabého jedince absurdita ubíjí, silného 
povzbuzuje к vzepření se. Tím, že protestuji, existuji. Navzdory 
bezvýchodnosti vlastní existence jedinec jedná a získává tak svůj 
osud pod kontrolu. 

Absurdní situace se tak stává odrazovým můstkem к novému 
uchopení existence. 

„Absurdno bylo rozpoznáno, pňjato, člověk se sním smiřuje 
a od toho okamžiku víme, že ten člověk už není absurdní."96 

Jean Paul Sartre, další existencialista, se zde také „odrazí". 
Jeho řešení však leží ve větší aktivitě jedince. Člověk svým narozením 
získává existenci, která je však svou podstatou nehotová. Prožíváním 
života se teprve plní a završena je až smrtí. Člověk je za sebe 
zodpovědný, je zodpovědný za svou existenci a tím má také 
zodpovědnost к existenci ostatních. Nezakotvenost existence se 
může dostat do takových mezních prožitků, ve kterých se nelze 
spolehnout na vlastní rozum, protože ten zde selhává a člověk se 
nemá kde opřít. Jedinec je zodpovědný pouze sobě sama, své vlastní 

94 Petříček, M. : Úvod do současné filozofie, str. 95. 

95 Camus, A. : Mýtus o Sisyfovi, str. 33. 
96 Camus, A. : Mýtus o Sisyfovi, str. 127. 
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existenci a je zodpovědný i druhým. Na základě této zodpovědnosti se 
má člověk povznést výše a stát se tvůrcem nových hodnot, které 
ovšem budou respektovat nadřazenost existence vůči nim samým. 

Zaměřenost na konkrétní momenty v životě člověka je 
společné všem existencialistům. Zrovna tak jejich zájem o úzkost 
a jiné vypjaté okamžiky v životě člověka. Ale na příkladu Sartra 
a Camuse je zřejmý odklon od náboženského uchopení. Převzetím 
odpovědnosti za sebe sama a své činy vylučuji existenci Boha, 
protože pak by došlo к popření člověka jako svobodné existence. 
Svobodou uskutečňuji svůj život, nikoli Bohem. Cílem člověku není již 
volba v náboženském prožitku, ale co zůstává stejné je neschopnost 
rozumu pojmout význam existence. 

„Být člověkem znamená směřovat к tomu, abych se stal 
Bohem. Takové bytí o sobě a pro sebe však je samo v sobě rozporné. 
Žádný Bůh neexistuje a sebeprojekce člověka je odsouzena 
к ztroskotání."97 

Již výše bylo naznačeno, že lidská existence je individuální, 
zaměřuje se na člověka jako jednotlivce, ale rozhodně není 
individualistická, tedy neizoluje jedince, ba právě naopak. Člověk není 
nikdy ve svém bytí osamocen, je bytím na světě a s jinými. 

Ke konci této kapitoly bych se ráda věnovala ještě jednomu 
filozofu existence a to Karlu Jaspersovi. Zobecněním můžeme říci, že 
opět bude vycházet z ne-předem daného bytí jedince, které je v sobě 
samo nehotovou možností a odlišnosti bytí existence od všech 
ostatních jsoucen a světa. Chceme-li existenci nazřít v její původnosti, 
musí vystoupit ze sebe sama a přesáhnout svět, ve kterém se nalézá. 
Tato transcedence není ale chápána ve smyslu tradiční metafyziky, 
jako něco vyššího nad tímto světem, ale jako způsob jak se existence 
ukazuje. Tato transcedence je něčím neuchopitelným, něčím co nás 
přesahuje, přesto je absolutně spojena s naší existencí. V tomto bodě 

97 Anzenbacher, A. : Úvod do filozofie, str. 328. 
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Jaspersovy filozofie můžeme spatřit Kierkegaarda se svým Bohem, ke 
kterému se existence taktéž vztahuje. 

Existencialisté nikdy nevytvořili jednotné pojetí učení o 
existenci, někteří viděli jako odpověď po plnohodnotné existenci Boha, 
něčeho transcendentního, (Kiekegaard, Jaspers), jiní měli svou 
koncepci čistě ateistickou (Sartre, Camus), ale jak bylo výše 
poznamenáno východiska pro jejich práce byla stejná. Kierkegard byl 
pro tento typ filozofie objeven až mnohem později, přesto je 
zařazován jako předchůdce tohoto směru, protože se jako první začal 
zajímat o bytí jedince jako jedinečného subjektivního jsoucna 
a postavil se tak tradičnímu rozvrhu světa, jehož byl člověk podřadnou 
součástí. 

O existencialismu by se dalo napsat mnohem více, uvést více 
autorů, ale to není cílem této práce. Tato kapitola má ukázat nejen 
Kierkegaardův vliv do budoucna, ale i nadčasovost pojetí termínu 
existence. 
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3. Konec metafyziky 

Mluvíme-li o spojení Kierkegaarda a konce metafyziky, jedná se 
pouze o upozornění na zcela nové pojetí tradičního chápání celku 
světa. Kierkegaard vyzdvihuje důležitost jedince a chce nastavit nová 
měřítka, kde klíčovou úlohu bude hrát individualita. Kritika odcizení 
jednotlivce sobě samému a povýšení víry nad rozum je demonstrací 
proti systémům, které ovládly společnost a kdy měřítkem pravdy 
a dobra se stal celek, ve kterém byl člověk pouhým podřadným 
článkem. 

Tím, kdo tradiční hodnoty zcela zboří bude Friedrich 
Nietzsche a nebude se jednat pouze o hodnoty filozofické, ale 
i etické a křesťanské. Filozofické směry ubíjely potenciál jedince a 
jeho existenci. Ukotvovaly člověk uvnitř sebe a předstíraly, že jsou pro 
něj záchrannou sítí. Ovládly svobodnou vůli a myšlení a vnutily lidem 
vlastní hodnoty pod záminkou lásky к bližnímu. 

Bytí a jsoucno kladené mimo svět a člověka jsou pouhé lži 
a klamy, základem světa je lidská vůle, která byla až dosud 
potlačována pod záminkou křesťanských ideálů. Vůlí k moci Nietzsche 
nahrazuje metafyzické koncepty. Kritizuje vývoj filozofie od Platóna 
a vrací se až k Hérakleitovi u nějž si cení pochopení plynutí času 
a neustálý pohyb světa a všech jeho částí. Skutečné mravní jednání 
je takové, které nemá předem určenou správnou odpověď, kdy lidská 
vůle je svobodná natolik, že jedná spontánně, bez vnucených vzorců 
chování. Lidská vůle není pouze jedna z vrozených dispozic člověka, 
ale samotný bytný základ. Život je nejvyšším měřítkem, konec diktátu 
ducha a rozumu. Podporou vůle je podporován život a tím se směřuje 
к vyššímu plnohodnotnějšímu bytí, bytí jednotlivce, které je nade vše. 
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„Pro Nietzscheho je příznačné, že všechny problémy bytí nazírá 
jako problémy hodnoty anebo je na ně převádí, ...u98 

Lidé jednají na základě přijatých obecných norem, které jsou 
umělým výtvorem ubíjejícím život. Měřítkem lidského jednání je 
„ideální svět" ať již nad či vedle toho našeho. Svět nikdy nepoznaný 
a nepoznatelný, který jak strašák visí nad lidstvem a hrozivě kývá 
prstem pokaždé, když se silný jedinec vzepře systému. Proč si člověk 
odpouští požitky spojené s tímto světem, jen kvůli strachu 
z posledního soudu? Je lidstvo již tak zmrzačené, že bez jakéhokoli 
důkazu jedná na základě těchto pochybných teorií a to i v době 
rozvoje vědy? Pryč se všemi falešnými bohy a hodnotami, které 
přináší. Současná metafyzika je zcestná, podstatou světa je svobodná 
vůle. „.. .jednotlivec se odvažuje být jednotlivě a odlišit se. "" 

Klasická metafyzika se orientovala na nekonečnost a vyšší 
hodnoty pocházející mimo tento svět. Nietzscheho názor volá po 
přehodnocení současných hodnot a radikální obrat к subjektu. 

Tento koncept překonává současnou metafyziku a někdo to 
může vnímat jako její konec, ale následující filozof to pojme jako 
výzvu a nutnost začít od začátku, u samého jádra metafyziky a to 
vztahu jsoucna a bytí. Na počátku dvacátého století se tohoto 
problému zhostí Martin Heidegger, který metafyzice věnuje většinu 
svých děl. 

Výše jsem nastínila i jeho spojitost s filozofií existence. 
Heidegger vnímá existenci člověka jako místo, kde se děje bytí. 
Jedinec je mu něčím nehotovým, syntézou toho čím jest a toho čím 
bude. Velmi úzký vztah metafyzického pojetí s vnímáním existence se 
bude prolínat celým Heideggerovým dílem a ukážeme si i vliv 
Kierkegaarda v této teorii. 

98 Storig, H. J. :Malé dějiny filozofie, str.384. 
99 Nietzsche, F. : Mimo dobro a zlo, str. 170. 
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Tázání se po bytí v celé své historii bylo podle Heideggera 
nedůsledné a bylo založeno na mylných předpokladech. Už od 
antické filozofie bylo bytí sice odlišeno od jsoucna, ale přesto 
vysvětlováno a popisováno atributy náležejícím jsoucnům a tudíž 
založeno na stejných vlastnostech jednotlivých jsoucen. Ať se již 
Platónův svět idejí, či křesťanský Bůh dostaly na vrchol všech 
jsoucen, stále byly vnímány jako jsoucna, i když v absolutní 
nadřazenosti к ostatním. Tázání po bytí musí směřovat za jsoucí 
a tudíž i za Boha. 

„Avšak metafyzika nikde na otázku po pravdě bytí neodpovídá, 
poněvadž si tuto otázku nikdy neklade. A neklade si ji, protože myslí 
bytí jenom tak, že si představuje jsoucí jako jsoucí. Míní jsoucno 
v celku, a mluví o bytí."100 

Dalším vývojem bylo bytí považováno za natolik obecné, že jak 
jsme si již výše zmínili, získalo charakter něčeho prázdného a dostalo 
se do přímého vztahu s nicotou.101 

Heidegger přichází s termínem ontologická diference, který je 
založen na absolutním oddělení vlastnosti bytí od vlastnosti jsoucna. 
Bytí se nám samozřejmě dává skrz jednotlivá jsoucna, ale nemůžeme 
předpokládat, že jeho struktura je podobná struktuře jsoucna, skrz 
které se jeví. Na této tezi ale dosavadní metafyzika stála a bytí 
vyvýšila nad jsoucna, ne jako bytí, ale jako nejvyšší jsoucno, a tím 
bytostný základ proklouzl mezi prsty všem metafýzickým koncepcím. 
S příchodem subjektu do zorného pole metafyziky se jen tato 
koncepce upevnila ve vztahu к vnímajícímu jedinci, jehož myšlení je 
přesvědčeno, že povahu bytí je schopno postihnout. Vrchol pak nastal 
za Nietzscheho, kdy je bytí zcela jedincem pohlceno a stává se 
součástí subjektu. 

100Heidegger, M. : Co je metafyzika?, str. 15. 
101 Viz. kapitola Nástup systémů. 
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Novým začátkem musí být vnímání čistého bytí jako něčeho 
odlišného od jeho jednotlivých projevů v jsoucnech. Kvalita bytí 
nemůže být měřena a zjišťována na základě metod používaných na 
jednotlivé předměty. Bytí musí být nezávislé na jsoucnech. Jak se ale 
к takovému bytí dostaneme? Víme, že se projevuje skrze jednotlivá 
jsoucna, ale přitom je od nich odlišné, přesto lepší způsob bádání než 
přes konkrétní projev bytí nemáme. Které jsoucno je nám tak blízké, 
že jej můžeme použít a skrz něj se к vlastnostem bytí dostat? 

Bytí se nám nějakým způsobem bude muset samo ukázat skrze 
jsoucno. Ale které jsoucno můžeme podrobně sledovat, které je nám 
nejblíž? Odpovědí je Heideggerovi vlastní jsoucno, tedy jednotlivec 
a jeho způsob bytí. 

„...metafyzické tázání musí být kladeno vcelku a z bytostné 
situace lidského pobytu, jenž se táže. "102 

Zkoumání bytného základu nás opět přivádí к individuálnímu 
člověku a pochopení sebe sama. Skrze porozumění vlastnímu bytí 
mohu porozumět ostatním jsoucnům a dostat se к obecnému základu 
všeho jsoucího. Základem je naše běžná existence, každodennost 
a její prožívání. Prožívání každého jedince je nejsubjektivnější 
způsob, přesto se skrze něj můžeme dobrat obecného. Vliv 
Kierkegardova učení je zde zřejmý, protože díky němu dostal 
jednotlivec takový význam, že i pro budoucnost se stává klíčovým 
momentem. Jedinec je měřítkem všech věcí, skrze něj se vyjevuje 
bytnost ostatních jsoucen. Vždy když manipuluji či mluvím o čemkoli 
konkrétním, vystupuji vůči tomu jako subjekt, jež jsoucno používá, 
jsem vůči němu v nějakém zájmu a postoji. Tím je položen základ 
nauky o bytí do struktury lidské existence. 

Má vlastní existence není strnulá, ba právě naopak, neustále 
někam směřuje, je hnána v prostoru a času к dalším projevům. Tyto 
projevy jsou pro ni typické a nezanedbatelné. Vždyť co je pro každého 

102 Heidegger, M. : Co je metafyzika?, str. 37. 
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člověka typické? - vlastní zájem o své bytí. Existence je bytí, jíž jde 
o její bytí. Aby se o ně člověk postaral, vstává ráno do práce, 
obstarává si potravu, zpříjemňuje si volný čas. Neustále se svou 
vlastní podstatou zabývá. Ostatní jsoucna využívá pro svou potřebu, 
zaujímá k nim postoj, vymezuje se vůči nim. Tímto prodléváním u věcí 
(jejich používáním) se nám vyjevuje jejich bytí (vlastnost, účel). Skrz 
naše bytí se můžeme dostat k bytí ostatních jsoucen. 

„...tedy jsem schopen transcendentovat je právě к bytí, které 
však již nemůže být samo jsoucím, neboť pak by i ono muselo být 
překročeno."103 

Přístup člověka к jsoucnům se děje na základě vztahu к vlastní 
existenci a zájmu o své bytí. Skrze mou existenci se vyjevují věci se 
kterými přicházím do styku a tím patří ke způsobu mé existence. 
Poznávání jsoucen se děje na základě zájmu o mé vlastní bytí. 

Naše neustálá starost o naše bytí nám ukazuje, že existuje 
možnost „nezajištěného bytí". Existence je vystavena něčemu ne-
konkrétnímu, jehož se obáváme, nicotě a smrti. Toto uvědomění nás 
žene dopředu, abychom se o svou existenci starali, protože je 
konečná. Časovost je neoddělitelnou součástí naší existence a otvírá 
před námi možnosti volby. Existence dojde svého naplnění tehdy, 
když přijme svou vlastní konečnost. 

Konečné se o své bytí nestará, je pasivním jsoucnem prodlévajícím 
ve světě jako skála. Z tohoto faktu vyplývá i problematika pochopení 
nekonečnosti. Konečnost naší existence je handicapem v pochopení 
nekonečného, ale naopak, náš neustálý zájem o naše bytí ve světě 
nám umožňuje (i když nepopsatelně) přiblížení se a tušení bytí jako 
takového. 

w" 

103 Petříček, M. : Úvod do současné filozofie, str. 84. 
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„Jestliže formuluji a jestliže vůbec jsem schopen formulovat 
otázku po bytí, pak to znamená, že již předem nějak rozumím tomu, 
nač se táži."104 

Bytí se projevuje v časových (konečných) jsoucnech a u nich jej 
můžeme nalézt. Naproti tomu tradiční metafyzika bytí kladla 
к nekonečnému a věčnému jsoucnu, ke kterému se časová existence 
nemůže přiblížit. Čas má charakter metafýzického činitele a nejen 
obzoru, který ovlivňuje naši existenci. 

Každodenním zakoušením své konečnosti se dostáváme blíže 
a blíže vlastnímu bytí. Přijetím vlastní smrtelnosti jako součásti (hnací 
motor) našeho bytí, dělá náš život autentickým a naše existence se 
před námi více a více otevírá. I přes takovou blízkost vlastního bytí se 
mu neustále vzdalujeme a uzavíráme si к němu cestu. V době 
moderních vynálezů přenecháváme starost o naše bytí někomu či 
něčemu jinému a tím si uzavíráme cestu к jeho pochopení a přijetí. 
Konečnost naší existence jako by se nás netýkala. Narozdíl od 
minulosti se moderní člověk s jejím projevem téměř nesetká, a tak ji 
nevnímá jako součást sebe sama. 

„...struktura existence, která je naším způsobem bytí, je 
nejhlouběji časová. A časovost, čas tedy podstatně souvisí s bytím 
lidské existence. Ukazuje se, že otázka po smyslu toho, co znamená 
být, bude souviset s problémem času, a to 'nikoli nahodile, nýbrž 
bytostným způsobem. "105 

К ostatním jsoucnům přistupuje jedinec podle své potřeby 
a nikdy je nevnímá jako celek s patřičnými vlastnostmi. Dřevo je pro 
něj prostředek к zatopení ale nic víc. Navzdory blízkosti vlastní 
autentické existence se člověk odcizuje sama sobě a světu kolem 
sebe. Samo bytí je tímto přístupem tak minimalizováno, že z něj pro 
člověka a jeho pochopení nezbývá téměř nic. 

104 Petříček, M. : Úvod do současné filozofie, str. 70. 
105 Petříček, M. : Úvod do současné filozofie, str. 80. 
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Chceme-li se dostat ke smyslu bytí, musíme zažít něco, co 
otřese naší dosavadní jistotou. Nějaký krajní zážitek, který nám dá 
plně nahlédnout konečnost vlastní existence a otřese falešnou jistotou 
našeho života. 

Opět je zde příležitost vrátit se k Sorenu Kierkegaardovi a jeho pojmu 
úzkost. Úzkost pramenící z nitra každého jednotlivce je základem jeho 
jedinečnosti. Strach zvláštní svobody a volby svého života je 
nejniternějším prožitkem člověka a prožitkem existenciální úzkosti se 
postaví most mezi časovostí a nekonečnem. Přes tento most jedinec 
dospěje к plnohodnotné existenci, pochopení sebe sama i vztahu 
knejvyššímu (obecnému). Úzkost člověk nezažívá při kontaktu 
s konkrétními věcmi, úzkost je něco mnohem vyššího než nějaký 
pocit. Vztahuje se přímo к našemu bytí a nutí jedince, aby nebral svou 
existenci jako něco samozřejmého. Úzkost o bytí ve světě je základní 
lidskou zkušeností, bytí nám není definováno, ale je námi realizováno. 
V úzkosti se jedinec může setkat s nicotou a plnohodnotná existence 
je možností úniku před tímto nic. 

Skutečným nasloucháním vlastní úzkosti sílí potřeba odkrýt své 
vlastní bytí. Stav úzkosti nazývá Heidegger existenciálem106, který 
spolu s nudou, údivem a radostí vrací jedince zpět к sobě samému, 
do nitra jeho existence. Zakoušením své vlastní nezakotvenosti a 
nejistoty se jedinec vrací к vlastnímu světu kolem sebe a zájmu o svůj 
vlastní život a volby jež přináší. 

Bytí se nám samo ukáže, pokud jej budeme vnímat v celistvosti 
jeho projevu a pokud porozumíme vlastní existenci jako klíči к 
samotnému bytí. Je samozřejmé, že se nikdy zájem o bytí nebude 
moci stát vědou, protože přesahuje konkrétní jsoucna a nelze tedy být 
zpředmětněn a úkolem filozofie je neustálé připomínání naší vlastní 
nezajištěné existence, ke které se člověk musí neustále vracet. 

106 Srovnej s Aristotelovými kategoriemi. 
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„Heideggerova fundamentálni ontologie je ontologií proto, 
protože se zabývá otázkou bytí, a je fundamentální, protože klade 
základy tohoto ontologického zkoumání tím, že zkoumá existenci, díky 
níž o bytí víme, tj. studuje bytí pobytu."107 

Podrobnou analýzou člověka se Heidegger dostává skrz 
jedinečnou existence к obecnému bytí. Člověk je vrženou bytostí 
pravdy, která je schopna poznávat okolní bytí skrz sebe sama. Vlastní 
zainteresovaností svým bytím se člověk odlišuje od ostatních jsoucen. 
Tento zájem a úzkost zvláštního bytí je podnícen konečností 
a vědomí si vlastní smrti. 

Hovoříme-li o konci metafyziky, jedná se o konec ve smyslu 
tradičního pojetí. Jedinec převzal aktivní roli v metafyzicky chápaném 
světě. Tento obrat nastal s Kierkegaardovou filozofií a kritikou 
nadřazenosti objektu nad subjektem. Jak již bylo výše nastíněno, 
nechal se Heidegger v některých momentech své práce Dánem 
inspirovat a využil jeho pojmy v konceptu nové metafyziky. I Když 
Kierkegaarovi nešlo o vytvoření nového systému otevřel nové úhly 
pohledu na tradiční chápání světa a necíleně se stal odrazovým 
můstkem pro následující metafyzické koncepty. 

107 Petříček, M. : Úvod do současné filozofie, str. 76. 
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Závěr 

Přínosem dánského myslitele Sorena Kierkegaarda do filozofie 
je jeho zájem o svobodnou existenci. Překročením rozumu a sféry 
logu ve prospěch víry se jeho myšlení dostává nad tradiční pojetí 
světa, které vyvrcholilo Hegelovým systémem, z kterého Kiekegaard 
původně vycházel, a který bude značně kritizovat z hlediska lidské 
existence. Jako protest se vrací kSókratovi jako hlasateli lidské 
svobody. Odpovědnost patří bytostně к existenci a ne nutnost, kdy 
životní volba člověka nehraje žádnou roli jako u Hegela.108 

Odvrácením se od abstraktního myšlení a důrazem na jedince 
chtěl dokázat, že se nemůžeme dobrat jakéhokoli zjištění o světě, 
když ze zřetele vypustíme jedince. Veškeré otázky metafyziky po bytí 
a jsoucnu musí být zkoumány na základě znalosti vlastní existence 
jakožto výjimečného jsoucna mezi ostatními předměty. Zobjektizování 
veškerého života jak to učinil Hegel je krátkozraké. Zvláštní 
zkušenosti víme, že existují momenty, které se týkají pouze jedince, 
nelze popřít existenci subjektivní pravdy, víry a vztahu k Bohu, ti jsou 
tím nejniternějším a abstrakce zde nemá žádné místo. 

Jedinec může během svého života procházet několika stádii, 
přes estetické po etické až k nejvyššímu náboženskému. Záleží jen 
na člověku, jestli se dostane až к nejvyššímu, nebo zůstane celý život 
v jednom. V estetickém stádiu je jedinec zmítán svými pocity 
a náladou a je jimi tažen z jedné situace do druhé, aniž by nějakým 
způsobem reflektoval vlastní existenci. Etické stadium můžeme 
přirovnat ke Kantově povinnostní etice. Člověk jedná na základě 
norem a hodnot daných společností, ta řídí jeho jednání, a i když se 
zde o určité míře vlastní reflexe může mluvit nejedná se o svobodné 

108 Srovnej: Thulstrupová, M.M.: Kierkegaard a dějiny křesťanské zbožnosti, str. 15. 
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jedincovo rozhodnutí. Pro Kierkegaarda je etika Oak ji vnímá Hegel) 
stále příliš abstraktní a obecná. 

„Jedinec, určený bezprostředně, smyslově a duševně, je skryt. 
Jeho etickým úkolem je, aby ze skyrtu vystoupil a projevil se 
vobecnu."109 

Plné reflexe a dokonalé uchopení vlastní existence lze 
dosáhnout ve třetím náboženském stadiu, kdy se konečná lidská 
bytost může prolnout s nekonečností boží. 

Kierkegaard nebývá tradičně považován za filozofa, který se 
věnuje problematice bytí. Mnohdy je vnímán jako náboženský 
myslitel, etik nebo předchůdce existencialismu. On sám, tím jak píše 
svá díla se snaží o roztříštěnost svého učení, aby zabránil vzniku 
systému, který tolikrát kritizoval u ostatních filozofů, zvláště u Hegela. 

„...Hegel a Kierkegaard jsou myslitelé zcela odlišní a jejich 
vzájemnost spočívá jedině ve faktu, že pozdější Kierkegaard četl 
dřívějšího Hegela."110 „...tam, kde Hegel tvoří filosofický systém, tam 
se Kierkegaard systému vy hýbá... a požaduje křesťanskou existenci, 
nikoliv vědění."111 Stejně jako Sókratés se Kierkegaard cítí být 
povinován probouzet ostatní z letargie к vlastnímu životu. Proto 
v dějinách filozofie vnímá postavu Sókrata velmi pozitivně, protože se 
taktéž zaměřuje na osobu jedince, mluví s konkrétními lidmi o 
konkrétních problémech a nevyzdvihuje obecné problémy nad 
jednotlivce. 

„V sókratovském nazírání je každý člověk sám sobě centrem, 
celý svět se v něm soustřeďuje, neboť jeho sebepoznání se rovná 
jakémusi poznání božstva. "112 

109 Kierkegaard, S. : Bázeň a chvění. Nemoc к smrti, str. 71. 
110 Kierkegaard, S. : Filozofické drobky, str. 13. 
111 Thulstrupová, M. M. : Historický úvod do Kierkegaardových filozofických drobků 
in Kierkegaard, S. : Filozofické drobky, str. 14. 
112 Kierkegaard, S. : Filozofické drobky, str. 32. 
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Veškeré pokusy o popis jsoucna či bytí musely ztroskotat, 
protože ve svém důsledku nepopisovaly, že kámen jest, ale že ta věc, 
která jest, je kamenem.113 Chtít dokázat, že něco jest je velmi 
komplikované, protože už nějakým způsobem předpokládám, když to 
chci dokázat, jsoucnost toho či onoho. Jak je ale možné, že předem 
již jsoucnost tuším? Je to tím, že jsem také jsoucnem, i když 
zvláštního postavení mezi ostatními jsoucny? Kde ale toto tušení 
získám? Jistě ne od jiného jsoucna, musí to být od něčeho vyššího, 
které přesahuje můj rozum a tím je pro Kierkegaarda víra. Abychom 
se mohli dostat k bytí jako takovému, musíme si uvědomit rozdíl mezi 
námi a Bohem, ale protože víra přesahuje rozum, nemůže se to 
rozum sám od sebe dozvědět. Musí mu to dát Bůh, ale jak to může 
rozum pochopit? Nekonečno se dává konečnému a zde vzniká 
paradox, kterému musí rozum ustoupit ve prospěch víry. Není důležité 
tento paradox pochopit, ale pochopit fakt, že je to paradox.114 

Kierkegaard vyzdvihuje roli jedince, která není pasivní, i když by 
se tak na první pohled mohlo zdát, aleje aktivní a to aktivní vůči sobě. 
Poměr není mimo člověka, ale je v něm. My jsme sami sobě 
poměrem.115 Člověk nejedná směrem kobecnu, ani jako prostředek 
vyšší vůle, ale před každou volbou stojí sám se svojí vírou. Nemusí 
hledat ospravedlnění jinde, odpovědi a klid nalezne jen v sobě, 
protože odtud vychází vše důležité pro člověka. Zapomeňme na 
všeobjímající konstrukty skutečnosti, které jsou nám zvnějšku nuceniy 
a vraťme se sami к sobě. Zde začněme nově uvažovat o skutečnosti 
kolem nás, jakou roli a postavení v ní má člověk, to je Kierkegardův 
odkaz, který se v budoucnu ukáže jako prorocký. Lidská existence 
není pouhým jsoucnem mezi ostatními jsoucny. Její výjimečnost již 
nesmí být podceňována a degradována na pouhou loutku něčeho 

113 Srovnej : Kierkegaard, S. : Filozofické drobky, str.57. 
114 Srovnej : Kierkegaard, S. : Filozofické drobky, str. 72. 
115 Srovnej : Kierkegaard, S. : Bázeň a chvění. Nemoc к smrti, str. 123. 
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vyššího. Člověk si vlastním uvědoměním otevírá nové obzory a může 
dokázat velké věci. 

I když se Soren Kierkegaard nijak uceleně problematikou bytí 
nezajímal, přesto jeho názory narážejí do tradičního metafyzického 
pojetí a ukazují, že se najdou i jiná východiska v otázkách po bytí, jak 
se také v budoucnu ukáže. Zvláštní postavení jedince ve společnosti 
bude dále rozvíjeno, a i když ne zcela ve smyslu Kierkegaardových 
představ, stále to bude on, který poprvé komplexně vyzdvihl jedince 
s jeho vírou, jako garanta skutečného plnohodnotného života. 

„Život má dost úkolů i pro toho, kdo nevěří, a bude-li je mít 
poctivě rád, nebude jeho život marný, třebaže se nikdy nebude 
podobat životu těch, kdo okusili a zmocnili se věcí nejvyšších. "116 

t 

116 Kierkegaard, S. : Bázeň a chvění. Nemoc к smrti, str. 106. 
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Resume 
Kierkegaard and the end ofmetaphysic 

Contribution of Danish philosopher Soren Kierkegaard to 
European philosophy is his interest in the free human living 
(existence). The transcedence of an intellect on behalf of belief gets 
his thinking beyond the conventional conception of the world which 
culminated in the Hegel's system. Distraction of an abstract thinking 
and enforcement of an individual is a hard failure when we want to 
understand the world. The individual human being is a key and 
ressource to assumption of the universal being and particular 
existence. 

Complete research of ideas anxiety, irony, human existence, 
freedom and truth is a proof of a possibility that we can handle the 
complex of being and truth. The essential movement (return to own 
heart) is a conjuction with reflection can be a fundamental of 
understanding true existence. The posibility of insight of the komplex 
of being. Experience of a faulted moment (in human existence) 
enables insight into complex of being and understanding an 
individuality of spending human existence. 

This writing outlines development of méthaphysic from antique 
period through German classical philosophy and the influence of 
Soren Kierkegaard on the breakage of traditional conception of 
human existence and his relation to Sókratés. It's shown 
Kierkegaard's contributing to existentialism and destiny of 
methaphysic in 20. century, 
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