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Sigla
2Ř43 – Dvě vzdělavatelné řeči z roku 1843 [To opbyggelige Taler, 1843] Autor: S. Kierkegaard.
3Ř43 – Tři vzdělavatelné řeči z roku 1843 [Tre opbyggelige Taler, 1843] Autor: S. Kierkegaard.
4Ř43 – Čtyři vzdělavatelné řeči z roku 1843 [Fire opbyggelige Taler, 1843] Autor: S. Kierkegaard.
2Ř44 – Dvě vzdělavatelné řeči z roku 1844 [To opbyggelige Taler, 1843] Autor: S. Kierkegaard.
3Ř44 – Tři vzdělavatelné řeči z roku 1844 [Tre opbyggelige Taler, 1843] Autor: S. Kierkegaard.
4Ř44 – Čtyři vzdělavatelné řeči z roku 1844 [Fire opbyggelige Taler, 1843] Autor: S. Kierkegaard.
3Ř45 – Tři příležitostné řeči 1845 [Tre Taler ved tænkte Leiligheder] Autor: S. Kierkegaard.
PI – Pojem ironie [Om Begrebet Ironi] disertační spis, autor: S. Kierkegaard, 1841.
B/A I. & B/A II. – Buď/Anebo I. díl & II. díl [Enten – Eller. Første deel & Anden deel] Vydal: Victor
Eremita, autoři: „Estét A“ (I. díl) a Soudce Vilém (II. díl), 1843.
O – Opakování [Gjentagelsen] Autor: Constantin Constantius, 1843.
BCh – Bázeň a chvění [Frygt og Bæven] Autor: Johannes de silentio, 1843.
FD – Filosofické drobky, aneb Drobátko filosofie [Philosophiske Smuler aller En Smule Philosophi]
Vydal: S. Kierkegaard, autor: Johannes Climacus, 1844. (dále také jen: Drobky)
PÚ – Pojem úzkosti [Begrebet Angest] Autor: Vigilius Haufniensis, 1844.
SCŽ – Stádia na cestě životem [Stadier paa Livets Vei] Vydal: Hilarius Knihvazač, autoři: Vilém
Hafham & Frater Taciturnus, 1845. (dále také jen: Stádia)
D I. & D II. – Konečný nevědecký dodatek k Filosofickým drobkům – I. díl & II. díl1 [Afsluttende
uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smuler] Vydal: S. Kierkegaard, autor: Johannes
Climacus, 1846. (dále také jen: Dodatek)
NS – Nemoc k smrti [Sygdommen til Døden] Vydal: S. Kierkegaard, autor: Anti-Climacus, 1849.
SoS – Spisy o sobě2, autor: S. Kierkegaard.

Patřičné bibliografické údaje viz v Použité literatuře na konci knihy. Veškeré odkazy v textu a
poznámkách budou ve zkrácené formě – viz plné bibliografické odkazy tamtéţ.

1

Jde o odkaz k I. a II. dílu, či lépe svazku německého vydání Dodatku, nikoli o první a druhý díl Dodatku
samého. V dánském souborném vydání (SKS) jsou oba díly Dodatku v jediném svazku.
2
Zde se nejedná o „autorský“ název souboru textů, nýbrţ o titul svazku německého souborného vydání, v němţ
jsou zařazeny různé Kierkegaardovy „komentáře“ k vlastní tvorbě. České vydání Má literární činnost obsahuje
téměř všechny tyto texty.
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I. Filosofická antropologie a profetická filosofie
1. Filosofická antropologie
Tato studie je filosofickoantropologickou interpretací Kierkegaardovy filosofie.3 Je však třeba
vymezit přístup této studie, sice právě proto, ţe pojem filosofické antropologie je
nejednoznačný a na jedné straně jako by byl zástupný pro jakoukoli filosofickou tematizaci
člověka,4 na druhé straně je pak určen dnes jiţ klasickými pokusy o celistvé porozumění
člověku (Gehlen, Scheler aj.), konečně pak můţe být filosoficko-historickým výkladem povahy
lidství v díle toho kterého filosofa.5 Zprvu proto budeme krátce hodnotit pozici oné celistvé
filosofické antropologie ve smyslu druhého určení, následně budeme hledat širší perspektivu
zachycení „lidství“ prostřednictvím důrazu na „lidskou existenci“, na motiv „stávání se
člověkem“, a pokusíme se zaloţit vlastní hledisko této interpretace ze vztahu „ţivé“ filosofie a
jejího recipienta („čtenáře“), ze vztahu, jenţ je charakteristický pro takovou filosofii, jiţ Karl
Jaspers nazývá „profetickou filosofií“. Z tohoto vztahu vystoupí bliţší určení filosofické
antropologie, o kterou zde půjde.
Filosofická antropologie ve svém uţším pojmu vznikla v 20. století jako svébytný pokus o
celistvé porozumění člověku, tedy jako výzkumná disciplína, respektive je tato filosofická
antropologie chápána jako zaštiťující či překlenující disciplína, jeţ vyuţívá poznatků
3

Perspektiva této studie je silně interpretativní a nelze ji povaţovat za úvodní text ke Kierkegaardově filosofii.
Takovou prací je v českém prostředí asi nejspíše kniha Jiřího Olšovského (Niternost a existence: úvod do
Kierkegaardova myšlení), či překlad výrazně starší interpretace Petera Rohde (Kierkegaard), z dalších publikací
v českém prostředí zaslouţí pozornost řada knih věnovaných Kierkegaardovi („Studia Kierkegaardiana“)
v nakladatelství CDK, konkrétně studie Václava Umlaufa (Kierkegaard: hermeneutická interpretace), Marie
Mikulové Thulstrup (Kierkegaard a dějiny křesťanské zbožnosti: ekumenický příspěvek) a Petra Osolsobě
(Kierkegaard o estetice divadla a dramatu). Koncentrovanou interpretaci základního rozvrhu Kierkegaardova
myšlení lze nalézt u Benyovszkého (Benyovszky, Ladislav et al., Úvod do filosofického myšlení, § 66. „Existence
a transcendence (Kierkegaard)“, ss. 391–398.) V předkládané studii je citována řada především současných studií
z oblasti kierkegaardovského bádání, určitou osu tvoří Kierkegaard Studies Yearbooks (KSY) vydávané
kodaňským Centrem kierkegaardovských bádání (Søren Kierkegaard Forskningscenteret) a řada Kierkegaardiana
při dánské Kierkegaardovské společnosti (Søren Kierkegaard Selskabet). Pozornost zaslouţí edice Bibliotheca
Kierkegaardiana (Thulstrup, Niels, Mikulová Thulstrup, Marie, eds., Bibliotheca Kierkegaardiana I-XVI) a
základní orientaci v pojmech a koncepcích Kierkegaardova myšlení usnadní Malantschukův „slovníček“ na konci
svazků Søren Kierkegaard's Journals and Papers (ed. & přel. Hong, Howard V. a Hong, Edna H.), Vols. 1-4. V
rámci interpretací Kierkegaardova díla patří filosofická antropologie k jednomu z etablovaných přístupů. Mezi
různými takovými interpretacemi je této studii velice blízká Fenomenologie nálad u Kierkegaarda Vincenta
McCarthyho. Srv. především jeho úvodní vymezení, McCarthy, Vincent A., The Phenomenology of Moods in
Kierkegaard, ss. 1n.
4
Takové „vymezení“ chápeme jako příliš vágní, především v tom smyslu, ţe není patrné, čím se vyznačuje právě
„filosofickoantropologický“ přístup oproti takříkajíc pouze „filosofickému“. V této studii nepovažujeme za
vhodné pokládat za filosofickou antropologii jakékoliv filosofické tematizování člověka.
5
Vůči tomuto přístupu se pokusíme průběţně vymezovat a je třeba zdůraznit, ţe nakolik bude tato studie
interpretací díla S. Kierkegaarda, není určena jako historicko-filosofická práce. Explicitně se však tomuto
„způsobu“ filosofické antropologie jiţ nebudeme věnovat.
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jednotlivých vědeckých přístupů k člověku, na jejichţ základě zjednává jednotný pojem
člověka (Gehlen, Scheler, Plessner).6
V centru zájmu stojí snaha o zajištění bytostného určení člověka, v tom smyslu, v jakém je
takové určení současně vymezující definicí. Potud je problémem, zda lze určitým způsobem
odhalit pouze lidské, či výlučně lidské určení, aby v posledku bylo moţno charakterizovat, co
znamená „být člověkem“. Hledané určení má tento význam lidství současně naplněně vymezit,
ale i vyhranit proti „nelidskému“.7
Prvním problémem, jenţ je úskalím takového přístupu, je specifická objektivizace „problému
člověk“, jeho zpřístupnění v podobě předmětu vědeckého zájmu, jeţ můţeme sledovat
především v případě Gehlenovy antropologie. Kaţdá taková antropologie se vţdy musí
vyrovnávat s důsledky čistě předmětného, tedy hotového, daného kladení tématu „člověk“.
Není potud divu, ţe Gehlenův postup ústí v porozumění filosofické antropologii jako
empirické vědě.8
Pojem člověka, pojat takto, musí být přístupný téţe tematizaci a témuţ zachycení, jeţ náleţí
ostatním předmětům výzkumu vědy. Jeho určení musí být v posledku odproblematizováno.
Nejlépe lze takový nárok sledovat na způsobu, jakým je člověk pojednán v encyklopedických
heslech.9 Právě encyklopedie je přeci bezprostředním výsledkem celistvého a vůči svým
jednotlivým heslům nezaujatého pojednání.
Pozicí, jeţ stojí proti takovému nároku „zjednání člověka jako předmětu poznání“, můţe být
Schelerova raná skepse – člověk se mu ukazuje být bytostí, jeţ je ze své povahy
nedefinovatelná, či lépe: nereduktivně nedefinovatelná.
„Člověk je tak širokým, pestrým, rozmanitým předmětem, ţe všechny jeho definice jsou
poněkud omezené. Er hat zu viele Enden.“10
Naopak nutným důsledkem představy o člověku jako (plně) definovatelné bytosti je, ţe
6

Exemplárně tedy ve studiích: Gehlen, Arnold, Der Mensch; Scheler, Max, Místo člověka v kosmu; Plessner,
Helmuth, Die Stufen des Organischen und der Mensch: Einleitung in die philosophische Anthropologie.
7
Jistěţe je moţno v hledání definičního určení, jeţ má být právě platné jedině pro „bytost člověk“ a má ji
„vymezit i vyhranit“, nacházet jistou dvousečnost a takřka marnost – srv. formální Russelův výklad extenze a
intenze v určování třídy členů, Russel, Bertrand, Introduction to Mathematical Philosophy, ss. 12nn.
8
Gehlen, Arnold, Anthropologische Forschung, ss. 16n.
9
Jeden příklad za všechny – v klasice ţánru, Encyklopedii Britannica (The New Encyclopaedia Britannica, 15.
vydání) se dočteme, ţe člověk (Human being), druh Homo sapiens, je: dvounohý primát, savec, který se
anatomicky podobá lidoopům, ale liší se více rozvinutým mozkem, díky čemuţ je schopen artikulované řeči a
abstraktního myšlení, a dále charakteristickým vzpřímením těla, jeţ uvolňuje ruce k tomu, aby jich bylo moţno
uţít k jemné manipulaci s předměty. Lidé se vyskytují (occur) v mnoţství vzájemně se kříţitelných ras a jsou
jedinými současnými zástupci čeledi Hominidae.
10
Scheler, Max, Abhandlungen und Aufsätze, Erster Band, s. 324. [Proloţil J. M.]. Poslední věta je záměrně
ponechána v originále, stěţí lze nalézt způsob, jak ji tlumočit a zároveň zachovat tu mnohoznačnost, která je pro
ni zásadní.

6

nakonec lidský život nijak nerozhoduje o povaze být člověkem. Člověk je exemplářem druhu a
jako takový má své určení pevně dáno, aniţ by jeho počínání na takové skutečnosti cokoli
měnilo.
Jedním z podstatných ohledů reduktivního pohledu, jenţ se můţe prosadit i ve filosofické
antropologii a jenţ vyplývá z takové tematizace člověka, je právě absence rysu vedení života.
Nelze mít plný obraz lidství, aniţ bychom nebrali v potaz samostatnou hodnotu ţivota této
bytosti.
S mnoha příklady kontroverze, vznikající z onoho zúţení perspektivy, se lze setkat v románech
a povídkách Philipa K. Dicka. Je jeho celoţivotním tématem poukazovat, prostřednictvím v
zásadě myšlenkových experimentů, jeţ reálně získávají podobu science fiction, ke křehké
hranici „lidského“ a neredukovatelnosti člověka na jeho biologická či jinak jednostranná
určení. V jedné z povídek („Kdyţ se řekne člověk“)11 píše o návratu sebestředného manţela ze
sluţební cesty ze vzdálené sluneční soustavy. Vrátí se a kupodivu ohromí svou manţelku
slušností a pozorností. Důvodem však není jeho konverze, přehodnocení, či cosi takového, ale
faktické „nahrazení“ mimozemskou bytostí. Manţelka se tuto skutečnost nakonec dozví a má
jej u soudu určit jako „náhraţku“. Ona tak však neučiní, potvrdí ho naopak jako svého manţela
a klade na první místo dobré jednání „nečlověka“ nad jeho faktickým „nelidstvím“.
V autorském komentáři k výboru povídek, ve kterém tento příběh v českém překladu vyšel,
mluví Dick o prioritě „laskavosti“ coby lidského určení.12
Jakkoli je tento případ pouhou fabulací, přesto je třeba vzít váţně, ţe obdobně, jako spojujeme
s člověkem jistá jeho biologická či obdobně „vrozená“ určení, mu současně přisuzujeme i
určitý způsob vedení života, jemuţ rozumíme jako lidskému a který nemusí být nutně
naplňován. Narodit se jako člověk v tomto smyslu neodpovídá nutnosti jednat jako člověk.
Naopak, je v jisté míře rozhodujícím faktorem, zda tomuto člověku rozumíme jako dobrému,
špatnému, či dokonce jako člověku, jenţ si toto určení nezasluhuje a jemuţ jako člověku jiţ
nedovedeme rozumět.
Právě proto, ţe člověk není bytostí podřízenou v konečném a definitivním smyslu vrozeným
vzorcům chování, nýbrţ je výchova kaţdého člověka způsobem „stávání se člověkem“, tak jak
mu kaţdodenně morálně rozumíme, pak nelze zjednodušovat obraz člověka o tuto dimenzi
časového rozměru jednotlivého ţivota.
11

Vyšlo v souboru: Dick, Philip K., Planeta, která neexistovala II.
Dick, Philip K., Planeta, která neexistovala II, s. 268. Toto „určení“ lidství zde plní právě jen roli extrémní
pozice, jeţ naprosto vyřazuje platnost dokonce i biologických určení, jeţ s člověkem spojujeme. Má tak ovšem
pouze nechat vystoupit na povrch naléhavé potřebě věnovat pozornost právě oněm „nebiologickým“ určením,
onomu „ţít lidský ţivot“.
12
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Pokud by mohla filosofická antropologie ještě jinak přispět k obrazu lidství, pak právě v tom
ohledu, v jakém můţe mít za předmět svého zájmu tuto význačnou povahu, význačnou
kontroverzi: být člověkem – a stávat se jím. Podmínkou, stojící v pozadí oné obvykle mravně
či náboţensky chápané „nehotovosti“ člověka, jenţ tedy musí usilovat o naplňování své
povahy lidské bytosti, je zvláštní „podoba“ náležitého („kanonického“) lidství, jeţ je jakoby
projekčním polem, měřítkem, směrovkou tohoto „stávání se člověkem“.
Ještě neţ přistoupíme ke konkrétnímu vymezení povahy „profetické filosofie“, jejímţ smyslem
bude právě klást na jednotlivého člověka svůj nárok: „staň se (tímto, takto určeným)
člověkem“, můţeme, nehledě na příkrost takové formulace, tvrdit, ţe nejvýraznějším a
nejpůsobnějším zdrojem představ o člověku, zdrojem oněch „podob“, vůči nimţ se poměřuje
dobré či špatné lidství, jsou náboţenství a filosofie. Byť můţe být finálním působným
nástrojem prosazení se takové význačné představy o člověku, která má vliv na individuální
smýšlení o sobě a na moţnosti vedení vlastního ţivota, smysluplnosti, tedy ačkoli jí můţe v
posledku být škola, církev, média v moderním smyslu aj., je tím zcela zásadním zdrojem
nových hesel, tezí, osnov, kázání, jednotlivé náboženské hnutí, či jednotlivý význačný
filosofický směr či dílo jednotlivého filosofa.
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2. Profetická filosofie
Karl Jaspers13 ve svém prvním filosofickém spise, Psychologii světových názorů,14 rozlišuje
mezi tzv. „pojednáním“ [Betrachtung] a filosofií v pravém smyslu. Této pravé filosofii říká
doslova „profetická filosofie“, není jakýmsi nezaujatým pojednáním, „kontemplací“ ve smyslu
odstupu a nerozhodnutosti, nýbrţ je filosofií, jeţ klade jistý „obraz“15 a tento obraz na svém
„čtenáři“ nárokuje,16 tedy jejím sdělením je především určitá význačná hodnotová orientace,
směřování existence, náleţité způsoby, jak zvládat či řídit vlastní ţivot, jak se vyvarovat krizí,
uchovat své existenci konzistentní, kontinuální „chod“.
Je filosofií ve smyslu „proroctví“ náleţitého lidského ţivota, jehoţ výsledkem a hodnotou má
být realizace pravého lidského určení. Profécie, tento „nárokující obsah“ dané filosofie, můţe
být tou zvláštní oblastí zájmu filosofickoantropologického zkoumání, sice právě proto, ţe je
zde zjednán přístup k charakteru „stávání se člověkem“.
Uvaţujme takto: přístup k problému „stávání se člověkem“ nelze získat empiricky. Tím
empiricky nepřístupným prostorem, v němţ právě k „stávání se člověkem“ dochází, je vazba
svobodného poměřování sebe sama nárokem, „obrazem lidství“. Stávat se člověkem tedy
znamená realizovat ve svém ţivotě určitá hlediska, mravní hodnoty, mít vědomí vlastních
stanovisek. Jestliţe zde nemůţeme vycházet takříkajíc „odspodu“, jestliţe nemáme moţnost
obecné výpovědi na základě zkušenosti, zbývá přesto jako druhá moţnost věnovat se oněm
„projekčním“ obrazům lidství. Netvrdíme, ţe by kaţdý člověk, jenţ si přečetl Kantovy Základy
metafyziky mravů, realizoval ve svém ţivotě Kantovu představu o pravém lidství, domníváme
se však, ţe rozšiřujeme porozumění moţnostem lidského ţivota zkoumáním nároku, jenţ je na
čtenáře touto filosofií kladen.17 Nechceme proto rozhodovat o reálné působnosti takové
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Jaspersova role v této studii je určena nejen jeho pojetím profetické filosofie, ale i Jaspersovým velmi blízkým
vztahem a recepcí Kierkegaardovy filosofie. Srv. k vztahu Kierkegaard – Jaspers: Czako, István, „Das Problem
des Glaubens und der Geschichte“, 373–382 passim, zde i další relevantní literatura. Je pozoruhodné, ţe Czako
nezmiňuje počátek Jaspersova (filosofického) zaujetí Kierkegaardem v Psychologie der Weltanschauungen.
Tématem článku je ovšem pozdní Jaspersovo pojetí víry. Obdobně Thulstrup vyjadřuje Jaspersovu inspiraci v
Kierkegaardovi a zároveň jeho základní výkladová perspektiva doplňuje vhodně předporozumění naší interpretaci
samé. Thulstrup, Niels, „Kierkegaard‟s Socratic Role for Twentieth Century“, oddíl II, ss. 205nn. Současně srv.
Marek, Jakub, „Mezní zkušenosti. Jaspersův koncept mezní situace a jeho hegelovská inspirace“.
14
Jaspers, Karl, Psychologie der Weltanschauungen. Srv. Marek, Jakub, „§ 68. Existence a světový názor
(Jaspers)“, ss. 402–408. Zde viz bliţší odkazy k určení „profetické filosofie“, „světonázoru“.
15
Tedy světonázor [Weltanschauung], coby komplexní celek postojů, zaujímaných vůči obrazu světa, jako
způsobu rozumění rozmanitosti zkušenosti.
16
Uvidíme tedy Kierkegaarda coby tohoto autora, jenţ nárokuje na svém čtenáři „přechod“ k jiné podobě
existence. Tento přechod, jenţ bude určen jako opuštění „estetické existence“ ve prospěch „etické existence“
(coby první krok dalšího pohybu), je vhodné sledovat v souvislosti s „odůvodněním“ a „autoritou“ takového
nároku, srv. diskusi ohledně MacIntyrova pojmu „volby bez měřítka“ [criterionless choice], přehled diskuse viz
Davenport, John J., „„Entangled Freedom‟. Ethical Authority, Original Sin, and Choice in Kierkegaard‟s Concept
of Anxiety“, ss. 131n. (další literatura zde).
17
Srv. Marek, Jakub, „Posluţte si svým rozumem!“
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filosofie, o jejím „prosazení se“ ve společnosti, o tom, kolik lidí a v jaké míře se stalo
„kantovskými lidmi“, nýbrţ hledáme odpověď na otázku: jak se lze tímto způsobem „stávat
člověkem“?
Filosofická antropologie pak můţe pojednávat jednotlivé podoby lidství (coby partikulární
způsoby zachycení lidství v té které filosofii) a odkrývat konkrétní nárok profetické filosofie
na jednotlivého člověka (svého čtenáře/ţáka). Namísto toho, aby se tímto přístupem pouze
získávalo jakési celistvé, aţ povšechné rozumění člověku v dílech filosofů, jde naopak o
dynamické rozklíčování jednotlivých způsobů (podob) moţné lidské existence, jejichţ
pluralitu musíme u kaţdé z těchto profetických filosofií předpokládat. Předpokládat ji musíme
jiţ proto, ţe aby se člověk mohl takovým „lepším“ člověkem stát – musí jím původně nebýt.
Profetická filosofie tedy poţaduje, aby se člověk zbavil oné původní či nepravé podoby lidství,
a naopak realizoval novou, náleţitou podobu lidství.
Jakkoli je tedy vůdčím hlediskem profetické filosofie onen „náleţitý způsob lidství“, ona
„kanonická podoba“, nesmíme ztrácet ze zřetele, ţe tato jednotlivá kanonická podoba zůstává
jen partikulární položkou v celém obrazu lidství profetické filosofie.
Musíme předpokládat ty podoby lidství, jeţ jsou „nekanonické“, jeţ odpovídají určitému
původnímu stavu lidství, tedy takovému lidství, jeţ ještě nenaplňuje své náleţité určení.
Kanonická podoba a podoba původní jsou dvěma nutnými komponentami či momenty takové
filosofie. Konečně však musíme navíc uváţit i zvláštnost vztahu autora (filosofa) a jeho
čtenáře (ţáka). Smyslem profetické filosofie je vést, směřovat, ukazovat cestu svému
„recipientovi“. Je takto specificky obrácena či přivrácena ke svému čtenáři, a potud lze, z
hlediska filosofické antropologie, samostatně zkoumat, jaká je povaha tohoto čtenáře, jaká je
ona podoba lidství, k níţ se profetický filosof obrací. Říkáme tím, ţe mezi původním stavem a
podobou čtenáře nemusí být vztah identity, naopak, čtenář můţe být nějak určen, čímsi
podmíněn, aby mohl být „recipientem“ této konkrétní filosofické profécie. Znamená to, ţe
musíme uváţit, zda je daná filosofie (profécie) „určena“ komukoliv, či zda má svůj smysl
jedině ve vztahu k takovému čtenáři, jenţ splňuje patřičný „předpoklad“.
Dále je patrno, ţe tím pádem uvaţujeme dynamickou povahu vztahu jednotlivých podob lidství
– implicite je zde zahrnuta představa přechodů, pohybu, proměny, jejímţ jedním pólem je
podoba „původního lidství“ a druhým „kanonická podoba lidství“. Filosofická antropologie
pak má být nástrojem tematizace těch způsobů, jakými k takové proměně dochází, jak jsou
jednotlivé podoby lidství „získávány“, či naopak „ztráceny“.
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3. Bližší určení perspektivy filosofické antropologie
Metodologicky je daná základní struktura profetické filosofie klíčovým nástrojem přístupu k
obrazu lidství v kaţdé takové filosofii, pro niţ je moţno obhájit její povahu profécie. Nelze ji
proto uplatňovat vůči libovolné „filosofii vůbec“, nýbrţ jedině vůči takové filosofii, jeţ sama
onen nárok náleţitého lidství klade. Pokud můţeme prokázat její „profetičnost“, lze v dalším
kroku přistoupit k bliţší analýze jejího „profetického nároku“. Nejpodstatnější komponentou
takového zpřístupnění profetické filosofie je pojem podoby [Gestalt].
Podobě budeme přísně rozumět jako (dočasně) ustálenému rozdílu (význačnému způsobu)
lidství.18 Odsud plyne: lidství je horizontem či celistvým určením, vůči němuţ se jednotlivé
podoby vymezují jako rozdíly, jako specifická odlišení. Jelikoţ však, jak se pokusíme
demonstrovat na konkrétním materiálu v této studii, není člověk nikdy bezprostředně
člověkem vůbec, nýbrţ je jeho lidství právě specifickým zaloţením, vţdy právě určitou
podobou, klademe důraz na výklad těchto konkrétních podob, a nikoli na hypostazování
„lidství vůbec“. Teprve na základě analýzy a sledování dynamických vztahů těchto podob, na
základě vymezení jejich celistvého pole, můţeme získat představu o obrazu lidství v té které
filosofii (profécii). Ani takový obraz však jistě není zástupný za „lidství vůbec“.
Povaha „být rozdílem“ odkazuje primárně k tomu významu, ţe kaţdá jednotlivá podoba sebe
sama vymezuje a vyhraňuje. Uvidíme však, ţe takové vymezování či vyhraňování se je v
zásadě pohybem mezi dvěma extrémy, kdy jedním pólem je: být naprosto vyhraněný, naprosto
jedinečný, a druhým: být neurčený, nevymezený.19 Pro podoby lidství jsou tyto extrémy
nesmírně podstatné, neboť mezi nimi se rozhoduje o povaze „být sám sebou“.
U kaţdé podoby však současně zkoumáme, jakým způsobem je ustálená. Tato ustálenost
podoby je výrazem jejího specifického zaloţení, které lze označit za oporu [Halt].20 Totiţ:
kaţdá jednotlivá podoba lidství (resp. kaţdý jednotlivý člověk) se vyrovnává s vlastní
„udrţitelností“, tedy vzdoruje, či naopak podléhá specifickým krizím, jeţ dovede překonat
jedině tehdy, kdyţ je její zaloţení, její opora dostatečně silná.21 Zkoumáme pak, jaké jsou
18

V dalším textu bude představa podoby (Gestalt) vztahována ke Kierkegaardovu pojmu „ţivotního stádia“ (resp.
„stádia/sféry existence“). Tyto dvě představy si však přísně vzato neodpovídají – „ţivotní stádium“ (resp. také
„sféra“) je širším určením, v rámci kterého budeme hledat konkrétnější podoby. Na druhé straně však určení
„stádia“/„sféry“ vykazuje bytostnou spřízněnost. Srv. „What is not an internally coherent way of living cannot be
a ‚stage of life„“. Dalferth, Ingolf U., „Becoming a Christian according to the Postscript“, s. 267.
19
Tato osa: „vyhraněnost“ (konkrece)/„nevyhraněnost“ (obecnost), překříţená osou „pomíjet vůči
trvajícímu“/„nepomíjet“, je v zásadě Hegelovým určením přírody. Srv. Hegel, G. W. F., Enzyklopädie der
philosophischen Wissenschaften, Bd. II. (Werke 9), především §§ 247&248, ss. 24–31. a dále s určením života ve
Fenomenologii ducha, srv. Hegel, G. W. F., Phänomenologie des Geistes (Werke 3), ss. 137–145.
20
Srv. pojem opory [Tilhold] v Dodatku, D II. 229/SKS 470n.
21
Opět s ohledem na pozdější konkrétní vymezení pojmu „podoby“ vůči Kierkegaardově představě
„stádií“/„sfér“ existence srv. „Put simply, the different stages are different projects for finding criteria within the
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meze, limity, v nichţ dovede kaţdá jednotlivá podoba uchovávat sebe sama, aniţ by propadla
krizi.22 Právě tato opora tedy rozhoduje o trvání, o míře dočasnosti udrţitelnosti takové
podoby.
Musíme současně uváţit i druhou stránku setrvalosti kaţdé podoby: její trvání, pokud je tato
podoba „nekanonickým lidstvím“, znamená překážku v realizaci „kanonického lidství“.
Podobně jako budeme zkoumat kaţdou podobu co do její „ohrozitelnosti“, ji musíme zároveň
tematizovat i co do její „vzdorovitosti“, a tedy hledat jak ty situace, v nichţ podléhá náporu,
tak odhalit způsoby, jimiţ svému podlehnutí vzdoruje.
Jestliţe profetická filosofie nárokuje přechod ze stavu nekanonického lidství do stavu
kanonického, znamená to, ţe fakticky usiluje zbavit nekanonické podoby jejich opory,
současně pak sama poskytuje představu nové opory kanonické podoby. Taková situace, úţeji
definující moment přechodu, je zásadním problémem. Je třeba zkoumat, jakým způsobem
určuje jednotlivá profécie moţnost opuštění (zbavení se) jedné, a přijetí nové podoby lidství.
Zde opět mluvíme o velmi „ţitém problému“, jehoţ konkrétním případem můţe být např.
nárok zbavit se vlastní ţádostivosti ve prospěch morální existence, zaloţit sebe sama morálně
jako „dobrého člověka“. Ţe je takový přechod „bodem obratu“ a rozhodně není ţádnou banální
situací, je nasnadě.
V ohnisku zájmu proto stojí: jednotlivý člověk jako „aktér“ či subjekt takového přechodu mezi
„být původně (jen tak) člověkem“ a „být náleţitě člověkem“. Analýza podob, které v tomto
smyslu strukturují celistvost představy o lidství v jednotlivé filosofii (profécii), je proto
ontickou analýzou, zaměřenou na jednotlivé konkretizace, samostatné rozdíly. Je způsobem
uchopení jednotlivé podoby v její samostatnosti.
Jestliţe je současně kladen důraz na jednotlivého člověka, který tuto konkrétní podobu
získává, nabývá, usiluje o ni apod., ovšem nikoli z hlediska univerzálního, či dějinně nutného
důvodu, nýbrţ protoţe sebe samá má takto „zdokonalit“, emendovat (a právě v tom je důraz
nároku profetické filosofie), je taková analýza analýzou existenciální23 a jejími pojmy jsou
právě: opora, přechod, zájem (interes).

structure of Self, which could bring about a unity in life being in itself a process of contingent events and
experiences, and thus giving life a basic validity.“ Hopland, Karstein, „The Category of Stages in Søren
Kierkegaard“, s. 11.
22
V Jaspersově terminologii např. k „nihilismu“, jehoţ jediným důsledným krokem je sebevraţda.
23
Zde je pro jednoduchost a obvyklost volen pojem „existenciální“, nikoli přesnější „existencielní“ –
upozorňujeme na to kvůli slavné Heideggerově distinkci „existential/existentiell“. Ta zde není zamýšlena. Srv.
Theunissen, Michael, „Kierkegaards philosophisches Profil“, s. 9. V Kierkegaardově případě je orientace k
existenciálním ohledům „lidství“ podmíněna i věcně, tedy je Kierkegaardovým vlastním zájmem. Srv. Gonzáles,
Darío, „The Triptych of Sciences in the Introduction to The Concept of Anxiety“,s. 18. Kierkegaard klade důraz
nikoli na esse, nýbrţ inter-esse, „interes“, (bytostný) zájem.
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Ontická analýza jednotlivých podob lidství má rozklíčovat celistvý obraz lidství profetické
filosofie, sice skrze perspektivu „stávání se člověkem“. Teprve rezultáty takové analýzy proto
poskytují materiál celistvějšímu náhledu dynamické a vnitřně rozmanité povahy „být
člověkem“.
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II. Kierkegaardova profécie
Jakkoli jsou veškerá tato formální a obecná či metodologická určení, jeţ jsme prozatím
sledovali, ve své povaze abstraktní, dokonce aţ banální,24 je smyslem interpretace ospravedlnit
jejich oprávněnost konkrétním vyuţitím na materiálu Kierkegaardova díla. „Metoda však má
tu pozoruhodnou vlastnost, ţe abstraktně viděno není vůbec ničím, existuje jedině ve svém
vypracování …“ (D I. 103/SKS 106)

I.
V této interpretaci bude celkovým cílem předvést Kierkegaardovo pojetí lidství v jeho
dynamické vazbě, tedy v co nejplnější šíři jednotlivých podob lidství, jeţ zřetelně v
Kierkegaardově textu vystupují, současně však s nárokem tyto jednotlivé podoby uvést do
vzájemného vztahu, sledovat jejich proměnu a pohyb, proto tedy, konečně, předvést, v jakém
smyslu můţeme Kierkegaarda povaţovat za autora, jehoţ finálním záměrem bylo směřovat
svého čtenáře k onomu nejplnějšímu určení, ke kanonické podobě, k „dobrému lidství“. Tím
však nelze rezignovat ani na ostatní podoby, jeţ sice zůstávají z hlediska směřování jakoby
„odbočkami“, přechodnými stanovisky či výslovně degresivními a protichůdnými směry,
„slepými uličkami“. Z pozice konečného cíle, „dobrého lidství“, jsou všechny tyto jiné
způsoby, podoby, jak lze být člověkem, pouze „nekanonickými podobami“. Jakkoli tedy nejsou
oním smyslem směřování, přesto jim musí tato interpretace, pokud chce postihnout dynamiku
celého pohybu existence, věnovat značnou pozornost, neboť právě ony nejen ţe rozhodují o
moţnostech konkrétního postupu, ale nacházíme mezi nimi i původní či výchozí stanoviska,
takové podoby lidství, jeţ jsou prvotním bodem, z něhoţ můţe celý pohyb ve směru
kanonického lidství vyjít.
Všimněme si tedy, ţe namísto jakéhosi homogenního, byť snad do jisté míry variabilního,
„celkového člověka“ se nyní setkáváme s rozvětvenou strukturou jednotlivých podob toho, jak
lze být člověkem. Všechny tyto podoby jsou stanovisky či pozicemi, jeţ umoţňují v sobě
vlastním smyslu, právě: být člověkem.
Zřetelem je poukázat, z metodického hlediska filosofické antropologie, jak byla dosud
nastíněna, k tomu, ţe Kierkegaardova filosofie25 je bytostně profetická. Potud je třeba: odhalit
24

Současně je Příloha této studie (Problém zvaný „Kierkegaard“) věnována bliţšímu a důkladnějšímu přehledu
metodických a interpretačních otázek.
25
Označení filosofie v případě Kierkegaardova díla je samo o sobě problematické. Zde, při uţití výrazu filosofie,
je především míněna profetická filosofie (s důrazem na vedení, směřování, podněcování apod., jeţ je smyslem
takového filosofického díla ve vztahu k „čtenáři“), úţeji pak jako Kierkegaardovu filosofii lze označit tu vrstvu či
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takový způsob „být člověkem“, který Kierkegaard chápe jako kanonický, jako to, k čemu má
být směřováno, čím se člověk má stát.26 Aby byl případný profetický nárok jeho filosofie
smysluplný, je třeba současně: odhalit figuru čtenáře jako takové podoby lidství, ke které
můţe jeho filosofie zaujmout vztah, kdy čtenář je tím, kdo můţe být jeho filosofií veden či
směřován. Podoba čtenáře, čtenář sám, je proto výchozím bodem samotného pohybu ve směru
ke kanonické podobě. Musíme však zároveň vymezit takovou podobu člověka, jíţ každý
člověk podle Kierkegaarda původně je: tato podoba je tím, co má být překonáno. Jiţ jsme však
viděli, ţe nelze předpokládat identitu mezi „původní podobou“ a „podobou čtenáře“. Čtenář
může být z hlediska profetické filosofie blíže určen. Právě tak můţe být filosofická profécie
směřována ke kaţdému, k libovolnému člověku, k člověku v jeho původním stavu – můţe, ale
nemusí. Na druhé straně tedy tím, ţe získáme „podobu čtenáře“, nevyčerpáváme nutně celé
pole původní situace lidství. Poměr mezi „původní podobou“ a „podobou čtenáře“ je třeba
pokusit se odhalit.
Souhrnně tedy sledujeme na jedné straně horizont oné kanonické podoby lidství, k níţ má být
směřováno, současně pak výchozí, původní podobu lidství, vůči níţ tento pohyb musí
vztahovat svůj počátek, ačkoli zároveň můţe být samotný, úţeji míněný počátek tohoto
pohybu hledán teprve v podobě čtenáře. Tyto tři prvotní podoby tvoří formální kostru
interpretace. Druhým klíčovým předznamenáním, jeţ je třeba mít na paměti, je způsob
mnoţinu v rámci jeho celkového díla, která se pohybuje explicitně (s autorským důrazem) v médiu reflexivity.
(Oproti tomu pak stojí „křesťanství samo“ jako vyšší sféra, neţ jakou je reflexivita.) Srv. Gräb-Schmidt,
Elisabeth, „Die Rationalität von Kierkegaards Theologie“, ss. 42–45. Existují i váţné argumenty pro nefilosofický charakter Kierkegaardova díla. „Kierkegaard není pochopitelně filosof, a ostatně sám takový název
výslovně odmítal.“ Sartre, Jean-Paul, Marxismus a existencialismus, s. 13. Sartre nepovaţuje Kierkegaarda za
filosofa. Volí proto pro něho označení ideolog. Je jistě smysluplné, ţe tím odkazuje ke Kierkegaardovu
stanovisku, jeţ je filosoficky nezaloţené či nezaloţitelné a potud Kierkegaard argumentuje „ideologicky“, ovšem
jako by se současně zcela vytratil ten rys Kierkegaardova myšlení, kde naopak dovádí do důsledků moţnosti
filosoficky zaloţené výpovědi, a tedy jeho ideologie představuje pouze „pozitivní“ stránku, jejímţ negativním
protějškem není nic jiného neţ právě „filosofická pozice“. Kierkegaardovo filosofování nikdy nevede k „pozici“,
tou je jedině křesťanství. Filosofie však pro něho ani ţádnou pozici získat nemůţe. V jistém smyslu tak odpovídá
na základní filosofickou otázku: Co je filosofie? A právě tím – je sám bytostným filosofem. Explicitně je tato
vazba filosofie k otázce po svém smyslu tématem u Aleše Nováka, srv. Novák, Aleš, Dělník, nadčlověk,
smrtelník. Tři podoby lidství ve filosofické antropologii., ss. 9., 333n. a nověji v Novák, Aleš, Být napřed všemu
odloučení. Fenomenologická studie Elegií z Duina R. M. Rilka, s. 10. Dále srv. např. Sjursen, Harold P., „Method
and Perspective when Reading Kierkegaard“, s. 199. U Kierkegaarda samého lze nalézt určitou perspektivu
odlišení charakteru filosofie:„ …the task of philosophy as Kierkegaard sees it is to provide an objective, coherent
view of existence [Tilværelsen] in the sphere of temporality; …In short, confining itself to areas which thought
can master, philosophy attempts to deliver an objective and total view of existence [Tilværelsen].“ Malantschuk,
Gregor, Kierkegaard’s Thought, ss. 139n. Lze předeslat, ţe tento Malantschukův výměr je zcela platný i pro onu
podobu filosofické antropologie, jakou bude předkládaná studie prezentovat. Hraniční čára rozumu, myšlení,
bude proto i její konečnou limitou. Obdobně instruktivní je určení: „Now an activity which has the form of taking
us from confusion to clarity by means of defining concepts in such a way has, from Socrates to Wittgenstein,
signalled philosophical activity.“ Cavell, Stanley, „Kierkegaard‟s On Authority and Revelation“, s. 377. Tamt., na
s. 379, dále srv. argumentaci proti označování Kierkegaardova díla za psychologii.
26
Srv. pojem „normativního lidství“ [normatively human], coby hlediska Kierkegaardovy tvorby [„Kierkegaard‟s
whole project is wrapped around a vision of the normatively human.“], Mehl, Peter J., „Edifying Hermeneutics:
Kierkegaard‟s Existential „Method‟ and Its Limits“,s. 50.
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přístupu k samotnému Kierkegaardovu dílu. Jestliţe tedy uvaţujeme o Kierkegaardovi jako o
„profetickém filosofovi“, jak má být bezprostředně doloţeno, potom je Kierkegaard autorem,
jenţ svým dílem nárokuje právě onu kanonickou podobu lidství, dokonce vybízí k tomu, aby
jeho čtenář k takové podobě směřoval a naplňoval ji. Zde je bliţší vodítko přístupu ke
Kierkegaardovu autorství. Budeme se pokoušet hledat:
a) tvar jednotlivých existenčních podob, jejich určení a dynamické vztahy,
b) způsoby, jakými Kierkegaard vztahuje svého čtenáře k těmto podobám, totiţ, budeme se
pokoušet vykázat, v jakém smyslu Kierkegaard svého čtenáře konkrétně vede, směřuje, pobízí.
Budeme tedy hledat Kierkegaardovu autorskou strategii působení na čtenáře.

II.
Ţe nyní, v Kierkegaardově filosofii, můţeme hovořit o profécii a lze toto interpretační hledisko
důsledně uplatňovat, zkusíme bez okolků úvodem doloţit Kierkegaardovou pozoruhodnou
potřebou dát jasně („přímo“)27 najevo, oč mu v jeho díle běţelo. Činí tak aţ v pozdější fázi své
tvorby, sám takovou přímou výpověď povaţuje za nutnou.28
Tím, co bylo vţdy pro něho cílem, byl problém „stávání se křesťanem“ [at blive Christen].29 V
celém korpusu jeho díla je tento problém tím, k čemu jednotlivé texty odkazují, k čemu
přispívají.30 Být křesťanem je pro něho jedinou podobou lidské existence, která se zbavuje
zásadního nedostatku či zásadní rozpolcenosti. Teprve křesťan je pro něho tím, kdo vyšel ze
stavu zbloudilosti či ztracenosti. Jinak řečeno, je problémem samým [Problemet], jak se „já
mohu stát křesťanem“. Tuto moţnost pak tematizuje. Podobě křesťana budeme rozumět jako
tomu kanonickému, k němuţ, z hlediska Kierkegaardovy filosofie,31 má být směřováno, co má
být realizováno. Kierkegaard jako autor není ani tím, kdo nějakým způsobem zakládá platnost,
smysl či pravdivost takové pozice (autor nemá „plnomoc“ [Myndighed]), je však tím, kdo ví,
co je křesťanství a jak k němu lze směřovat. Kierkegaardovo dějinné postavení je právě
takové, ţe působí v situaci zapomnění, ztráty představy o původním smyslu křesťanství, sám je
27

Čtenáři blíţe seznámenému s Kierkegaardovým „stylem“ je snad patrné, ţe označení přímo je vhodné uchovat s
uvozovkami, aniţ by vznikla představa jednoznačné polarity přímého a nepřímého sdělení, jiţ nelze bez pochyb
předpokládat ani vykázat.
28
Srv. „Úvod“ Hlediska mé spisovatelské činnosti, SoS 71nn./SV XIII 517-520, v SoS dále i na jiných místech.
Mimo těchto (Hledisko apod.) Kierkegaardových autorských intervencí, jimiţ „kodifikuje“ rozumění svým
textům, existují i další zdroje obdobných prohlášení, např. srv. Muenchovu analýzu Kierkegaardova eseje „Můj
úkol“ – Muench, Paul, „Kierkegaard‟s Socratic Point of View“.
29
Především §§ 2. a 3. ve 4. kapitole Dodatku. D II. 73–89/SKS 336–350. Tento motiv je tedy onou jednotící
výkladovou perspektivou. K hermeneutické perspektivě výkladu jednoty Kierkegaardova díla, kdy završujícím a
určujícím motivem je „stávání se křesťanem“, viz Dalferth, Ingolf U., „Becoming a Christian according to the
Postscript“, ss. 242–281.
30
Srv. Dodatek II, „Kapitola 5., Závěr“ (D II. 300–330/SKS 533–559).
31
Tedy filosofie, která je přísně vzato pouze mluvčím problému („proroctvím“), která jen ukazuje na problém a
moţnosti řešení, řešení samo však nenabízí či řešení není jejím „obsahem“ – tímto řešením je sama víra.
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tím, kdo k němu, k problému křesťanství, obrací pozornost. Ačkoli by zřejmě nikdy takové
označení sám nepřijal, znamená pro nás tento základní postoj, ţe je Kierkegaard profetickým
filosofem.
Kierkegaard mluví takto přímo o svém autorském hledisku teprve po dlouhé době. Ţe
povaţoval později za nutné vyjasnit své stanovisko čtenáři, znamená, ţe mohlo být špatně
pochopeno.32 Důvodem kontroverze, kdy autor, kterému jde o problém „stávání se
křesťanem“, můţe být povaţován za spisovatele, kterému jde o něco docela jiného, je jeho
pseudonymní tvorba.33 Kierkegaard ve svých pseudonymech34 zaujímá estetické35 stanovisko,
je estetickým autorem (ovšem sám je jiným autorem neţ pseudonymní autoři jako tací).
Estetické pseudonymy mají svá vlastní stanoviska, a v některých případech dokonce
vyvolávají senzaci a mravní pobouření (Buď/Anebo). Proč tedy religiozní autor volí podobnou
kontroverzi, proč nemluví přímo, proč píše estetické spisy? Je to jeho svévole? Je to nahodilá
zacházka? Teoretická příprava? Pro Kierkegaarda je to naprostá nutnost.
Nemůţe mluvit o problému „stávání se křesťanem“, kdyţ všichni již jsou křesťany.36 Tento
rozpor však zároveň nazývá „smyslovým klamem“ [Sandsebedrag],37 jinak řečeno ztraceností
či zbloudilostí [Fortabelse]. Všichni jsou křesťany, aniţ by věděli, co znamená být skutečně
křesťanem, jaká obtíţ spočívá v „stávání se křesťanem“. „Křesťané“ se tak, ohledně svého
křesťanství, ocitli v situaci smyslového klamu.38 Klam je to o to tíţivější, ţe křesťanství se
stalo nejprostší věcí, banalitou, něčím, v čem se člověk ocitl takříkajíc chtě nechtě. A přitom,
pro Kierkegaarda, je skutečné křesťanství tím nejtěţším úkolem.39

32

A tedy ţe se Kierkegaard sám jako by chytil do vlastní ironické pasti – viz dále.
Srv. SoS 63nn./SV XIII 494nn.
34
Pseudonymita (či, jak Kierkegaard říká: polynymita) nemá u Kierkegaarda ţádnou prostou estetickou funkci.
Status jednotlivých pseudonymů je proto třeba vţdy brát v potaz. V této studii budeme přikládat rozhodující váhu
figuře Johannese Climaca. K poměru mezi S. Kierkegaardem a pseudonymem Johannes Climacus, resp. k vazbě
pseudonymů a Kierkegaarda v Dodatku, Filosofických drobcích, Nemoci k smrti a Nácviku křesťanství, viz oddíl
„V. Pseudonymity“ in Ravn, Kim, „The Genesis of the Concluding Unscientific Postscript“, ss. 21nn. K
samotnému poměru Climacus – Anti-Climacus srv. Verstrynge, Karl, „„Anxiety as Innocence‟: Between Vigilius
Haufniensis and Anti-Climacus“, ss. 142n., dále Malantschuk, Gregor, Kierkegaard’s Thought, ss. 334n. Jakkoli
stojí oba pseudonymy poněkud v jiném vztahu k celému korpusu, ještě výraznější je tento případ u samotného
Anti-Climaca. Emmanuel Hirsch o něm hovoří jako o „antipseudonymu“, viz Hirsch, Emmanuel, KierkegaardStudien, II, s. 6.
35
Určení „estetické“ bude třeba vnímat v širším horizontu, odkazuje dokonce aţ (ve svém plném rozvinutí) k
„hříšnému“ – v dalším výkladu této kapitoly bude určení estetiky tématem. Zde postačí rozumět tomuto
„estetickému“ jako protikladu „křesťanského“, a proto je tedy potíţí, jak můţe být „estetický“ autor křesťanským
spisovatelem.
36
Srv. D I. 288/SKS 266n., D II. 65–73/SKS 329–335.
37
SoS 71/SV XIII 517n.
38
Ke Kierkegaardovu vztahu k tomuto zmatení křesťanství dále srv. Cavell, Stanley, „Kierkegaard‟s On
Authority and Revelation“, ss. 378n.
39
Uvidíme, ţe obtíţ spočívá především v „odporu“ člověka vůči poníţení, pokoře, jeţ je s křesťanstvím spojena.
Pohyb ve směru ke křesťanství se pro Johannese Climaca ukazuje být současným pohybem subjektivity, „spění
k subjektivitě“, tj. „stávat se subjektivním“, alias v přísném smyslu „existovat“. Toto samo je „obtíţným úkolem“.
„Ale jiţ z toho důvodu je to nesmírně obtíţné, dokonce tím nejobtíţnějším ze všeho, protoţe kaţdý člověk má
33
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Smyslový klam křesťanství lze krátce nastínit ve dvou jeho charakteristických podobách.40
Především je pod křesťanstvím podle Kierkegaarda rozuměno jakési „bezprostřední“
křesťanství, má se za to, ţe vztah k Bohu je bezprostředně dán, je tu moţnost přímo se k němu
obracet, v posledku však takový vztah k Bohu není ničím jiným neţ modloslužbou,
„pohanstvím v křesťanství“, či dokonce aţ „křesťanstvím svíčkových bab“. Taková je jeho
hlavní námitka proti dobové dánské církvi.41 Druhou podobou, jiţ povaţuje Kierkegaard za
větší nebezpečí, je rozumové křesťanství dobových hegeliánů. Ti se pokusili vyloţit dějinnou
pozici křesťanství z hlediska širší perspektivy zákonitého vývoje ducha vůbec, podle
Kierkegaarda se tím dopustili filosofické travestie křesťanství, měli za to, ţe mu pomáhají,
pokud poskytnou i křesťanství právo na jednu z poloţek Systému. Tím, proti čemu však
Kierkegaard protestuje především, je, ţe křesťanství se prezentuje jako objektivní pozice,
křesťan je jen „podkategorií“ myslitele, jeho vztah ke křesťanství je vztahem rozumějícího k
tomu, jeţ má pochopit.
V obou případech podle Kierkegaarda dokonale vymizely ty charaktery, jeţ ke křesťanství
bezpodmínečně patří – subjektivita, niternost, existence. Vymizel samotný člověk, stal se
„čistým člověkem“ a přestal být tím, kým je především – jedincem [den Enkelte].42
Kierkegaard se domnívá, ţe nelze vystoupit proti takto zbloudilému stavu přímo,43 tedy tím
způsobem, ţe by tvrdil, ţe oni nejsou křesťany, zatímco on je pravým křesťanem.44 Dosáhl by
tím pouze toho, ţe by se ve svém klamu zatvrdili. Jestliţe je Kierkegaardovým zájmem získat
pro svou věc co nejvíce lidí, pak volí jako svůj první krok, který musí učinit, to, ţe právě
zaujme jejich stanovisko, ţe se stane estetickým autorem. Tím, oč mu běţí, je čtenář. První
krok, zaujetí estetického stanoviska prostřednictvím pseudonymů, vede k získání si čtenářů, je
právě tou senzací, autorovým entrée.45 Není to senzace pro senzaci, nýbrţ právě krok autora

v sobě silnou přirozenou touhu a nutkání být něčím jiným a něčím víc.“ (D I. 119n./SKS 122) Toto „něco jiného“
a „něco víc“ se brzy ukáţe právě být smyslem a určením estetické existence. Dále srv. D II. 8,76,136/SKS 280,
338, 390.
40
Srv. § 1. „‚Křesťanstvo„ je ohromný smyslový klam“ Hlediska mé spisovatelské činnosti – SoS 81-84/SV XIII
529– 533.
41
Z hlediska dobového obrazu církve, vůči které se Kierkegaard vymezuje, a v jakém smyslu, srv. Johnson,
Howard A., „Kierkegaard and the Church“.
42
Ostatně proto je i v této interpretaci jedním z úkolů dospět k představě toho, jak vlastně Kierkegaard
subjektivitě, niternosti, existenci rozumí, jinak řečeno, co pro něho znamená: existovat coby jednotlivý člověk
(jedinec).
43
„Přímým útokem člověka ve smyslovém klamu pouze posílíme a zároveň ho rozhořčíme. Nic nevyţaduje tak
mírné zacházení jako smyslový klam, který má bý odstraněn. ... Toho dosáhneme nepřímou metodou, jeţ ve
sluţbě lásky k pravdě pro člověka dialekticky všecho srovná a pak se, jak to v lásce vţdycky bývá, nenápadně
odvrátí, aby nebyla svědkem přiznání, takţe je před Bohem vykoná sám: ţe ţil jen v představě.“ (SoS 83/SV XIII
531n.)
44
Srv. SoS GW 11/SV XIII 505.
45
Srv. SoS 66n./SV XIII 497n.
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směrem ke čtenářům, krokem, jehoţ důvodem je si je získat.46
Tím je však naznačena pouze první fáze – získání si (mnoha) čtenářů. Stavem, ve kterém se
tito čtenáři (en masse) nachází, je zbloudilost/smyslový klam. Zaujetí estetického stanoviska
sama o sobě nelze chápat jako přímý prostředek, jímţ by jim Kierkegaard pomáhal k
překonání tohoto stavu. Ani autorské, přímé odsouzení jejich stanoviska není, podle
Kierkegaarda, tím způsobem, jakým lze se stavem zbloudilosti pracovat. Kierkegaard tedy
nevystupuje jako obhájce pravého křesťanství, nýbrţ naopak jako jeden z oněch „estétů“ své
doby – a dosahuje tím prvního „podvodu na čtenáři“.47
Kierkegaard

charakterizuje

svůj

vztah

ke

čtenáři

jako

„nepřímé

oslovení/sdělení

[Meddelelse]“.48 Současně označuje svůj postup za „maieutiku“.49 Jelikoţ nyní sledujeme
primárně povahu Kierkegaardova díla coby „profécie“, jedná se o pro nás zásadní poukaz:
Kierkegaard je autorem, jehoţ úsilí nejen ţe směřuje k podobě křesťana coby ke svému
smyslu, tomu „k čemu“ (křesťan coby konečný telos), nýbrţ navíc zcela tematicky hledá
způsoby, jakými lze působit na čtenáře. Toto působení, coby maieutika, pak v sobě nese motiv
„probouzení“, coby porodnictví, jehoţ smyslem je získávat „recipienta“ působení pro svou
věc, probouzet jej z určité zbloudilosti, v níţ se nacházel, a tedy mu poskytovat moţnost další
cesty, dalšího postupu.50 Nepřímé oslovení, o němţ byla řeč, je Kierkegaardovou variantou
Sokratova dialogu, jehoţ je maieutika původním smyslem – Kierkegaard hledá ty moţnosti,
jakými lze obdobného působení dosáhnout nikoli mluveným slovem, dialogem, nýbrţ textem.
Ptejme se tedy: má jeho „strategie působení“ nějaký předpoklad na straně čtenáře? K čemu
můţe taková maieutika vést?
Smyslem Kierkegaardova působení, má-li být maieutikou, je:
a) získat si čtenáře,
b) tohoto čtenáře vést, resp. ho přivést k moţnosti zaujetí vyššího stanoviska, neţ bylo jeho
původní.51 Jako jeden z kritických motivů vedení čtenáře pak musíme, ve shodě s původním
určením maieutiky, sledovat ten vztah autora a čtenáře, jehoţ smyslem je probouzení,
46

Kierkegaardův čtenář, jak o něm bude řeč, však není takto prostě kdokoliv, „jen tak někdo“, kdo se nechal unést
Svůdcovým deníkem – naopak, budeme hledat jeho daleko bliţší určení. Současně je se senzací spojován pouze
tento počátek, zatímco např. Climacus o svých Filosofických drobcích říká, ţe naštěstí ţádnou takovou senzaci
nevyvolaly. D I. 3n./SKS 9n.
47
Srv. SoS 65/SV XIII 495n. (“vloudit do pravdy”). Dále především srv. §5. Hlediska mé spisovatelské činnosti,
SoS 90n./SV XIII 540nn.
48
K pojmu „sdělení“ [communication/Meddelelse], srv. Hannay, Alastair, „Kierkegaard, Hermeneutics and
Indirect Communication“, s. 12.
49
SoS 65n./SV XIII 496n. K jednotlivým motivům Kierkegaardova pojetí maieutiky srv. Paulsen, Anna, „Das
Verhältnis des Erbaulichen zum Christlichen“, ss. 101n.
50
Climacus podává zevrubný výklad momentů „nepřímého sdělení“ ve svém „nepřímém“ referátu o Lessingovi.
Srv. před. D I. 64–85/SKS 72–92. Pro nás podstatné je především, ţe „nepřímé sdělení“ lze chápat dokonce aţ
jako sdělení [komunikování, předávání] činnosti – srv. Søltoft, Pia, „To Let Oneself be Upbuilt“, s. 20.
51
Tímto vyšším stanoviskem bude etické, resp. religiozní, konečně pak křesťanské stanovisko.
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vyburcování čtenáře z jeho „spánku nevědomosti“.
Abychom se tedy mohli samotnému Kierkegaardovu „maieutickému“ působení přiblíţit, je
třeba zprvu: zkoumat ten stav člověka, jejţ jsme předjímali coby původní, výchozí podobu,52
jemuţ je současně vlastní ona „zbloudilost“, scestí a jehoţ bliţším určením bude dále charakter
bezprostřednosti.53 Sama „bezprostřední existence“ však náleţí širšímu stanovisku estetické
existence.54 „Estetika“ je proto celou „sférou“ rozmanitých způsobů existence, mezi nimiţ je
„bezprostřednost“ v uţším smyslu pouze jednou z „variant“. Bezprostřednost však má být
prokázána jako ta původní konkrece, původní stav či podoba lidství.55 Jelikoţ však míříme
k problému „maieutického“ či nepřímého působení Kierkegaarda na čtenáře, stane se pro nás
stav bezprostřednosti pouze výchozím bodem hledání čtenáře samého. Tyto dvě podoby,
52

Srv. Pattison, George, Kierkegaard’s Upbuilding Discourses, ss. 39–51.
Srv. D I. 290/SKS 268.
54
Tedy: v rámci sféry, stanoviska estetiky (coby jednoho ze stanovisek v rámci celého pole moţností „být
člověkem“) budeme sledovat bližší vymezení. V jakém smyslu můţe představa uţší typologie, či dokonce
topologie v rámci jednotlivých sfér existence umoţnit bliţší rozumění vnitřním dynamickým vztahům a celku
pohybu existence, lze sledovat na příkladu Milesova výkladu „rozmanitosti“ existence – srv. Miles, Thomas P.,
„Either/Or: Reintroducing an Ancient Approach to Ethics“, s. 161. Otázkou, která Milesovi činí ve výkladu potíţ,
je především: jak je moţné uvaţovat jednotu určité „doktríny“ sfér existence a současně pluralitu způsobů ţivota
(tj. v rámci těchto sfér). Předpokladem problematičnosti takové otázky však je, ţe autor nebere plně v potaz
dynamickou povahu Kierkegaardova pojetí existence a přetěţuje abstraktní určení „způsob ţivota“ [way of life].
55
Určení „estetiky“ se zde dostane daleko širšího vymezení, neţli bývá s ohledem na Kierkegaardův pojem
zvykem, lze hovořit o téměř kontroverzním určení. Především bude estetika chápána jako původní sféra či
stanovisko existence, nikoliv tedy, jak se někdy děje, coby první sféra, do které teprve, ze svého původního stavu,
musí jednotlivý člověk „vstoupit“. Bude naopak původním stavem a nebude jí předcházet žádný jiný stav. Pojem
„estetiky“ je zavádějící a evokuje primárně „estétství“. Tak tomu naprosto nemá být. Tato „estétská“ rovina je
pouze jednou vrstvou problému. Pattison si ohledně pojmu estetiky všímá: „But if „the aesthetic‟ thus means
something like existential inauthencity, why has Kierkegaard chosen this particular term?“, Pattison, George, „Art
in an age of reflection“, s. 77. Tato otázka je velice podnětná a odpověď na ni by měla být náplní kapitoly
Estetická existence. Konkrétně pak budeme sledovat vnitřní rozvrstvení a jednotlivé podoby tohoto celistvého
stanoviska. Základní vhled do rozmanitosti charakteru estetiky poskytují „aforismy“, Diapsalmata, z první části
Buď/Anebo (B/A I. 19–46/SKS 27–52). Dále k určení estetiky srv.: Enziovu krátkou a koncentrovanou
charakteristiku estetické existence v celku, jeţ však, z našeho hlediska, postrádá právě určitou vnitřní „topologii“,
a jeţ tak nakonec vlastně představuje pouze jeden „typus“ estetiky, samotného „estéta“, nikoli tedy např. estetiku
coby ţivotní názor kaţdodennosti a „měšťáctví“ (Spießbürgerschaft). Enia, Cezar, „Glaube, Opfer und
Wiederholung“, ss. 504n. Podobně lze nalézt interpretaci tří způsobů estetiky, jeţ ovšem opomíjí estetiku coby
bezprostřední, původní stav člověka, u Rosenaua. – Srv. Rosenau, Hartmut, „Wie kommt ein Ästhet zur
Verzweiflung?“, s. 100. Je ostatně pozoruhodné, jak zarputile je z celku estetiky vyřazována ona „kaţdodenní“ a
nejbanálnější vrstva, onen způsob estetiky, který odpovídá lidské původní otevřenosti světu – srv. např. Fujino,
Hiroshi, „Kontemplativ-ästhetisch oder existentiell-ethisch. Zur Kritik der auf der Stadienlehre basierenden
Kierkegaardinterpretation“, ss. 70n. Jiţ bylo upozorněno, ţe způsob, jakým bude tato „původní“ povaha lidství,
jeho původní stav pojednán, je odlišný od představy, ţe by jednotlivý člověk do této estetické sféry teprve musel
„vstoupit“, ţe by musel sebe sama tímto způsobem rozhodnout (svým „aktem“ sebe sama určit). Z hlediska
dalšího výkladu proto naprosto nelze souhlasit s následujícím pojetím (a to i přesto, ţe v jistém smyslu zde
nacházíme analogické momenty výkladu): „If a human being chooses to face up to her anxiety rather than to
cover it up, her first leap will be the leap into the aesthetic sphere of existence. There are two basic forms of the
aesthetic sphere, the immediate and the reflective. The immediate aesthetic sphere, as the name indicates,
involves a commitment to immediate enjoyment.“ [Proloţil J. M.] Dreyfus, Hubert L. (with Jane Rubin), Beingin-the-World, s. 287. Naproti tomu alespoň v náznaku se s širším pojetím estetické existence setkáváme u Grøna:
Grøn, Arne, Angst bei Søren Kierkegaard, ss. 86n. Obdobně je takovým náznakem rozlišení mezi „crowd life“
(ţivotem v davu/davovým ţivotem) a „reflektovanou estetikou“ u Rudda. Viz Rudd, Anthony, Kierkegaard and
the Limits of the Ethical, s. 24.
53
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původní stav lidství a podobu čtenáře, se pokusíme odlišit. Teprve motiv čtenáře nám umoţní
sledovat moţnost přechodu k vyšším (duchovním) podobám lidství.56 Jedině poté získá smysl
Kierkegaardovo působení in concreto.

56

Teprve v kapitole Etika se má ukázat, jak dalece je z našeho hlediska přesná následující Hirschova souhrnná
formulace poměru estetického a etického (tj. vyššího duchovního) stanoviska: „Kierkegaard hat tatsächlich die
Dichtung und die in der Dichtung ausdrückbaren Lebensmöglichkeiten gleichgesetzt mit der noch nicht auf dem
Durchgang durch das Ethos in den Glauben befindlichen natürlichen Gestalt des menschlichen Lebens. Das
ästhetische Stadium hat bei ihm den Doppelsinn einerseits der noch nicht in Reue und Glauben wahrhaft bei sich
selbst und vor Gott stehenden Innerlichkeit, anderseits der Existenz als Dichter oder doch in der von dem Dichter
darstellbaren Gestalt der Innerlichkeit.“ [Proloţil autor] Hirsch, Emmanuel, Kierkegaard-Studien, I–II, s. 70n.
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III. Estetická existence
Pro Kierkegaardovo myšlení je charakteristická tzv. teorie sfér [stádií] existence, jimţ můţeme
rozumět jako různým celkovým stanoviskům, různým rozvrţením základního pole moţností57
„být člověkem“.58 Jednotlivým sférám, jimiţ jsou estetická, etická, religiozní a konečně
křesťanská,59 nebudeme nutně rozumět jako konkrétním podobám, nýbrţ budou obecnějším
horizontem, vůči němuţ budeme teprve tyto podoby vymezovat.60
Ptáme se po původní povaze lidství. Tedy jejím „místem“ je první, estetická sféra. Estetická
sféra v sobě zahrnuje rozmanité způsoby existence, nikoli jen takříkajíc „estétskou“ existenci.
Naopak, má se ukázat, ţe pod určení estetické existence je třeba zahrnout veškeré ty způsoby
existence, jeţ zakládají smysl svého existování v bezprostředních vztazích ke konečným
předmětům (světu). Tento vztah je „aisthetický“, smyslový.
Kierkegaard věnuje značnou část svých analýz stavu estetické existence. Rozhodujícím na
tomto zájmu o estetickou sféru je, ţe má být opuštěna, má být prokázána její povaha
ztracenosti (zbloudilosti [Fortabelse]).61 Kierkegaard však právě tak ukazuje, ţe estetická
existence je v sobě samé uzavřena a moţnost přechodu k vyšší (duchovní) existenci je
komplikovaná. V interpretaci estetické existence proto budeme klást důraz na: dynamiku
estetiky, tedy povahu její stability, v jaké míře přetrvává či se brání vlastnímu popření,62
překonání, současně pak budeme sledovat způsoby, jakými je, navzdory své stabilitě,
narušována. Estetické stanovisko je charakteristické bezprostředností a tato bezprostřednost
v sobě nenese nutný dialektický důvod vlastního zrušení.63 Estetika, právě jako
bezprostřednost, je v sobě uzavřena a způsob, jakým můţe být překonána, není snadný.
Vzpomeňme, ţe problémem v uţším smyslu bylo: jak je moţné, ţe jsou všichni křesťany, a
57

Toto pole jako celek, tj. celkové pole moţností „být člověkem“ určuje Kierkegaard jako „imanenci“. Člověk
má „imanentní moţnosti“ rozvinutí vlastního stavu, můţe dospívat k různým „způsobům existence“. Tyto
moţnosti jsou dány kaţdému člověku, nemají ţádnou jinou podmínku. Ovšem, jak se ukáţe, získává člověk díky
křesťanství novou „moţnost existence“, jeţ však závisí na podmínce, kterou nemůţe získat sám ze sebe, jeţ tedy
není „imanentní“ (transcendence).
58
Sama „nauka o stádiích“ je momentem jisté kontroverze v rámci interpretací. Srv. tři varianty rozumění této
„nauce o stádiích“ – Harbsmeier, Eberhard, „Das Erbauliche als Kunst des Gesprächs“, s. 298.
59
Srv. SCŽ 507/SKS 439, D II. 211, 266–273/SKS 455, 505–510.
60
Jiţ na tomto místě je třeba předeslat, ţe základní představu o dialektice existence, o vazbě jednotlivých sfér,
pohybu existence „napříč“ těmito sférami, a to v celku, odkazujeme ke Climacovu koncentrovanému určení v
oddíle „B. Dialektika“ Dodatku (D II. 273–295/SKS 511–529). Jedná se o pro tuto interpretaci zcela rozhodující
pasáţ, jeţ uţ nebude dále blíţe odkazována, protoţe je neustále zohledňována.
61
Budeme zkoumat jednotlivé charaktery zbloudilosti či scestí. Je vhodné spojit si východisko scestí s širším
horizontem krize filosofie a teologie, vůči níţ se Kierkegaard staví – srv. Gräb-Schmidt, Elisabeth, „Die
Rationalität von Kierkegaards Theologie“, ss. 26nn.
62
„Each Stage should then be measured or ranked in accordance with its capacity of giving man‟s life and
„absolute‟ validity, or, stated more exactly, should be exposed with regard to the structural factors that cause its
collapse.“ Hopland, Karstein, „The Category of Stages in Søren Kierkegaard“, s. 17.
63
„Estetičnost spočívá v tom, ţe jednotlivec [Individet] v posledku [i sidste Instants] zůstává sám v sobě
nedialektický.“ (D II. 247/SKS 488).
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přitom, podle Kierkegaarda, je skutečných křesťanů mizivě, či, jinak, ţe „stát se křesťanem“ je
nejtěţší úkol? Estetika je scestím, je ztraceností. A tedy: proč je obtíţ opustit takto zbloudilé
stanovisko?
Prvním, bezprostředním stavem lidství je ten způsob existence, pro nějţ budeme uţívat
označení stav dětství.64

64

Srv. B/A II. 200/SKS 182.
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A. Stav dětství
V tomto oddíle zúročíme široký zájem Kierkegaarda o v duchovním smyslu nejméně rozvinuté
existenční stanovisko (takto: duchovní dětství).65 Jeho výrazem je bytostná nesamostatnost či
závislost, kdy tím, co určuje významy takové existence, jsou konečné, bezprostřední vztahy k
předmětům zájmu, jeţ se nalézají v konečném, kaţdodenním světě. 66 Vztah k předmětům
nachází své těţiště primárně ve vnějším (je primárně „odvrácen“ ze sebe ven), tedy jsou to
právě ony předměty, jeţ určují smysluplnost vztahu a jsou tím, oč v něm vţdy běţí.67
Existence je kaţdodenním vztahováním se k předmětům (resp. analogicky k lidem), jejichţ
smysl je dán jimi samými, nikoliv hlubší reflexí povahy existence. Podobou takového vztahu
je bezprostřední transcendence k předmětům, tedy bezprostřední otevřenost a vystoupení ze
sebe, jeţ usiluje získat onen význam, jenţ je určen předmětem. Celek vztahů je ve své
obecnosti shrnut jako smyslovost vůbec, tedy způsob, jakým se tato bezprostřední
transcendence děje a povaha vztahů, jeţ mají jednotlivému člověku skýtat smysluplnost, je
rozhodnuta ve sféře smyslovosti, estetického (aisthetického) vztahování se k vlastnímu světu.68
Stav dětství tedy chápeme jako ve svém základě „excentrický“, tedy obrácený ze sebe ven.69
Jednotlivý člověk se tímto způsobem vztahuje i sám k sobě, on sám je pro sebe samého
analogickou součástí předmětného světa, a potud je sám sobě přístupný předmětnými
určeními, jeţ bezprostředně poskytují jeho význam. Člověk je pak „knězem, Dánem, otcem
rodiny, dobrým křesťanem atd.“. Za těmito určeními však zůstává zcela prázdné pole hlubšího
sebevztahu.70
Podstatným rysem základního určení „dětství“ je specifická dynamika existence. Především je
povaha lidství ve své bezprostřednosti zvláštním „klidem a mírem“, je, lépe řečeno,
65

Konkrétní výklad takové existence najdeme např. v B/A II. 179/SKS 165, daleko podstatnější jsou však pasáţe z
Pojmu úzkosti („Bezduchost“, PÚ 95–98/SKS 396–399), Nemoci k smrti („C.B.a.“, NS 148–152/SKS 157–162.), v
největší míře pak způsob, jak ona vrstva existence vystupuje ve Vzdělavatelných řečech. K tomu viz konkrétní
výklad v kapitole Etika a Religiozita.
66
Srv. výklad „současnosti“ u Grøna: Grøn, Arne, Angst bei Søren Kierkegaard, ss. 181–188. Dále srv. Cavell,
Stanley, „Kierkegaard‟s On Authority and Revelation“, s. 377.
67
„Nereflektovanost vţdy směřuje ven, k něčemu, vůči něčemu, směřuje k cíli, k tomu objektivnímu; …“ (D I.
34/SKS 44).
68
„The complicated network of collective and public relations established in the economic, political, social, and
cultural arenas of life may also become the media through which individuals seek to establish themselves as
concrete, identifiable, and worthy selves. In these cases, the human concretion which becomes desirable as the
source of identity and worth may include a variety of different phenomena. It may be, for example, that money,
race, cultural heritage, or sexuality becomes the identifying and valuing distinction.“ Elrod, John W.,
„Kierkegaard on Self and Society“, s. 191.
69
Coţ platí pro estetickou existenci jako celek. Srv. B/A II. 245/SKS 220.
70
Jde proto o svého druhu (smyslový) „klam“ [Skuffelse], „spánek“ či „snění“, ve kterém chybí bdělé vědomí
sebe sama. Srv. 4Ř44 21/SKS 305.
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smysluplná ze své základní kategorie, jíţ je štěstí [Lykke].71 Jakkoli banální můţe být takové
určení, skrývá se za ním celá komplexní šíře moţností této existence. Štěstí je charakterem,
jenţ vyjadřuje stálost této podoby – štěstí je tím „ustalujícím“, je, přesněji, primární oporou
stavu dětství. Znamená to potud, ţe jednotlivý člověk, jehoţ „smysl ţivota“ je zaloţen na
bezprostředních předmětných vztazích, aniţ by on sám skutečně reflektoval na svou vlastní
povahu, realizuje přesto ve své existenci jistou stálost, setrvalost, kontinuitu. Jeho existence je
ve své stálosti specificky naplněná.72 Je „šťastná“. Velice prostě vyjádřeno, je „dětství“
takovou podobou existence, jeţ trvá a je klidem a mírem, protoţe získává naplnění ve svých
bezprostředních vztazích a toto naplnění, toto získání významu v předmětných vztazích je
štěstím. Štěstí je onen nereflektovaný charakter „moci být takto i nadále“, tedy existence, jeţ
se opírá o štěstí, zůstává v sobě samé ustálena, zakotvena.73
Tato existence odpovídá každodennosti v širším smyslu, je právě kaţdodenním stavem lidství,
jeho obvyklým stavem, nikoli dětstvím jako kategorií věku, nýbrţ je pro Kierkegaarda lidstvím
ve své nejniţší rozvinutosti a jednoduchosti.
Kierkegaard jej blíţe spojuje s charakteristikou své doby, své současnosti, jíţ přikládá význam
nivelizace hodnot,74 ztráty smyslu pro kvalitativní rozdíl, je dobou rozmělněných významů,
dobou světskosti, vnějšnosti, jejím horizontem je okamţitost, „těkavost“, je ţivotním
stanoviskem, jeţ postrádá bytostnou souvislost, resp. svou souvislost zakládá ve vztahu k
„vnějšku“.
Vraťme se k výchozímu určení, kdy jsme sledovali, ţe tento stav je primárně
bezprostředností.75 Bezprostřednost znamená především, ţe postrádá „zprostředkování“, ţe se
sama k sobě vztahuje bezprostředně, a tedy: zůstává takto v sobě ustálená. Prolomení
bezprostřednosti nemůţe být vedeno takříkajíc „tematicky“, neboť právě postrádá
zprostředkující vztah k sobě samé. Je bezprostředně tím, čím je. Jestliţe Vigilius Haufniensis
píše: „Rušení bezprostřednosti je tedy imanentním pohybem v bezprostřednosti…“ (PÚ
34/SKS 343), pak tím nerozumí ţádnou „aktivní“ snahu bezprostředně existujícího člověka o
71

Srv. D II. 141n./SKS 394n.
Uvidíme, ţe motiv naplněnosti, ve smyslu „bytostného kladu“, je specifickou konstantou, je pozadím a
„imanentním“ motivem kaţdé lidské existence. Různé způsoby, jak je tato naplněnost realizována, či lépe: jak
k ní člověk spěje, jsou charakteristické pro tu kterou podobu existence. Srv. takto motiv „věčné blaţenosti“ (jenţ
se stane eminentním určením této naplněnosti) v D I. 87/SKS 93.
73
„V člověku vţdy přeţívá určitá zpohodlnělá a úzkostně starostlivá nutkavost k něčemu vskutku pevnému, jeţ
by mohlo vyloučit dialektiku, ale to je zbabělostí a podvodem vůči boţstvu.“ (D I. 31/SKS 41).
74
„Současnost“ v Kierkegaardově pojetí jako doba nivelizace hodnot – Dreyfus, Hubert L., „Kierkegaard on the
Internet: Anonymity vs. Commitment in the Present Age“, ss. 96n., Dreyfus, Hubert L. (with Jane Rubin), Beingin-the-World, především ss. 283n. Dále srv. Strand, Frederik, „Geistlosigkeit“, ss. 116nn.
75
K pojetí ţivota na niţším stupni, bezprostřednosti, srv. tři roviny „být sebou samým“ a „pojetí ţivota“
[Lebenskonzeption] v Kraus, Hildegard, „Verzweiflung und Selbstsein“, s. 43.
72
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zbavení se své bezprostřednosti. To však znamená, ţe samo rušení bezprostřednosti musí být
přesto „vnitřním dějem“.76 Tedy: Jak se takové rušení bezprostřednosti děje? Jaký je širší
smysl bezprostřednosti?
Charakter štěstí měl odkazovat k dynamické povaze bezprostřednosti, nyní se jiţ má ukázat, ţe
bezprostřednost není klidem a mírem jako prostou ustáleností. Je, daleko spíše, úsilím o tento
klid a mír.77 Je naplněností, a proto je klidná, tedy: je klidná, dokud je naplněná. Je naplněností
tuţeb, a aby jí byla, musí po této naplněnosti touţit. Bezprostřednost není primárně aktivitou,
samostatným jednáním, sebevztahem, je ovšem „činná“ coby „tišení“ narušeného klidu:
Zde získáváme základ jistého dialektického charakteru,78 jenţ určuje moţnosti proměny
bezprostřední existence. Incitamentem dialektického pohybu, samé prvotní „aktivity“ je
narušení klidu – jde tedy o situaci, kdy vůči primárnímu a ustálenému stavu štěstí přichází z
vnějšku neštěstí [Ulykke] coby narušení tohoto „klidu a míru“, jako to, jeţ ohroţuje status
quo.79 Neštěstí je tu prostým významem nenaplněnosti, neupokojenosti, jeţ vytváří napětí.
V neštěstí se proti sobě staví nárok naplněnosti (štěstí) a fakticita nedostatku. Takovému
neštěstí však nelze rozumět jako jakési náhlé, nenadálé události, jeţ by zcela nezávisle
„přepadala“ člověka. Neštěstí získává svůj význam primárně v situaci, kdy je nechtěným,
nenáleţitým, protichůdným výsledkem dění. Neštěstí je myslitelné vůči štěstí, jeţ bylo
„očekáváno“, předjímáno, o něţ člověk usiloval. Bezprostřednost není zcela klidem, je v
jistém smyslu původně (neustále) otevřena světu – závisí na světě (konečnosti), protoţe
očekává patřičný, upokojující reflex, očekává štěstí jako výsledek svého úsilí. Tato otevřenost,
ve své podstatě smyslovost vůbec, se tedy děje typologicky jako „předjímání naplněnosti“.
Štěstí je předjímáno jako výsledek předmětného vztahu. Neštěstí je nenaplněním, selháním této
76

Je třeba si povšimnout, ţe pokud má být „vnitřním dějem“, pokud je důraz kladen na to „dění“, jeţ je
„imanentní“, tedy jeţ je „proměnou“ člověka samého dějící se jako rozvinutí „jeho samého“, potom je vliv či role
„vnějšího“ pouze jakoby „nebytostná“. Jinak řečeno: Brzy se má ukázat, ţe do procesu „rušení bezprostřednosti“
vstupuje „neštěstí“ coby narušení povahy štěstí. To však neznamená, ţe neštěstí samo je důvodem rušení
bezprostřednosti, nýbrţ ţe pouze iniciuje proměnu, jeţ k tomuto rušení dospívá, a sice „imanentně“.
77
Srv. 4Ř43 7/SKS 116n.
78
„Vţdyť vitalita problému spočívá v dialektice.“ [Men det Dialektiske er dog Livskraften i Problemet] D I.
9/SKS 21. Pro Kierkegaarda je ohledně pojmu dialektiky rozhodující určení Platonovo/Sokratovo: „Jest to také
nejdůleţitější zkouška, kdo má nadání k dialektice a kdo ne; neboť kdo umí srovnávat, jest schopen k dialektice,
kdo však neumí, není.“ Ústava 537c (přel. František Novotný). Pod „srovnávat“ musíme chápat především: „klást
k sobě“, „vidět věci v souvislostech“. Malantschuk stejnou základní představu vyjadřuje takto: „… thinking a
thought in all its implications.“ Malantschuk, Gregor, Kierkegaard’s Thought, s. 315. Srv. „Very generally, a
dialectical examination of a concept will show how the meaning of that concept changes, and how the subject of
which it is the concept changes, as the context in which it is used changes: the dialectical meaning is the history
or confrontation of these differences.“ Cavell, Stanley, „Kierkegaard‟s On Authority and Revelation“, s. 381. Je
však třeba rozumět dvojakosti této dialektiky. Theunissen proto rozlišuje: dialektika je u Kierkegaarda metodou,
nástrojem, jenţ zavádí do (jednoho) celku různé reálné dialektické procesy, jeţ jinak postrádají jednotící výklad.
Předpokladem však je právě tato dialektická povaha oněch procesů. Srv. Theunissen, Michael, Der Begriff
Verzweiflung. Korrekturen an Kierkegaard, s. 141. Dále k pojmu dialektiky u Kierkegaarda srv. Come, Arnold
B., „Kierkegaard‟s Method: Does He Have One?“, ss. 14n.
79
Srv. D II. 141n./SKS 394n.

26

snahy.
Situace původní otevřenosti můţe být blíţe určena coby žádost [Begjeringen].80 Čím je tato
ţádost? Ničím jiným neţ otevřeností, jejímţ smyslem je naplňovat, zacelovat nedostatek.
Prostřednictvím ţádosti, vztahu k vnějšímu, k předmětům ţádosti, má být potvrzováno štěstí,
tím pádem však i sama stabilita, opora existence – ţádost je sebepotvrzení ve vnějším. Ţádost
je tím charakteristickým bezprostředním vztahem. Existovat bezprostředně proto především
znamená: potvrzovat a naplňovat svou existenci prostřednictvím předmětných vztahů,
v ţádosti. Priorita však nepatří vztahu k „sobě samému“, nýbrţ je vţdy na straně ţádosti.
I bezprostřední existence tím získává specifický dynamický charakter: ţádost rozevírá jakoby
„prostor“ mezi jednotlivcem a předměty ţádosti ve světě. Ţádost je „reakcí“ („odpovědí“) na
nedostatek, na narušení oné (dřívější) stability štěstí.81 Ţádost je ţádáním si toho, jeţ zacelí
nedostatek a obnoví naplněnost stability. Ţádost upokojuje onen neklid, jenţ je nedostatkem
vnesen do klidu a míru bezprostřední existence. A tedy je současně patrné, ţe právě nedostatek
či nenaplněnost, coby ono „neštěstí“, je specifickou situací, ve které je započat určitý
dialektický pohyb, jenţ můţe znamenat proměnu celistvého a stabilního tvaru bezprostřední
existence. Ţádost je otevřeností světu a závisí na „odpovědi“ – ţádost, jeţ je nenaplněna, však
hrozí dále rozrušovat klid a mír, stabilitu a setrvalost této podoby lidství.82
Kierkegaard proto ve svých analýzách bezprostřední existence poukazuje právě k neštěstí jako
k tomu „zásahu“, jenţ můţe přivést jednotlivce k nutnosti zaloţit vlastní existenci jinak.
Neštěstí v posledku můţeme chápat jako ten „kritický bod“, jenţ vede ke ztrátě opory
existence (štěstí). Nebude však rozhodujícím motivem „rušení bezprostřednosti“.
Stále tím neříkáme, jak konkrétně je ţádost otevřena světu. Mluvili jsme obecně o předmětu
ţádosti. Předmět ţádosti je konkrétním způsobem realizace kladu, naplněnosti bezprostřední
existence. Taková ţádost je pak ţádáním si toho, jeţ tuto existenci naplňuje, poskytuje jí její
stabilitu, klid a mír – štěstí. Kierkegaard ukazuje, jak je samotný předmět ţádosti profilován,
blíţe určován. Tedy předmětem ţádosti není lhostejná či zcela nepřeberná šíře moţných
80

Souvislost mezi určením ţádosti, tak jak bude sledována v následujícím textu, a dialektikou žádosti, jak je
Hegelem prezentována v kapitole „Sebevědomí“ Fenomenologie ducha, je sice okamţitě patrná, ovšem aniţ by
charakter této vazby byl předmětem zájmu této interpretace. Ovšem motiv ţádosti má v této interpretaci vţdy
primárně odkazovat k specifické vazbě člověka k tomu, „jeţ má skýtat klad“, jeţ má tedy potvrzovat, „opírat“
jeho existenci. Srv. D I. 114/SKS 117.
81
Tím se zdánlivě dostáváme k neřešitelné smyčce: ţádost by měla reagovat na nedostatek a sama při své
nenaplněnosti prohlubovat nedostatek, ovšem, jak by mohla taková ţádost vůbec „započít“, kdyţ jejím
předpokladem je nedostatek? Tím „zprostředkujícím určením“, jeţ takový počátek umoţní, jsou nálady,
především melancholie a úzkost.
82
Je však třeba mít na paměti, ţe nelze osamostatňovat motiv „narušení klidu a míru“, jako prosté „vnější“
působení. Kořen moţnosti, aby takové narušování v jistém smyslu vedlo k proměně, k „rušení bezprostřednosti“,
nelze hledat v tomto vnějším, nýbrţ je třeba dále sledovat, jaká je povaha bezprostřední existence jako takové.
Současně nelze chápat ţádost jako prosté „puzení“, nýbrţ je, ve svém hlubším smyslu, naopak „rozhodnutím“,
tedy odpovědí na situaci, jeţ můţe být řešena i jinak.
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předmětů ţádosti, nýbrţ jednotlivá existence vţdy určitým způsobem nachází ten předmět
ţádosti, jenţ jí primárně poskytuje stabilitu a v němţ se ona sama koncentruje, stabilizuje.
Můţeme pak mluvit o určité dialektice předmětu ţádosti, jeţ je proměnou způsobů, jak
předmět ţádosti vystupuje a jak je blíţe určován. Předmět ţádosti je tím, jeţ poskytuje
sebepotvrzení ve smyslu zacelení nedostatku. Tento stav, ţádostivý nárok bezprostřední
existence, „dětství“, znamená „být tímto způsobem bezprostředně tím, kým člověk
bezprostředně je“. (B/A II. 190/SKS 173n.)
V ţádosti realizuje jednotlivý člověk bezprostředně své bezprostřední určení, tedy: je
bezprostředně určen skrze předmět své ţádosti. Jde o pohyb, ve kterém se původní ještě
nerozlišená ţádost postupně konkrétněji upíná k jednotlivému předmětu jako ke svému
vlastnímu. Realizace ţádosti poskytuje oporu ţivotu (štěstí) a dává bezprostřední existenci
jednoduchý výraz jejího (ţivotního) smyslu/názoru [Livs-Anskuelse].
Ţádostivost obecně je (jak bude dále sledováno) určitým způsobem profilována, tuší, hledá a
(nějak) nachází svůj předmět ţádosti, jímţ je upevňován ţivotní názor.83 V následující
„dialektice ţádosti“, v této dialektice předmětu ţádosti, je sledováno pole moţných způsobů,
jak se předmět ţádosti odráţí ve způsobu existence, či jak je, z pozice jednotlivého člověka,
tento předmět, naplněnost takové ţádosti, rozhodující oporou ţivota. Jde o vzestupnou škálu,
jeţ však nemusí znamenat konkrétní postupnost stanovisek, konkrétní procesualitu proměny
předmětu ţádosti. Spíše je škálou možných jednotlivých stádií, od nejniţšího, nejméně
rozvinutého, aţ po nejvyšší.84

Dialektika žádosti (dialektika předmětu žádosti):
„Kaţdý člověk má přirozenou potřebu vytvořit si určitý ţivotní názor, představu o významu a
cíli ţivota. Kdo ţije esteticky, činí tak rovněţ, a obvyklým výrazem... je: máme si uţívat
(genießen) ţivota. ... Kdo však říká, že si chce užívat života, klade neustále podmínku, jež buď
leží mimo jedince, nebo je takovým způsobem v něm, že není v jeho moci.“ (B/A II. 191/SKS
175)
1. Na nejniţším stupni můţe být předmětem ţádosti zdraví, krása a tomu podobné. To, jeţ je
ţádáno, má svou podmínku v jednotlivci samém, tedy to, jeţ si ţádá, je, aby měl zdraví, krásu.
Zdraví či krása je tím, jeţ na sobě vymáhá, docela jako by se vztahoval k jinému předmětu ve
83

Srv. motiv „life-view“ in McCarthy, Vincent A., The Phenomenology of Moods in Kierkegaard, ss. 133n. &
136, aj.
84
Zde se opíráme o specifický výklad soudce Viléma z Buď/Anebo (B/A II. 191–239/SKS 174–210). Oprávněnost
důrazu právě na tuto pasáţ se snad podaří prokázat celkovým výsledkem další analýzy.
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světě – i on sám, coby fyzická osoba, je předmětem, jenţ má naplňovat ţádost. Je tím kladena
podmínka, tedy: aby bylo dosaţeno štěstí, je třeba mít zdraví, krásu. Tato podmínka je sice v
jednotlivci samém, nikoli však tak, ţe by stála v jeho moci.
2. Vzestupně je vyšším stavem taková ţádost, jejíţ podmínka je vně jednotlivce samého, je
tedy vztahem k vnější skutečnosti, kde se má ţádost realizovat – takovými podmínkami, tedy
předměty ţádosti, můţe být bohatství, respekt, urozenost.
3. Dalším stupněm je předmět ţádosti, jenţ je podmínkou v individuu samém, jiţ je třeba
rozvíjet – typicky talent.
4. Na čtvrtém stupni je kladen specifický předěl. Dosud byl předmětem ţádosti, jenţ
konstituoval naplnění, stabilitu, vţdy jeden zvláštní předmět ţádosti, určitá „věc“. Ţivot
jednotlivého člověka se tedy v těchto ţádostech „netříští“ v rozmanitosti. Pokud je předmětem
třeba zdraví, pak to znamená, ţe samo zdraví, pokud je splněnou podmínkou, vyvaţuje
moţnou ztrátu v jiných ohledech. Na čtvrtém stupni je však ona profilace prolomena, vůdčí
představou, jeţ nové stádium charakterizuje, je: žij svou touhou. Na rozdíl od dosavadních
pozic je jiţ ţádost reflektovanější, přistupuje totiţ k onomu „ţádání si“ s bliţším vědomím
nároku, usiluje získávat si naplnění v rozmanitosti moţných způsobů. Reflexe, o niţ tu běţí, je
však konečná, a sice zůstává plně vázána k poli konečných způsobů, jimiţ lze realizovat onu
„naplněnou touhu“. Tato ţádost usiluje získávat poţitek ve všem svém konání a naplnění
poţitků je tím, co dává ţivotu smysl.85
5. Předchozí podoba byla význačná „konečnou reflexí“, naproti tomu však tento, pátý stupeň,
jiţ znamená specifickou proměnu a odlišuje jej od ostatních zásadní „skok“. Kierkegaard
spojuje s estetickým stanoviskem moţnost jisté zkušenosti: „... lze říci, ţe kaţdý člověk, který
neproţije celý ţivot jako dítě, dospěje k okamţiku, kdy si, byť z dálky, uvědomí [ahner] (svou)
ztracenost [Fortabelse].“ [Proloţil J. M.] (B/A II. 197/SKS 180) Výrazem, jak je jedinci dáno
ono

„vzdálené

vědomí“

vlastní
86

(„trudnomyslnost“ [Tungsind]).

ztracenosti,

je

význačná

nálada

–

melancholie

Tím, oč v nynějším stádiu běţí, je tušení či uvědomění si

nemoţnosti realizace estetického proţitku, sice ve smyslu, ţe tento proţitek jiţ nedovede
konsolidovat melancholickou tíţi, hlubokou touhu po pravém proţitku, který je jiţ jen ozvěnou
ztracené bezprostřednosti. Člověk se pak přesto pokouší realizovat ţádost jako způsob vytrţení
85

„Der einzige ihm verbleibende Halt, der gewissermaßen als zumindest ästhetisch klare Linie bei allem Scherz
und Spiel, Projektieren und Verwerfen, Beginnen und Abbrechen, Wünschen und Phantasieren bleibt, und
angesichts dessen das bloß fragmentarische Leben des Ästheten in bloßen Möglichkeiten überhaupt erst als ein
solches erkennbar wird, ist der Genuß (EO II, 731) – und der ist eigentlich kein Halt, wie der Ethiker dem
Ästheten vorrechnet.“ Rosenau, Hartmut, „Wie kommt ein Ästhet zur Verzweiflung?“, s. 95.
86
Význam naladění melancholie, její bliţší určení a vymezení lze nejlépe sledovat v analýzách Vincenta
McCarthyho. Srv. např. motiv melancholie ve vztahu k úzkosti v Buď/Anebo, McCarthy, Vincent, „The Case of
Aesthete A in Either/Or“, ss. 60n. Dále: týţ, „„Melancholy‟ and „Religious Melancholy‟ in Kierkegaard“, ss.
162n. Dále týţ, The Phenomenology of Moods in Kierkegaard, „Chapter III, Melancholy“, ss. 53–81.
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(dočasného vytrhávání) z této melancholické tíţe. Figurou, na níţ Kierkegaard takové vnitřní
pnutí zobrazuje, je císař Nero, jenţ marně hledá východisko z krize, v níţ předměty ţádosti
ztrácí svou chuť a barvu.
6. Dalším stupněm je rozvinutí pozice melancholie, kdy je sám předmět ţádosti reflektovaně
transformován, jde o plně reflektovanou žádost, jeţ můţe vystoupit ve dvou podobách: a) coby
epikureismus – tedy vláda nad poţitkem, jeţ usiluje zabránit neštěstí, které vzniká z přemíry, z
nedostatku, z vyšinutí mimo mez přiměřenosti – je sublimní ţádostí, opatrností a ovládnutím,
sebekázní; b) a pak je takovou podobou cynismus, jenţ ţádost chápe jako marnou snahu,
současně však získává poţitek z toho, ţe svou vlastní ţádost dovede popírat. Tím, jeţ si takový
postoj ţádá a jeţ mu přináší naplněnost, je negativní rušení platnosti významů. Poţitkem je
„převaha“ nad ţádostmi, cynický výsměch vší marné ţádosti – ale tento poţitek si současně
cynik ţádá.
7. Jiţ na rovině předchozích dvou stádií je patrnější marnost a současně vzdorovitost těchto
postojů – jejich vnitřním smyslem je zoufalství,87 jeţ je vědomím ztráty významu. Současně
však chybí jakákoliv skutečná kompenzace ztráty. Proto je podle Kierkegaardova mluvčího
Viléma nejrozvinutějším estetickým stanoviskem: zoufalství samo. Ono si uvědomuje
nicotnost poţitku a přeci není schopno naplno si zoufat.88 Kdyby si totiţ skutečně zoufalo,
muselo by své situaci čelit, rozumět svému zoufalství jako ztracené pozici, a byla by tím
otevřena moţnost kroku k nápravě takové situace. Tím, co musí skutečné zoufalství, zoufání si
v pravém smyslu, překonat, je právě vzdorovité těkání mezi vědomím marnosti a současnou
(nostalgickou, melancholickou) touhou po návratu k bezprostřednosti proţitku. Je to tento
vzdor, jenţ udrţuje napětí v estetickém stanovisku a brání mu v dalším pohybu.89
Podívejme

se

na

celou

škálu

jednotlivých

estetických

stanovisek

důkladněji.

Charakteristickým rysem těchto stále vyšších způsobů estetické existence je, ţe postupně
odkrývají (pravý) charakter ţádosti. Nástrojem odkrývání je reflexe, coby vědomí jak ohledně
předmětu ţádosti, tak ohledně vlastního stavu. Ţádost se stává v posledku marností a vlastní
stav zoufalstvím.
87

K určení zoufalství [Fortvivlelse] srv. McCarthy, Vincent, The Phenomenology of Moods in Kierkegaard,
„Chapter IV. Despair“, ss. 82–105.
88
Připomeňme: negativní stanovisko je reflexivním vrcholem pozice estetiky, jak byla taková situace
charakterizována výše v přehledu postupu této části. Ohled reflexivity se však plně nepřekrývá s určením
„osvojení si“, niterným zakoušením zoufalství. Samo „zoufání si“ má proto odlišný status od „nacházet se ve
stavu zoufalství“. „Zoufání si“ má blízko k motivu „umět se úzkostnit“, srv. Grøn, Arne, Angst bei Søren
Kierkegaard, s. 64.
89
Pro Kierkegaarda je toto „zoufání si“ moţností dalšího pohybu, je však samo specificky podmíněno. Srv.
Rosenauovu interpretaci podmínek „zoufání si“ estéta, jeţ je jistě pozoruhodná, byť se bytostně liší od naší.
Rosenau, Hartmut, „Wie kommt ein Ästhet zur Verzweiflung?“, před. ss. 97–100.
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V rámci samotné škály můţeme sledovat nárůst komplexnosti či komplikovanosti předmětu
ţádosti. Zatímco „zdraví, či krása“ jsou coby předmět ţádosti modálně vlastně v sobě celistvé,
tedy zdraví buďto je, nebo není, získává jiţ „bohatství“ rozšíření v horizontu „mnoţství“, a
tedy ţádat si bohatství podněcuje hlubší ţádost, ţádá si více a více bohatství. „Talent“ je
stupňováním ţádosti své vlastní schopnosti, a konečně je „ţádost poţitku“ poměřována
širokými moţnostmi všemoţných poţitků, moţných ţádostí, jeţ mají být naplněny. Neronovu
hluboce melancholickému vědomí se vynořuje ideální předmět ţádosti, coby ona ztracená
bezprostřednost, „dětský“ proţitek, který jiţ nedovede opakovat.
V tomto smyslu se předmět ţádosti postupně idealizuje a je poměřován konečnými moţnostmi
reálného naplnění. Spolu s tím, jak je reflexivně prohlubováno porozumění předmětu ţádosti,
se konečně vynořuje reflexe ţádosti v pravé podobě – je to ţádost, jeţ vlastně tíţí. Ţádost se
osamostatňuje v tom smyslu, ţe se vůči ní můţe jedinec vztahovat plně reflektovaně, můţe ji
uchovávat, či popírat. Vrcholem tohoto směřování byla prozatím pozice zoufalství.
Kierkegaard však s plným rozvinutím estetického stanoviska spojuje ironii.90 Ironie je pro
něho plným vědomím rozporu mezi rovinou ideality (naplněného smyslu, nekonečné
pozitivity) a rovinou konečnosti (coby sférou prchavých významů). Takto je ironie vědomím
marnosti estetického stanoviska. Podobně jako cynismus, který se ukazuje být prostým
odmítáním a rušením moţnosti, je ironie také rušením moţnosti estetického proţitku.91 Její
rušení má však naproti cynismu „přidanou hodnotu“ vědomí pozitivní moţnosti, jíţ by byla
„ideální naplněnost“. Nejde jen o představu „ideálního poţitku“, vedle kterého bledne
konkrétní konečná snaha, nýbrţ se idea manifestuje jako „bytostný klad“, nepomíjející,
naplněná dokonalost. Prostěji řečeno, ironie umoţňuje uvědomit si horizont plného,
naplněného významu, jenţ by mohl nést, opírat existenci, zaloţit ji pevně. 92 Tomuto vědomí
se však současně ukazuje, ţe v konečných vztazích, „estetice“, nelze existenci pevně zaloţit.
Ironie totiţ rozumí moţnosti etické existence.93
Nacházíme zde velice podstatný poukaz: ironie je právě tím „stanoviskem“, jeţ je reflexivně
90

K důkladnému rozboru ironie srv. McCarthy, Vincent A., The Phenomenology of Moods in Kierkegaard,
Chapter I, Irony“, ss. 7–32. Je však třeba předeslat, ţe zde nesdílíme McCarthyho představu o ironii jako o jedné
ze základních existenčních nálad. Tuto představu do jisté míry sdílí i Malantschuk ve svém odlišení dvou podob
ironie. Srv. Malantschuk, Gregor, Kierkegaard’s Thought s. 217.
91
„…uvědomělé rušení platnosti zkušenosti.“ [i Bevidstheden optagne Negation af Erfaringens Gyldighed], PI
127/SKS 176.
92
Kierkegaard přisuzuje ironii charakter počátku „pravého lidského ţivota“ – Teze XV. Pojmu ironie: „Jako je
počátkem filosofie pochybnost, tak je počátkem ţivota hodného lidské bytosti ironie.“ [Ut a dubitatione
philosophia sic ab ironia vita digna, quæ humana vocetur, incipit.] (PI 4/SKS 65) K „obhajobě“ této teze srv. PI
331/SKS 355n. Dále: „Ironik je … proroctvím [Propheti] či zkratkou [Abbreviatur] plnohodnotné osobnosti.“ PI
153/SKS 199, ironie je „…prvním a nejabstraktnějším určením subjektivity.“ BI 269/SKS 302. Ironie je počáteční
pozicí (stanoviskem) kaţdé vyšší podoby existence, ovšem sama je schopna pouze „negativního vyvázání“, tj.
negativní svobody. PI 266n./SKS 299n.
93
Ovšem určení etické existence je teprve třeba získat, coţ bude úkolem následující kapitoly Etika.
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„kvalifikováno“ k vyšší, duchovní (etické) pozici.94 Ironie sama však stále, coby
nejrozvinutější „stupeň“ estetiky, coby hraniční oblast estetické existence, confinium,95
zůstává zoufalstvím, neboť tuto zahlédnutou moţnost není s to naplnit, realizovat.96 Proto je
pro Kierkegaarda zoufalstvím samým, a tím, jeţ by jí pomohlo, by bylo čelení zoufalství, tedy
plné zoufání si. Ironie, coby stanovisko v rámci estetiky, se vztahuje k celku estetické sféry
negativně, je sama čistou negativitou, jeţ zbavuje smyslu veškeré moţné významy konečného
vztahu.
Tím byla blíţe určena strana „předmětu ţádosti“ a ţádost sama. Zůstává však nedotaţeno, v
jakém smyslu se proměňuje vztah jednotlivého člověka k sobě samému.
Předně se ukazuje, ţe v pozadí předmětných vztahů, jeţ usilují naplnit poţitek ţádosti, se
skrývají specifické nálady, jeţ mají význačný vztah k způsobu, jakým je ţádost proměňována.
Nejpovrchnějším výrazem této nálady je ona nostalgie „ztráty dětství“, coby první ohled
melancholie. V tomto smyslu je celé sedmistupňové pole estetických stanovisek postupným
rozevíráním vzdálenosti mezi bezprostředním proţitkem původního „dětství“ a mezi idealitou
poměřovaným, vyprchaným, vyprázdněným poţitkem, jehoţ význam je zcela „rozpuštěn“ v
ironii. Melancholie je pak v prvním, předběţném smyslu hlediskem touhy po ztracené
bezprostřednosti.
Současně však můţeme rozumět celému poli prohlubující se ţádosti jako zoufalství. Zoufalství
je zoufalým úsilím, je marným a v marnosti více a více se reflektujícím hledáním opory tam,
kde ţádná opora být nemůţe. Pokud rozumíme zoufalství přísně jako naladění, jako
netematickému „ladění“ situace, v níţ se jedinec nachází, pak zoufalství vyprazdňuje pole
bezprostředních vztahů, zbavuje je významu, rozvrací jeho smysluplnost. V této náladě, v
tomto naléhání, je pozice bezprostřednosti vyčerpána, vyprázdněna. Neznamená však: opravdu
si zoufat.97 Ironie jako pozice je v sobě samé také jen zoufalstvím. Ocitá se na „mrtvém bodě“
a z Kierkegaardova hlediska je „maieutickým problémem“, jak dovést i ironickou pozici k
tomu, aby si „skutečně zoufala“ a svůj bludný kruh prolomila. Na pomezí estetického a
etického stanoviska je proto ironie posledním stavem, nejrozvinutější reflexí, jeţ však dosud
94

Takto především v Dodatku (srv. D II. 213, 242/SKS 457, 483). „Irony thereby becomes an „intermediate stage‟
between the old and the new. Briefly stated, the old was the individual‟s attachment to finitude in all its forms; the
new is the infinite, which presupposes that the individual can become the single individual and arrive at the stage
where one can speak of a personal conscience.“ Malantschuk, Gregor, Kierkegaard’s Concept of Existence, s. 24.
95
Či mezistádium [Mellemstadium], PI 217/SKS 256, dále srv. D II. 211/SKS 455. Zvláštní roli mezního okrsku,
„confinia“ ironie, vůči struktuře stádií (sfér) existence srv. u Bühler, Pierre, „Warum braucht das Pathetische den
Humor?“, ss. 157n. Dále srv. Widenmann, Robert J., „Kierkegaard‟s concept of a confine“.
96
„… vlastní říše ideality je mu [Sokratovi, J. M.] dosud vzdálena, zatím do ní neodešel, byť jako by měl neustále
nakročeno.“ PI 131/SKS 179.
97
Opět tu vystupuje dvojí „modalita“ zoufalství – „být ve stavu zoufalství“ vs. „opravdu si zoufat“, jde o svého
druhu trpnost oproti aktivitě – zoufání si jako trpný stav setrvávání v zoufalství, vs. zoufat si přijetí stavu
zoufalství jako toho, s čím musí být naloţeno, jeţ má být překonáno. Srv. B/A II. 221, 224/SKS 200, 203.
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neučinila to nejpodstatnější: neuvědomila si v plné míře své zoufalství, nezoufala si
doopravdy, nepřijala své zoufalství, tedy si ho „neosvojila“ [Tilegnelsen].
Vyvodíme-li však důsledky ze sledované povahy estetických stanovisek, ukazuje se, ţe jejich
obecnou, vţdy přítomnou situací je hlubší nepoměr či rozkol v samotném zaloţení estetické
existence. Vynořující se a v konečné „fázi“ jiţ tematické zoufalství, získaná reflexe nicotnosti
předmětu ţádosti, to nejsou charaktery, jeţ by byly v rámci proměny ţádosti získány navíc, jde
pouze o zpětné odkrývání původní povahy této ţádosti.
Tato původní „disproporce“, jeţ se postupně vynořuje, je zásadním poukazem k samotné
hlubší povaze zaloţení lidské existence. Ta je provázána s náladami, jeţ teprve postupně
nabývají na síle a „naléhají“ – s melancholií či zoufalstvím. Tou náladou, jeţ však především
odhaluje podobu rozkolu v zaloţení existence, je úzkost [Angest].98 Ve výše sledované škále
estetických stanovisek ji Kierkegaard tematicky spojuje s Neronovou melancholií. V případě
úzkosti však, podobně jako v případě zoufalství, nejde o „získanou“, nabytou náladu, nýbrţ o
projevení se této nálady, jeţ vţdy jiţ byla přítomna (kata dynamin) ve stavu bezprostřednosti
(resp. estetiky) a jeţ vţdy mohla procitnout. Stav dětství, jemuţ rozumíme jako původnímu
stavu jednotlivé existence, vţdy provází právě úzkost, a to i tehdy, kdy je onou naplněností,
bezprostředností, po níţ můţe melancholický jedinec přinejlepším nostalgicky touţit.99
Bezprostřední zakládání předmětu žádosti:
Abychom tento vztah nálad, konkrétně pak úzkosti, lépe určili vůči ţádosti, pouţijeme
Kierkegaardův výklad bezprostředních erotických stádií, vedený slovy estéta A v první části
Buď/Anebo. Vrcholem výkladu je figura Dona Juana, coby naplněné, dokonale bezprostřední
existence, jeţ plně uspokojuje svoji ţádost. Na této figuře má být předvedeno, v jakém smyslu
jsou nálady daleko původnějším dynamismem, ţe tedy nejsou pouze „doprovodným jevem“
neúspěšné snahy o dosaţení naplněného štěstí, a ţe tedy např. zoufalství není pouhým
výsledkem, získanou náladou, z důsledku neštěstí.
O figuře Dona Juana hovoří Kierkegaard jako o ideálním tvaru smyslové geniality. Nejde tedy
o ilustraci, jeţ by měla představovat „konkrétního jedince“, nýbrţ slouţí coby ideální
konstrukt, je vnitřní moţností bezprostřednosti a je pouze „pro nás“. V dosavadním výkladu
hrála roli především moţnost nenaplněné ţádosti, tj. neštěstí. Nyní, na figuře Dona Juana,
budeme naopak sledovat moţnost ideálního naplnění ţádosti, ideálního štěstí.
Figura Dona Juana je tedy smysluplná jako výjimečný způsob profilace předmětu ţádosti.100
98

„Diese Angst bedeutet, dass der Mensch in der Unschuld durch sich selbst unruhig werden kann.“ Grøn, Arne,
Angst bei Søren Kierkegaard, s. 39.
99
Taková je obecná „nálada“ Diapsalmat (B/A I.19–46/SKS 27–52).
100
Srv. McCarthy, Vincent A., The Phenomenology of Moods in Kierkegaard, ss. 63nn.

33

Musíme důsledněji předvést, jak se taková profilace děje. Jde však o „bezprostřední dění“
smyslovosti, jde o Kierkegaardovu konstrukci zaloţení ţádosti (erotické smyslovosti coby
„ţádosti ţeny“). Postupuje (typologicky, ideálně)101 v krocích:
I. (B/A I. 79–83/SKS 81–84) Počátkem, z něhoţ ona ţádost vyrůstá, je temná melancholie
[Tungsind]102 pouhé tušení ţádosti, neprobuzená ţádost, aţ dokonce snění o ţádosti. Ţádost
zůstává otevřena pouze coby moţnost a je uchována v idealitě, je v sobě zahalena. Figurou, jeţ
symbolizuje toto stádium, je páţe z Mozartovy Figarovy svatby. Jeho stav je původním stavem
ţádosti, je sice klidovým stavem, současně však v něm ona temná melancholie působí coby
příklon k absentující ţádosti, ţádost je tedy přítomna svým chyběním a výrazem tohoto
chybění je melancholie.
II. (B/A I. 83–89/SKS 84–89) V druhém kroku se setkáváme spolu s figurou Papagena
(Mozartova Kouzelná flétna) s ţádostí, jeţ procitá a její procitání získává podobu hledání –
ukazuje se ţádost jako ţádající si svůj předmět, klade samostatně předmět ţádosti a hledá jej,
touţí jej nalézt. Tato ţádost jiţ není ideální, v sobě spočívající ţádostí v podobě moţnosti,
nýbrţ je rozptýlenou ţádostí, jeţ hledá tu pravou, tu jedinou, jiţ je ovšem třeba nalézt v
rozmanitosti konečnosti. Tam někde, ve světě, hledá Papageno svou Papagenu.
Konečně III. (B/A I. 90–93/SKS 89–92) Don Juan (Mozartův Don Giovanni) je jednotou I.
(ideální ţádosti) a II. (rozptýlené ţádosti). I. stádium je ţádostí po ideálním jednom, jeho
předmětem je nerozlišený ideální předmět, II. stádium touţí po jediném, ale pod určením
mnohosti, III. stádium, Don Juan: „V jednotlivém má ţádost svůj absolutní předmět, touţí
právě po jednotlivosti.“ (B/A I. 90/SKS 90) V jednotlivém, v „kaţdém jednotlivém“ – tato
ţádost netouţí po „jediném“, „jednom jediném“. Zde je Don Juanova genialita: ţádost se
vynořuje jako nárok pozitivity v bezprostředním vztahu. Její nárok je nárokem upokojenosti.
Co do moţností své realizace však náleţí prostoru konečnosti. Ale jediný Don Juan nesejde z
cesty smyslovosti (smyslové ţádosti) proto, ţe dokonale realizuje svou ţádost v jednotlivosti
konečného103 – nehledá jednu (jedinou, tu jedinou, dokonalou) ţenu, ale žádá si každou ženu
bez rozdílu. Kaţdá ţena je pro Dona Juana naplněním téhoţ dokonalého nároku ţádosti, aniţ
by zakusil marnost hledání ideální „jediné ţeny“ ve světě.
Pro nás zásadní je ovšem Kierkegaardovo určení, ţe Don Juanova smyslová genialita je přímo
vyjádřená ve vztahu k náladě úzkosti. Jakkoli je Don Juan ustálen ve své ţádosti, a nachází tak
klid, upokojení, přeci je jeho stavem úzkost. „Don Juanův ţivot není zoufalstvím; nýbrţ je
101

Estét A říká, ţe lépe neţ o stádiích by bylo moţno hovořit o „metamorfóze“. B/A I.78/SKS 80.
Melancholie v podobě tíţivosti nedostatku, nenaplněnosti, je zde v jiném řádu neţ ona „temná“ melancholie
výše. „Temná“ je sice v případě melancholie duplicitním atributem, ale odlišuje právě „tematickou“ a „temnou“
melancholii.
103
Nedochází tu k idealizaci předmětu ve smyslu nekonečného nároku, jenţ by byl s konečností nesouměřitelný.
102
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plnou mocí [Magt] smyslovosti, zrozenou v úzkosti, a Don Juan je touto úzkostí, tato úzkost
však je právě démonickým chtíčem ţivota [dæmoniske Livslyst].“ (B/A I. 139n./SKS 131)
Vazba smyslovosti a úzkosti je explicitně dána, dokonce je Don Juan nejvyšší ţádostí v tom
smyslu, v jakém je jeho ţádost, v plné moci, zrozena z úzkosti, v jakém je úzkost
incitamentem této ţádosti (ovšem: nereflektovaně, úzkost je v Donu Juanovi nereflektovaná).
V jeho úzkosti se rodí ţádost (resp. jeho ţádost je odpovědí na úzkost) a Don Juan dovede tuto
ţádost naplňovat. Jelikoţ však právě takto uchovává své štěstí, oporu bezprostřednosti, je Don
Juan, jak se má brzy ukázat, v posledku géniem ţádosti jako géniem uspávání ducha – je zcela
vzdálen moţnosti jiné neţ bezprostřední existence. Nálady působí rušivě, vytrhávají z klidu i
šťastného člověka, způsobují rozkol v jeho „mírné existenci“, ale Don Juan dovede tyto nálady
„geniálně“ zaţehnávat upokojením realizované ţádosti. A tedy: přestoţe je v něm tolik
úzkosti, dovede být tím, kým je (nereflektovanou, bezprostřední ţádostí), ale jedině díky této
plné moci smyslovosti (naplněné, šťastné smyslovosti). Pokud by Don Juan nedovedl
naplňovat svou ţádost, pokud by nezískal upokojení štěstí, uvedl by tím do pohybu proměnu
své ţádosti, podléhal by tlaku působení nálad, a tím teprve by paradoxně získal i moţnost
odhalení stavu scestí, v němţ se nachází. Tato moţnost však mu není dána právě proto, ţe je
jeho žádost dokonalou odpovědí na naléhání úzkosti.
Don Juan je proto první podobou démonické existence,104 čímţ je vyjádřeno, ţe Don Juanova
existence je stavem rozhodnutosti, sevřenosti v sobě samé, rezistencí vůči změně, je
bezprostředním vzdorem vůči jakékoliv vyšší moţnosti existence.
Z celkového hlediska však je zásadním rezultátem:
Původní (spící) smyslovost vţdy byla: melancholická (ve smyslu: hledající naplnění), úzkostná
(ve smyslu: v sobě narušená), zoufalá (ve smyslu zoufalství jako od počátku nepřiměřeného
dění, tedy zoufalá „pro nás“). Takto je v základu estetické existence moţno sledovat náladami
nesené tušení, temný neklid, jehoţ rezultátem je ustavení předmětu ţádosti. Oproti
„původním“ náladám byly tytéţ nálady dříve sledovány na vyšší pozici, totiţ jako takové
nálady, které provázely nenaplněnost předmětu ţádosti (Neronova melancholie, zoufalství
ironie).
Tytéţ nálady, jeţ stojí u počátku vynoření se ţádosti coby smyslu bezprostřední existence a
konečně i estetické existence jako celku, jsou zároveň náladami, jeţ se vrací, provází existenci
a jsou výrazem bytostného nedostatku či rozkolu.105
104

K pojmu démoničnosti srv. Holm, Isak Winkel, „A Rhetorical Reading of Søren Kierkegaard‟s Concept of
Repetition“, ss. 17n.
105
„We have seen both that the moods are underlying structures which, after their initial manifestation, can lie
dormant, and that the moods are crises in the growth of the personality. The moods well up from subliminal
structures of the psyche to confront the individual with the prospect of higher self-understanding to be effected by
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Základním hlediskem je neustále vztah jednotlivé existence k její opoře, tedy k onomu
charakteru její naplněnosti (štěstí). Zdrojem štěstí má být v bezprostřední existenci naplnění
ţádosti. Ţádost se stává odpovědí, reakcí bezprostřední existence na netematické naléhání
úzkosti a melancholie, jeţ jsou výrazem nedostatku, nenaplněnosti. Nenaplněnost má za svůj
horizont, za svůj protipól naplněnost coby štěstí (estetický pojem naplněnosti). Původním
stavem je však rozkol, je nepoměr naplněnosti a nenaplněnosti, výrazem tohoto rozkolu jsou
opět nálady a způsobem, jak je uchopen, realizován, řešen, je ţádost. Aby ţádost skutečně
mohla být řešením, mělo by se jí dařit uchovávat onu oporu štěstí v konečných, předmětných,
bezprostředních vztazích – ţádost tedy musí moci naplňovat štěstí. Pokud se to v ideálním
smyslu daří, pokud vyvaţuje naplněnost ţádosti naléhání úzkosti, jako je tomu u Dona Juana,
je naléhání zaţehnáváno, je umlčováno. Pokud však dochází k rozptýlení ţádosti, k
poměřování ţádosti ideálním nárokem, k reflexi ţádosti, vynořují se nálady na novém stupni
jako výraz hlubšího nepoměru existence.
Nenaplněnost, neštěstí, je pak vyjadřována z pozice jedince tak, ţe „je mu těţko, zoufá si,
atp.“. Vědomí situace, kdy je jedinci těţko, zoufá si, však neznamená vyšší, duchovní pozici.
Rozhodující totiţ je, jaké je porozumění (reflexe) tomuto stavu: kvůli čemu je mu těţko/zoufá
si. Zásadní otázkou proto je způsob, jakým je estetická existence reflexí.

willingly passing through the mood and thus beyond it.“ McCarthy, Vincent A., The Phenomenology of Moods in
Kierkegaard, s. 120.
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B. Nerozhodnutost
Jakkoli bylo třeba v minulém oddíle předvést celou sedmistupňovou škálu způsobů, jakými je
realizována ţádost, je třeba nyní uváţit, ţe se v této škále setkáváme s různými stanovisky v
rámci estetické existence, jeţ nelze všechny zahrnovat pod ono určení „dětství“, tedy nikoli
všechny tyto způsoby náleţí původní, plně bezprostřední estetické existenci.
Stav dětství, coby první podoba lidské existence, je třeba lokalizovat důsledněji v rámci celku
moţných způsobů (podob) estetické existence. Předběţně můţeme charakterizovat, ţe podoba
„dětství“ je vymezena vůči druhé (vyšší) podobě estetické existence dosud platnou
(bezprostřední) oporou štěstí. Podoba dětství, jako kaţdá jiná podoba, je takovým způsobem
existence, která své trvání zakládá na patřičné opoře, kdy však, v tomto případě, zůstává
zachován způsob, jakým se k této opoře vztahuje. Štěstí je i nadále oporou veškeré estetické
existence, získává však v dalších podobách vyšší dialektické prohloubení. Dětství je tedy
nezpochybněným, bezprostředním vztahem ke štěstí. Je naplněným vztahem ţádosti a ţádost
bezprostředně určuje tuto jednotlivou existenci.
Tím tedy získáváme první představu o kvalitativní hranici v rámci celku estetické existence.
Dvě podoby, jeţ stojí po stranách této meze, jsou předně „dětství“ – bezprostřední estetická
existence, jeţ nemá zpochybněnu oporu štěstí – a druhak dosud neurčená podoba estetické
existence, jejímţ zásadním rysem však bude, ţe její vztah k opoře štěstí ztratil nepochybnost,
naopak, o moţnosti štěstí bytostně pochybuje (tedy si zoufá).
Výsledkem analýzy předchozího oddílu bylo: Ţádosti je třeba rozumět jako právě takovému
způsobu otevřenosti jedince vůči světu, kterým reaguje na původnější nedostatek pozitivity
(naplněnosti) a který, svým vlastním způsobem, tuto trhlinu106 zaceluje. Právě tento

106

Jelikoţ se zde setkáváme s první instancí Kierkegaardovy představy hlubšího zaloţení lidské existence,
můţeme nastínit výkladovou perspektivu, jeţ však dalece předbíhá úzké zaměření kapitoly Estetická existence.
Trhlina [Adskillelse/Trennung] můţe být chápána jako jeden ze základních výkladových pojmů – jejím
primárním určením je rozlišující vztah Myšlení a Bytí, tedy: děje se jako rozpor mezi myšlením toho, co jest, a
tímto samým. Kierkegaard se vyhraňuje proti tradici filosofie, jeţ předpokládá moţnost identifikace
(korespondence, adekvace) myšlení a jeho předmětu. Předmětem myšlení je pro Kierkegaarda v eminentním
smyslu „bytost člověk“ a tím opravdovým problémem: moţnost identifikace sebe sama se svým bytostným
určením. Jelikoţ však pro Kierkegaarda tato identifikace není moţná (myšlení nemůţe „překročit“ tuto trhlinu), je
člověk bytostí, jeţ je specificky rozpolcena – je současně tím, „kdo myslí“, a tím, „jeţ je myšleno“. Dokonce je
„být člověkem“, „existence“ právě tímto „stáním v trhlině“ mezi bytím („bytostnou povahou“) a „myšlením sebe
sama“. Existence rozevírá tento prostor, trhlinu a výrazem takového prostoru, v němţ se mohou dít různé způsoby
lidského rozumění sobě samému, různé „pokusy“ o identifikaci sebe sama se svým bytostným určením – tedy
tento prostor veškerých moţností, jak lze obecně lidsky realizovat vlastní lidství: je imanencí. Nejde o nic jiného,
neţ ţe Kierkegaard rozumí člověku jako bytosti, jeţ usiluje získat „pevné“ zaloţení („oporu“), toto pevné
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dynamismus je základem moţnosti veškerého dalšího rozvinutí bezprostřední existence.
Nálady jsou pak specifickými způsoby, jak se děje otevřenost existence předchůdně
samotnému kroku otevřenosti ţádosti – tuto ţádost podněcují, dokonce stojí v poměru k
ţádosti tím způsobem, ţe čím větší je naléhání „ladícího“ neklidu nálady, tím větší je nárok na
naplnění ţádosti. Čím více se manifestuje úzkost, tím větší „štěstí“ je zapotřebí k jejímu
umlčení. Ţádostivá existence a předmět ţádosti se díky nim dostávají do součinného vztahu,
pozornost člověka je přiváděna k ţádosti jako k nepravému způsobu, jímţ je zacelována
původní trhlina, nedostatek.
Nálady jsou tedy oním původním zdrojem potřeby získat svůj blíţe určený předmět ţádosti.
Jedině naplněná ţádost je totiţ způsobem, jak je z hlediska této existence uchováváno štěstí.
Potřeba získat si blíţe určený předmět ţádosti však odpovídá hlubší potřebě mít pevnou oporu
naplněnosti vlastní existence. Pokud není ţádost naplňována, pokud tím pádem není uchována
opora štěstí, je i naléhání nálad výrazem vyššího nedostatku. Na druhé straně však naopak
nalezení opory ţivota (ţivotní názor), znamená realizaci štěstí v jeho bezprostřednosti, jeţ
proto můţe „otupit“ erozivní působení nálad.
Jelikoţ však jiţ vidíme, ţe celek moţností estetické existence je vţdy scestím, je marnou
snahou opřít svou existenci o naplněnou ţádost, a jelikoţ současně vidíme nálady jako rušivý
moment, jenţ se obrací proti snaze o zaloţení existence v ţádosti, znamená to, ţe právě nálady
ve své podstatě nárokují pevnější zaloţení existence. Ţádost se stala odpovědí na nátlak nálad.
Nebyla však řešením hlubšího nedostatku, naopak, ţádost je pouze bezprostředním a nepravým
způsobem naplňování smyslu existence. S vyšším stanoviskem naplněnosti spojuje
Kierkegaard určení „duch“. Nálady jsou proto (vágně) způsoby procitání ducha.107 Oproti
tomu je ţádost právě protipohybem, ve kterém se, na základě zdánlivé pozitivity poţitku,
zaloţení však předpokládá jistotu o vlastním určení, o bytostné povaze „být člověkem“. Toto poznání však
zůstává „uvězněno“ v prostoru mezi „idealitou“ (myšlením) a „skutečností“ (bytím), nemůţe nikdy dosáhnout
naprosté jistoty. Překročením imanence, tedy jiným „vztahem“, neţ jakým je myšlení, transcendencí v uţším
smyslu, pak bude pro Kierkegaarda víra. Imanence je tedy vlastním prostorem myšlení – coby „rozevírajícím se
prostorem“ mezi „idealitou určení“ a „skutečností“ – a v posledku lze trhlinu chápat jako samo médium, jako
inter-esse. Člověk je „mezistavem“ [Mellemtilstand], „střední bytostí“ [Mellemvæsen], jeţ existuje v tomto
médiu. Srv. D II. 32/SKS 301, dále srv. Dodatek I. 97, 116, D I. 180n./SKS 174n., D II. 51/SKS 317. Srv. k témuţ
Sartre, Jean-Paul, Marxismus a existencialismus, ss. 12–15. Jelikoţ se brzy ukáţe být zvláštním charakterem
lidské existence „naladění“, nálady (úzkost/melancholie/zoufalství), srv. následující komentář: „The moods
represent a clash, and the result of a clash, between one‟s being as a man and the way he is attempting to live out
his human being. In effect the clash is constituted by the conflict between a lived/out philosophy of life which
posits man as a static being and the deeper reality of man‟s being, which, when correctly understood, reveals man
as dynamic and evolving. Followed through, the moods lead to understanding oneself as a dynamic being and to
the self/articulation of one‟s being in a new life-view.“ McCarthy, Vincent A., The Phenomenology of Moods in
Kierkegaard, s. 127.
107
Prozatím rozumějme určení „duch“ jako: osamostatnění pozice být sám sebou. Souvislost nálad a ducha jiţ
byla patrná z citovaných pasáţí, je však i jinde explicitně potvrzována. Být „duchem“ je původní lidské určení,
ovšem zprvu, v podobě bezprostřednosti, „dětství ducha“, je tento duch „němý“, nemá svůj tvar, a proto je jeho
jediným způsobem, jak se můţe přesto „vyslovit“, právě toto působení nálady. Nálady jsou proto „reflexem“,
„ozvěnami“ původního určení, jehoţ získání, „kladení“, je v posledku úkolem, nárokem lidské existence.
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naopak uspává duch a vůči těmto náladám působí jako rozptýlení [Adspredelsen]. Rozptylovat
však dovede jedině naplněná ţádost, nikoli „neštěstí“ jako neuspokojenost.108
Původní stav, stav bezprostřednosti, není sám dialektický,109 a pokud má mít moţnost
proměny, musí být tato proměna vyvolána z pozice otřesu žádosti jako způsobu, jak je
bezprostřední existence zaloţena, tj. musí být vystavena neštěstí, nebo musí být vystavena
takovému náporu nálady, jiţ nedovede ţádost rozptýlit. Původní stav je tedy buďto uchován
díky jednoduchosti předmětu své žádosti,110 který zůstává naplněný (prosté štěstí
kaţdodennosti), nebo pokud je vystaven nároku nálady,111 můţe mu odolat, pokud současně
stupňuje vlastní „úspěšnost“ a zůstává dostatečným protipohybem ţádosti (Don Juan).
Největším ohroţením bezprostřednosti však zůstává „neštěstí“.112
Neustále uvaţujeme v kategoriích bezprostřední existence, oproti které je vyšší podoba
estetického stanoviska odlišná zprostředkováním, jeţ jí poskytuje specifická reflexe. 113 Setkali
jsme se v prvním kroku s reflexí v širším smyslu, s konečnou reflexí. Tato konečná reflexe se
vztahuje k předmětu ţádosti a dovede jej samostatně uchopovat. Nelze však mít za to, ţe onen
stav „dětství“ je bezmyšlenkovitostí, absencí jakékoliv reflexe.114 Tím, co mu především
chybí, je bytostný odstup od ţádosti. Zde je přeci smysl bezprostředního určování jednotlivé
existence: jednotlivý člověk je bezprostředně tím, kým je – naplňuje ty nároky, jeţ jsou mu
108

Existence je „estetickým snem“ (D I. 252/SKS 235).
Rozumí se ovšem: mimo vţdy přítomné moţnosti dialektického „rozvinutí“, jeţ představují nálady, tj.
duchovní základ existence.
110
Tedy pokud je předmět ţádosti zbaven jednoduchosti, pokud získá určité rozvinutí, je jeho uchování, naplnění,
přiměřeně obtíţnější. V tomto smyslu je jednoduchost předmětu ţádosti jednou z myšlených moţností, jak si
bezprostřední stav „dětství“ můţe uchovat stabilitu.
111
Úzkosti, melancholie – nálad jako samostatných, původních způsobů otevřenosti, nezávisle na ţádosti.
112
Srv. D II. 141n./SKS 394n., dále srv. se strukturními ohledy „ţalu“, B/A I. 184/SKS 169.
113
Srv. B/A I. 74/SKS 76. Je třeba odlišit: na jedné straně je vţdy kaţdá estetická existence bezprostředností, sice
v tom smyslu, v jakém to, kým sám jedinec (pro sebe) je, je dáno jeho bezprostředním vztahem k sobě samému,
tedy tento vztah je charakteru předmětného vztahu a není nesen původnějším sebevztahem, jímţ by se jedinec
vztahoval k sobě samému coby k duchu. Předmětnost takového bezprostředního vztahu znamená „věcnost“ určení
„já“, já je „věcí mezi věcmi“. Na druhé straně však můţeme odlišit bezprostřednost reflektované estetiky, kdy tato
reflexe znamená poměřování svého stavu ideálním hlediskem bytostného kladu (etika), a mezi bezprostředností
nereflektované estetiky, jeţ tento poměr nedovede realizovat. Poměřovat sebe sama ideálem bytostného kladu
neznamená zakládat svou existenci tímto způsobem (eticky), znamená však zvláštní „kvalifikaci“ pro etickou
existenci a takto je kýţenou reflexí, jiţ by jedinec měl získat. Srv. Benyovszky, Ladislav, „Transcendence a
úzkost“, in Lidé města 8/2002, ss. 6n.
114
F. Strand analyzuje podobně pozici „bezduchosti“, jeţ není absencí sebereflexe – srv. Strand, Frederik,
„Geistlosigkeit“, ss. 108n. „Die Geistlosigkeit ist also nicht auf Grund ihres höheren oder geringeren Grades an
Selbstbewußtsein zu bestimmen, sondern durch ihren Willen, dem Verhältnis zu sich selbst auszuweichen, d.h.
die Geistlosigkeit ist charakteristiert durch ihren Versuch, das basale Verhältnis zu sich selbst zu verdunkeln
(...).“ Tamt. s. 109. Analýza „bezduchosti“ je celkově blízká našemu výkladu „dětství“, především je analogické
kladení některých klíčových otázek. Obzvlášť podstatná je analýza „aktivního“ odporu „bezduchého“ vůči tomu,
zaujímat k sobě skutečný vztah (s. 111). Podobně podstatné je odlišení stavu nevinnosti a stavu bezduchosti (s.
113). Dále se zde setkáváme s otázkou po „nástrojích“ zbavování se úzkosti a zoufalství (s. 116). Konečně pak je
podstatné posouzení moţnosti „probuzení“ bezduchého, tj. moţnost působení autora na takového čtenáře (ss.
120n.).
109
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bezprostředně dány coby nezbytné podmínky jeho štěstí. Po povaze štěstí samého se však
neptá. Jeho smysl je bezprostřední.
Hlediskem je stále estetická existence jako scestí, kdy tím scestným je zakládání sebe sama v
bezprostředním vztahu k významům (ţádost), a tím, oč Kierkegaardovi běţí, je pak přivedení
čtenáře k moţnosti opustit takové scestí. Podmínkou je ovšem určitá reflexe vlastního stavu.
Taková reflexe jiţ postihuje hlubší stránku estetické existence, není jí „konečná reflexe“, tento
„organon ţádosti“, nýbrţ se má obracet proti ţádosti, získávat na ní samostatnost a odhalovat
ji v její pravé podobě.
Skutečná, pravá či hlubší reflexe znamená rozlišující proniknutí, rozlišení extrémů.115 Právě
reflexe má zjednat rozlišení mezi dvěma extrémními pozicemi – v reflexi má vystoupit ţádost
jako nepravé zakládání existence a současně se v ní má odhalovat vědomí ideality, tedy
„moţnost sama“ (coby moţnost ideální naplněnosti existence). Obojí komponenty se této
reflexi ukazují jako kvalitativně (nikoli „kvantitativně“)116 odlišné, jako rozpor. Tato reflexe je
proto prvním předpokladem („kvalifikací“)117 duchovní existence.118 Estetická existence můţe
získat horizont onoho „bytostného kladu“, reflektovat na moţnost jiného neţ bezprostředního
zakládání sebe sama – získá tedy „kvalifikaci“ k vyššímu duchovnímu stanovisku (etice).119
Viděli jsme však, ţe reflexe, jeţ rozlišuje kvalitativní extrémy120, je přítomna v pozici ironie.
Ta se právě vyhraňuje vůči konečnosti vůbec, uchopuje konečnost v její pravé podobě, a sice
proto, ţe je současně jejím regulativem idea jako kvalitativně vyšší pozice, které ironie dbá,
aniţ by jí byla pozitivně schopna.121 Idea je měřítkem nekonečné naplněnosti, vůči které
zůstává veškerá konečná naplněnost (ţádost) pouze kvalitativně horší, marnou snahou. Reflexe
znamená: revalidaci dosavadní snahy o naplněnost ve vnějším (v konečnosti) prostřednictvím
ţádosti. Ironie reflektuje na onu základní povahu estetické existence: ţe totiţ žádost sahá vždy
jen do prázdna.122
Reflexe se vztahuje primárně k dvojímu: k předmětu žádosti123 a v daleko zásadnějším smyslu:

115

Srv. PÚ 47/SKS 354.
Poměr „kvantitativního“ vs. „kvalitativního“ rozdílu se vynořuje kupř. v souvislosti s pojmem věčnosti, jeţ
můţe být „pojímána“ pouze kvantitativně jako „nesmírně dlouhý čas“, nebo kvalitativně ve svém určení
„naplněné přítomnosti“, resp. vyhroceně vůči časné přítomnosti jako nezachytitelnosti, neustálosti pomíjení (me
on).
117
„Rozhodnutí ovšem předpokládá reflexi, reflexe je však andělem zkázy [Morder-Engel] bezprostřednosti.“
(SCŽ 165/SKS 147).
118
Ve smyslu: V této reflexi získává moţnost „být duchem“ bytostné kontury, vymezení, tvar vůbec.
119
Srv. D II. 64/SKS 328.
120
Jako jsou především extrémy konečného/nekonečného, věčného/časného apod.
121
Srv. PI 160, 173/SKS 204n., 218.
122
Srv. PI 45n./SKS 106n.
123
A reflexe v tomto smyslu vyjadřuje nenáleţitost či nemoţnost estetického štěstí poměřovaného idealitou.
116
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k vlastnímu stavu jedince.124 Viděli jsme, ţe podmínkou vyšší duchovní existence je procitnutí
ze smyslového klamu estetiky. Konečnou, či poslední fází tohoto klamu je pak tematické
porozumění nemoţnosti udrţení svého stavu, čili reflexe nicotnosti vlastního stanoviska a
reflexe ztráty opory v konečnosti. Limitou estetické existence je proto reflexe stavu zoufalství.
Ta je podmínkou, přípravným polem, ze kterého můţe vzejít rozhodnutí, a tedy jeţ předchází
moţnému novému zaloţení existence. Tato prohloubená reflexe je proto nejzazší mezí, vnější
hranicí (hraničící s etikou) estetické sféry jako celku. Z druhé strany je počátečním stavem
existence na této sféře naprostá nereflektovanost, melancholický sen (nejméně rozvinuté
dětství jako ideální typus). Mezi těmito dvěma body, abstraktně vymezenými v celkovém poli
estetické existence, dochází k zásadnímu kvalitativnímu posunu, který znamená, ţe v estetice
lze určit dvě odlišné podoby. Jiţ jsme tuto mez předjímali rozlišením podoby „dětství“ coby
uchované opory štěstí a druhé podoby, jeţ tuto oporu ztrácí. Tím bodem, který je ideálním
okamžikem a současně jakoby vrcholem, ke kterému směřuje dětství, jenţ sám však znamená
počátek nového stavu, druhé podoby estetické existence, je okamţik „kulminace ducha“.125
Jde o ideální hranici, jeţ je v této interpretaci nástrojem odlišení dvou specifických podob
estetické existence. Pokusíme se oprávněnost takového odlišení v dalším textu prokázat.
Jestliţe je nyní řeč o „kulminaci ducha“, pak jde z hlediska estetické existence o takovou
kulminaci, jeţ probíhá sice imanentně, není však výsledkem reflexivního vztahu jedince k sobě
samému, není jeho „aktivitou“, je naopak v zásadě čímsi jako „cizí mocí“, jeţ působí navzdory
jeho tuţbám,126 a tedy je výrazem prohlubování oněch nálad, jeţ mají pro Kierkegaarda
význam ohlašování se ducha coby původního určení člověka, a tedy takového určení, jeţ
kontrastuje se scestným zaloţením estetické existence.127
První podoba estetické existence, dětství, je, jako podoba, určena neotřesenou, uchovanou
oporou štěstí, které je tedy tím, oč se existence opírá. Druhá podoba, následující po okamţiku
„kulminace ducha“, takovou oporu ztrácí, aniž by ji však opustila: namísto toho, aby to byla
tato opora, o niţ by se mohl člověk opřít, je to nyní naopak on, kdo musí udrţovat, opírat tuto

124

Reflektuje pak v plném smyslu především na onen charakter, ţe stavem existence je zoufalství/melancholie...
Koncept „okamţiku kumulace ducha“ vyuţívá pro Kierkegaarda charakteristické pojetí „kritického prahu“,
tedy okamţiku „zlomu“ posud pouze kvantitativně narůstající veličiny. – „Takto můţe být v člověku to duchovní
po dlouhou dobu zrazováno [skuffe], aţ jeho tichý růst dosáhne určitého bodu a náhle se s plnou mocí projeví.“
B/A II. 317/SKS 281, srv. 4Ř45 132/SKS 406. Dále srv. Ferreira, Jamie M., „Imagination and the Despair of Sin“,
ss. 29n.
126
V 4. řeči ze souboru Čtyř vzdělavatelných řečí 1843 tuto vazbu Kierkegaard určuje jako dva pohyby, jeţ jdou
proti sobě, kdy první je (vědomou) snahou člověka o obnovení klidu, druhý pak, který se vynořil sám, coby
protichůdný pohyb, tento klid narušuje a jeho prohlubování a konkretizace vede postupně k obnově (duchovního)
vztahu k sobě. Srv. 4Ř43 63n./SKS 164n.
127
„Nálady jsou jako řeka Niger v Africe, nikdo neví, kde pramení, nikdo nezná její ústí, jen její tok je znám!“ (D
I. 229/SKS 216).
125
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oporu.128 Abstrakce „kulminace ducha“ vyjadřuje ten okamţik přechodu, v němţ dosáhne
svého vrcholu „usebírání se“ původního129 duchovního určení člověka. Znamená okamţik, ve
kterém vyvrcholí střet estetické existence jako bezprostředního způsobu existence se svou
vlastní původností, tj. svým vlastním duchovním určením.
Ačkoli se tedy jedná o abstraktní určení, zavádějící především vnitřní předěl v struktuře
estetické existence,130 bude mít: a) důsledek z hlediska hledaného postavení čtenáře, b) umoţní
výklad další strukturace estetické existence, c) opírá se textově o Kierkegaardovy
charakteristiky nálad:
Sledujme proto nyní některá význačná určení, jeţ Kierkegaard spojuje s působením nálad.
Výše jsme v přehledu stupňujících se podob předmětu ţádosti odhalili melancholii coby
„okamţik, kdy si člověk alespoň z dálky uvědomí svou ztracenost“. Po tomto prvním určení
následuje Kierkegaardův výklad: „Bezprostřednost ducha nedovede sebe sama prolomit, a
přeci nárokuje [fordrer] toto prolomení [Gjennembrud], touţí po vyšší formě bytí [Tilværelse].
... Duch chce ustavičně prorazit [bryde gjennem], ale nesvede k prolomení dospět, neustále je
zrazován, a Nero mu chce nabídnout uspokojení touhy [Lystens Mættelse]. Tu se nahromadí
duch v Neronovi jako temný mrak, hněv ducha rozprostírá se nad Neronovou duší a stane se
úzkostí, jeţ nevysychá ani v okamţiku poţitku.“ (B/A II. 198/SKS 180n.) Sledujeme
hromadění ducha a specifickým, zlomovým bodem je právě okamţik, kdy se hněv ducha stane
úzkostí. Kierkegaard v dalším textu ještě upřesňuje, o jakou situaci běţí: „Čím je tedy
melancholie [trudnomyslnost/Tungsind]? Je hysterií ducha. V ţivotě člověka přijde okamţik,
kdy bezprostřednost jakoby dozraje [ligesom er modnet], a duch si nárokuje vyšší formu,
neboť chce sebe sama jako ducha uchopit. Coby bezprostřední duch souvisí člověk s celým
pozemským ţivotem, nyní se chce coby duch jakoby usebrat z této rozptýlenosti
[Adspredthed] a získat v sobě samém výraz [vyjádřit sebe sama/forklare sig i sig selv];
osobnost si chce uvědomit sebe sama ve své věčné platnosti. Pokud se tak nestane, [pokud]
ustane pohyb, [pokud] je vytěsněn, pak propukne [indtræder] trudnomyslnost.“ (B/A II.
201/SKS 184)
Obdobnou situaci můţeme sledovat v případě zoufalství:
„A pak si [člověk v situaci hlubšího střetu bezprostřednosti se „zdrojem zoufalství“ –
konečností, J. M.] zoufá. Jeho zoufalství je ze slabosti, jeho já je trpné a je opakem zoufalství z
touhy po sebeuplatnění [Selvhævdelsen]. Avšak za pomoci relativní reflexe se na rozdíl od
čistě bezprostředního člověka pokouší chránit své já. Chápe, ţe pustí-li je ze zřetele, musí se
128

Toto udrţování je v posledku vzdorem, vzpíráním se moţnosti vzdát se této opory. Srv. SCŽ 113/SKS 103.
Jeţ je z hlediska estetiky: nevlastní, nevědomé, nerealizované, náladami však ohlašované.
130
Srv. rozlišení tří modů či stádií u Pattisona – Pattison, George, Kierkegaard’s Upbuilding Discourses, ss. 37n.
129
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něco stát; ... Můţe si dovolit ústupky – a proč? Protoţe se do jisté míry od vnějškovosti
oprostil a protoţe si nejasně uvědomuje [en dunkel Forestilling], ţe v jeho já přeci jen musí být
něco věčného. Zápasí však nadarmo; obtíţ, na niţ narazil, nárokuje rozchod [Brud] s celou
bezprostředností, a k tomu mu chybí sebereflexe, či etická reflexe; nemá vědomí o svém já, jeţ
se získává nekonečnou abstrakcí od všeho vnějšího.“ (NS 159n./SKS 170 [upravený překlad])
Aby bylo toto místo jasnější, je třeba vidět, ţe ono „A pak si zoufá.“ je výsledkem situace
nároku rozchodu s bezprostředností, jehoţ však člověk není schopen. V tomto smyslu je jeho
zoufalství výsledným stavem, tímtéţ „hněvem ducha“, jenţ nezískal své uplatnění. Nový stav je
vyšší formou bezprostřednosti, jiţ ne dětstvím, je určitou reflexí, a takový člověk tápe a marně
se pokouší obhájit, zoufale zápasí. Zde, ačkoli v širší a méně jasné perspektivě, vystupuje opět
nárok zlomu, prolomení. Zoufalství je výrazem neschopnosti revalidace vlastní existence v
duchovní pozici.131
Jiné vyjádření: V typologii střetu „prvního já“ („já“ ve své bezprostřednosti) a „hlubšího já“
(„já“ jako původní, duchovní zaloţení): „První já se nedovede hnout z místa, a přeci, přeci je
patrno, ţe radost okamţiku je tatam, ţe štěstí se vytrácí; neboť, jak se říká, okamţiku se musí
vyuţít, neţ uplyne ... znamená to, ţe dítě má být odstaveno [od prsu, J. M.] [at Barnet skal til
at vænnes fra]. Člověku můţe být třicet let, ba i čtyřicet, a přeci je dítětem, můţe dokonce
zemřít jako staré dítě. Ale být dítětem je tak lákavé. Člověk tu spočívá na prsou časnosti a v
kolébce konečnosti a u kolébky sedí pravděpodobnost a zpívá dítěti. Nenaplní-li se přání a dítě
se stane neklidným, ... zašeptá mu pravděpodobnost: Jen klidně leţ a spinkej, abych mohla
vyběhnout něco ti koupit... Dítě tak znovu usne, zapomene na svůj bol a v novém snění o
svých přáních se vyspí do růţova, ačkoli věřilo, ţe je nemoţné zapomenout na ten bol; nu,
rozumí se, kdyby člověk nebyl takhle dítětem, asi by na tu bolest tak snadno nezapomněl, a
pak by se ukázalo, ţe to nebyla pravděpodobnost, jeţ seděla u jeho kolébky; nýbrţ to hlubší já,
jeţ sedělo u jeho smrtelné postele v smrtelné nouzi [resp. nutnosti, J. M.] sebezapření
[Selvfornægtelsens Dødsstund], … .“ (4Ř44 23n./SKS 308) Jakkoli je situace komplikovaná
finální formulací stavu (a ten bude předmětem dalších analýz), je celková perspektiva
identická: usebrání ducha k procitnutí, stav dětství jako tišení probouzejícího se ducha,132
zvláštnost okamţiku, kdy má být dítě odstaveno (ztráta dětství).133
Konečně je tu nálada úzkosti, která je v líčení Pojmu úzkosti do jisté míry specifickým
případem, přeci134 se zde ukazuje následující struktura: Adamova úzkost je výrazem nicotnosti
131

Obdobnou formulaci najdeme dále v 2Ř44 96n./SKS 186n.
A naopak: pro tento stav je zcela charakteristický a Kierkegaardem mnohokrát akcentovaný stav „snění“.
Mimo příkladů uváděných zde srv. dále 2Ř43 409/SKS 43.
133
Tentýţ motiv srv. na figuře Antigony, B/A I. 165n./SKS 153n.
134
Ačkoli má být analýza úzkosti přenechána aţ na později, konkrétně jí bude věnována kapitola Paradox
132
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jeho duchovního určení. V úzkosti dospěje k okamţiku hříšného činu, tento okamţik je
koncem nevinnosti a je současně počátkem dialekticky rozvinuté úzkosti.135 Tedy: v úzkosti se
usebírá duchovní určení, jeţ si nárokuje vyšší tvar.136 Oproti stavu před hříchem je Adam nově
postaven pod určení ducha, ovšem s tím, ţe je jako tento duch poznamenán hříchem.137
Takto, dvěma význačnými okamţiky, je ohraničena specifická podoba estetické existence,
kterou můţeme označit jako „nerozhodnutost“. Určení „nerozhodnutost“ akcentuje
„suspendovanou“, dosud nevyhraněnou podobu této existence. Ta se dosud „nerozhodla“ ani
v (eticky) pozitivním ani negativním smyslu. Rozhodnutí naopak specificky vzdoruje, vyhýbá
se mu.
Počátkem této nové podoby je okamţik kulminace ducha.138 Okamţik kulminace ducha
vyjadřuje situaci bezprostředního stavu, v němţ (ještě) není nálada ničím vlastním, nýbrţ
pouze cizí mocí.139 Oproti tomu se ukazuje jiný status stejných nálad v druhé podobě estetiky,
nerozhodnutosti. Jejich naléhání je nyní blíţe reflexi, a tím i blíţe moţnému rozhodnutí. Ve
svém prvním projevu, jenţ vrcholí samotným ideálním okamţikem kulminace ducha, jsou tyto
nálady naléháním ducha a současně jejich působení vypovídá o nenaplněnosti štěstí, resp. je
ţádost neschopna uspávat nadále ducha, a proto nyní duch „hrozí“ prosazením se na úkor
touhy jedince po štěstí. Samotný okamţik, kdy se nálady projeví ve svém bytostném smyslu,
kdy zplna propuknou a rozvrátí bezprostřednost, je třeba chápat jako skutečný předěl: teprve
od tohoto okamţiku můţe být reflexivně odhalen stav vlastního scestí. Jestliţe se scestí
manifestuje typicky jako zoufalství, pak reflexe stavu zoufalství předpokládá právě stav
Adamova hříchu.
135
Haufniensis proto rozlišuje úzkost před hříchem (nikoli časově) – a úzkost z moţnosti nového hříchu – tedy
úzkost po hříchu.
136
Srv. „sen o osobnosti“ [Drøm om Personligheden], O 52/SKS 30n.
137
Adamovým hříchem je duch kladen, ovšem v tom smyslu, ţe právě v témže okamžiku získává cejch hříšnosti a
v témže okamžiku tak jakoby stojí před bytostnou volbou lítosti svého činu (coţ je zásadním motivem, jenţ bude
vyloţen dále, v oddíle Etika). „Analogie“ s představou o „kulminaci ducha“ je moţná jedině za podmínky, ţe
nebude tato „kulminace“ chápána jako (Adamův) první hřích. Podstatné je, ţe specifikem úzkosti v tomto
výkladu Vigilia Haufniensis je právě současnost nejvyššího bodu nálady a okamţiku volby, a jde tedy o případ,
který vynechává dialektickou obtíž pohybu vědomí mezi stavem kulminace ducha a reflexe vlastního stavu,
následované etickým/religiozním rozhodnutím. Jde o „jednodušší“ situaci, neţ jakou má pozdější člověk. – Srv.
situaci Quidama v Stádiích na cestě životem – „Kdyţ nastupuje lítost, musí být vina jasně a jistě potvrzena. Obtíţ
však vzniká, kdyţ se to právě stane dialektickým. Proto jsem jiţ říkal: kdyby měl Quidam v mém experimentu na
svědomí faktický hřích, pak by se mu daleko snáze podařilo vyjasnit svou situaci, neboť pak by se zabránilo
dialektice.“ (SCŽ 476/SKS 413) Právě těmto rozporům je v této studii věnována kapitola Paradox Adamova
hříchu.
138
Opět: jde o idealizaci či abstrakci, která je do jisté míry násilná vůči Kierkegaardově vlastní typologii.
Vyjadřuje však situaci nesouladu mezi osou netematických nálad, jejich prohlubování a stupňování jejich
naléhání (která vyjadřuje „usebírání“ ducha) a osou reflexivního vztahu k vlastnímu stavu, přičemţ tedy nejde o
žádnou přímou úměru, kdy by nárůst reflexe nutně znamenal nárůst naléhající nálady. Srv. ovšem proti tomu: NS
79/SKS 194n. (zoufalství vs. vědomí o svém já), NS 39/SKS 157 (vědomí vs. zoufalství), konečně NS 47/SKS 164
(rozlišení: stupňování vědomí o tom, co je zoufalství, stupňování vědomí o tom, ţe zoufalství je vlastním stavem).
139
Tedy: to „niterné“ se ukazuje být posud čímsi vnějším, příchází jakoby „zvenku“, srv. D II. 252/SKS 492.
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zoufalství, nikoli zoufalství, jeţ je pouhým nesouladem očekávání a výsledku, ale hlubší,
vyzrálejší, radikální zoufalství.140 Pro stav bezprostřednosti, „dětství“, je charakteristická
„dočasnost“, kvantitativní určení. Zde je neštěstí pouze „nedostatkem štěstí“, pro
„nerozhodnutost“ je však neštěstí tím „stavem“, ze kterého touţí uniknout nazpět ke
ztracenému štěstí. Druhým bodem, jenţ je limitou této podoby existence a jenţ sám jiţ náleţí
jako první krok vyšší (etické) existenci, je okamţik (pozitivního) rozhodnutí. Mezi těmito
mezemi se existence odehrává jako stav ztráty opory (bezprostředního štěstí), jako vyšší
reflektovanost, v ironii pak můţe dospět k představě nicotného předmětu ţádosti a k
negativnímu určení subjektivity. Celkově je bytostně zoufalstvím. Současně však, se ztrátou
bezprostřednosti dětství, získává méně či více tematické vědomí možnosti samé (moţnosti
ducha).141
Právě v rámci této podoby estetické existence předvádí Kierkegaard ony konkrétní způsoby
estetiky, o kterých byla výše řeč. Jestliţe ve své pseudonymní tvorbě zaujímá estetické
stanovisko, pak těmi pseudonymy, které estetické stanovisko nejčastěji zaujímají, jsou takto
nerozhodnutí jedinci. Mějme na paměti, ţe právě toto je „konkrece čtenáře“, tato konkrétní
stanoviska jsou předmětem zájmu Kierkegaardova nepřímého působení.142 Tři figury takového
stavu nerozhodnosti nyní přiblíţíme:
Figury nerozhodnuté estetiky:
a) „Estét A“ [resp. pouze „A“] z Buď/Anebo. Autor první části Buď/Anebo,143 jehoţ známe
jedině jako Estéta A, je personifikací poetické existence144 coby fantaskní moţnosti být
čímkoliv, učinit sebe sama vlastním výtvorem,145 ve svém základu však je nakonec
zoufalstvím. Je melancholickou existencí bez zakotvení, hledáním bytostného výrazu. Vůči
140

Jinak řečeno: „šťastný člověk“ naprosto nemůţe Kierkegaardově řeči rozumět – protoţe je šťastný. Srv.
3Ř43 135n./SKS 95nn.
141
Zde je primárně sledována perspektiva nárůstu, prohlubování či pokračování pohybu v rámci estetické
existence, a sice ve směru k etickému založení existence. Takto přímočarý pohyb je ovšem pouze „abstraktním
vodítkem“, je jistým interpretativním zjednodušením, musíme mít tedy na paměti, ţe Kierkegaard věnuje
pozornost i způsobům, jakými se jednotlivci odpoutávají od naléhající nálady, či se brání reflexi, tedy souhrnně
odolávají (vzdorují) pohybu rozvíjení existence. Charakteristické pro tento „vzdor“ jsou „metody“: zapomínání,
rozptýlení, uspávání. Platí však, ţe čím více rozvinutá byla existence jednotlivého člověka v rámci pole
„nerozhodnuté“ estetiky, tím větší úsilí musí vyvinout, aby „zapomněla“ či nalezla „rozptýlení“. Tento
protipohyb či návrat znamená právě: pokus o obnovenou bezprostřednost, o obnovení štěstí původní naplněnosti,
nyní však pod firmou „dospělého“ ţivota, který si prošel jistou existenční krizí, ale „úspěšně“ se z ní dostal.
142
Opět za předpokladu, ţe rozumíme Kierkegaardovu prvnímu kroku jako zaujetí stanoviska těch, kteří mají být
jeho skutečnými čtenáři. Takové blíţe určené stanovisko, a tím i blíţe určenou figuru „čtenáře“ získáváme nyní.
Nejde o „estetické stanovisko vůbec“, nýbrţ o stanovisko „nerozhodnutosti“.
143
Victor Eremita je pouze „vydavatelem“, „autory“ jsou ovšem „estét A“ a „soudce Vilém“. Navíc je v
Buď/Anebo obtíţ s autorstvím Svůdcova deníku. Srv. zde, oddíl „Rozhodnutá estetika“.
144
Srv. B/A I. 39/SKS 45.
145
Srv. McCarthy, Vincent A., The Phenomenology of Moods in Kierkegaard, s. 23.
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tomuto estétovi se vztahuje v Buď/Anebo etik Vilém a na něho směřuje své působení.146
b) Constantin Constantius z Opakování. Constantin je figura sebepoţírajícího, zdánlivě
samostatného rozumu. Je snahou o kontemplativní existenci, prohlašuje, ţe: „myšlení je mi
vším“, je iluzivním zaloţením. V posledku je jeho určením blouznění [Sværmeriet].147
c) Sokrates I.148 Sokrates, jak je vylíčen v Pojmu ironie, je bytostným ironikem, jenţ stojí na
pomezí etiky, aniţ by do ní vstoupil. Je nekonečnou absolutní negativitou, tedy je neustálým
naprostým rušením významů konečné předmětnosti. Jeho mezí je idea, on sám však zůstává v
negativní nerozlišenosti, neustále popírá jakoukoli nabízející se pozitivitu. Jeho stanoviskem je
v posledku bytostná skepse, zdrţení se úsudku.149
Oproti druhým dvěma je estét A figurou melancholické tíţe. Constantin a Sokrates, jako
figury, prezentují více sevřené stanovisko v tom smyslu, ţe negativně sebe sama potvrzují vůči
konečnosti. Jejich stav je však z hlediska „obsahu“ jejich existence, z hlediska toho, čím
bytostně jsou, pouze odvozený, je rušením konečného, nezískává tak sám vyšší zhodnocení.
Mezi těmito dvěma figurami však leţí podstatný rozdíl. Sokratova ironie, jako stanovisko, je
pro Kierkegaarda v Pojmu ironie přijatelná či ospravedlnitelná jako pohanská, jako pouze v
elementu univerzálního lidství zakotvená čistá nekonečná negativita. Proto o takové ironii
mluví jako o existenční lehkosti: je zbavena tíţe, kterou přináší křesťanství.
„Pro ironii je právě charakteristické abstraktní měřítko, s jehoţ pomocí vše nivelizuje, jímţ
ovládá kaţdou vybočující náladu, a neklade tak proti strachu ze smrti pathos enthusiasmu,
nýbrţ povaţuje za vskutku ţertovný experiment stát se zrovna tak zgruntu ničím.“ (PI 82/SKS
137)
Toto nemůţe pro Kierkegaarda platit v situaci po Kristu:
„V posledku musí ironik stále něco ‚klást„, ale to, co on ‚klade„, je nic. Je však nemoţné, aby
toto nic bral váţně, aby nedospěl buď k něčemu (pokud by to bral spekulativně váţně) nebo by
si nezoufal (pokud by to bral osobně váţně). Ani jedno však nečiní ironik, a tudíţ lze říci, ţe to
nemíní váţně. Ironie je nekonečně lehká hra s ničím, hra, jeţ se nenechá vyděsit nicotou, nýbrţ
znovu zdvihá hlavu. Pokud nebereme nic ani spekulativně ani osobně váţně, pak to zjevně
bereme na lehkou váhu a potud to nemíníme váţně.“ (PI 275 /SKS 306n.)

146

K bliţší charakteristice poměru dvou „aktérů“ Buď/Anebo, estéta A a Viléma, srv. Søltoft, Pia, „The
Significance of Intersubjectivity in the Second Part of Either/Or“, s. 217.
147
„Náboţenský pohyb provést nedokáţu, je to proti mé povaze [Natur].“ O 105/SKS 57. Srv. SCŽ 428nn./SKS
373nn.
148
Coby „Sokrates I“ je odlišena figura Sokrata z Pojmu ironie, především v kontrastu s pojetím Sokrata ve
Filosofických drobcích a Dodatku. (srv. D II. 212/SKS 456) Všimněme si, ţe Kierkegaard chápe tohoto „prvního
Sokrata“ jako figuru, jeţ stojí mimo morální hlediska a vlastně je nemorální (srv. PI 191/SKS 233).
149
Srv. McCarthy, Vincent A., The Phenomenology of Moods in Kierkegaard, s. 16.
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Estetická existence ve své bezprostřednosti, disponující jen určitou konečnou (světskou)
reflexí, je ve své stálosti (ohledně své opory – štěstí) ohroţena jedině bezprostředně. V tomto
smyslu je její dospění, kulminace duchovní povahy člověka k meznímu okamţiku, jakoby
mimo vlastní dosah. Teprve okamţik kulminace můţeme pochopit jako skutečný zlom v tom
smyslu, ţe teprve nyní estetická existence skutečně dospívá do situace, ve které je opora štěstí
ztracena. Proto se k ní můţe obracet reflexivní (nepřímé) působení.150 Pokud není ještě
ztracena bezprostřednost opory štěstí, není ten, ke komu se nepřímé působení reflexivními
prostředky obrací, dostatečně rozvinut, aby vůbec mohl reflektovat svůj stav jako právě stav
ztracenosti, zbloudilosti, zoufalství.
Naproti tomu druhá podoba estetické existence, typologizovaná ve dvou základních figurách
(Sokrates jen jako ideální figura poměřující Constantina), znamená takovou situaci, ve které je
duchovní povaha člověka „dozrálá“ a žádá si své zhodnocení, k němuţ však nedochází,
výrazem čehoţ je bezprostředně propuknutí melancholie/zoufalství/úzkosti. Jakkoli je prvotní
stav hlubším zblouděním, je, z hlediska nepřímého působení (resp. Kierkegaardova hlediska),
příliš nerozvinutý, nepřístupný reflexi. Podoba nerozhodnutosti naproti tomu vyjadřuje vyšší
stupeň zbloudilosti, sice takový, který právě reflexivně, fantazií, vyššími nástroji ducha od
okamţiku kulminace obvykle směřuje opačným směrem neţ k skutečnému zaloţení sebe sama,
vede směrem od rozhodnutí, vzdaluje se existenci.151 V tomto stavu bloudění intervenuje
Kierkegaard.152
Celkový obraz lze shrnout takto:
Kierkegaard vyznačuje určitý základní nárok, jenţ je vlastní kaţdé lidské existenci. 153 Tímto
nárokem je zaloţení sebe sama po způsobu duchovní existence. Okamţik, ve kterém má
takové zaloţení být realizováno, je ohlášen154 vyvrcholením působení nálad, tedy ducha
samého.155 Potíţí však je, ţe k zúročení vlastního duchovního základu, k zaloţení sebe sama
coby ducha, právě (obvykle) nedochází. Kierkegaard se takové („pozitivní“) moţnosti věnuje

150

Zde tedy sledujeme pod určením reflexivního působení Kierkegaardův autorský vztah ke čtenáři a moţnosti
jeho „strategie působení“.
151
Viz níţe – způsoby, jimiţ se obhajuje taková existence, jak „udrţuje“ oporu.
152
Srv. vztah Sokrata a ţáků v Pojmu ironie – Sokrates tyto ţáky „probouzí“ k dokonalé negativitě, otřese jejich
ţivot, avšak, nemaje sám vyšší stanovisko (etiku), v této situaci je opouští. PI 196n./SKS 237n. Kierkegaard
ovšem v situaci otřesu musí nabízet další krok, nové směřování.
153
Smysl takového nároku, jeho „odůvodněnost“, podmínky apod. zde nemůţeme sledovat. Srv. kapitolu
Paradox Adamova hříchu.
154
„The dialectic of moods and concern with an authentic philosophy of life converge, since the moods constitute
preparation for articulating the new life-view.“ McCarthy, Vincent A., The Phenomenology of Moods in
Kierkegaard, s. 3.
155
V tom smyslu, ţe nálady jsou způsobem „promlouvání ducha“, jeho jediným způsobem, jak z vlastní
bezprostřednosti a „němoty“ působit. Srv. dále 4Ř44 23/SKS 306n.
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téměř jen jako ideálnímu či „mytickému“ příkladu. Jeho ţivou zkušeností, jeho zájmem, jsou
naopak situace promarnění takového okamţiku. Existence, jeţ následuje po „kulminaci
ducha“, je nerozhodnutostí, je tápáním a blouděním, je scestím, ve kterém se člověk spíše
vzdaluje moţnému rozhodnutí obnovy směřování k duchovní existenci.156 Proto je právě zde, v
prostoru tohoto scestí, tohoto bloudění třeba hledat primární Kierkegaardovu snahu.
Zvolené figury nerozhodnuté podoby estetické existence, stojící v jistém smyslu o krok blíţe k
zhodnocení duchovní povahy lidství, typologicky vyzdvihují dvě základní konkretizace
estetické existence, jejichţ stanoviska Kierkegaard důkladně rozvíjí a k nimţ se důsledně
obrací. Lze je proto charakterizovat jako primární okruh Kierkegaardových čtenářů – v tom
smyslu, ţe právě vůči nim chce Kierkegaard uplatňovat svoje nepřímé působení.
První konkretizace je typově fantaskním způsobem existence romantického básníka. Jeho
existence je soustavnou touhou po novém tvaru, po získávání nového obsahu, je vidinou
nekonečných moţností (je souborem všech moţností [Indbegreb af al Mulighed]),157 které
můţe básník realizovat.158 V posledku však ztrácí ze zřetele moţnost samu, svobodné
rozhodnutí (zaloţení sebe sama v etice).
Druhou konkretizací je pak filosofické blouznění, jeţ zaměňuje reflektovanost a rozumovost za
skutečné existování. Je zdrţenlivostí a povzneseností, v posledku je však zoufalstvím,
nenaplněností, vyprázdněným postojem.
Tyto dvě konkretizace, označené za konkrétní čtenáře,159 nejsou jistě jediným okruhem, ke
kterému se Kierkegaardova snaha obrací. Jsou však primárními čtenáři. Kierkegaardovo
nepřímé působení je ve své podstatě reflexí. Jeho přístup, maieutika, má sokratovský
charakter. Výsledkem působení je: a) dovedení čtenáře k reflexi ohledně předmětu žádosti
(nicotnost konečnosti, estetického pole poţitku), b) k nicotnosti existenčního vztahu (k
jedinému důsledku reflektovaného postoje vůči sféře estetiky, jímţ je ironický vztah jako
negace, jenţ současně neznamená nic více neţ právě negativní stanovisko) a konečně ukazuje,
ţe ironické stanovisko není soběstačné, ţe je udrţitelné jedině tehdy, není-li myšleno
doopravdy (neopravdové de omnibus dubitandum est), protoţe jinak ústí skepse do situace,
kdy si skeptik zoufá. Reflexivní působení Kierkegaarda na konkrétního čtenáře je domyšlení
čtenářova stanoviska do důsledku, jeho působení využívá týchž prostředků, jimiž jeho čtenář
sebe sama ospravedlňuje. Smyslem nepřímého působení je donucení čtenáře k důslednému

156

Srv. B/A II. 219/SKS 198.
Srv. B/A II. 17/SKS 25.
158
Srv. PI 287n./SKS 317n., B/A II. 15/SKS 24.
159
Srv. takto lokalizovanou figuru „konkrétního čtenáře“ s Pattisonovou analýzou Kierkegaardova „estetického
typusu“ – Pattison, George, „A Comparative Study of the First of the Eighteen Upbuilding Discourses“, s. 79.
157
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myšlení vlastní pozice.160
Obě konkretizace (básník a „blouznivec“) současně odkazují ke kvalitativně vyššímu
smyslovému klamu. Obě konkretizace totiţ vzbuzují zdání duchovní existence, jako by totiţ
způsob existence básníka a (spekulativního) filosofa byl skutečnou existencí. Zde nachází své
místo jiné vyjádření profetického nároku Kierkegaardovy filosofie, jak je formuluje
prostřednictvím centrálního pseudonymu Johannese Climaca: „[směřování celého století vede
k tomu, ţe] se při všem tom vědění docela zapomnělo, co to znamená existovat a jaký význam
má niternost.“161 (D II. 234/SKS 220)
Jakkoli byla zpočátku perspektivou situace smyslového klamu křesťanství, ukazuje se, ţe
Kierkegaard nezaměřuje pozornost k takovému čtenáři, který je v bezprostředním stavu
takového smyslového klamu – tím, ke komu primárně mluví, koho vede k problému „stávání
se křesťanem“, nejsou děti.162 Jeho zájem se obrací proti blouznivcům, proti smyslovému
klamu Systému a Romantismu.
Další výklad se musí zaměřit na klíčové pojmy existence, niternosti, rozhodnutí. S těmito
pojmy překračujeme do etické/religiozní sféry, musíme se zaměřit znovu na problém realizace
„moţnosti samé“, bude mít nadále na zřeteli roli nálad v subjektivním ţivotě, a současně
reflexivní vztah jedince k vlastnímu stavu.

160

Zde si takové reflexivní rozvinutí odpovídá s motivem ironie v McCarthyho analýzách, především v ohledu:
„The essential function of the ironist is to raise one out of immediate existence (spoken of in later works as
„immediacy“) and to leave one in mid-air.“ McCarthy, Vincent A., The Phenomenology of Moods in
Kierkegaard, s. 15. Rozuměno ovšem z „obou stran“ – tedy: ironie jako samotná reflexivní „síla“ v jedinci, ale
současně ironie autora, toho, kdo vede svého čtenáře.
161
V Climacově textu je „existovat“ a „niternost“ vysazeno tučně. Dále srv. D I. 242/SKS 226.
162
Srv. B/A II. 7/SKS 17, D I. 289, 293/SKS 267, 270, D II. 306, 314/SKS 539, 545n., jako korektiv srv. D I.
270n./SKS 250nn.
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C. Rozhodnutá estetika
Nelze tak však učinit bez finálního uzavření pole estetické existence. Viděli jsme dvě její
základní podoby: dětství/bezprostřednost – nerozhodnutost. Jejich poměr je vztahem naplněné
opory štěstí a ztráty této opory, mají se k sobě jako ve svém důsledku pozitivní (bezprostředně)
a negativní (reflexivně) stanovisko. Negativní charakter rozvinuté estetické existence se má
stát existenční nouzí – nutností rozhodnout vlastní existenci. Takové rozhodnutí bylo dosud
chápáno primárně jako pozitivní rozhodnutí ve smyslu zhodnocení, povýšení ve směru k
etickému/religioznímu.163 V míře, v jaké náleţí podobě nerozhodnutosti vyšší reflektovanost,
kdy ve svých vyšších figurách dospívá k tematickému vědomí problému samého, kdy je si
vědoma moţnosti etické existence, je však třeba myslet i negativní rozhodnutí (tedy vůči etice
– odmítnutí).164
Takové podobě rozumí Kierkegaard jako „rozhodnuté (odhodlané) estetice“, kterou navíc
charakterizuje tak, ţe nabádat ji z etického hlediska, působit na ni, strašit ji či lomit nad ní
rukama je hloupostí,165 důvodem pro to je především: taková podoba existence totiţ sama
etický krok, etické rozhodnutí jiţ učinila, a sice negativní, a je dostatečně zpravena o tom, čím
moţnost etiky je.166
V rámci souhrnného pole rozhodnuté podoby estetiky lze sledovat uţší typologii:167
a) rozhodnutí je charakterem zatvrzelého rozumu – Constantin ze Stádií: „postava“
Constantina z Opakování se má k této nové, rozvinutější podobě jako blouznivec k
osvícenému. Jeho dosavadní reflektovanost, jeţ se obracela k moţnosti opakování, jeţ tedy
byla otevřena určité existenční moţnosti, je nově zbavena této síly, naopak je Constantin
dokonalým pánem svého rozumu, ovšem rozuměno tak, ţe je rozum způsobem jeho poroby. Je
takto zatvrzelou, rozhodnutou, démonickou, ve svém dialektickém pohybu zastavenou
podobou ironického stanoviska nerozhodnutého estéta. Jeho oporou, či lépe, způsobem, jak
obhajuje svou existenci, je povýšenost, či vzdálenost „intelektu“ od konečnosti, světskosti.
b) rozhodnutí je charakterem nenávisti – „Dámský krejčí“ ze Stádií – běs či zuřivost jako
163

Tuto dvojí moţnou volbu sleduje Estét A na figuře Elviry (Mozartův Don Giovanni), B/A I. 213/SKS 194. Dále
srv. B/A II. 177nn./SKS 163nn.
164
Srv. SCŽ 156/SKS 140.
165
Srv. D I. 290–296/SKS 268–273.
166
Této situaci rozumí McCarthy odlišně, srv.: „The Johannes depicted in Either/Or and in the Banquet is a fallen
subject: one who is deeply in sinfulness which is selfishness and consequently also self-lessness. But while he is
fallen, he is not lost. The movement of recovery is possible for him, although when we leave him as a character
he seems to have refused it.“ McCarthy, Vincent A., The Phenomenology of Moods in Kierkegaard, s. 111.
167
Tyto figury pochází především ze Stádií na cestě životem, srv. „In Vino Veritas“, především SCŽ 21–84/SKS
27–79, obzvláště pak SCŽ 75n./SKS 71n.
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způsob vyrovnávání se s konečností: popírání tu má nikoli charakter vyrovnanosti, nenechat se
zasáhnout, nýbrţ je výpadem proti konečnosti, je démonickým zoufalstvím ve vášni.
c) konečně proti těmto (typologizovaným, vybraným) způsobům, jak se můţe stát estetická
existence kvalifikovanou, rozhodnutou estetikou (ve smyslu: existencí nezaloţenou vyšší
oporou), stojí postoj svůdce – Svůdce Johannes168. Johannes je oproti předchozím figurám
způsobem přitakání konečnosti. Nedovede však realizovat bytostně dokonalý vztah k předmětu
své ţádosti (coţ je Don Juan), naopak je figurou reflektované erotiky, jeho způsob přístupu ke
konečnosti je nárokem na dokonalost v okamţiku, je přípravou estetického proţitku, jeho
svádění je v posledku rozsáhlou přípravou, „zhodnocením“ sváděné dívky k tomu, aby
odpovídala jeho touze. Sama sebou je (tato estetika) proto pouze v okamţiku poţitku, tento
okamţik je však jediným způsobem přeţívání ve zbytku času, je tím jediným, co ţene, udrţuje
existenci svůdce. Jeho způsobu existence je třeba rozumět jako démonismu: jako bytostné
rozhodnutosti, jako naprosté koncentraci k jedinému smyslu.
Všechny figury spojuje: zastavení pohybu, který byl ještě moţný u nerozhodnuté existence.
Jejich způsob existence je démonický ve smyslu: zoufalé snahy být vlastní silou sebou samým,
sice odpírat moţnost jakékoliv takové existence, která by se co do své opory musela vztahovat
k něčemu jinému neţ k „já“. Odmítá tedy způsob existence, který by znamenal vztah k nároku
ideálního etického zákona (představě dobrého lidství) či vztah k Bohu. Charakter „já“, které
takto zůstává ve vzdoru vůči moţnosti uchováno, je však čistě negativní, zakládá svůj vztah ke
konečnosti v modalitě rušení platnosti, nenávistného odmítání, či naopak vymáhajícího
přitakání (coby vzdoru nepřipouštění si marnosti takového vymáhání). Nerozhodnutost byla
primárně dočasným či prozatímním, suspendovaným169 stavem, rozhodnutost naproti tomu je
jiţ ustálenou, trvalou, v sobě vyhrocenou podobou existence.170

168

Pozn. ke vztahu estéta A a Johannese: jakkoli lze rozumět argumentům, ţe Johannes je inkognitem estéta A,
jenţ pouze nechce přiznat, ţe Svůdcův deník je jeho vlastním deníkem, zde bude přesto sledován jiný výklad:
Estét A klidně můţe být autorem (básníkem) Svůdcova deníku (srv. B/A I. 9/SKS 16). Svůdce je však, nehledě na
autorství „deníku“, poetickou projekcí, je melancholickou možností (jakéhokoliv) estéta, aniţ by estét sám musel
tuto moţnost („ţitě“) realizovat. Johannese proto budeme chápat jako samostatnou figuru, nikoli jen jako
pseudonym pseudonymu A, ostatně takto samostatně vystupuje ve Stádiích, viz Hirsch, Emmanuel, KierkegaardStudien, II, s. 5. Srv. opačnou představu McCarthyho – McCarthy, Vincent, „The Case of Aesthete A in
Either/Or“, ss. 61n. A dále týţ, The Phenomenology of Moods in Kierkegaard, s. 106. McCarthy ostatně povaţuje
Svůdce Johannese za „ještě“ ironika, přičemţ v našem výkladu je Svůdce, navzdory své ironii, jiţ kvalitativně
odlišen od onoho ironického stanoviska coby nejzazšího rozvinutí nerozhodnuté estetiky (tedy můţe být
„ironický“, postrádá však základní kvalitu pravé ironie, je „kvalifikovaným vzdorem“). Srv. týţ, „The Ethics of
Irony in Kierkegaard“, s. 63.
169
Pojem „suspenze“ se bude opakovat častěji, pro Kierkegaarda nese určení „in suspenso“ především význam
„(dočasné) zbavenosti platnosti“, ovšem současně je stavem „vznášení se“, totiţ stavem specifické vyvázanosti,
nezaloţenosti.
170
Srv. B/A II. 235/SKS 212, O 54n./SKS 31.
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IV. Etika
1. Zkušenost
Tématem bude nyní etický ţivotní postoj. V něm má být zhodnocena a naplněna zkušenost, jiţ
učinil prostřednictvím reflexe vlastního stavu jedinec nalézající se v situaci bytostného scestí
(scestí z hlediska perspektivy: být [stávat se] křesťanem).171 Etický postoj se má stát
prostředkem záchrany ze stavu, v němţ se jedinec nachází – přesto je hned na začátku třeba
zdůraznit, ţe etický postoj není samostatným řešením, ba dokonce můţe být sám o sobě
obdobným nebezpečím, jakým byl stav nereflektované bezprostřednosti či zoufalé
nerozhodnutosti.
V rámci tohoto výkladu, jenţ neustále obrací pozornost ke vztahu autora – Kierkegaarda a jeho
(konkrétního) čtenáře, je třeba poloţit si otázku: v jakém smyslu je z hlediska celku
smysluplný Kierkegaardův postup, jenţ po reflexivní destrukci estetického ţivotního postoje
nyní nabízí jako další krok právě etickou pozici?172 A přesně takový je Kierkegaardův nárok.
Abychom tedy mohli jeho postup zhodnotit, je třeba rozumět etickému postoji jako
specifickému obohacení, jako zkušenosti, jiţ musí jedinec učinit173 a jeţ je teprve kvalifikací
pro další rozvinutí vlastní existence.174
Daná charakteristika nevyhnutelně evokuje představu zkušenosti, jiţ činí odcizený duch na
cestě k plnému procitnutí v absolutním poznání sebe sama v Hegelově175 Fenomenologii
ducha. Zkušenost je právě tím, co duchu umoţňuje získat vyšší stanovisko, a sice jeţ
poskytuje nové vědění o tom, čím je duch pro sebe.176 Tyto zkušenosti však jsou opravdovými

171

Nelze však opomenout, ţe taková perspektiva je v zásadě zuţující, neboť skutečnou perspektivou, jeţ je pouze
explicitněji vyjádřena nárokem „být [stávat se] křesťanem“, je otázka: „být (skutečně) člověkem“, problém lidství
je právě (pro Kierkegaarda) problémem scestného sebezaložení, zbloudilosti člověka od své vlastní skutečné
povahy.
172
Taková otázka tedy rekuruje do dalších dvou: pokud je cílem křesťanství, není pak moţné takříkajíc rovnou
revalidovat svůj ţivot a stát se (uno tenore) křesťanem? Proto: jak přispívá etická pozice k celkové cestě ve směru
ke křesťanství?
173
Srv. D II. 93/SKS 353, SCŽ 507/SKS 439.
174
Climacus takto určuje samotný smysl vztahu jedince a křesťanství. Křesťanství je určitým „darem/dobrem“,
jehoţ moţnost přijetí však není jen tak beze všeho dána, nýbrţ: „Toto rozvinutí či přetvoření subjektivity, tato její
nekonečná koncentrace v sobě samé před představou nejvyššího dobra nekonečnosti, věčné blaţenosti, je
rozvinutou moţností oné první moţnosti subjektivity.“ (D I. 119/SKS 122) K charakteru „nutné zkušenosti“ srv.
Hopland, Karstein, „The Category of Stages in Søren Kierkegaard“, s. 15.
175
Vztahu Kierkegaarda a Hegela, resp. hegelovské inspiraci pro Kierkegaardovu filosofii, se nebudeme blíţe
věnovat. Tato vazba byla sledována především ve dvou základních studiích – Thulstrup, Niels, Kierkegaards
Verhältnis zu Hegel und zum spekulativen Idealismus. Historisch-analytische Untersuchung, & týţ, Kierkegaards
Verhältnis zu Hegel. Forschungsgeschichte, a Stewart, Jon, Kierkegaard’s relations to Hegel Reconsidered. Dále
na kratším prostoru týţ, „Kierkegaard‟s Phenomenology of Despair in The Sickness Unto Death“.
176
Zde klademe důraz a omezujeme se pouze na proměně charakteru poznání pro sebe (für sich).
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akty ve skutečnosti, jsou realizovanými výdobytky, novými hledisky získanými za cenu
ohroţení, blízkosti smrti, utrpení či konfliktu. Nejsou pouhými reflexivními akty, ale jak je
tomu v případě uznání [Anerkennung], jsou opravdovou zkušeností – nikoli jakýmsi vlastním
„sebeuznáním“, sebechválou, ale jsou bytostně dány jedině tím, ţe jeden druhého reálně uzná.
Kierkegaardovo myšlení o lidské existenci, o povaze lidství, přichází s představou směřování k
náležitému tvaru (k náleţité podobě lidství), přičemţ takové směřování (dospívání k tomuto
tvaru) můţe být realizováno jedině na základě specifických zkušeností, kdy zkušenosti je třeba
rozumět jako jednajícímu a reflektujícímu úsilí jedince o udrţení svého existenčního
stanoviska, či se naopak stává zkušeností úsilí o nalezení a získání stanoviska nového.177
Avšak, a tyto odlišnosti je třeba zdůraznit, Kierkegaard pod takovým rozvíjením či
prohlubováním existence rozumí jedině úsilí jednotlivého ţivota, omezuje je na konkrétní
lidský ţivot. Naproti tomu je Hegelův duch neosobním základem, jednotlivci jsou pak těmi,
kdo na dané pozici vývoje ducha mají moţnost (podmínky) dosáhnout této zkušenosti a jsou, z
perspektivy historického a závazného vývoje ducha, sami nahodilí (Napoleon apod.).
Specifická figura filosofa, jenţ ve své osobě poskytuje duchu samému pohled na něj, jenţ
porozumí procesualitě vývoje ducha, přisoudí niţším stanoviskům charakter zkušeností, jeţ
nutně činí duch na cestě k sobě samému – i on je pouze náhodným nástrojem širšího
procesu.178 Nikoli tak tedy u Kierkegaarda – on neuvaţuje v kategoriích historického vývoje
lidstva,179 ale v kategoriích osobní historie jednotlivce.
Druhá specifická odlišnost se týká samotného způsobu, jak jsou takové zkušenosti získávány.
Pro Hegela je zkušenost výrazem dohotovení předchozí pozice, tedy k ní dochází z nutnosti –
na dané pozici, jeţ má veškeré podmínky k dispozici – se musí najít někdo, kdo ve své osobě
tuto zkušenost učiní, a současně tak přispěje k historickému vývoji povahy ducha jako
takového. Historický vývoj, tedy rozvoj ducha, je nutný, je zákonitý, je explicitněji: logický.
Skutečnost historického vývoje, reálně dějiny, jsou samy pouze ztělesněním této logické
závaznosti. Bytí odpovídá myšlení.180
Právě takto formulovaná základní Hegelova představa je však naprosto nepřijatelná pro
Kierkegaarda.181 Jednotlivá stanoviska či jednotlivé existenční podoby nejsou nikterak nutně
177

Zde tedy v typologii podoba/opora, kdy zkušenost je právě moţná jedině ve dvou charakteristických
modalitách: jako zkušenost s ohroženou oporou (snaha o její uchování) a zkušenost s hledáním nové opory
(situace zoufalé ztráty opory).
178
Taková je klasická Kojèvova interpretace. Srv. Kojève, Alexandre, Hegel. Eine Vergegenwärtigung seines
Denkens, především ss. 51–57.
179
Byť i zde lze uvaţovat o výjimkách – především v případě motivu objektivní úzkosti, dějinných „manifestací“
úzkosti v Pojmu úzkosti či ve výkladu Filosofických drobků.
180
Srv. PÚ 8/SKS 319.
181
Další ohledy Kierkegaardovy kritiky Hegela zde nebudeme rozebírat – jde nám pouze o proces rozvíjení
jedince.
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otevřeny nevyhnutelnosti dalšího postupu ve směru k vyššímu existenčnímu tvaru. Jakkoli i
figura Dona Juana jako démonické smyslovosti má ve svém nejhlubším základě uchovanou
bytostnou moţnost rozlomení své ustálené a ustrnulé existence – nedochází k tomu. Faktory,
které ve zcela nepredikovatelné a nedohlédnutelné interakci nakonec vedou k nabytí
„nerozhodnuté estetické existence“, náleţí vnějšku (neštěstí), jako i niternému působení nálad
(melancholie, úzkost, zoufalství). U vyšších existenčních tvarů však pochopitelně
nejpodstatnější roli hraje reflexivní vztah jedince k vlastní situaci a současně i vůle, chtění či
nechtění rozhodnout vlastní existenci.
Zkušenost, jiţ primárně činí (s pomocí a přispěním reflexivního působení Kierkegaarda)
jedinec se svým stavem v nerozhodnuté estetice, je: tato existence nemá pevné zaloţení, je
„okamţitá“, „vznáší se“ v neukotvenosti. Taková zkušenost byla tedy současně podmínkou
dalšího kroku182 –vstupu do sféry etického existenčního postoje.
Abychom však uzavřeli paralelu s Hegelovou představou zkušenosti: ţádné ze stanovisek, na
nichţ se jedinec u Kierkegaarda nachází, mu neposkytuje nutnou podmínku dalšího kroku, byť
jsou taková stanoviska nutnou podmínkou možnosti takového kroku. A tedy: stávání se
křesťanem je třeba chápat jako konečný telos, jenţ však nelze realizovat, jak říká Kierkegaard,
uno tenore, jedním dechem, naráz, jedním mohutným skokem teď a tady najednou: stát se
křesťanem.
Naznačili jsme, ţe specifickou zkušeností, jeţ byla „rezultátem“ Kierkegaardova působení na
nerozhodnutého estéta, je zbloudilost/nezaloţenost. Takový jedinec má být přiveden před
reflexi vlastního scestí. Aby byla zbloudilost (scestí) opravdovou zkušeností, je třeba jí
rozumět důsledněji. Zkušenost není prostým reflexivním aktem,183 reflexe je pouze
zjednávajícím nástrojem, tedy rozlišující mohutností, jeţ staví před sebe naráz to, co bylo
odlišné (kláde to reflexivně rozlišené naráz, synteticky), či naopak to, jeţ bylo v shluku
nerozlišené, proniká a rozlišuje. Výsledkem reflexivního kroku je: postavit představy k sobě.
Jaké představy? Prohlásit o někom, ţe se nalézá ve stavu zbloudilosti, je zcela scestné,
dokonce aţ k smíchu, pokud totiţ neplatí tři podmínky: ten, o kom je řeč, musí mít představu o
takové zbloudilosti vůbec, současně představu o sobě, a tyto dvě představy musí klást k sobě
naráz, aby zkušeností, jiţ učiní, bylo: nalézám se na scestí.
Kierkegaard takovou zkušenost charakterizuje jako „nechat vylekat“, vyděsit čtenáře.184
182

A současně znamenala jako zkušenost: vztahovat se k vlastní opoře v dynamismu: reflektovat na její povahu
(ohroţenost/neudrţitelnost) – a současně ji nechtít opustit (vzdát se jí) – a současně být nakročen ve směru k vyšší
opoře.
183
Srv. 4Ř43 71n./SKS 171n.
184
Smyslem Vzdělavatelné řeči je pro něho, ţe „…řeč má pokud moţno vést k vyděšení [tale til Forfærdelse]“.
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Vylekání je pak důvodem, proč má situace zkušenosti zbloudilosti být podnětem k jednání, má
tedy vyburcovat k dalšímu kroku (ač ho nemůţe vynutit či vnutit).
Představme si: na dovolené k snídani vypijete sklenici mléka, kdyţ tu k vám přijde číšník a
diskrétně vám oznámí, ţe v mléku byl jed. Lze v takové situaci mluvit o zkušenosti? A o jaké?
Především nad tím nelze mávnout rukou. Buď mu to neuvěříte, a pak riskujete moţné
následky, nebo uvěříte, a pak musíte jednat v souladu s tím.185
V obou případech však alespoň v prvním okamţiku můţeme předpokládat tentýţ úlek, o němţ
byla řeč – a který znamená sám o sobě vágní starost o vlastní ţivot. Rozdíl obou zkušeností je
však zcela podstatný. První z nich sice také pocítí úlek, avšak v dalším okamţiku ho jakoby
vytlačí, překoná.186 V druhém případě však dosáhne jistého vrcholu, jenţ je vyjádřen tím, ţe
postiţenému nezbývá neţ jednat.
Analogická je představa o zkušenosti, jiţ má učinit čtenář se sebou samým: musí dosáhnout
pomyslného vrcholku „úleku“, vrcholku starosti o sebe a současně má tento svůj stav
revalidovat náleţitým jednáním – tedy úsilím zachránit se.
K této prozatím velice prosté představě o klíčovém okamţiku rozhodnutí (jako konci
estetického ţivotního postoje) se vrátíme později. V dalším postupu však bude třeba důrazněji
charakterizovat, jak vlastně rozumí Kierkegaard etice, jaká je vnitřní pluralita celku etické
sféry,187 a konečně: jaký je konkrétní Kierkegaardův nárok na čtenáře (tedy v protikladu k
široce pojatému nároku etického stanoviska). Začneme obecným určením etiky.

(4Ř44 40/SKS 321) Moment „vyděšení“ srv. na ss. 29n. v Søltoft, Pia, „To Let Oneself be Upbuilt“.
185
Jistě lze uvaţovat i další, poněkud „extrémní“ moţnosti, které však vynecháváme.
186
„When a person in one of the lower spheres of existence begins to become conscious of his despair, his first
response is not to face up to his despair, but to cover it up. This covering up of the despair of the sphere is
essential to remaining in the sphere.“ Dreyfus, Hubert L. (with Jane Rubin), Being-in-the-World, s. 294.
187
Výklad bude analogický pojetí estetické existence, jiţ jsme představili jako širší pole, v rámci kterého lze
vytyčit určitou „topologii“ podob, a proto i nyní, v stanovisku, stádiu etiky, budeme zkoumat tuto pluralitu. K
základnímu výměru etického stanoviska, ovšem s tím, ţe zde právě ona pluralita bytostně chybí, srv. Enia, Cezar,
„Glaube, Opfer und Wiederholung“, ss. 504n.
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2. První pojem etického postoje
Kierkegaard nemluví o etikách, etických systémech, ani neprezentuje cosi jako „konečnou
etiku“, v tom smyslu, v jakém o obdobnou etiku usiluje klasická novověká filosofie. Pro
Kierkegaarda je (prostě) jedna etika188, a sice nikoli jako „jeho“ etika, nýbrţ jako jeden jediný
etický nárok, jenţ je kaţdému člověku naprosto srozumitelný189 a jenţ nevyţaduje ţádnou
kodifikaci v systému,190 ani nevyţaduje výuku a výklad.191 Jak vypadá taková obecná etika?
Jejím základem je kategorie ideality.192 Idealita sama je pro Kierkegaarda přísně vzato
podmínkou jakéhokoliv rozvinutého existenčního typu (a tedy: idealita je horizontem jak
„kvalifikované“ estetiky, poměřující své úsilí a zisk právě ideálním poţitkem, tak je
horizontem etického jednání).193 Idealita v nejširším smyslu pak znamená referenční poměr

188

Dozajista se jedná o značně problematické tvrzení. V dalším textu se však pokusíme svůj argument doloţit. Je
třeba odlišovat mezi „etikami“ v tom smyslu, v jakém lze hovořit o zvláštních nárocích vznesených jednotlivými
pseudonymy – typově především Vilémem v Buď/Anebo a mezi oním „jediným etickým nárokem“, tj. ideální
podobou jediné etiky. Potud se v této interpretaci vymezujeme např. proti Malantschukovu výkladu tří momentů
etiky, jeţ je vázána na „Vilémovu“ etiku – srv. Malantschuk, Gregor, Kierkegaard’s Concept of Existence, ss.
37nn. aj. Pojetí jednoty etiky se musí vyrovnávat s mnoha námitkami – např. podle Arne Grøna neexistuje ţádný
jednotný pojem etiky, který by u Kierkegaarda přetrval napříč celým dílem – Grøn, Arne, „Kierkegaard‟s „zweite‟
Ethik“, ss. 358n. Grønův článek je podstatným regulativem pojetí etiky, které prezentujeme v této studii. Tentýţ
autor ovšem říká: „Bereits der Sachverhalt, dass Kierkegaard durchgehend von dem Ethischen spricht, verlangt
Beachtung.“ Grøn, Arne, Angst bei Søren Kierkegaard, s. 155. Srv. tamt. 155–159. Ovšem: ačkoli nechceme
identifikovat pojmový pár „stoické etiky“ a „etiky lítosti“, a dvojici „první“ (jeţ má za předpoklad metafyziku) a
„druhé etiky“ (jeţ má předpoklad dogmatiky) v Pojmu úzkosti, přeci je zajímavé sledovat jejich strukturní vazby.
Srv. současně Grønův výklad těchto dvou etik v Grøn, Arne, „Kierkegaard‟s „zweite‟ Ethik“, ss. 359nn. Dále srv.
námitky v Lübcke, Poul, „An Analytical Interpretation of Kierkegaard as Moral Philosopher“, s. 93, aj. MacIntyre
si všímá zajímavého rysu této jedné etiky – sice jejího neproblematického charakteru, jenţ je skutečně udivující –
jako by etické jednání, jakmile je rozhodnuto, nebylo problémem, bylo „jasné“. Srv. MacIntyre, Alasdair, Ztráta
ctnosti, ss. 58n.
189
Takto rozumíme Climacovu prohlášení: „… neboť ve svém důsledku je etika vţdy nesmírně snadno
pochopitelná, aby snad nebyl ztrácen čas chápáním, nýbrţ bylo moţno se do ní ihned pustit.“ (D II. 96/SKS 356)
Pokud ovšem není právě „překomplikovaná“, nýbrţ se bere taková, jaká ve svém nároku je – srv. D I. 150n./SKS
148n.
190
K pojmu Kierkegaardovy etiky ve vztahu k „filosofické etice“ coby „výtvoru“ filosofa, srv. Heller, Agnes,
„The Papers of B as the Modern Answer to both Aristotle and Kant“.
191
Srv. D I. 131n./SKS 132n.
192
„Čím je tedy skutečnost? Je idealitou. Ale esteticky a intelektuelně je idealita moţností (zpětné převedení
skutečnosti k moţnosti – ab esse ad posse). Eticky je idealita skutečností v individuu samém. Skutečnost je
niterností, nekonečně zainteresovanou na existenci, jíţ je etické invididuum samo pro sebe.“ (D II. 27/SKS 296)
Srv. SCŽ 110–124/SKS 101–112.
193
Idealita je zdrojem vyšší duchovní pozice především v tom smyslu, v jakém znamená konec bezprostřední
existence. Kořenem tohoto zlomu je konfrontace skutečnosti s idealitou danou „slovem“, tedy samostatnou pozicí
ideálního významu. Taková je argumentace v Johannes Climacus/De omnibus dubitandum est, dále srv. Hügli,
Anton, „Pseudonymity, Sincerity and Self-Deception“, s. 59 [„The naive consciousness experiences a world in
which word and reality converge.“]. V obdobném duchu sleduje souvislost jazyka (ideality) a skutečnosti George
Pattison. Všímá si této vazby jak z hlediska procitání ducha v úzkosti v Pojmu úzkosti, tak z hlediska spisku
Johannes Climacus/De omnibus dubitandum est. Viz Pattison, George, „The Most Dangerous Gifts or „What did
Language Say to Adam‟“. ss. 222–229. Dále srv. Marek, Jakub, „Svět jako klíč k existenci“, především ss. 154–
170. Tomuto rozporu, tomuto otřesu a nárazu ideality a konečnosti je však třeba rozumět jako klíčovému motivu
pro Kierkegaardovu základní perspektivu. K tomu srv. dále McCarthy, Vincent A., The Phenomenology of Moods
in Kierkegaard, s. 85.
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mezi konečným/jednotlivým a nekonečným/dokonalým jednáním. Základ etického postoje v
idealitě znamená: etika je neustálým poměřováním vlastního jednání ideálem (dokonalého
jednání).
Idealita je tedy základem etického nároku vůbec:
a) Etika nárokuje jedince k nenahodilému, závaznému jednání, jeţ odpovídá ideálu.194
Podřizuje si takto jeho jednání a jedinec sám je podřízen idealitě jako tomu, jeţ jeho jednání
určuje. Konečně: jedinec bytostně závisí na takovém jednání, jeho ţivot je úsilím o realizaci
ideality a trvá a troskotá na ní.195
b) Ideální nárok se prezentuje jako obecno.196 Tímto obecnem je třeba rozumět přesah
jednotlivého jednání, je naopak takovým jednáním, jeţ můţe být obecně nárokem, nikoli
partikulárním výsledkem, ţádostí, nutkáním apod. Toto obecno je ve své podstatě dobrem,
tedy: ideální jednání je obecné jednání a je dobré jednání.197 Dobro znamená jednat v souladu s
ideálem (agathon). Dobro – obecno – idealita je takto výrazem dokonalosti.
c) Ideální nárok je kladen na sebe sama.198 Právě rozměr „sebe sama“ je v etice specificky
zdůrazněn. V etickém (dokonalém/obecném/dobrém) jednání se děje prosazení sebe sama v
dokonalosti. Etické jednání je přesazením sebe sama z nahodilosti nezaloţenosti do prostoru
dokonalého odpovídání vlastnímu (věčnému) ideálnímu určení.199 Totiţ: jednat eticky
znamená jednat v souladu s ideálem dobrého jednání, jenţ je současně ideálem realizace sebe
sama jako jednajícího člověka.200 Tedy: jednat eticky znamená potvrzovat své ideální určení
„dobrý člověk“.201
d) Konečně je právě idea ve všech svých moţných projevech garantem202 tohoto dobrého
jednání, a tedy i moţnosti „být dobrým člověkem“. Idea je nejobecnějším výrazem takové
garance – ať uţ je ideou idea rozumovosti, či idea Boha.203 V rámci etické sféry je veškerý
194

Srv. B/A II. 270, 324/SKS 241n., 287.
Srv. D I. 125/SKS 127.
196
Srv. B/A II. 272n./SKS 243n.
197
K pojmu dobra a povinnosti – srv. Knappe, Ulrich, „Das Gute: Eine philosophische Rekonstruktion“, ss. 57n.
198
Srv. B/A II. 188, 227nn./SKS 172n., 205nn.
199
Zde je kořen další dialektiky existence. Srv. „For a closer understanding of the relation between necessity and
freedom, it must be added that, according to Kierkegaard‟s conception, one must see everything in existence
under two points of view: essence [Væsen] and being [Væren]. Essence corresponds to necessity, whereas the
category of being is related to freedom. The more being is accentuated, the more freedom will affirm itself; but
both components are present at all times. Essence expresses what the being is, being expresses that it is, or how it
is. The former expresses the concept of things, the latter the relation of things to actuality.“ Malantschuk, Gregor,
Kierkegaard’s Concept of Existence, s. 29.
200
Srv. D II. 38/SKS 316n.
201
Srv. B/A II. 242n., 273, 276/SKS 217nn., 243n., 247.
202
K problému „garance“ v etice srv. Marino, Gordon D., „The Place of Reason in Kierkegaard‟s Ethics“, s. 50.
203
Srv. SCŽ 243, 441, 489/SKS 215n., 384, 424. „For Climacus it is obvious that the individual‟s existential
pathos and the existential striving that goes along with it can only result from the transforming relation of the idea
to his or her existence. Precisely the idea of God provides existence with this striving character.“ Verstrynge,
Karl, „The Perfection of the Kierkegaardian Self in Regulative Perspective“, s. 487. K tématu Boha coby
195
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pojem Boha právě a jedině touto ideou, tím, jeţ je garantem závazného dobrého jednání, jeţ je
tím, co nárokuje na jedinci takové jednání a jeţ současně umoţňuje, aby takovým jednáním
jedinec realizoval své vlastní určení být dobrým člověkem.204
Poněkud konkrétněji lze přiblíţit tento obecný pojem etiky dalšími určeními:
Obrat k etice je krokem, jímţ se jedinec koncentruje sám v sobě, ve svém jednání, v zájmu na
vlastním tvaru – takový krok znamená vystoupení z „roztříštěnosti“ estetického ţivota,205 je
hledáním jednotícího vodítka a odmítnutím nabízejících se a podmaňujících pohnutek vášní a
ţádostí. Koncentrace v sobě je svým způsobem vystoupením ze světa, vytvořením důsledné
linie obrany, fronty, mezi sebou a světem. Etika vzdoruje nárokům světa, a to právě proto, ţe
nachází nové zaloţení bytostného jednání nikoli ve světském jednání, ale v niterném činu.206
Jednání nově neznamená vystupovat ze sebe do světa za účelem určitého výsledku, ale
znamená potvrzovat navzdory nahodilosti podmínek ideální charakter svého chtění.207 Idealita
chtěného, zamýšleného, je bytostným obsahem jednání a vzdoruje výsledku či podmínkám, za
kterých takové jednání můţe vést k svému opaku. To, co přetrvává, je právě ideální hodnota,
ideální podoba tohoto jednání coby aktu sebepotvrzování ideálního nároku „dobrého člověka“.
Idealita jednání proto jakoby podrţuje tvar samotné existence, sice prostřednictvím paměti
[Erindring]208 – tedy: v etické „paměti“ je podrţován ideální nárok jednání jako to, jeţ
přetrvává, jeţ jedině je přičítáno jedinci.209 V této paměti je uchována koncentrovaná
regulativní ideje a k ideji coby k regulativnímu konceptu v Kantově smyslu viz celý článek Pattison, George,
„Before God as a regulative concept“. Pattison poukazuje k základnímu rozporu takového pojetí Boha, jenţ
ostatně bude jednou z os výkladu této studie: jestliţe je idea Boha v zásadě výsledkem nekonečné reflexe
(imanence), a tedy není ničím heterogenním – jak můţe jedinec sebe sama vztahovat k Bohu (transcendence)?
Srv. Pattison, George, Kierkegaard’s Upbuilding Discourses, s. 102. Kierkegaardovým tématem tedy nutně musí
být problematická a rozporná povaha moţnosti prohlubování (niterného) vztahu k Bohu jako k jinému.
204
Srv. základní charaktery Kierkegaardovy etiky (tj. oné „jediné“ etiky) Knappe, Ulrich, „Kant‟s and
Kierkegaard‟s Conception of Ethics“, především oddíl „2. Kierkegaard‟s Kantian Conception of Ethics“, ss. 194–
202.
205
„Opravdu neobyčejným člověkem je ten opravdu obyčejný člověk. Čím více obecně lidského svede člověk ve
svém ţivotě realizovat, tím neobyčejnějším člověkem je.“ B/A II. 350/SKS 309n.
206
Srv. D II. 42/SKS 310, B/A II. 185n./SKS 170n., 3Ř43 107n./SKS 69n. „The most important events do not occur
in the external world but in subjectivity, which finds the laws for its ethical action within itself.“ Malantschuk,
Gregor, Kierkegaard’s Thought, s. 289.
207
Jiţ některá dřívější určení silně upomínala na podobu kantovské etiky. Aniţ by to bylo zájmem této studie, je
přesto nutné na výrazně kantovské motivy této „jediné etiky“ upozornit. V MacIntyreově Ztrátě ctnosti se slavně
objevuje právě spojení Kanta a Kierkegaarda na půdě etiky. Viz MacIntyre, Alasdair, Ztráta ctnosti, s. 59. Stejný
náhled sdílí Pattison, viz Pattison, George, Kierkegaard’s Upbuilding Discourses, s. 17. Proti jejich výkladu se
naopak velice kriticky staví např. Anthony Rudd – srv. Rudd, Anthony, Kierkegaard and the Limits of the
Ethical, ss. 71n. Srv. s předkládanými hlavními ohledy Kierkegaardovy etiky zaloţení subjektu u Kanta v § 17.
„Subjekt jako princip sebe sama“, Zika, Richard, Principialita subjektu v souvislosti dějin, ss. 85–90.
208
Srv. SCŽ 9–15/SKS 17–22. Dále srv. Malantschuk, Gregor, Kierkegaard’s Concept of Existence, Milwaukee:
Marquette University Press, 2003, s. 21.
209
Vzniká tak určitá představa o „centralizované“, „koncentrované“ existenci, jeţ má své jednotící hledisko.
Interpretativně se dá chápat jako model „narativní jednoty“ – tedy způsob, jímţ je podrţována „jednota lidského
ţivota“ coby nástroj rozumění Kierkegaardovu pojetí lidské existence. Viz Lippitt, John, „Telling Tales“.
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kontinuita jedince210 – naproti estetickým „záţitkům a událostem“ je kontinuita sebe sama
pamětí jednajícího potvrzování určení „dobrého člověka“.
Etika oproti stanovisku estetiky vystupuje jako pozice „sebe sama“. Tím, co se v etickém
jednání ohlašuje, je nárok svobodného jednání, jeţ zavazuje pouze samo sebou, nikoli
(heteronomně) jinými pohnutkami. Vyzdvihuje jednotlivého člověka, v jeho etické existenci, v
samostatnosti, tedy v nezávislosti a potvrzenosti sebe sama.211
Takto kategoriálně naskicovaná podoba etiky v obecnosti jiţ v sobě nese (alespoň) jeden
zásadní rozpor. Jakkoli je etické stanovisko stanoviskem samostatnosti a sebepotvrzení, je
současně, jak brzy uvidíme, nevyhnutelně i stanoviskem odcizenosti.
Prozatím jsme se záměrně vyhýbali určení opory etického postoje. Opora je však tím, co
rozhoduje moţnost trvání, a tedy udrţení se jednotlivého stanoviska (podoby existence). Na
rovině estetické sféry jsme jako oporu charakterizovali štěstí. První podoba toto štěstí
bezprostředně má (sice: pokud ho nemá, pak jde o cosi nahodilého), druhá podoba tuto oporu
ztratila, avšak vyhýbá se konfrontaci s vlastním stavem, se svým scestím – zůstává
nerozhodnutá, nezaloţená, jejím výrazem je zoufalství. Třetí, rozhodnutá podoba, se ujímá
opět štěstí, ovšem vzdorovitě, vymáhá štěstí, aniţ by k němu mohla získat bezprostřední vztah,
jakým bylo nostalgicky ztracené dětství.
Nyní je oporou etického postoje naplněnost. Vzpomeňme, ţe základem etického stanoviska je
pro Kierkegaarda idealita. Veškeré ideální, etické jednání je identifikací s vlastním
(dobrým/dokonalým/v posledku „věčným“) určením. To, co opírá etické jednání, není
abstraktní nárok, abstraktní vynucování či abstraktní touha po dobru, ale je jí existenční
založení vlastního určení, tedy situace, kdy oproti rozptýlenému a nezaloţenému stavu estetiky
dospívá jedinec k naplněnému určení „být dobrým člověkem“. Etické stanovisko je krokem
pozitivity ve smyslu identifikace sebe sama s ideou dobrého člověka. Z hlediska existenční
opory jde tedy právě o to, ţe etickým jednáním udrţuje jedinec naplněnost vlastní existence,
sice tak, ţe zůstává chráněn (= opora) proti nahodilosti štěstí/neštěstí, a bude chráněn, pokud
bude naplňovat nárok ideality.212
210

Srv. D II. 13n./SKS 284n.
Ve smyslu, v jakém se u Kierkegaarda svoboda ukazuje být rozkrýváním moţnosti sebeurčování, „být sám
sebou“. Srv. Dreyfus, Hubert L. (with Jane Rubin), Being-in-the-World, s. 284.
212
Tuto identifikaci s vlastním věčným určením a její existenciální charakter lze snad lépe pochopit na blíţe
určeném křesťanském pojetí člověka coby obrazu boţího (imago dei) – být (existovat) v etickém smyslu znamená
chopit se Bohem daného věčného určení, naplňovat toto určení a – blíţit se k Bohu, mít účast na spáse.
Kierkegaard takovou figuru spojuje s láskou: koho člověk z plného srdce miluje, tomu se připodobňuje.
(2Ř44 133/SKS 218) Dále srv. 4Ř44 108/SKS 380.
211
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Naplněnost je důrazně vzato právě oporou etického stanoviska proto, ţe umoţňuje trvání
samostatné (izolované/nezávislé) a indiferentní (tedy nezasaţené/chráněné) existence.
Současně však takovému etickému stanovisku stojí v základě nepochybnost vlastní opory,213
jeţ je výrazem nereflektovanosti způsobu, jakým je toto samotné určení (idealita) kladeno.
Nepochybností či nereflektovaností se rozumí bezprostřední přijetí ideality jako garance
rehabilitace vlastní existence, tato idealita („být dobrým člověkem“ alias „naplňovat věčné
určení“) je sama o sobě chápána jako nepochybné „dobro“. Jestliţe učiní jedinec takový krok,
zaloţí sebe sama eticky, pak tak činí se současným potvrzením platnosti ideality coby
odůvodňujícího základu etického postoje. Johannes Climacus snad právě proto charakterizuje
etický postoj jako vítězství a boj.214 K tomuto určení připojíme navíc: vítězství, boj a síla.
Etické stanovisko je prosazením (vlastní mocí) určení, je vítězným pokořením pochybnosti a
zoufalství estetické nerozhodnutosti.
Dosud charakterizovanou etiku můţeme jiţ na tomto místě určit jako první podobu etiky,
nikoli jako celé pole moţného etického postoje. Soudce Vilém nám poskytuje konkrétní
„vzhled“ takové podoby etiky na dvou specifických figurách:
Především je jí „ctnostná existence“ (B/A II. 255nn./SKS 229n.): „První podobou, jeţ se ve
volbě [etického stanoviska, J. M.] nabízí, je naprostá izolace. Jakmile se totiţ sám zvolím,
vyloučím se ze vztahu k veškerému světu, aţ takovým vyčleněním nakonec dospěji
k abstraktní identitě. Jelikoţ si tento jednotlivý člověk zvolil svobodu, je právě to jeho
jednáním. Jeho jednání však nemá ţádný vztah k okolnímu světu; tento jedinec jej totiţ
naprosto popírá [tilintetgjort] a je [jedinec, J. M.] pouze sám pro sebe. Ţivotní názor, jenţ se tu
vyjevuje, je však stále etickým názorem. V Řecku býval vyjádřen snahou jednotlivých osob
přetvořit sebe sama ve vzor ctnosti.“ (B/A II. 256/SKS 229) Těţištěm je niterné jednání. Jde
však primárně o abstraktní volbu, proto i dokonalost, o niţ takovému člověku běţí, zůstává
abstraktní.215

213

Tato nepochybnost znamená konkrétněji: mít jistotu o smyslu vlastního jednání, o jeho naprostém významu a
hodnotě.
214
D I. 284, 290/SKS 263, 268.
215
Tematizace antické ctnosti ve Vilémově výkladu je ponechána bez „věcné kritiky“ vzhledem k „historické
pravdivosti“ Vilémovy interpretace. Figura ctnostné existence má být pouze „ideálním typem“ určitého etického
postoje. Srv. však následující určení předního představitele takového „typu“: „Trvání lidského ţivota je bod, jeho
podstata – neustálé proudění, smyslové vnímání je kalné, sloţení celého těla náchylné k rozkladu, duše – čarovný
kruh, náš osud – záhada, naše pověst – plod libovůle. Úhrnem řečeno: všechno, co se vztahuje k tělu, je proud
změn, a co se vztahuje k duši, sen a dým, ţivot je boj a putování cizinou a posmrtná sláva – zapomínání. Co nás
tu tedy můţe bezpečně vést? Jedno jediné – filosofie. A její příkaz je, abychom boţstvo ve svém nitru chránili
před zneuctěním a úhonou a dopomáhali mu k vítězství nad rozkoší i bolestí, abychom nic nedělali nazdařbůh, nic
podvodně ani pokrytecky a abychom byli nezávislí na činnosti nebo nečinnosti kohokoliv jiného; abychom se
ochotně podrobovali všem událostem i údělům s přesvědčením, ţe k nám přicházejí tamodtud, odkud jsme přišli
my sami, a konečně abychom očekávali smrt s odevzdanou myslí jako přirozené rozloučení prvků, z nichţ se
kaţdé stvoření skládá.“ Marcus Aurelius, Hovory k sobě, II, 17 (ss. 28n.).
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Druhou figurou je „křesťanský mystik“. (B/A II. 259–267/SKS 230–239) On volí sebe sama
absolutně, jen tak můţe mít svobodný vztah k Bohu. Jeho jednání je niterným jednáním, celý
svět je mu ničím, nemá praţádný význam. Jediné, čeho lituje, je, ţe tento vztah k Bohu
nezaujal uţ dříve. „Jeho ţivot postrádá souvislost. Tu si mystik v ţivotě buduje na pocitu, totiţ
na touze, ať uţ je touhou po tom, co pominulo, či po tom, co má přijít.“ (B/A II. 258/SKS 231)
Jde tedy o figuru jedince absolutně koncentrovaného ve vztahu k Bohu, kdy však takový vztah
postrádá prohloubení, je jen fiktivním pohybem, nemá ţádný rozvoj. V posledku i zde se jedná
o abstrakci.
V této podobě jsme náznakem odhalili charakter odcizenosti. Právě ten se má stát prvním
důvodem, proč je současně tato podoba etiky scestím.216
Etika, jeţ byla nastíněna, je scestná především tím, ţe na místo sebe sama (jedincova „sebe
sama“) klade obecno, jeţ jedinec touţí vlastní silou realizovat (salto mortale do abstrakce).
Jedinec svou snahu zaměřuje k tomu, aby se odpoutal od toho, kým byl, a přestoupil do
obecna. Jeho naplněnost určení je smysluplná jako idealita, jeţ přesahuje jeho konečné určení.
Nejde o to, být sebou samým, v upřímnosti toho, co znamená právě být „sám sebou“, nýbrţ
být jiným, lepším, nezávislým na své vlastní dané konečnosti.
Jakkoli je taková pozice výrazem vztahu k otevřenému existenčnímu problému (problém
nezaloţenosti, scestí),217 je právě vítězstvím, je silou, jeţ tento problém (konečným způsobem)
řeší. Problém sebe sama tím nezískává ţádnou kvalitu pochybnosti, já je vyvedeno z bludného
kruhu, ba co více, je rehabilitováno a uchráněno v nové opoře. To, jeţ má za sebou, oč se
opírá, mu umoţňuje být takto i nadále.
Z širší perspektivy Kierkegaardova rozumění problému člověka je taková pozice bytostně
zmýlená. Jestliţe se děje prosazením vlastní (abstraktní) obecnosti, je tomu tak jedině na
základě současného potlačení a odmítnutí vlastní partikularity (konečnosti). Výsledným
tvarem není tento jedinec sám, není to on, nýbrţ jeho fantaskní abstrakce. 218 K rozumění sobě
samému právě jako sobě, tedy nikoli jako tomu, koho konstruuji, prosazuji, vytvářím, patří
konečnost, a sice bytostně, právě jako výraz konkrétní existence – pak je tato podoba klamem
a je, z hlediska povahy vztahu „já“ k vlastní konečnosti a nekonečnosti: nepatřičnou syntézou.

216

Má být ukázáno, ţe Kierkegaard nevede čtenáře ve směru této podoby etiky, nýbrţ k další, druhé podobě etiky,
a současně jeho úsilí paralelně útočí právě na tuto (první) etiku. Zároveň se má ukázat i vnitřní důvod takového
úsilí. Ostatně soudce Vilém sice označuje obě tyto figury za pokusy o realizaci etického stanoviska, povaţuje
však takovou snahu za „nemoc“ (B/A II. 263n./SKS 236), či, coţ je z hlediska této interpretace ještě podstatnější,
za scestí [Afvei] (tamt.).
217
Scestí bylo v uţším smyslu: smyslový klam křesťanství, v širším: být nezaloţeně člověkem.
218
Srv. B/A II. 267/SKS 239.
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Souhrnně: Tato podoba etické existence nepřičítá vlastní existenci konečnost, být sám sebou
znamená: být někým jiným a tento jiný je v posledku nereálný. Tuto podobu etiky můţeme
označit jako stoickou etiku.219

219

Srv. NS 170–176/SKS 181–187.
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3. Počátek etiky
Rekapitulujme: Etické stanovisko je tím, jeţ má být krokem vedoucím z existenčního scestí
estetiky směrem ke křesťanství. Současně je toto etické stanovisko v zásadě (bytostně) jediné,
není pluralitou etik či nejlepší etikou. Etiku v podobě vítězství a síly, prosazení ideality sebe
sama jsme charakterizovali jako stoickou etiku. Tato podoba etiky je však scestím, není tím
krokem, jenţ vede ve směru křesťanství, ale naopak můţe takový postup ohrozit.
Jestliţe však má být etika bytostně jediná, a současně má být náleţitým krokem rozvinutí
existence, a konečně je stoická etika scestím – nejedná se tu o rozpor v Kierkegaardově
„vedení čtenáře“?
Etika je bytostně jedním a tímtéţ nárokem ideality. Tím, co můţe změnit její charakter
zkušenosti, jíţ se stává podmínkou dalšího kroku ve směru křesťanství, však nemůţe být její
bytostný nárok, nýbrţ jím je samotný první krok, počátek,220 vstup do etické sféry. Pro
Kierkegaarda totiţ zcela charakteristicky počátek rozhoduje o způsobu, jak bude etická
existence zaloţena, o tom, jak se taková existence bude odehrávat.221 Jakkoli je etické
stanovisko totoţné, rozhoduje počátek o směru dalšího rozvinutí takového stanoviska, a
rozhoduje tedy právě o pohybu existence, o ustání či naopak uchování „hybné síly“.
Stoická etika je scestím. Z hlediska celkového pohybu existence je tím scestným na jedné
straně naznačené abstrahování od sebe sama, současně je však nebezpečí dáno tím, ţe v ní
existenční pohyb ustrnul.
Počátkem či prvním krokem stoické etiky je okamţik síly a vítězství. Rozhodnutí k této
podobě etiky znamená: pokořit vlastní slabost, nabýt sílu, potvrdit sebe sama, překonat sebe
sama, zvítězit nad svou nezaloţeností, zvítězit nad sebou. Tento etik, jenţ se ozbrojil idealitou,
se stává v zásadě nezranitelným, jako by sám sebe namočil do říčky Styx a ţádná zbraň by mu
nemohla ublíţit. Příkoří, jeţ se mu děje, nemůţe snadno proniknout k němu samému, protoţe
to vlastně není on, na koho útočí, ale dokonalá bytost. A tedy ten jediný, kdo můţe ještě
způsobit jemu samému bolest, je on sám, a sice on jako ten, kým skutečně je, kdo ví, kde je
jeho zranitelná pata, za niţ se drţel při namáčení do říčky ideality. A čím můţe působit?
Náladami.
Počátkem této podoby etiky je právě vítězné převzetí síly, v níţ je překonávána vlastní slabost

220

Srv. 4Ř43 34/SKS 139.
Tento charakter „jak“ spojuje Climacus se subjektivitou, jeţ neklade důraz na „co“, nýbrţ „jak“. Srv. D I. 190,
194n./SKS 182, 185n.
221
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a trpnost. Je výrazem aktivity a spontánní moci zakládání sebe sama. 222 Moment aktivity
zůstává výrazně v převaze, tato podoba etiky je způsobem odolávání nátlaku, je nenecháním na
sebe působit, je silou a vítězstvím. Je tomu tak i v případě zdánlivě pozitivního religiozního
zaloţení mystika – i on je tím, kdo se v sobě usebral k jedinečnému a izolovanému vztahu k
Bohu a odolává světu, z něhoţ reálně ustupuje a nepřisuzuje mu význam. I on rozumí svému
postoji jako výrazu síly, s níţ se zbavil nedokonalého, polovičatého, či světského způsobu
ţivota.
Vraťme se však naposledy k okamţiku, jenţ má rozhodnout další zaloţení existence. Bylo
řečeno, ţe tento okamţik je, z hlediska Kierkegaarda, navozován jako úlek, jako vystavení
nároku reflexivního náhledu vlastní zbloudilosti. Rezultátem má být zkušenost bytostného
scestí a zoufalství. Naladění, jeţ má být symptomatické pro takovou zkušenost, je svírající
starost o sebe sama, jinak řečeno je jím úzkost.
To, k čemu má dojít, je nová, tentokrát podmíněná a reflektovaná kulminace naladění úzkosti v
okamţiku, ve kterém nalehne s plnou silou na jedince a vystaví jej nároku existenčního
rozhodnutí.
„Myšlence samé se taková hrůza vzpouzí, řeč ji nesvede s určitostí vyjádřit, jen úzkost duše
tuší, o čem ta temná řeč je. Úzkost však procitá k novému děsu; ...“ (2Ř44 100/SKS 189)223
Okamţik blíţení se tomuto specifickému okamţiku rozhodnutí spojuje Kierkegaard s
porodními bolestmi,224 s úzkostí a jejím nepokojným sněním. Co se však rodí, co procitá?
Na vrcholu situace nové úzkosti má, coby výsledek této situace, procitnout existenční starost
[Bekymring].225 Starost sama pak je právě tou zkušeností, v níţ se usebírá dosavadní existence,
je výrazem bytostného zájmu na sobě a na tom, „být i nadále“, je tedy tím, co přebírá
náleţitým způsobem prvotní úlek úzkosti, temnou řeč nálady. Sama starost však musí vést k
dalšímu výrazu, musí získat svůj tvar. Jím je pro Kierkegaarda láska k Bohu.226
„... láska k Bohu se v srdci člověka [i Menneskes Bryst] probouzí s křikem jako novorozeně,
ne se smíchem, jako dítě, jeţ zná svou matku.“ (3Ř43 122/SKS 83)
Láska k Bohu současně neznamená dosud rozhodující odklon od prvního počátku etiky.
Starost a láska k Bohu jako dvě základní komponenty přehodnocení existence ještě stále
mohou najít svůj výraz v síle a vítězství, v němţ je láska k Bohu zmoţením vlastní slabosti a
výrazem výlučnosti náleţitého vztahu k Bohu jako tomu, jenţ poskytuje smysl takovému
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V dalším textu bude získávat motiv této aktivity, sebeprosazování, sebepotrvrzování, charakter „sobeckého“ aţ
vzdorovitého postoje. Srv. Elrod, John W., „Kierkegaard on Self and Society“, s. 184.
223
Srv. dále 3Ř43 122n./SKS 83n. aj.
224
Srv. 3Ř43 121/SKS 82.
225
Srv. 3Ř43 132n./SKS 93.
226
Zdánlivá nezaloţená náhlost přechodu k lásce k Bohu je komentována níţe.
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jednání.
Konečně tedy jako specificky nový počátek druhé podoby etiky určuje Kierkegaard lítost
[Anger].227 Teprve lítost poskytuje nový vstup do prostoru etiky. Lítostí se proměňuje způsob,
jak je etické stanovisko oporou existence. Aby takové určení „nového počátku“, či dokonce
rozhodujícího odklonu od scestné etiky stoicismu bylo pochopeno náleţitě, nikoli jako banální
charakteristika, truismus, či z čistého nebe zavedená zvláštnost bez nutné souvislosti, je třeba
motiv lítosti228 blíţe analyzovat.

227

Počátkem je takto explicitně v B/A II. 230/SKS 207n., dále srv. „Die gesuchte Grenze des ästhetischen
Stadiums ist also die Reue.“ Hirsch, Emmanuel, Kierkegaard-Studien, II, s. 71, dále srv. s. 72.
228
Souvislost a význam lítosti komentuje Anna Paulsen: Paulsen, Anna, „Das Verhältnis des Erbaulichen zum
Christlichen“, ss. 98n. Jeden z mála dalších článků explicitně se věnujících motivu lítosti a přisuzujících mu
zásadní roli, Cananova práce „Zoufalství a lítost u Kierkegaarda“ je z hlediska této interpretace důleţitým
příspěvkem a korektivem, ač jsou, zcela jistě, perspektivy obou interpretací odlišné a především s pojmem lítosti
coby křesťanským pojmem nemůţeme souhlasit. Srv. Canan, Alberto C., „Verzweiflung und Reue bei
Kierkegaard“. Dále srv. výklad lítosti u Malantschuka, Malantschuk, Gregor, Kierkegaard’s Thought, s. 223.
Lítost jistě není v kierkegaardovských interpretacích zcela okrajovým motivem, ale současně jen zřídka získává
centrální pozici.
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4. Lítost
Rozumějme situaci pomezí estetického a etického ţivotního postoje jako specifickému vztahu
nároků a moţných odpovědí či „reakcí“ na ně. Viděli jsme, ţe jednou z moţných odpovědí je
pozice síly, tedy překonání této estetické slabosti a zoufalství.
Slabost a zoufalství jsou moţnými výrazy estetického scestí, jeţ samo odpovídá „smyslovému
klamu křesťanství“ a současně (na hlubší rovině) obecnému smyslovému klamu „šťastného
lidství“. Nárok zkušenosti takového scestí je tedy nárokem opuštění vlastního stavu
nezaloţenosti, je však současně výzvou k rekonstituci vztahu k zakládající moci, tedy k (v
kategoriích etické sféry vyjádřeno: ideji) Bohu. Oba nároky jsou současné a spolupodmíněné.
Počátek etiky vyjádřený silou a vítězstvím je navozením (nového, silného) vztahu k zakládající
moci229 – je tedy opuštěním vlastní slabosti (nezaloţenosti) a současně obnovou vztahu
k idealitě, jeţ nové pozici poskytuje smysluplnost.
Jakkoli Kierkegaard odkazuje i k antické ctnosti jako k jednomu z projevů tohoto silového
etického počátku, jeho zájem je orientován primárně k problému rekonstituce vztahu k
(křesťanskému) Bohu. Pokud je řeč o „rekonstituci“, potom musí být předpokladem jakýsi
původní či dřívější vztah. Mluvili jsme o smyslovém klamu křesťanství a o jeho charakteru
zvykovosti, vyprázdněné mravnosti, měšťáctví apod.230 Za těmito fenomény estetického
křesťanství však Kierkegaard předpokládá reálný vztah k Bohu, sice nikoli jen v tom smyslu,
jak bychom tomu nejspíš rozuměli my.
Kierkegaard, spolu se Schleiermacherem,231 má za to, ţe „ … nikdy neexistoval člověk, který
by nevěřil v existenci boha“ (4Ř44 96/SKS 396). Ovšem boha obecně, nikoli jen úzce
křesťanského Boha. Nejde o ideu Boha, kterou nutně předpokládá v lidské mysli Descartes,
nýbrţ výslovně o existenci Boha, nejde o argument počátku rozumového důkazu Boţí
existence, ale o elementární víru v tuto existenci „bytosti Boha“, v její předpoklad.232 Scestí,
na kterém se Kierkegaardův čtenář ocitá, není charakterizováno jako zcela vyprázdněné pole
zoufalství, ve kterém chybí vodítko dalšího kroku, jenţ by mohl vést z bludného kruhu, nýbrţ
229

Tedy: vztahem ke garantující ideji, ať jí je Bůh, či ať jí je idealita v širším smyslu, čili ať uţ jde o situaci
počátku mystického vztahu k Bohu, či počátek ctnostného ţivota. Srv. Knappe, Ulrich, „Kant‟s and Kierkegaard‟s
Conception of Ethics“, ss. 197n.
230
Srv. D II. 257/SKS 497.
231
Srv. pozn. 131 (4Ř44 96) německého překladatele. Srv. Pattison, George, „Before God as a Regulative
Concept“, ss. 73nn. Bůh je Kierkegaardovým teologickým „nutným postulátem“, jenţ, coby zdůvodňující základ,
vůbec umoţňuje člověku stát se „sebou samým“. Viz Deuser, Hermann, Cappelørn, Niels J., „Perspectives in
Kierkegaard Research“, s. 10. Rudd naproti tomu, a na rozdíl od těchto interpretací, uvaţuje o religiozní stránce
etiky jako o pouhé společenské povinnosti, tj. nejde o předpoklad víry, nýbrţ je etický ţivot spjat s náboţenstvím
z důvodů společenských konvencí. Viz Rudd, Anthony, Kierkegaard and the Limits of the Ethical, s. 116.
232
Srv. PÚ 107/SKS 407.

66

je vystaveno přímému nároku existence Boha. S důrazem, ţe není lhostejné, jakým způsobem
je vztah k Bohu ustaven.233
Současně je situace, v níţ se jedinec takto nalézá, ohlášená náladou úzkosti.234 Dosud byla
úzkost ve svém pro Kierkegaarda rozhodujícím významu charakterizována jen minimálně, ani
zde nebude výklad úzkosti prozatím překračovat uţší rámec okamţiku přelomu estetické a
etické sféry. Jako naladění svírajícího, zuţujícího nátlaku je úzkost projevem hlubšího
nedostatku v původním rozvrhu lidské existence. Jestliţe úzkost procitá takto s plnou silou,
znamená ve své podstatě dotek či reflex duchovního základu existence (totiţ: index
nedostatku, kdy toto duchovní určení není realizováno). Naladění úzkosti pak, jako
nepředmětná, naopak veškeré pole předmětnosti rozvracející moc, koncentruje vztah jedince k
němu samému, přičemţ je takový obrat k sobě paralelně starostí (tedy: brát úzkost váţně, „být
osloven“ úzkostí znamená: „mít starost“). V úzkosti je odhalena na „temné“ rovině tušení, na
úrovni netematického naléhání, nezaloţenost sebe sama. Starost je pozitivním převzetím či
osvojením tohoto naléhání, kdy tematicky vystupuje otázka, jakým způsobem zakotvit vlastní
existenci v pevném určení. Právě způsob, jak je dosavadní existence „opřena“, tedy opora
estetické existence, jíţ je štěstí, je v úzkosti suspendována, dokonce rozvrácena a odhalena
jako proměnlivá, nepevná, závislá. Úzkost však nelze chápat pouze takto jako erozivní moc,
jeţ narušuje a zpochybňuje platnost dosavadních jistot, či odhalující jejich iluzornost. Svírající
naladění úzkosti je, pro Kierkegaarda, v ještě větší míře tímto sevřením, protoţe naproti
tomuto vyvrácení tuší jedinec v úzkosti možnost.235 Tím svírajícím je primárně blízkost takové
moţnosti, jeţ celou existenci radikálně převrací. „Moţnosti“ můţeme na tomto místě rozumět
zcela abstraktně jako možnosti naprosté naplněnosti, naprostého kladu, tedy jako moţnosti
zaloţit vlastní existenci mimo médium proměnlivého a nezachytitelného časového proudu,
„být sebou samým v horizontu věčnosti“ (opora etického postoje).
Svírající je na jedné straně nezaloţenost sama, tedy konkrétní ohroţení ve smyslu nedostatku.
Ohlášená „moţnost“ však naléhá jinak, neţ toto ohroţující „nezaloţení“: odhaluje se jako to,
jeţ k sobě láká – „moţnost sama“ jako řešení, jako východisko – současně však odpuzuje,
protoţe v tušené moţnosti samé je ohroţena dosavadní existence – sice právě „být sebou
samým“ ve smyslu světské a navyklé, bezprostřední existence, tak jak byla kaţdodenně
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Kierkegaard mluví o postupném „poznávání Boha“, o rozvíjení vztahu k němu. Srv. 4Ř44 29/SKS 312.
Důkladné posouzení naladění úzkosti srv. u McCarthyho. McCarthy, Vincent A., The Phenomenology of
Moods in Kierkegaard, „Chapter II, Anxiety“, ss. 33–52.
235
Srv. „vyučování/výuku/kurz moţnosti“ ve vztahu k úzkosti (např. ve formulaci „kurz moţnosti“
[Muelighedens Cursus] srv. PÚ 164/SKS 457). Dále srv. Grøn, Arne, Angst bei Søren Kierkegaard, ss. 173n., a
Marino, Gordon D., „Anxiety in The Concept of Anxiety“, ss. 324–327.
234
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zaţívána – ta je v ohroţení a je otřesena ztrátou své opory, odporuje však svému zániku
protipohybem odpuzování; a konečně v posledním ohledu svírá v úzkosti ta samá „moţnost“,
sice moţností, ţe pokud nebude realizována, bude ve své podstatě ohroţena sama existence.
Souhrnně: Úzkost je svírající náladou coby „pocit“ ohroţení v situaci fluktuace zbavené opory,
je „přitaţlivou mocí“ ve smyslu „moţnosti samé“, je „odpudivou mocí“ ve smyslu ohroţení
zaţité existence a je sevřením moţnosti ztráty veškeré moţnosti vůbec. Kierkegaard takto
nazývá úzkost sympatetickou-antipatií/antipatickou-sympatií. 236
Úzkosti je třeba rozumět jako tomu původnímu nároku vůbec – jestliţe je Kierkegaardovým
záměrem obnovit či znovunavodit vyhrocení, kulminaci, úzkosti, pak mu jde o nové vyslovení
této netematické, naléhající otázky. Odsud je smysluplný způsob „odpovědi“ na takový nárok
– prvním způsobem je v zásadě „zatlačení“ či potlačení úzkosti, obnova původní existence,
byť je takový krok novou otáčkou v témţe kruhu. Druhé řešení je silovým překonáním vlastní
slabosti a je takovou odpovědí, jeţ se vzdává dosavadní existence a usiluje o nastolení jiné,
lepší pozice. Kierkegaard však jako třetí moţnost ukazuje lítost.
V úzkosti se vynořila „moţnost sama“, jejím charakterem je „bytostný klad“, bytostné zaloţení
existence. V konkrétní situaci Kierkegaardova čtenáře je třeba uvaţovat takovou moţnost jako
existenci zaloţenou ve vztahu k Bohu, v obnoveném vztahu k Bohu, tedy jako obnově víry.
Zároveň je omylem rozumět takto pod vírou přijetí existence Boha. Právě takový „prostý fakt“
je předpokladem, ve kterém se stále pohybujeme. Jestliţe je nárokem obnova víry, pak
znamená víra hlubší a komplikovanější vztah k Bohu neţ „uznání“ Boha. Takové uznání stále
na této úrovni odpovídá zcela abstraktnímu vztahu, sice ve své podstatě přijetí existence „ideje
Boha“, coby vztah jedince k „tomu“, jeţ skýtá bytostný klad, jeţ nepomíjí a poskytuje trvání.
Podobně lze věřit i v existenci „neviditelné ruky trhu“. Vztah k Bohu je tím, co rozhoduje o
naplnění moţnosti samé, o vztahu k Bohu však pro Kierkegaarda primárně rozhoduje způsob,
jak je prohlouben, jak je ustaven.237
Toto jak, tato zdá se abstraktní modalita, získává výraz v „lásce k Bohu“. Zásadním krokem
této lásky však nemá být silové potvrzení sebe sama, jeţ by bylo výrazem „vítězné lásky“,
nýbrţ je jím lítost nad scestím – lítost nad tím, ţe jedinec zůstával odvrácen od Boha a nyní
toho lituje. Víra zde ovšem má být právě takovým krokem potvrzena, sice tak, ţe jedinec, aby
mohl litovat (před Bohem), musí obnovit jistotu svého niterného vztahu k němu.238
Lítost je krokem konkrétního či niterného vztahu k Bohu, vzdaluje se pouze abstraktnímu
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Slavné určení z Pojmu úzkosti (PÚ 40/SKS 348). K sympateticko-antipathetickému charakteru úzkosti srv.
Axt-Piscalar, Christine, „Das Selbst in der Selbstverstrickung“, ss. 467n.
237
Srv. D I. 128/SKS 129.
238
Bez víry v tomto smyslu není další pohyb „jištěn“ – litovat vůči zcela abstraktnímu Bohu nelze.
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vztahu právě tím, jak se v lítosti ocitá jedinec o samotě se svou nedokonalostí, se svou
zbloudilostí, jíţ lituje, ale jeţ, právě v lítosti, zůstává uchována. Lítost je krokem, kdy
nedochází k překonání sebe sama, nýbrţ je současným vyznáním touhy učinit vše dobře a
zároveň přiznáním se k tomu špatnému, čeho je třeba litovat.239
Lítost jako odpověď na nárok úzkosti znamená vstup do etické sféry,240 jenţ však s sebou
přináší „celého člověka“, není proměnou, v níţ by namísto ţité existence nastoupila obecná
ctnost. Naopak je vstupem, v němţ je uchována ambivalence jedinečné existence, a takto není
přesazena do prostoru „konečného vítězství“, nýbrţ i nadále má za sebou pozadí vlastní
nedokonalosti. Jak dalece je takový rozdíl oproti stoické etice podstatný, se má teprve ukázat.
Rozhodující však je, ţe bytostný nárok úzkosti není krokem lítosti takříkajíc vyčerpán či
vyvrácen – lítost je vţdy krokem „slabým“ ve smyslu pokory, jeţ přiznává vlastní chybu. Tato
nedokonalost přetrvává ve vztahu k zakládající moci a zůstává prostorem nejistoty, není
(plným) „vítězstvím“. Lítost je jiným způsobem odpovědi na nárok úzkosti právě proto, ţe
uchovává základní dynamiku úzkostného naléhání: moci moţnost ztratit/chtít moţnost získat;
lítost jako projev hlubšího výrazu cesty k víře (a tak je celému úsilí třeba rozumět) ponechává
v platnosti vztah k vlastní bezprostřednosti (tedy nikoli abstraktní zprostředkovanosti – tím
bezprostředním je přeci vina), a tím také základní moment moţného odpuzujícího vztahu k
„moţnosti samé“ – lítost uchovává konkreci lidské existence v platnosti a takto trvá napětí
mezi tím, „být sebou samým ve své bezprostřednosti“ a „být sebou samým z hlediska
věčnosti“.
Konečně Kierkegaardův (resp. dánský) výraz pro lítost, „Anger“, je téhoţ kořene, jako úzkost,
„Angest“.241 Odpovědí na úzkost je lítost.242
Takto je moţno vyjádřit Kierkegaardovu pozici vůči čtenáři, jeho konkrétní „vedení“ čtenáře:
v situaci úzkostného probuzení243 starosti o sebe sama, v níţ se odhaluje nezaloţenost a scestí
dosavadního ţivota, je třeba obnovit vlastní vztah k Bohu láskou, jejímţ náleţitým výrazem je
lítost.

239

Takto především ve Vilémově výkladu: B/A II. 264n./SKS 236n.
Srv. Grønův výklad souvislosti etiky a lítosti, Grøn, Arne, „Kierkegaard‟s „zweite‟ Ethik“, ss. 361n.
241
Etymologie „anger“/„angst“ – viz Harrits, Flemming, „Bewegungen und Figuren des Denkens in Der Begriff
der Angst“, s. 255. Srv. etymologii angina – angvis, Pattison, George, „The Most Dangerous Gifts or „What did
Language Say to Adam‟“, s. 232.
242
Srv. Grøn, Arne, Angst bei Søren Kierkegaard, ss. 52n., Malantschuk, Gregor, Kierkegaard’s Concept of
Existence, s. 31, Hirsch, Emmanuel, Kierkegaard-Studien, II, ss. 72–90.
243
Srv. 3Ř44 144n./SKS 233n. Ambivalencí je: probuzení (se) čtenáře a probouzení (čtenáře) autorem. Současně
je toto „probouzení“ novou úzkostí. Tedy: v novém probuzení úzkosti, ve vytrţení z „nerozhodnosti“ – srv. stav
estéta A, jenţ „zůstává v suspenzi“, aniţ by byl pohlcen závratí úzkosti. Grøn, Arne, Angst bei Søren
Kierkegaard, s. 88.
240
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5. Motivika lítosti v Kierkegaardových textech
V celém výkladu Kierkegaardovy filosofie máme neustále na zřeteli právě vztah Kierkegaarda
a jeho (konkrétního) čtenáře. Tento vztah byl v zásadní situaci zlomu estetického a etického
ţivotního stanoviska vyjádřen nárokem lítosti. Pokusíme se dále předvést důleţitost takového
bodu obratu na širším materiálu.
V prvním bodě jím bude vztah etika Viléma a estéta A v Buď/Anebo. Druhý příklad bude vzat
z Pojmu úzkosti a třetím bude výklad Fratera [Bratra] Taciturna ze Stádií na cestě životem.
Retrospektivní pozici pseudonymní řady textů bude následně prezentovat Johannes Climacus a
jeho Filosofické drobky a Konečný nevědecký dodatek. Konečně rozhodující bude předvedení
způsobu, jak oslovuje Kierkegaard čtenáře v prvních 14 Vzdělavatelných řečech.244
Jiţ byla řeč o mimořádné Kierkegaardově reflexi vlastního autorského postupu. Vehementně si
stojí za křesťanským charakterem vlastní tvorby, za celkovým hlediskem, jímţ je „stávání se
křesťanem“. Důvodem takové (pozdní, dodatečné) autorské „obhajoby“, či uvedení věcí na
pravou míru, je především, jak jiţ bylo naznačeno, pseudonymní autorství, pod nímţ
Kierkegaard vydává celou řadu spisů. Tento pseudonymní sled textů označuje Kierkegaard za
práce své „levé ruky“,245 za estetický klam či inkognito, pod kterým se skrývá křesťanský
autor. Tuto „autorskou figuru“ určuje současně jako maieutiku.246 Nárokem pseudonymní
tvorby je, jak jsme viděli, především reflexivní rozvinutí estetických hledisek, jsou rozrušující
a současně útočné, napadají pevná stanoviska, jeţ můţe zaujímat takový čtenář, jenţ si
neuvědomuje pochybnost či nezaloţenost své situace. Pseudonymním textům však nelze
přiřknout rozhodující úlohu ohledně „vedení čtenáře“. Způsob, jakým nabádá kupř. etik Vilém
svůj estetický protějšek, A, lze sice chápat jako „nabádání čtenáře“, současně však sám Vilém
není ničím neţ zcela partikulární perspektivou, jeho nabádání se stává v jiných
(Kierkegaardových) textech terčem kritiky.247 Ostatně problém sám, jímţ je z celkového
hlediska „stávání se křesťanem“, je pro „nabádající“ pseudonymy často horizontem, ke
kterému se samy nedovedou přiblíţit, tedy nemohou poskytnout náleţité vedení ani čtenáři (tj.
např. Taciturnus). Vilém tedy na jedné straně poskytuje čtenáři moţnost zaujmout etické
stanovisko a v zásadě i v tom smyslu, jak byl takový vstup do etiky výše komentován. Přesto
244

Celkem je v této „sérii“ Vzdělavatelných řečí dohromady 18 řečí, důvod, proč nyní odlišujeme poslední 4 a
věnujeme se pouze prvním 14, bude postupně vysvětlen.
245
SoS 79/SV XIII 527.
246
Srv. Pattison, George, Kierkegaard’s Upbuilding Discourses, s. 2.
247
Charakteristicky takto Johannes de silentio (v Bázni a chvění) v zásadě rozrušuje pozici Viléma z druhé části
Buď/Anebo – srv. Garff, Joakim, „Johannes de silentio: Rhetorician of Silence“, ss. 187n.
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není jeho nabádání tím hlavním nástrojem, který ohledně směřování čtenáře Kierkegaard
uţívá. Lze souhrnně charakterizovat, ţe čtenář je v labyrintu pseudonymních textů vystaven
mnohotvárným

stanoviskům

jednotlivých

konkretizovaných

„autorů“,

nenachází

tu

jednoduché vodítko správného přístupu.248
Kierkegaard takto oproti pracím levé ruky staví práce pravé ruky. Těmi jsou „řeči“, ať uţ
prvních osmnáct Vzdělavatelných, či další Příležitostné a Křesťanské řeči. O nich mluví jako o
svých bezprostředně autorských textech, jeţ nemají nikoho nechat na pochybách, ţe oč běţí, je
křesťanství. Mají vyvaţovat estetický charakter pseudonymních textů, a jak chceme ukázat, je
třeba jim rozumět jako konkrétnímu vodítku, jeţ Kierkegaard poskytuje svému čtenáři.249
Tedy: Role pseudonymních textů je v zásadě propedeutická, erozivní a výkladová, mají
rozrušit dosavadní nezaloţené stanovisko čtenáře, vyloţit mu jeho hlubší povahu, obrátit se
proti němu reflexivním nárokem,250 a, jak jsme bezprostředně výše sledovali, dovést čtenáře k
opakování kulminace naladění úzkosti,251 dovést ho k existenční starosti a k rozhodnutí. Jaké
rozhodnutí má být učiněno, však nedovedou vyjádřit jinak neţ v reflexivní dvojznačnosti a
nejistotě.

Pseudonymy
Mnohé ze základních rozlišení, která byla v této části výkladu pouţita, pochází právě z
druhého dílu Buď/Anebo, tedy z dopisů soudce Viléma, jeţ adresuje autorovi prvního dílu,
estétovi A. Vilém se obrací proti estétově pozici a hodnotí ji jako bytostné zoufalství. Právě
Vilém současně nabádá estéta k obratu ţivota, k etickému zaloţení existence. Odlišuje však
právě etiku ctnosti a etiku mystika proti etice zaloţené v lítosti. Jde, dle Viléma, o křesťanskou
etiku, byť, jak bude ještě v této kapitole ukázáno, se jedná pouze o jednu dočasně ustálenou
podobu existence, jeţ není ještě se skutečnou vehemencí určena jako primárně religiozní
(natoţ křesťanská). Etika, kterou Vilém nabízí, je, právě jako etika lítosti, v zásadě podobou
nově se ustavující a konkrétní existence, kdy jedinec jako by takto nově dovedl obnovit
kontinuitu a smysluplnost své existence, a můţe si ve svém mravním jednání nejen vůči sobě,
Bohu, ale i vůči světu uchovat jakousi rovnováhu. Vilémův důraz je (proti estétovi a jeho
248

Výjimkou a zvláštním případem je ovšem Johannes Climacus, autor Filosofických drobků a Konečného
nevědeckého dodatku.
249
O „vodítku“ či „průvodci“ čtenáře hovoří i Malantschuk. Viz Malantschuk, Gregor, Kierkegaard’s Thought, s.
311.
250
Jelikoţ však myšlení obrácené proti sobě samému znamená skepsi (D II. 38/SKS 306), je třeba vidět
současnost „pozitivního“ kroku vedení.
251
Právě v tomto smyslu se úzkost stává sama jakousi vnější hranicí estetické sféry, neboť právě v úzkosti je
odhalen práh etického stanoviska. Srv. Pattison, George, „Art in an age of reflection“, s. 95.
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představám o lásce či erotice) kladen na roli manţelství, coby svazku uzavřeného před Bohem
v horizontu věčnosti. Vilém je pozicí optimistického, vyrovnaného a spokojeného člověka,
jenţ jako by ve svém etickém postoji nalezl řešení existenční krize.252 Kierkegaard později
prostřednictvím Johannese Climaca komentuje Vilémův postoj jako (z hlediska celkové
otázky: stávání se křesťanem) problematický tím, ţe dochází k jakoby jednomu velkému
skoku,253 jedné velké proměně, jeţ má být výsledným řešením, aniţ by se etika sama stala
problematickým stanoviskem.254
Lítost velice výrazně figuruje i v Pojmu úzkosti. Nejen, ţe je svým způsobem „indexem“
etické sféry,255 především však hraje zásadní roli v souvislosti s dialektikou viny. Lítost je
právě způsobem, jakým se vina „odčiní“, současně je však, z širšího hlediska, takováto lítost
počátkem pohybu, jehoţ vrcholem je „plné vědomí hříšnosti“, jemuţ budeme rozumět jako
„prahu“ křesťanství. Vina je prvním „ohlášením“ hříchu a lítost je prvním krokem na cestě
k tomuto plnému rozvinutí povahy hříšnosti.256
Třetím exemplem je výklad Fratera Taciturna ve Stádiích na životní cestě. Taciturnus je
autorem jakéhosi (ostatně pro Kierkegaarda charakteristického) experimentu, totiţ literárního
(estetického) experimentálního spodobnění „ţivého“ individua, na němţ chce předvést
konkrétní ţivotní situaci, a především její krize a moţná východiska. Postavou jeho
experimentu je Quidam,257 jenţ v zásadě v mnohém (a současně vnějšně, na základě vnějších a
„zjevných“ znaků) přebírá roli Svůdce Johannese ze Svůdcova deníku (Buď/Anebo).
Quidamova krize je však krizí religiozní. Je muţem zoufale usilujícím o uchování vztahu k
Bohu, který se současně rozhodne oţenit, nedovede však obojí spojit, nedovede navázat se
svou vyvolenou vztah, v němţ by mohl dát najevo, jaké je jeho hlubší zaloţení, skrývá před ní
svou religiozitu, jelikoţ doufá, ţe se mu podaří ji samu přivést nejprve k obdobné religiozitě,
aby oba mohli vyrovnaně sdílet vztah k Bohu. Jeho partnerka však nikterak tímto směrem
nepostupuje. Quidam dospěje k hluboké krizi vlastní religiozity, kdyţ zůstává melancholicky
252

Tato krize se však do jisté míry vrací i jemu – Vilém, postava z Buď/Anebo, při svém pozdějším
znovuobjevení ve Stádiích na životní cestě jiţ zdaleka není tímto pevným etikem.
253
Je třeba vidět naopak mnohem komplikovanější strukturu jednotlivých „skoků“, jednotlivých přechodů a fází,
které všechny specificky přináleţí celému pohybu existence, aby konečně, jejich posledním, byl onen „skok“ do
křesťanství. Srv. Malantschuk, Gregor, Kierkegaard’s Thought, ss. 132n.
254
Lítost tedy nemá samostatnou hodnotu, není skutečným (finálním) řešením, srv. Paulsen, Anna, „Das
Verhältnis des Erbaulichen zum Christlichen“, ss. 98n.
255
Její místo je právě zde, nikoli v „křesťanské religiozitě“, jejíţ odlišnost Vigilius Haufniensis zdůrazňuje
neslučitelností etiky a dogmatiky. Srv. PÚ 9,14/SKS 319n., 324.
256
Zde srv. celý 3.§ (PÚ 105–113/405–513), přičemţ je pozoruhodné, ţe právě v 3. kapitole Pojmu úzkosti
můţeme sledovat jakoby „dějinné podoby ducha“ – ačkoli je třeba brát takové určení s velkou mírou opatrnosti. Z
hlediska této interpretace však vidíme mimořádnou podobnost se strukturními ohledy jednotlivých „podob“
ducha. (§§ 1., 2., 3.) Blíţe se tématem stane figura „religiozního génia“, viz kapitolu Paradox Adamova hříchu.
257
Ačkoli zde uvádíme „Quidama“ jako osobní jméno, jde spíše o „kohokolvěka“, „kdokoliv“ [quidam]. Ostatně
proto je i v Taciturnově textu označován pouze jako „quidam experimentu“. Pro zjednodušení jej však píšeme
jako „Quidam“.
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uzavřen v sobě, idealita vztahu k Bohu mu zcela zabraňuje mít jakýkoli vztah ke skutečnému
ţivotu. Tato figura bude ve svém vzdorovitém a bezvýchodném zoufalství udrţování ideality
vlastní víry ještě v této kapitole samostatně pojednána. Z naší současné perspektivy však je
třeba doplnit Taciturnův komentář.
„Tím démonickým na Quidamovi z experimentu vlastně bylo to, ţe se nedovedl převzít zpět v
lítosti, ţe zůstal viset na nejzazší špičce dialektického vztahu ke skutečnosti.“ (SCŽ 476/SKS
413)
Quidam je figurou vzdoru vůči lítosti258 a jeho existenční pohyb, jakkoli „startuje“ na výchozí
pozici zdánlivě blíţe křesťanství, ustává,259 je zatlačen melancholickou tíţí.260 Fracer
Taciturnus však klade na určení lítosti mimořádný důraz, pro něho je právě lítost maximem
etické pozice,261 povaţuje lítost za nejvyšší niterné jednání.262
Poslední zastávkou v řadě pseudonymních textů je pak Climacův Konečný nevědecký dodatek
k Filosofickým drobkům.263 Climacus má v našem výkladu zásadní postavení,264 kdy takříkajíc
završuje a shrnuje dosavadní pseudonymní tvorbu, a současně poskytuje náhled celku
dialektického pohybu jednotlivé existence,265 tedy ukazuje jednotlivá stádia či sféry existence
v jejich celistvém a podmíněném vztahu. Climacus v druhé části Dodatku přistupuje k
„Problému samému [Problemet selv]“, jímţ je „stávání se křesťanem“, byť pro Climaca je
klíčovou perspektivou vztah jedince k vlastní věčné blaţenosti, coby zásadnímu charakteru
existenční starosti vyhrocené do extrému patetické vášně a úsilí o věčnou blaţenost (a tedy:
víru, vztah k Bohu, znovuzaloţení a potvrzení vlastní existence).266 Climacus do tohoto

258

Obtíţ s lítostí je třeba vidět i v souvislosti se specifickým zaloţením jednotlivce, především v poměru mezi
Vilémem a Quidamem. K tomu srv. Malantschuk, Gregor, Kierkegaard’s Thought, s. 226.
259
Je „suspendován“, srv. SCŽ 275/SKS 243.
260
Quidamova dialektika lítosti je neschopností přiznat si skutečnou vinu, je neustálým pokusem všechno
napravit, coţ se nedaří, a tím se vše děje nanovo, Quidam postrádá „pevný bod“, jímţ by mohl získat stabilitu, od
kterého by se mohl „odrazit“.
261
Srv. SCŽ 507/SKS 439.
262
Srv. SCŽ 506/SKS 438n.
263
Jak je snad jiţ patrné, právě Dodatku a jeho významu přisuzujeme v této interpretaci zcela rozhodující roli.
Výjimečnost či obzvláštní závaţnost Dodatku je v tradici kierkegaardovské interpretace víceméně obecně
přijímána, přesto ji nelze chápat nekriticky. Kupř. Stephen Mulhall zvaţuje moţnost, ţe je Dodatek právě tím,
čím je – dodatkem (k Filosofickým drobkům), a tedy centrálním textem jsou naopak Filosofické drobky. Srv.
Mulhall, Stephen, Inheritence and Originality. Wittgenstein, Heidegger and Kierkegaard, ss. 323n.
264
Je totiţ třeba si uvědomit, ţe v Kierkegaardově smyslu slova je Climacus pseudonymem ještě „sokratickým“,
totiţ: jeho polem zůstává „ještě“ maieutika, a tedy „imanentní“ moţnost lidství. Jestliţe bude současně mluvčím
moţnosti pravého křesťanství, nebude tak činit z křesťanského (existenčního) stanoviska. Climacus proto zkoumá
i problém, zda ti, kdo nejsou sami křesťany, mohou o křesťanství vědět (tj. vědět, co křesťanství skutečně
znamená). Srv. D II. 75n./SKS 337n., srv. určení „humoristicky experimentujícího psychologa“ D II. 191/SKS
438, dále srv. Muench, Paul, „Understanding Kierkegaard‟s Johannes Climacus in the Postscript“, ss. 435–440.
Srv. Malantschuk, Gregor, Kierkegaard’s Thought, s. 211.
265
Srv. Malantschuk, Gregor, Kierkegaard’s Thought, s. 213.
266
Srv. D I. 49/SKS 57n.
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„Problému samého“ vstupuje pozicí etiky. Tento první „krok“ je vlastní konstitucí vztahu k
věčné blaţenosti, dílčími momenty se stává vztah k Bohu v podobě uctívání (výraz absolutního
rozdílu jedince a Boha), postupná rezignace na světské ţádosti. Etický nárok stát se dobrým
člověkem je krokem odváţení se do nejistoty nového zaloţení sebe sama. I Climacus klade do
prostoru etiky lítost.267 Z hlediska Dodatku (právě jako perspektivy „celého pohybu“) je však
důleţitější sledovat, v jakém smyslu etika, do níţ jedinec vstupuje lítostí, směřuje další pohyb
existence, tedy napříč sférou etického ţivotního postoje. Dodatek o významu lítosti v míře,
kterou tomuto motivu zde přikládáme, mlčí, nikoliv však Johannes Climacus. Ve Filosofických
drobcích, tedy před Dodatkem, i on určuje právě lítost jako bod obratu, jako způsob, jakým se
započne cesta člověka zpět k jeho původnímu určení.268
Tím uzavřeme pohled na tematiku lítosti v pseudonymních textech.269 Neţ přistoupíme k
Vzdělavatelným řečem jako k dalšímu (lépe: rozhodujícímu) zdroji porozumění etickému
nároku, uvaţme ještě zvláštní postavení Řečí. Výše jsme jiţ sledovali, v jakém smyslu jsou
pseudonymní texty „nejednoznačné“, sice neposkytují jakoby vodítko čtenáři, namísto toho jej
konfrontují s reflexivními momenty odkrývání povahy existence. Mimo toho lze ukázat, ţe
pseudonymní texty mají v zásadě dvojí podobu:270
A) Jejich těţiště je kladeno na (estetické) vylíčení určitého (ţivého) jedince, jehoţ konfrontují
s existenčními situacemi. Takovými texty jsou především Buď/Anebo, Opakování, Stádia na
cestě životem. Sice je veliká část prostoru věnována abstraktním, psychologickým, etickým,
filosofickým, religiozním apod. úvahám, přesto je jejich hlavním hlediskem zobrazení jedince,
a to s ohledem na jeho zcela jedinečné vlohy a zaměření, ale tím pádem i na specificky
zabarvené krize, s nimiţ je konfrontován. Poměr estéta A a Viléma v Buď/Anebo sice můţeme
chápat jako „konkrétní“ moţnost přechodu mezi estetickou a etickou sférou – tedy z hlediska
čtenáře můţe být takový krok veden Vilémovým nabádáním –, ovšem ani Vilémovy návody,
ani jiné obdobné nároky jiných pseudonymů nejsou rozhodujícím nástrojem Kierkegaardova
vedení čtenáře.
B) Druhým typem jsou naopak abstraktní texty, jejichţ perspektivou je v zásadě „problém
lidství vůbec“, nefiguruje v nich zaměření na jedince, byť uţívají „exempla“ (Abrahám, Adam
aj.), jsou odosobněná, zároveň však poskytují cosi jako „výklad“ obecného problému, jenţ

267

Srv. D II. 229/SKS 471n.
Srv. FD 38/SKS 227.
269
Zaslouţí se poznamenat, ţe nejde o nikterak úplný výčet. Lítost vystupuje významně i v Nemoci k smrti (NS
164/SKS 174n.), ale i jinde.
270
Zde v zásadě odpovídá naše rozlišení Malantschukovu výkladu „abstraktní“ a „konkrétní“ linie
Kierkegaardovy tvorby. Malantschuk, Gregor, Kierkegaard’s Thought, ss. 214n.
268
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postihuje kaţdého člověka. Takto je „výkladová“ Bázeň a chvění (ta ovšem v menším měřítku,
uţívá metodu odstupu od skutečnosti prostřednictvím figury Abrahama), hlavně však Pojem
úzkosti a Filosofické drobky a Konečný nevědecký dodatek k Filosofickým drobkům.
Těmito dvěma perspektivami je třeba „poměřovat“ konkrétního čtenáře – jakkoli mu první typ
textu umoţní porozumět vlastní situaci, jakkoli můţe dospět k otřesu své pozice, k náhledu
scestí, nedovede v pseudonymech prvního typu nalézt vodítko dalšího kroku, zůstává
takříkajíc suspendován na vrcholku existenční krize.271 Druhý typ textů má jinou roli – předně
je výklad jakoby informativní či prohlubující porozumění – takto dostává čtenář do rukou
nástroj pochopení vlastního hlubšího zaloţení (typově Pojem úzkosti). Filosofické drobky
poskytují „vědění“ o významu samotného křesťanství ve smyslu „předmětu víry“, paradoxu
zrození Boha apod. Současně však tyto texty druhé perspektivy poskytují jiný výklad, a sice
výklad celkového průběhu existenčního pohybu (Dodatek). Viděno takto celkově se čtenáři na
konec dostává do rukou ozřejmění celého postupu, jenţ náleţí k směřování ke křesťanství, k
„stávání se křesťanem“. Jedno však nikterak neposkytují: konkrétní „návod“ co dělat,
konkrétní vodítko kaţdodenní existence.
Naproti tomu chceme rozumět Vzdělavatelným řečem272 jako určitému rámci vedení ţivota v
jeho kaţdodennosti. Čtenář těchto Řečí v nich můţe nalézt právě to vodítko, které je v
pseudonymních textech buď příliš abstraktní, či ponořeno v téţe mlze reflexivní
mnohoznačnosti, v níţ se rozpouští jednotlivá stanoviska daných protagonistů.
Lze vůbec situaci, ze které má vzejít etické rozhodnutí, povaţovat za reálnou? Lze za reálného
pokládat čtenáře, který by takto skutečně jednal? V předchozí kapitole jsme určili
„konkrétního čtenáře“ typologicky jako romantického básníka a filosofického blouznivce.
Právě vůči nim má být podle tohoto výkladu směřováno Kierkegaardovo primární úsilí. Nyní
je však třeba zdůraznit, ţe právě v napětí mezi „nereálností“ nároku a těmito typologizovanými
konkrétními čtenáři lze hledat toho „jedince, kterého s radostí a vděkem nazývám svým
čtenářem [hiin Enkelte, hvem jeg med Glæde og Taknemmelighed kalder min Læser]“ (2Ř43
381/SKS 13).273
271

Tato dvojakost je poměrem „negativního působení“, jeţ ponechává „v suspenzi“ a „pozitivního rozhodnutí“,
jeţ poskytuje oporu, zakotvení. Srv. SCŽ 112n./SKS 103.
272
K pojetí Vzdělavatelných řečí jako takových srv. Pattison, George, „„Who‟ is the Discourse? A Study in
Kierkegaard‟s Religious Literature“, především je však Pattison autorem monografie věnované těmto Řečem jako
celku (srv. Pattison, George, Kierkegaard’s Upbuilding Discourses). Dále k pojmu „vzdělavatelnosti“ srv.
Søltoft, Pia, „To Let Oneself be Upbuilt“, ss. 22–26, a Bruun, Søren K., „The Concept of „The Edifying‟ in Søren
Kierkegaard‟s Authorship“.
273
Tuto a obdobnou formulaci uţívá Kierkegaard v předmluvách [Forord] ke všem Vzdělavatelným řečem.
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Touto či obdobnou formulací uvozuje Kierkegaard své Řeči. Jakkoli na jedné straně bylo
moţno v případě pseudonymní tvorby mluvit takřka o masové čtenosti (a Buď/Anebo takové
kritérium splňuje), rozumí Kierkegaard sám Řečem jako „odpuzujícím“, jako chudým
příbuzným, kteří stěţí nachází své čtenáře.274 Kierkegaardova čtenáře v eminentním smyslu je
třeba určit právě jako toho, kdo jakoby dovede nejenom zůstat u pseudonymní estetiky, ale
nechá se oslovit Vzdělavatelnými řečmi. Namísto „čtenářské obce“ získává Kierkegaard
jedince, čtenáře, o něhoţ mu běţí, totiţ právě toho, kdo hledá na vrcholku své existenční krize
vodítko dalšího ţivota.275
Namísto „vzdělavatelné řeči“ by bylo moţno mluvit o řečech útěchy či posilnění.276
Kierkegaardův výraz „oppbygelige Taler“ evokuje širší významové pole, neţli je znát z
tlumočení prostřednictvím výrazu vzdělavatelné277 – jde o poučení, útěchu, vzdělání, navedení
k lepšímu ţivotu, povznesení, výchovu. Smyslem je vlastní růst či (v)z-dělání sebe sama a
tento růst sám je oporou, je pomocí v běhu ţivota.278
Situace, jeţ je Řečmi evokována, je blízká novozákonním křesťanským obcím,279 v nichţ
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Srv. SoS 67n./SV XIII 497n.
Je třeba přiznat, ţe oním jedincem, o němţ je v této interpretaci řeč, je typicky muţ. Kierkegaard uvaţuje
velice komplexně o vztazích rovnosti a nerovnosti v zaloţení existence muţe a ţeny a to pojetí, jeţ určuje vztah
Kierkegaarda a jeho čtenáře, bere v potaz právě muţe. Explicitně by to pak znamenalo: Kierkegaard píše
primárně svým muţským protějškům, sobě podobným, ovšem ve vztahu k ţenám upadá do nesnází a neustále se
střetává s moţností, jak lze ve vztahu k ţeně současně uchovat vztah k Bohu. Tou nesnází, jeţ dialekticky
rozehrává jediný moţný vztah dvou lidí navzájem (maieutika), je smyslovost, sexualita a potud je ve vztahu muţe
a ţeny vţdy horizontem a kritickým bodem pojem svůdcovství. Mimo samého Svůdcova deníku je tato situace
nejostřeji přítomna v líčení Markétky z Fausta. (B/A I. 220–229/SKS 200–209) Srv. Ackermann, Robert,
„Kierkegaard‟s Coachman“, s. 11. Charakter vzdělavatelnosti coby svádění – srv. u Harbsmeiera na ss. 310n.
Harbsmeier, Eberhard, „Das Erbauliche als Kunst des Gesprächs“.. Srv. k témuţ Watkin, Julia, „The Logic of
Søren Kierkegaard‟s Misogyny 1854-1855“ a dále Ferreira, M. Jamie, „Kierkegaardian Imagination and the
Feminine“.. Dále srv. k otázce genderového problému Kierkegaardova „čtenáře“ Walsh, Sylvia, „When „That
Single Individual‟ is a Woman“. Dokonce takto Sylvia Walsh zcela jiným způsobem vykládá některé zásadní
motivy Vzdělavatelných řečí, jako je kupř. trpělivost, a sice ve vztahu k ţeně jako recipientovi, čtenářce těchto
Řečí. Obecněji k problému, ţe jedincem je ve filosofii typicky muţ, viz Lovibond, Sabina, Realism and
Imagination in Ethics, s. 4.
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V tomto smyslu lze hovořit o jakémsi „terapeutickém sdělení“ [therapeutic communication], srv. Hopland,
Karstein, „The Category of Stages in Søren Kierkegaard“, s. 12.
277
Zvláštnost obratu „vzdělavatelné“, jehoţ smysl moţná není zcela patrný, má na svědomí Kierkegaardovo
vysvětlení, ţe jsou to „…‚vzdělavatelné řeči„, nikoli řeči ke vzdělání, jelikoţ řečník nikterak netvrdí, ţe by byl
učitelem… “ (2Ř43 381/SKS 13, a v „Předmluvách“ dalších svazečků Řečí) Srv. D I. 267/SKS 247n. V této
interpretaci bude uţíván právě překlad zavedený Marií Mikulovou Thulstrup (tj. „vzdělavatelné“). Srv. Pattisonův
komentář k problémům tlumočení výrazu „oppbygelige“ do angličtiny – Pattison, George, Kierkegaard’s
Upbuilding Discourses, s. 10 (pozn. 1).
278
Zdrojem samotného výrazu „oppbygelige“ je novozákonní výraz οικοδομώ, jenţ v ekumenickém překladu
znamená „společný růst“ (Ř 14,19 & 15,2; 1Kor 10,23 & 14,12 & 14,26; 2Kor 12,19), „stavba“ (1Kor 3,9),
„duchovní uţitek“ (1Kor 14,3), „stavění“ (2Kor 10,8), „budování“ (2Kor 13,10; Ef 4,12&16), „pomoc“ (Ef 4,29),
„účast“ (1Tm 1,4). Naproti tomu Bible kralická na všech těchto místech překládá důsledně „vzdělání“, coţ lze
pochopit vzhledem k širšímu rozumění slovu „vzdělání“ v době překladu. Nejnovější překlad Bible 21. století
navíc uţívá výraz „posílení“ (1Kor 14,26; Ř 15,2).
279
Srv. Mikulová Thulstrup, Marie, „Grundtvigovo a Kierkegaardovo pojetí křesťanství“, s. 129. Mikulová
Thulstrup hovoří o Kierkegaardově ideálu křesťanského společenství, kterým je právě období za ţivota apoštolů a
prvních křesťanských obcí.
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všichni přináší slova k vlastnímu vzdělání, totiţ k účasti na víře či k vzájemnému posilnění a
budování. Kierkegaard nemluví o tom, ţe by byl učitelem, jediným učitelem je sám Bůh.
Vzdělání, o které běţí, je takto společným přispíváním, je vztahem ţáků mezi sebou.
Posledním rysem, který je třeba zdůraznit před přistoupením k detailnějšímu výkladu
samotných Řečí, je jejich jednoduchost či prostota. Nejde o jakousi banálnost či „prostotu“ ve
smyslu nereflektované naivity.280 Heidegger ne nadarmo právě Vzdělavatelné řeči pokládá za
ty Kierkegaardovy texty, jeţ mohou být filosoficky nejpřínosnější (mimo nich pak vyzdvihuje
Pojem úzkosti).281 Jednoduchostí se rozumí „usebrání v jedné myšlence“ či jednotná
perspektiva a jedno, čeho je třeba. Opakem je estetická pluralita, rozháranost, zajímavost ve
smyslu rozptýlení a roztříštěnosti. Pohyb směrem k Vzdělavatelným řečem je pro čtenáře právě
pohybem z estetické mnohosti do koncentrované jednoduchosti.282 Vzpomeňme, ţe krokem
vstupu do etiky byla míněna lítost – právě ona je příkladem „jednoduchého“ kroku, totiţ
jakmile je lítost skutečně výrazem jedince, je usebráním se v tomto jediném přiznání a je
opuštěním nezakotvené, ale daleko více „moţnostmi“ a osobními kvalitami oplývající
existence. Kierkegaard nárokuje čtenáře k této jednoduchosti a není divu, ţe se najednou musí
obracet nikoli k mnoha čtenářům, ale právě k tomu „jedinci, kterého můţe nazvat svým
čtenářem“.283 Z hlediska typologie konkrétního čtenáře, romantického básníka a blouznivce je
tento krok jednoduchosti výrazem nesmírného pokoření284 a obratu.285

Vzdělavatelné řeči
Kierkegaard vydával Řeči jako samostatné sešitky po dvou aţ čtyřech Řečech. „Prokládal“ tak
280

Ani tím nemyslíme, ţe by byly určeny „méně vzdělanému publiku“. „… Edifying Discourses addressed to the
common man.“ McCarthy, Vincent A., The Phenomenology of Moods in Kierkegaard, s. 88. Obdobný výklad
nacházíme i v Pooleově interpretaci. Srv. Poole, Roger, The Indirect Communication, s. 4. Zde tvrdíme něco
jiného, totiţ: naopak, právě z kontrastu s blíţe určeným konkrétním čtenářem, jímţ nemá být tento „prostý
člověk“, vystoupí zvláštnost Kierkegaardova působení. Jedině v rozporu mezi „prostotou“ Řečí a estetickým
určením konkrétního čtenáře (blouznivec/romantik) lze vidět výraz poníţení coby přerodu do podoby „onoho
jedince“.
281
Srv. Heidegger, Martin, Sein und Zeit, s. 235, dále srv. Pattison, George, Kierkegaard’s Upbuilding
Discourses, ss. 1nn.
282
Srv. B/A II. 6/SKS 16., SoS 64n./SV XIII 495.
283
Srv. SoS 78nn./SV XIII 527n. Oproti výkladu této studie lze onen poměr mezi jedincem coby na jedné straně
„nejvzácnějším ze všech“ a na druhé „tím, kým můţe být kaţdý člověk“ konfrontovat s výkladem Sylvie Walsh –
Walsh, Sylvia, „When „That Single Individual‟ is a Woman“, s. 3. I zde je ve Vzdělavatelných řečech hledán
čtenář – tamt. s. 6 – především je jím však „nejkonkrétnější čtenář“, tj. Kierkegaardova snoubenka Regine Olsen,
viz tamt., ss. 6n.
284
Srv. 4Ř44 81n./SKS 357.
285
Srv. Harritsův výklad, komu je určen Pojem úzkosti – ani ne naivním lidem, ani tomu, kdo se obrací na tuto
knihu s prosbou o pomoc, sám bezbranný – „Nein, das Buch wurde für die zeitgenössischen Intellektuellen und
ebenso deutlich für die Kopenhagener Intelligenz geschrieben.“ Harrits, Flemming, „Bewegungen und Figuren
des Denkens in Der Begriff der Angst“, s. 264.
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jimi současně vycházející pseudonymní díla. Budeme postupovat po těchto malých celcích. 286
Dvě vzdělavatelné řeči 1843
První řeč (Očekávání víry [Ga 3, 23])287 ukazuje víru jako to, jeţ jediné je moţno někomu
bezprostředně přát,288 jako vítězství samo, jehoţ můţe jedinec dosáhnout. Varuje před
estetickými pojmy víry, před světskou „zkušeností“, naopak mluví o povinnosti mít víru,
povinnosti, jiţ můţe kaţdý naplnit, neboť k tomu má všechny předpoklady – tím jediným, co
mu brání, je vůle – ţe nechce. Člověk se nesmí nechat svázat s přítomností (světem,
proměnlivostí, prchavostí), jeho úkolem je zápas s budoucností, jenţ je zápasem se sebou
samým. Musí porazit proměnlivost díky kontinuitě, jiţ poskytuje věčnost. Takové je tedy
očekávání vítězství víry, jako usebrání v sobě proti mnohosti, jeţ samo jiţ je vítězstvím. Je
však třeba, aby se z víry nestala jakási temná představa, počátkem musí být jistota víry.
Druhá řeč (Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry [Jk 1, 17–22]) zahajuje
situací očekávání, jeţ jakoby hledá znamení, jedinec se nedovede niterně proměnit, naopak
hrozí další zatvrzení v sobě. Proměna, o niţ běţí, je: být jak mohou být všichni, být člověkem
v obecnosti lidského údělu. On však nedovede ani děkovat za takový dar, jakým je být
člověkem, ale děkuje, ţe právě není jako ostatní. Nechává sebou zmítat v proměnách ţivota.
Avšak: „Bůh je tím trvajícím, jenţ zůstává jedním a týmţ, zatímco vše se mění; napomíná
[apoštol, J. M.] nás, abychom milovali Boha, abychom se mu co do podstaty připodobnili,
získali Boha v trvání [Gud i Bestandighed] a své duše mohli zachránit v trpělivosti.“ (2Ř43
416/SKS 49)
Tím, co brání vděku za dobré dary, je pochybnost, jeţ uvaţuje, coţe je vlastně to dobré. Tím
však, ţe se jedinec skloní pod obecností lidství, přiznává svou nedokonalost, svou závislost, jiţ
tím vyjadřuje lásku k dárci. „Jaká je tato láska? Je láskou lítosti, jeţ je krásnější neţ jakákoliv
jiná; ... V lítosti vše přijímáš od Boha.“ (2Ř43 422/SKS 54) V kroku lásky, lítosti, je obnoven
niterný člověk, jenţ rozumí, ţe kaţdý dobrý dar a kaţdé dokonalé obdarování je shůry.
Tři vzdělavatelné řeči 1843
První řeč (Láska zakryje rozmanitost hříchů [1Pt 4, 7–12]) rozvíjí motiv lásky, ovšem šířeji
neţ jen ve smyslu lásky k Bohu. Vyzdvihuje ji jako to trvající a nepomíjející. Současně Řeč
286

Bibliografické odkazy k jednotlivým souborům Řečí viz v Použité literatuře.
Odkazy k biblickému zdroji u titulů Řečí odpovídají textům, k nimţ se Řeč obrací. Neznamenají nutně „citát“
z patřičného verše.
288
Zde se setkáváme s prvním konkrétním příkladem Kierkegaardovy charakteristické metody, jeţ má své místo v
celém „arzenálu“ působení na čtenáře. Staví totiţ čtenáře nikoli do pozice „recipienta“, nýbrţ jej samého obrací
vůči druhým, přenáší na něho nárok „být tím, kdo pomáhá“. Konečným smyslem takového obratu, jak ještě
ukáţeme, má být „uvolnění“, „vysvobození“ čtenáře z pozice, kdy by mohl sám sobě rozumět jako tomu, kdo je
„podřízen“, kdo je „slepě veden“ autorem (Kierkegaardem), coby „učitelem“. Poměr čtenáře a autora má být
v posledku vyrovnán. Srv. SoS 109/SV XIII 563n.
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předvádí povahu sebepoznání, klade důraz na to, jak je ustaven poznávající člověk. Jeho
povaha rozhoduje o tom, jak a co poznává. „... čím více však předmět výkladu [Betragtning]
náleţí světu ducha, tím důleţitější je, jak je on sám ve své nejniternější bytosti [Væsen]
ustaven; neboť vše duchovní se osvojuje jedině díky svobodě; co je však osvojeno, je také
vytvořeno. Rozdíl tedy nespočívá v tom vnějším, nýbrţ v tom vnitřním, a ve vnitřním má svůj
původ vše, co člověka činí nečistým, a činí nečistým i jeho výklad.“ (3Ř43 13/SKS 107) Řeč
nárokuje samostatný postoj člověka, jehoţ výsledkem je, ţe se mu odhaluje rozmanitost
hříchů, hříšnost světské rozmanitosti. Zde však vstupuje láska – a hříchy zakrývá, čímţ
dovoluje zaujmout jedinci poměr k druhým – lásku. „Pokud by tedy nebylo zavřeno oko lásky,
pokud by sama svým výkladem nezakryla rozmanitost, jak by se mohla odváţit, chtít se
postavit na odpor moci hříchu.“ (3Ř43 110/SKS 72) Řeč tak povzbuzuje k síle vůči světu, aniţ
by nový postoj byl indiferencí. Je snahou sám nehřešit a druhé od hříchu odvádět.
Druhá řeč (Láska zakryje rozmanitost hříchů [1Pt 4, 7–12]) jakkoli se vrací k témuţ tématu,
obrací pozornost jiným směrem. Prostřednictvím volání apoštola Pavla evokuje nárok vyuţít
dne, neboť se blíţí konec všech věcí. „Řeč, ţe konec všech věcí se blíţí, tedy není ţádným
neplodným bouřkovým mrakem, jenţ se přiţene a vše rozbouří, nýbrţ úzkostí, jeţ pročišťuje
vzduch a všechny umírňuje a zniterňuje a v lásce a chvatu připravuje vykoupit daný čas,
současně je posiluje, aby neochabli z pomyšlení, ţe daný čas jiţ skončil. Apoštol, jenţ tu
mluví, není opojený sněním...“ (3Ř43 117/SKS 79) Láska je opět tím, co skýtá kontinuitu a
trvá i ve smrti. Nyní však poskytuje sílu neochabnout, zakrývá vlastní hříchy jedince. Je to
však právě ona, kdo je zprvu odhalila a kdo probudil v duši starost. Láska, jako lítost, jako
uctívání Boha, však zakrývá oči.
Třetí řeč (Potvrzení ve vnitřním člověku [Ef 3, 13–21]) proti sobě klade světského, smyslového
člověka, jenţ se udivuje nad velkými činy, a člověka ve vztahu k Bohu, jenţ v pokoře usiluje o
stálost v Bohu. Cestou ke stálosti jsou zkoušky, zříkání se všeho, neboť vţdy tím jediným,
čeho je třeba, je svou duši zachránit ve vnitřním potvrzení (od Boha). Ţádostivost je rabstvím
člověka, je sluţbou okamţiku. Lidé se brání hlubšímu sebeporozumění, nedospívají k
vznešenému určení člověka jako Boţího pomocníka [Guds Medarbeider].
„Kaţdým uvaţováním, jeţ člověka činí starším neţ okamţik a nechává ho uchopit věčnost,
ujišťuje se člověk v tom, ţe má skutečný vztah ke světu, a ţe tento vztah navíc nemůţe být
ţádným pouhým věděním o světě a o sobě jako části v něm, neboť takové vědění není ţádným
vztahem, vţdyť on sám je zrovna takto vědoucí lhostejností vůči světu a tento svět lhostejností
vůči jeho vědění o něm. Teprve v okamţiku, kdy v duši procitne starost o to, čím pro něho je
svět ... teprve pak, v této starosti ohlašuje se vnitřní člověk. Tato starost se nenechá upokojit
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podrobnějším či obsáhlejším věděním, touţí po jiném druhu vědění, takovém, jeţ ani na
okamţik nezůstává pouhým věděním, nýbrţ se v tom samém okamţiku, kdy se ho člověk
zmocní, proměňuje v čin.“ (3Ř43 132n./SKS 93)
Vědění je v sobě rozporné a, nakonec, rodí úzkost. Starost však ohlašuje vnitřního člověka a
ten si ţádá vysvětlení, jeţ mu dá vlastní smysl – být pomocníkem Boţím. Vnitřní člověk má
starost pouze o Boha a sebe sama, a pak o vysvětlení. Nikoli o svět. Bůh je však duch a můţe
dát znamení jedině v duchovi, to jest ve vnitřním člověku. Kierkegaard dále věnuje pozornost
typologii různých lidí, kteří nemohou toto jednoduché „vysvětlení“ pochopit – šťastný,
starostlivý, zkormoucený člověk atp.
Však kdo hledá Boha v duši, vţdy ho nalezne. Cestou je starost, pokora, klid, vytrvání v
pokušení, aby nakonec mohlo propuknout znamení plné jistoty víry. Víra je potvrzením ve
vnitřním člověku.
Čtyři vzdělavatelné řeči 1843
První řeč (Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno [Jb 1, 20–21])
uvozuje figurou Joba motiv opory v zoufalství, nevyzdvihuje klidný, nezaujatý ţivot, nýbrţ
čin. Naopak rezignace na svět neznamená indiferenci, Job své syny miloval, jde o takový vztah
ke světu, který je teprve odvozeným vztahem, jenţ je nesen vztahem k Bohu. Nezáleţí na míře
neštěstí, nýbrţ na celkovém postoji k světským oporám. Při prudkých změnách, otřesu ţivota,
ručí Job za to, ţe existuje vítězství, je tak vzorem svým činem. Je předobrazem toho, ţe kdo
vidí Boha, překonal celý svět.
Druhá řeč (Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry [Jk 1, 17–22]) se nejen
vrací k citátu z Jakubova listu, ale tentokrát více rozvíjí motiv poznání. Říká, ţe poznání je
bytostně dvojznačné a vede k pochybám – aniţ by dávalo (existenci) vodítko. „S poznáním
byla i pochybnost zasazena hlouběji do nitra a poznání, jeţ by bývalo mělo člověka vést,
uvrhlo jej do okovů nouze a rozporu.“ (4Ř43 24/SKS 131)
Pochybnost je projevem toho, ţe se právě člověk brání pravému poznání – „špatné“ poznání je
touhou vidět světsky, pochybnost je vůlí nechat se klamat, raději jen snít. Tedy vědět, co je
dobré, co je dobrý dar, je věcí dobrého a špatného poznání a podmínkou dokonalého daru od
Boha je touha po tomto daru.
„Neţ tato potřeba [daru, J. M.] procitne v člověku, musí zprvu proběhnout veliká proměna.
Celé to horlivé pochybovačné přemýšlení bylo prvním pokusem člověka jí dosáhnout.“ (4Ř43
33/SKS 139)289 Aniţ by však cesta pochyb někam vedla, opuštění této cesty je proto počátkem
cesty nové – touhy po přijetí daru, jeţ je podmínkou a dokonalostí o sobě.
289

Srv. D I. 22/SKS 33n.
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Třetí řeč (Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry [Jk 1, 17–22]) naposledy
mluví o dobrém a dokonalém daru, tentokrát však z hlediska schopnosti dávat a přijímat,
podřídit se, být nicotnější neţ dar, který člověk dává. „Tedy řekněme, ţe bys mohl lidem
nabídnout nějakou pravdu, pak oslab působení sebe sama, učiň se nicotným, obětuj se, zatímco
nabízíš dar, aby lidé nevzali namísto daru tebe, aby jejich ţivot nebyl promarněn v klamu tím,
ţe by byli vlastníky pravdy, aniţ by ji přeci vlastnili.“ (4Ř43 48/SKS 152) „Pak jsi zajisté
dárcem, avšak nepatrnějším než dar, a kaţdý dobrý dar a kaţdé dobré obdarování je shůry, byť
by přišlo skrze tebe.“ (4Ř43 49/SKS 152) Být obdarovaným však současně nárokuje tu sílu, o
kterou šlo v předchozí Řeči – chtít přijímat – a také sílu k tomu, aby přijímající obstál v boji
(se sebou). Výrazem obdarovaného je opět vděk Bohu. V lásce, přijaté jako dar, jiţ není
odlišení dárce a obdarovaného, jsou si v daru navzájem bytostně a zcela rovni.
Čtvrtá řeč (Získání si duše v trpělivosti [L 21, 19]) nemluví o uţívání duše k získání si světa –
ale o získání si duše, o moţnosti, ţe ji člověk nemá ve vlastnictví. Světskému člověku se
taková myšlenka zdá hloupá či nepodstatná, to jediné, co by tím člověk měl získat – je on sám,
a to je přeci maličkost. Hlubšímu člověku však tatáţ myšlenka proměňuje ţivot. K získání
duše je třeba podmínky přijaté od Boha a trpělivosti. „Mluvíme-li o takovém vlastnění, pak se
můţe nacházet jedině v nitru. Tam venku je nenajdeme a nenajdeme je ani v čase; neboť
časnost je vlastně určením vnějšnosti, určením, jeţ znemoţňuje, aby bylo vnější současně
vlastněno a získáváno, jelikoţ to, co je v okamţiku, buď je, nebo není, a pokud je, pak není
získáváno, a je-li získáváno, pak není ... Věčnost v sobě také nenese ţádný rozpor, ne však
proto, ţe by jako časné buď věčné bylo, nebo nebylo, nýbrţ protoţe jest. Věčné není ani tím,
co by měl člověk vlastnit nebo něčím, co by získával, nýbrţ je tím, co je mu prostě vlastní, a
jeţ lze právě tak stěţí získat, jako ztratit. Musíme tedy tento vnitřní rozpor hledat v nitru, kde
jinde, přičemţ nitro je ve svém nejobecnějším výrazu: duše. V duši tedy musíme hledat, po
čem jsme se vydali pátrat z popudu onoho výroku: získání si duše. Duše je tedy rozporem
časného a věčného, a proto můţe to samé být vlastněno a totéţ získáváno, a to současně. Ba co
víc: je-li duše tímto rozporem, pak můţe být jen takovým způsobem vlastněna, ţe je získávána,
a tím způsobem získána, ţe je vlastněna.“ (4Ř43 61n./SKS 164n.)
Získávání si duše nárokuje vzdání se světa, zbavení se, obětování světské ţádosti. Duše je
rozporem vnějšího a niterného, věčného a časného. „Kdyby však nebyla v rozporu, pak, byla-li
by ztracena v světském ţivotě, nebyl by moţný ţádný pohyb, ten je moţný jedině tehdy,
kdyby sama byla rozporem.“ (4Ř43 65/SKS 166) Duši je tedy třeba získávat – ze světa, a od
Boha. K tomuto získávání si duše je však třeba trpělivost jako to ladící, „v“ čem se děje boj o
vztah k Bohu a boj se sebou. Získání si duše je však záchranou duše.
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„...křik zoufalství odevšad zesiluje, dokonce i neţivá příroda se svíjí v úzkosti – avšak, věřící
nepostupuje kupředu bojovně, aby se spasil, nýbrţ, zatímco jiţ nic nemá své trvání, ba i hora
se kymácí a ustupuje ze svého místa, na němţ nepohnuta stála tisíciletí, on tu setrvává v klidu
a získává si svou duši v trpělivosti...“ (4Ř43 68n./SKS 169)
Trpělivost je tou prostou, jednoduchou podmínkou a správným porozuměním slovům apoštola
je, ţe člověk jedná podle toho, co slyší.
Dvě vzdělavatelné řeči 1844
První řeč (Uchovat svou duši v trpělivosti [L 21, 19]) ukazuje, ţe procitání hlubšího
sebevztahu člověka získává svůj výraz ve starosti, a z řeči, ţe je cosi věčného v ohroţení –
duše –, vzniká úzkost. Ţe lze ztratit duši, je tím nebezpečím, a co člověk neuchovává, můţe
přeci ztratit. Prostředkem uchování duše je trpělivost, v trpělivosti je člověk současně jednající
i trpný, trpělivost je koncentrací k tomu, co má být uchováno, je tím, jeţ odkrývá nebezpečí:
ztráty toho nejlepšího, nejposvátnějšího – být takovým, jakého člověka Bůh určil – ani větším,
ani menším. Trpělivost má být svázána s duší, aby byla zbraní v boji proti času a světu. To
však není tím posledním bojem:
„Svou duši uchovat v trpělivosti, tj. drţet ji v moci [Magt] trpělivosti, takţe neuteče, kdyţ je tu
nebezpečný zápas s věčností, s Bohem a se sebou samým; neboť takový je ten zápas, sice má
tu podobu, ţe kdo ztratí věčnost, ztratí Boha a sebe sama...“ (2Ř44 28n./SKS 114) Trpělivost je
klidným krokem poutníka, netrpělivost je tím, co našeptává: Je příliš pozdě. Trpělivost říká:
Ještě dnes.
Druhá řeč (Trpělivost v očekávání [L 2, 33–40]) pokračuje v tématu trpělivosti, mluví o
neustálosti, nikoli náhlosti a okamţitosti, jeţ činí trpělivost trpělivostí. Současně je trpělivost
„noční hlídkou očekávání“ (věčnosti), ne jako světské očekávání rozmanitosti. Tato hlídka je
starostí, jejímţ jediným předmětem je jedinec ve vztahu k Bohu. Opět je podmínkou náhled
vlastní situace: „Omyl pochybovače a zoufalce nespočívá v poznání, neboť poznání nesvede s
jistotou nic rozhodnout ani o tom příštím okamţiku, nýbrţ leţí omyl ve vůli, jeţ náhle nechce
nic víc, chce však, naopak, o tom, o čem nelze mít jistotu, rozhodnout vědecky.“ (2Ř44
129/SKS 215) Vědecké vědění je nezaujaté, je „nechtěním opravdu vědět“. Starost však je
touhou po výkladu, po opravdovém poznání, je trpělivostí a očekáváním, je „... vítězstvím
věčného očekávání [den evige Forventnings Seier], víc neţ jen vítězstvím nad časností!“ (2Ř44
130/SKS 215) Očekávání je však takovým vztahem k věčnosti, které nemůţe z vlastní síly
prosadit naplnění. „Proto kaţdý, kdo v pravdě očekává, je ve vztahu k Bohu.“ (2Ř44 135/SKS
220) Takto je precizována kaţdodennost očekávání, neustálost důleţitosti okamţiku, který
kaţdý patří k pohybu trpělivosti.
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„Jakmile by však člověk věděl v pravdě se učinit tím, čím v pravdě jest – ničím, věděl vystavit
na to, jeţ pochopil, pečeť trpělivosti, ach, pak by se jeho ţivot, ať uţ by byl nejnepatrnějším či
největším, ještě dnes stal poklidným [frydefuld] překvapením a blaţeným [salig] údivem, a byl
by jím po všecky dny; neboť je jen jedno, jeţ je v pravdě věčným předmětem údivu, totiţ Bůh,
a jediné, co údivu můţe bránit, totiţ člověk, kdyţ sám chce být něčím.“ (2Ř44 140/SKS 224)
Tato formulace ze samého závěru této Řeči dovršuje náznaky pohybu směrem k „být ničím“,
jeţ se stane explicitním tématem v následujícím svazku Řečí.
Tři vzdělavatelné řeči 1844
První řeč (Pamatuj na svého stvořitele ve dnech svého jinošství [Kaz 12, 1]) se obrací proti
„moudrosti“ lhostejnosti, jeţ povaţuje za vhodné vztahovat se ke všemu se stejnou (jakoby
vyrovnanou) lhostejností. Opakem je moudrost starosti – nebýt lhostejný vůči stavu jedince –
ten rozhoduje o tom, zda se pro něho můţe stát pravda pravdou. Tato pravda však současně
nenechává jedince napospas, stará se o něho a nevzdává se ho. Není lhostejné, zda (a jak) si ji
jedinec osvojí. To jediné, oč jí běţí, je probudit člověka k tomu, aby se staral o sebe. Je totiţ
chvíle, kdy je jedinec na pokraji zhroucení, naříká si, a pak: „... ví znalec duše, ţe smyslem
tohoto bědování [Udbrud] je, ţe duch má brzy zhasnout. Toto bědování sice můţe mít svůj
význam, ale stěţí v něm bude dost síly k vyburcování [Formaningens Kraft vil man forgjæves
søge i det], neboť tu chybí víra, víra sám svést cosi dobrého, nebo ţe se to někomu jinému
povede.“ (3Ř44 147/SKS 236) Naopak varování starostlivé řeči se vţdy obrací jakoby přímo k
jedinci, jehoţ se týká, k jehoţ vzdělání mluví.
Podmínkou věčnosti je – být novým dítětem. Řeč mluví o nutnosti „omlazení“, návratu k
tomu, kdy vztah k Bohu byl nejpřirozenější. S postupem času se tento vztah ztrácí a člověk se
rozptyluje v mnohých myšlenkách, aniţ by se dovedl koncentrovat v jediné.
Druhá řeč (Očekávání věčné blaženosti [2Kor 4, 17–18]) je jednou ze završujících Řečí
dosavadního postupu. Především tím, jak do popředí vystupuje explicitní motiv věčné
blaţenosti. „Ţe si však člověk přeje věčnou blaţenost, je i to jen hra se slovy...[?] Spíše se zdá,
ţe se věčná blaţenost stala tím, čím je myšlenka na ni, dutým a prázdným slovem, jeţ bylo
mezitím skoro zapomenuto, ... staromódním obratem, ...“ (3Ř44 164/SKS 251) Přání věčné
blaţenosti však v sobě nosí kaţdý, byť se snad děsí střetnout s myšlenkou věčné blaţenosti,
protoţe jen ten: „.. jehoţ duše zcela procitla ze spánku, dovede pochopit to, co by jinak
náměsíčného srazilo do propasti, ţe totiţ ‚láska ke světu je nenávistí k Bohu„ (Jk 4, 4).“ (3Ř44
168n./SKS 255) Kaţdý má dostatek času (tj. trpělivost) na úvahu o tom jednom, čeho je třeba,
má srdce přát si nebeskou blaţenost, váţnost odříct lehkováţné myšlenky, bázeň a chvění v
duši, aby se nechal vyděsit myšlenkou, ţe se lze rozejít s nebem, nebo to vzít na lehkou váhu.
83

Očekávání věčné blaţenosti je posvěcením pozemské práce, proměňuje pozemský ţivot.
Umoţňuje totiţ člověku porozumět si v časnosti.
„Takto asi probíhá ţivot mnoha lidí, jsou činní v sluţbách časnosti, náleţí však také zcela jen
jí. Pokud však duše člověka očekává věčnou blaţenost, pak jistě toto očekávání způsobí
[alespoň] na okamţik rozruch, přivede jej k tomu, aby si necenil zkušeností, neboť jejich cíl je
příliš nepatrný, jejich míra příliš malá. Nijak mu nepomůţe ani mládí se svou protřelostí a
představivostí bez hranic, však nemůţe být bez cíle a bez míry; neboť ţivot bez nich je
bezútěšný a zmatený. ... Ţivot druhého snad probíhá s větším klidem a mírem, přeci mohou
přijít události, jeţ nedovede zkušenost vypořádat. Dojde-li k tomu, pak padne za oběť
zoufalství. A byť by se mu i podařilo prosmýknout ţivotem, aniţ by mu osud takto zkříţil
plány, pak je jen […] dítětem časnosti, pro něţ není ţádná věčnost. Kdo si však naproti tomu
ve své duši uchová očekávání, ten má cíl, jenţ je vţdy platný, míru, jeţ je vţdy platná a o sobě
platná; neboť vůči tomuto cíli a vzhledem k této míře porozumí si vţdy v časnosti.“ (3Ř44
171/SKS 256n.)
Očekávání věčné blaţenosti je útěchou, jeţ usmiřuje člověka s bliţními, s nepřáteli, dává mu
porozumění tomu bytostnému. Rozhodnutí k očekávání věčné blaţenosti je rozhodnutím, jeţ
vše rozhoduje, a byť sama starost o ni ještě neznamená, ţe si člověk zjedná (náleţitý) poníţený
vstup do tohoto očekávání, starost sama má svou hodnotu, udrţuje v duši cosi niterného, k
čemu se člověk můţe vracet a k čemu odvracet od světa.
Očekávání samo však má v sobě podmínku, jiţ nelze nijak konečným způsobem odůvodnit –
je tu nejistota, jeţ ţiví starost. Touto starostí je závislost na přijetí Boţí milosti. „... pokud by
Bůh ve své pravé ruce drţel blaţenost, a zároveň ve své levé starost, jeţ by se stala obsahem
tvého ţivota, copak bys nevolil tu levou, přičemţ bys na tom byl stejně jako ten, kdo si zvolil
pravou?“ (3Ř44 183/SKS 267)
Třetí řeč (On musí růst, já však ubírat [J 3, 30]) si vybírá figuru Jana Křtitele, jako předobraz
toho, kdo ustupuje do pozadí, kdo jen připravuje cestu. Začíná však opět motivem
sebepoznání, jeţ je tím nejtěţším úkolem či nárokem, podmínkou prohlubování vztahu k sobě
samému. „... neboť veškeré hlubší a niternější sebepoznání se děje za Boţího vedení a ihned
spatřuje prst Boha, jenţ na něho ukazuje.“ (3Ř44 186/SKS 270) Tento prst znamená, ţe vše je
třeba vztahovat k sobě, přičítat si.
„Mnohokrát od oněch dní [Jana Křtitele, J. M.] se narodil člověk, jehoţ určení bylo jedinečné,
měl budovat cestu, a jenţ si brzy musel také sám uvědomit, ţe právě to je jeho prací. Kaţdý
člověk takového druhu musí rovněţ od počátku vystačit se sebezapřením [Selvfornægtelse], a
nikdy nezaţívá ţádné vyznamenání, jeţ čím déle by trvalo, tím snázeji by vedlo k tomu, ţe by
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jakoby kouzlem porušilo onu osvobozující a vyvazující moc sebezapření; ...“ (3Ř44 190/SKS
273)290
Člověk sám je však pouze nástrojem v ruce Boţí a nikdy neví, kdy jej Bůh povolá. Pokud si to
neuvědomuje, pak je jen nevěrným rabem, jenţ sám sebe usiluje osvobodit, a snaţí se pána
obelstít, kdyţ zapírá vlastní nicotnost. Jedině přiznání, ţe celý ţivot je pouhou sluţbou,
poskytuje svobodu, činí člověka pomocníkem Boţím, a myšlenka smrti jej vyvazuje z údělu
pouhé dočasné bytosti, jeţ náleţí zemi, brání mu klamat Boha, brání neposlušnosti vůči němu.
„Ano, mnoho je cest v hodině rozhodnutí; avšak jen jedna je cestou, ostatní jsou zacházkami,
ať uţ vedou tam, kde své sítě rozhazuje závist, či tam, kde se daří zármutku, kde nepošel červ
ţádosti, kde bezútěšnost hledí na své prázdné ruce, kde jízlivost svou ošuntělou moudrostí
probouzí v druhých úzkost, kde ústa zlé pomluvy přetékají tím, čeho je srdce plno – všechny
odvádějí pryč, daleko pryč...“ (3Ř44 195/SKS 277n.) Jan Křtitel dovedl vykonat cestu
sebezapření a tím byl veliký. Tak i kaţdý jedinec můţe podstoupit v menším totéţ, můţe se
naučit s pokorou zapřít sebe sama, překonat sebe sama, a pak i on pocítí vítěznou radost. Kdo
však má růst? Kdykoliv sleduje jedinec v sebezapření druhého růst, sleduje i on tuto cestu.
Tím je uzavřen konkrétní výklad prvních 14 Vzdělavatelných řečí.291 Jeho důvodem bylo
nechat projevit specifickou atmosféru či ladění těchto Řečí, současně pak mělo být zřejmější, v
jakém smyslu jsou „jednoduchou“ odpovědí na existenční potřebu vodítka či vedení. Nyní
přistoupíme k celistvější analýze druhé podoby etického stanoviska – etiky lítosti.292
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Srv. SoS 111/SV XIII 566.
Zajímavá je dozajista Burgessova konstrukce „Knihy trpělivosti a očekávání věčnosti“, do níţ zahrnuje devět
prostředních Vzdělavatelných řečí z celého souboru osmnácti (tj. jde o Čtyři VŘ 1843, Dvě VŘ 1844 a Tři VŘ
1844). Z hlediska námi sledované perspektivy je dobře povšimnout si rozdělení celku 18 řečí do tří „plánů“, tj. 1)
Dvě VŘ 1843 & Tři VŘ 1843, 2) Soubor devíti řečí Burgessovy „Knihy trpělivosti a očekávání věčnosti“, 3) Čtyři
VŘ 1844. Srv. Burgess, Andrew J., „Patience and Expectancy in Kierkegaard‟s Upbuilding Discourses 1843-44“,
ss. 205n. I zde tedy poslední čtyři Řeči zůstávají odlišeny. Obdobné rozdělení lze nalézt i u Malantschuka, byť je
jeho výklad celkově odlišný. Malantschuk, Gregor, Kierkegaard’s Thought, s. 312.
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Ačkoli se vyhýbáme biografickým argumentům, přeci je pozoruhodné srovnat s tímto pojmem „etiky lítosti“
Kierkegaardovu vlastní pozici: Elrod, John W., „Kierkegaard: Poet Penitent“, s. 93.
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6. Etika lítosti
Rozumějme trojímu ohledu, v jakém tyto Řeči promlouvají: a) ve smyslu, v jakém se obrací
proti tomu, jeţ má být opuštěno či zavrţeno – co se nemá stát (Negativní ohled); b) v tom
smyslu, v jakém k něčemu nabádají, k něčemu vedou (Pozitivní ohled); c) konečně v jejich
dynamické vazbě – tedy se pokusíme ukázat, ţe tyto Řeči nejsou co do svého obsahu, sdělení
homogenní, ale specificky se vyvíjí (Dynamický ohled).

a. Negativní ohled
Uvaţujme neustále „konkrétního čtenáře“, tedy jedince, jehoţ (jako „svého čtenáře“) dovedl
Kierkegaard před nárok existenčního rozhodnutí. Jednou komponentou tohoto rozhodnutí je
právě obrat proti tomu, jeţ je v dosavadním ţivotě scestím.
Vzdělavatelné řeči neustále jako toto scestí charakterizují světskost, totiţ takový vztah ke
světu, který Kierkegaard pregnantně charakterizuje jako „rabství [Trældom] světa“,293
zbavenost sebe sama ve sluţbách světu. Tento vztah ke světu rezultuje v neschopnosti být ve
vztahu k sobě samému, naopak, to, co je pokládáno za „být sám sebou“, je pouhou karikaturou
takového vztahu, je zbloudilostí a nevěděním o sobě. Je to ţádost, světská touha, jeţ vede k
tomu, ţe člověk uţ ani sebe sama nepoznává.294
Současně je světskost specificky chráněná proti napadání, je v sobě ustálená a jako ţivotní
postoj dovede za pomoci sobě vlastních prostředků odolávat svému zániku. Těmito prostředky
jsou pro Kierkegaarda především „zkušenosti“, světská protřelost a taková (konečná)
rozumovost, jeţ relativizuje absolutní nároky, odvádí od nebezpečí (rozumově) nezaloţených
kroků, risku nezajištěnosti v propočitatelném prostoru kaţdodennosti. Světské poznání je
rozmanitostí, jeţ se tříští v bezpočtu rozptylujících faset a neposkytuje vedení, naopak,
odpovědi, které dovede poskytnout, jsou buď nicneříkající, vyhýbavé, či protichůdné – a
vedou toho, kdo se na ně chce spolehnout – k zoufalství.
Náleţitým postojem, který je kvintesencí světskosti, je proto podle Kierkegaarda pracovitá,
spěšná, hlučná nezaujatost, lhostejnost, jeţ dovede vzdorovat veškerým nárokům, a jediné,
čeho se bojí, je dotek čehosi hlubšího, jeţ by vyvedlo takovou pozici (alespoň na okamţik) z
klidu.
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Či přímo „rabství chtíče“, ţádosti. Srv. 3Ř43 131/SKS 92. Obdobně Kierkegaard uvádí: „Svět mohu vlastnit
jedině tak, ţe on bude vlastnit mne, …“ (4Ř43 63/SKS 164).
294
Srv. 3Ř43 123/SKS 84.
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Právě proto je zásadním momentem Vzdělavatelných řečí, ţe nejen odhalují postoj světskosti
jako to, jeţ je třeba opustit, ale, v druhém ohledu, se obrací proti moţnosti budoucího
analogického postoje – proti stoicismu. Lhostejnost je specifickým „řešením“ estetického
postoje, jímţ se vyrovnává se zvraty štěstí a neštěstí, tedy s nezajištěností vlastní opory.
Avšak, jak jsme jiţ viděli, hrozí nebezpečí, ţe bude jako „hlubší“ a navíc mravní východisko
nalezena pozice stoicismu, jejímţ výrazem je: být sám sebou v abstraktní idealitě, jeţ je, mimo
zájmu na této idealitě (či: vztahu k Bohu) bytostně nezaujatá. Tím, oč běţí, je, ţe stoická etika,
jako první podoba etického stanoviska, neznamená skutečný vztah k sobě samému ani k
druhým, konečně ani k Bohu. Je nezaujatá či lhostejná právě proto, ţe postrádá opravdovou
niternost.295

b. Pozitivní ohled
Takto je vymezen negativní prostor, ze kterého se má jedinec odpoutávat, vůči kterému se má
(zaujatě) vyhraňovat. Pozitivním krokem sebezaloţení je pro Kierkegaarda ve Vzdělavatelných
řečech dvojpohyb víry a lítosti.
Víra a lítost jsou dvěma nutnými podmínkami právě v tom smyslu, v jakém se jistí navzájem –
víra bez lítosti je pro Kierkegaarda teprve před branou niterného vztahu k Bohu a lítost bez
víry je abstrakcí, jeţ postrádá vztah, ve kterém je opravdová lítost smysluplná. Obojímu je
třeba rozumět právě jako současnému, či totoţnému kroku. Jde právě o onen „jednoduchý
krok“, jednoduchý vstup do prostoru etického stanoviska. Jednoduchost je, opět, jak jsme jiţ
viděli, charakterem soustředěnosti a současně „prostoty“ oproti vstupu do etiky
prostřednictvím „systému“ apod.
Jako jednoduchý krok jsou však víra a lítost podmíněny náhledem vlastní situace. Tomuto
náhledu nelze rozumět jako „recepci“ toho, co „někdo někomu říká“. Jakkoli je pseudonymní
tvorba prací na takovém náhledu a rezultátem jejího snaţení má být dovedení čtenáře k reflexi
vlastního stavu, nejde přeci o to rozhodující. Takto reflektované poznání musí být niterně
osvojeno, musí se stát tím, s čím se jedinec (niterně) identifikuje. Moment osvojení odkazuje k
vůli, k chtění či nechtění přiznat si takový stav scestí, v němţ se podle Kierkegaarda jeho
konkrétní čtenář nachází. Nárok Řečí je z hlediska této podmínky nárokem sebepoznání, coby
hlubšího vztahu k sobě, jenţ je veden upřímností a váţností. (A tedy: tomuto sebepoznání
světskost bytostně vzdoruje.)
Tím se dostáváme k druhé podmínce, jeţ odpovídá bytostně první, byť je důraz kladen jiným
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„Dass die Innerlichkeit fehlt, zeigt sich darin, dass man das, was man tut, nicht übernimmt. Man lässt es sich
nicht nach innen wenden.“ Grøn, Arne, Angst bei Søren Kierkegaard, s. 76.
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způsobem. Touto podmínkou je existenční starost. O této starosti jsme mluvili jako o výsledku
či jako o výrazu kulminace nálady (úzkosti) – tedy být v úzkosti v takovém vztahu k sobě, ţe
má jedinec sám o sebe starost (rozuměno důrazně, nikoli vágně). Starost je podmínkou v tom
smyslu, ţe se váţe k hlubšímu sebepoznání jako jeho důvod či jeho „incitament“ – mít starost
(váţný /patetický zájem) na sobě znamená: mít zájem na poznání své vlastní povahy, vědět,
jak na tom jedinec je. Současně je starost momentem vážnosti (ve smyslu: brát situaci váţně
[přikládat jí náleţitou váhu] a porozumět váţnosti [ohroţení] situace). Starost je patetickým
vztahem k sobě, byť na samém počátku takového pohybu, a výrazem či odpovědí na takový
pathos vztahu – je čin. Jako činu je třeba rozumět právě: odhodlání se/rozhodnutí k etickému
stanovisku.
Starost – sebepoznání – osvojení pravdy o vlastní situaci – odhodlání k etické existenci v
lítosti a víře: takto lze shrnout první krok, k němuţ Řeči vyzývají.
Tím se však teprve otevírá další pohyb či další trvání etické existence, její každodennost. Řeči
se proto obrací ke svému čtenáři i v tomto smyslu, charakterizují, jaká je kaţdodennost etiky.
Kierkegaard pokrývá velikou část pole tohoto nároku důrazem na lásku. Výrazem lásky je
lítost a láska je výrazem víry. Láska je však daleko širším motivem. V Řečech zjednává vztah
jedince k sobě samému, ke světu a k Bohu.
Ve vztahu k sobě samému jsme viděli lásku jako procitající v porodních bolestech úzkosti, její
probouzení tedy odpovídá ohlašující se starosti. Její působení vůči sobě samému však znamená
především rozkrývající pohled na sebe sama (sebepoznání), kdy výsledkem tohoto pohledu je
přiznání si vlastního provinění (vůči Bohu). Současně však je to tatáţ láska, jeţ umoţňuje
pozitivně rekonstituovat provinilou existenci – je to ona, jeţ „zavírá oči“: tímto výrazem
Kierkegaard charakterizuje obrat lítosti. V lítosti není vina smazána, lítost se však vůči vině
chová jako takový niterný postoj, jenţ chce vše napravit.296 Aby tato moţnost, aby taková
rehabilitace byla moţná, musí být zastavena dialektika viny297, a mohl tím pádem být moţný
samotný krok lítosti. Láska zavírá oči a dodává tím sílu k potřebnému kroku.
Láska současně, jako svého druhu (jak jí je třeba rozumět) naladění, rozehrává specifický
vztah ke světu. Světem je však nyní třeba rozumět primárně prostor etických vztahů, tedy
situaci etických nároků a povinností. V naladění lásky však není akcentována „přísná“ etika
podřízení se obecné závaznosti nejlepšího moţného jednání, nýbrţ totéţ jednání je projevem
lásky, je láskou ve vztahu k druhým. Jestliţe je však namísto etiky coby potvrzování ideálního
nároku vlastního jednání nyní tatáţ etika výrazem lásky, pak je smyslem tohoto posunu
296

Srv. SCŽ 481/SKS 417.
Banálně jde o situaci bezradnosti: vinen? nevinen? jak rozhodnout o vlastní vině? jestliţe vinen: jak lze mít
vztah k Bohu? jak by mohl Bůh „zapomenout“?
297
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důrazů: pokora. V naladění lásky je vztah k druhým určen nikoli indiferentně či povýšeně,
nýbrţ naopak poníţeně – s láskou k bliţním.
Vztah k Bohu je ještě důraznějším nárokem pokory. Lítost jako projev lásky k Bohu, jejímţ
výrazem je současně uctívání, je vţdy vztahem poníţeného viníka k dárci dobrých darů.
Pokora je charakterem takové lásky a je podmínkou dalšího pohybu víry. Současně je lítosti
třeba rozumět jako tomu motivu, ve kterém (a v pokoře jako pokračujícím či trvajícím výrazu
této lítosti) je vztah k Bohu podrţován v dvojznačnosti aktivně-pasivního,298 a tato aktivněpasivní povaha charakterizuje pole etiky lítosti – není čistou silou vymáhání, je pokorou
přijímání dobrých darů, je očekáváním a je trpělivostí.
Určitým jednotícím významem naladění lásky je její stabilita. Láska je v zásadě tím
způsobem, jak se odehrává „jednoduchá“ kaţdodennost etické existence – jestliţe je tedy tato
existence koncentrována v lásce jako naladění jednotlivých vztahů –, potud tatáţ láska
poskytuje existenci stabilitu – trvání ve smyslu „být tímto jedincem“. Láska je tedy tím, co
„vystavuje svou pečeť“ na veškeré jednotlivé činy, na veškerou rozmanitost ţivota jedince. V
lásce se jedinec usebírá k této nové existenci. Jiným způsobem vyjadřuje Kierkegaard její
koncentraci jako „mít jediné přání“.299 Láska není primárně vztahem k druhým, je primárně
vztahem k Bohu, je primárně výrazem víry. Proto je jejím prvním projevem lítost. Jestliţe je
koncentrací jedince, pak je touto koncentrací ve smyslu: ze vztahu k Bohu získat vztah k sobě
samému a k druhým. Primát vztahu k Bohu znamená současně, ţe je tím, jeţ podrţuje všechny
odvozené vztahy na svém místě a propůjčuje jim smysluplnost. Analogicky tedy Kierkegaard
mluví o tom: mít jediné přání (víru).300 Obojí vyjádření představuje bytostný odklon od
estetického roztříštění v jednotlivých přáních, je naopak tím, jeţ poskytuje cíl a měřítko
existence a takto ji jednotí a usměrňuje.
Mimo motivu lásky dostávají v Řečech prostor další základní kategorie Kierkegaardova obrazu
lidství.
Vzdělavatelné řeči prohlubují pojem člověka. Vyjádřením, jeţ se stává vůdčím, je: člověk jako
Boží pomocník. Této kvalitě lidského určení (jeţ je charakteristické právě pro tuto fázi
dialektiky existence) je třeba rozumět jako na jedné straně důrazu na novou lidskou důstojnost
(danou blízkostí či obnovením vztahu k Bohu) a zároveň jako potvrzení pokorného vztahu k
298

Identicky je určena i trpělivost („… trpělivost je právě tak činná jako trpná a právě tak trpná jako činná.“
2Ř44 101/SKS 190).
299
Srv. pojem lítosti jako jednotícího charakteru, samostatného charakteru z hlediska „chtít jedno“, tj. dobro –
Knappe, Ulrich, „Das Gute: Eine philosophische Rekonstruktion“, ss. 60–64.
300
Všimněme si situace, kdy se tu objevuje jakoby řešení problému vztahu k Bohu a současně k relativním cílům
– tím, co umoţňuje toto „řešení“, je dialektická nerozvinutost – etika sama se dosud nestala pokušením, nebyla
podrobena nároku partikularity a absolutna vztahu k Bohu.
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Bohu. Řeči současně kladou důraz na „obecnost“ takového určení. Být Boţím pomocníkem
znamená v důsledku: být jak mohou být všichni lidé, ani víc, ani méně. 301 Takové určení je
odklonem od estetické touhy po výjimečnosti,302 jeţ říká: „díky Bohu, ţe nejsem jako
ostatní“.303 V zásadě je toto určení etickým nárokem obecné povahy lidství, totiţ: stát se tím,
kým ve svém základě (tedy zde: stvořený Bohem, s Bohem daným určením) jiţ jedinec je.
Dosavadní existence je nepřiznáním či vzdorem vůči tomuto (pokornému/dokonalému) určení
člověka.
Etika lítosti dovádí sebeporozumění člověka k postupně hlubší a hlubší rovině. Jak ještě
uvidíme, je pojem člověka jako Boţího pomocníka pouze jedním z hledisek. Podmínkou
veškerého prohlubujícího se (niterného/dialektického304/imanentního) pohybu sebepoznání je
získání samostatnosti vlastní existence. Estetická existence, jakkoli byla jejím výrazem „touha
po jedinečnosti“, nezískala charakter samostatnosti. Z Kierkegaardova hlediska bylo důvodem
její nesamostatnosti nepřiznání si situace scestí – tedy byla rabstvím světa. Zoufalé usilování o
štěstí (jako nejobecnější výraz touhy po zaloţení existence: být naplněně sebou samým) bylo
podmaněno nevyjasněným zdrojem tohoto štěstí, neschopností prosadit je, podřízeností světu.
Oproti tomu je etická existence v jiném smyslu podřízená. Jejím bytostným výrazem je lítost a
tato lítost je (niterným) vztahem k Bohu, kdy jedinec v lítosti stojí sám za sebe před Bohem. Je
třeba zdůraznit, ţe takové „stání před Bohem“ je v několika ohledech zcela novou pozicí
samostatnosti jedince. Znamená zodpovědnost za sebe – zodpovídat se Bohu (tedy: být v
upřímném vztahu k sobě samému), je prohloubením sebepoznání. Znamená nezastupitelnost
jedince a současně izolovanost – být právě sám před Bohem, čímţ je potvrzena jedinečnost
pozice jednotlivé existence vůči světské pozici „davu“, „nikoho“, „všech“.305 Znamená však
především bytostnou konkreci306 sebe sama. Mluvili jsme o stoické etice jako o abstrakci, kdy
„skutečný“ jedinec ustupuje ideálu dokonalého jednání. V lítosti však naopak přichází ke slovu
bytostná konkrece:
Lítost znamená přiznání vlastní nedokonalosti. Tato nedokonalost není krokem lítosti popřena,
byť můţe být (láska zavírá oči) do jisté míry suspendována.307 V lítosti však zůstává jedinec
tím, kdo se vztahuje k sobě jako k tomu, kdo, na pozadí vlastního provinění usiluje obnovit
301

Srv. 2Ř44 104/SKS 193.
„Výjimečný člověk“ je vlastně „defektní člověk“, B/A II. 349/SKS 309.
303
Srv. 2Ř43 421/SKS 53.
304
Srv. D II. 199/SKS 444n.
305
Je tradičním problémem výkladu Kierkegaarda, jaká je povaha intersubjektivních vztahů, pokud současně
jediným absolutním vztahem zůstává vztah k Bohu. Kupř. Taylor pak prezentuje představu přísně izolovaného
jedince – srv. Taylor, Mark C., „Love and Forms of Spirit: Kierkegaard vs. Hegel“, ss. 110n.
306
Srv. SCŽ 119/SKS 108, dále srv. Grøn, Arne, Angst bei Søren Kierkegaard, s. 22.
307
„…můj ţivot přeci nemá svůj počátek v čase a nicotě, a pokud bych nemohl litovat minulého, pak by svoboda
byla jen snem.“ B/A II. 255/SKS 228.
302
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svůj vztah k Bohu. V lítosti tedy, oproti stoické etice, není pól jedinečnosti lidské existence
(přičemţ jedinečnost zde znamená v zásadě deviaci) odmítnut, nýbrţ naopak potvrzen.308 Je
třeba doplnit, ţe tatáţ lítost je (ovšem pro Viléma v Buď/Anebo) výrazem sounáleţitosti
jedince k lidství. Míní tím, ţe v estetickém blouznění po jedinečnosti není ţádná bytostná
(sympatetická) vazba k „lidstvu“, ani v stoické etice (kde je tento vztah ironický: všichni jsme
lidmi, ať s tím děláme, co děláme), nýbrţ jedině v lítosti, kdy tato lítost vyjadřuje vztah k
lidskému údělu, totiţ: nepovýšený, pokorný vztah k tomu, být člověkem (a nouzi této
existence).
K zcela rozhodujícímu motivu Vzdělavatelných řečí postoupíme skrze určení niternosti
[Inderlighed].309 Jiţ jsme niternost či charakter „niterného“ vícekrát zmínili, avšak je třeba se
mu věnovat šířeji. Niternost je svým způsobem velice specifickou „modalitou“, jeţ vnáší do
jednotlivých vztahů, jeţ mohou být „niterné“, novou kvalitu. Jestliţe Kierkegaard mluví o
niterném vztahu jedince k sobě samému, pak se tím rozumí: oproti prostému poznání (jako ve
své podstatě vţdy „jen“ poznání, jeţ můţe být indiferentní) jde o takový vztah k sobě, který
toto poznané, toto, nač reflektuje, prohlubuje či „snáší“ do svého nitra a identifikuje se s ním
jako se svým vlastním.310 Niternost je bytostným důrazem na „zaujatost“, jejími projevy jsou
pathos a starost. Obojí lze taktéţ vyjádřit jako vášeň [Lidenskab].311
Niternost je především výrazem vztahu k sobě samému. Jelikoţ, jak jsme viděli, je v centru
určení niternosti ona „identifikace“ (coby „přičítání si“ takového určení), je niterný vztah
moţný jedině vůči „charakterům“, jeţ právě jsou „vlastní“. Niternost ve vztahu k vině
znamená, ţe tato vina, jiţ bylo moţno takříkajíc „zvnějšňovat“, brát ji jako „náhodu“, „omyl“
apod., se stává „vlastní“. Niterný vztah k vině pak je v zásadě „přijetím“ či „přičítáním si“
povahy „být viníkem“ a potud je teprve tímto vztahem „rozvinuta“ povaha toho, čím „já“ je.
Toto je „etická skutečnost“, jeţ vytváří náplň, určení lidského ţivota.312 Na otázku: „Kým jsi?“
odpovídá estetika: „Umělcem, otcem, Dánem, úředníkem atp.“ Etická odpověď je však právě
„vydáním počtu“ z onoho niterného „obsahu“: „Viníkem, tím, kdo touţí být dobrým
člověkem, kdo lituje, kdo touţí získat jistotu víry, atp.“ Eticky „skutečná“, niterná vina, tudíţ
308

Z širšího hlediska, tedy v dalším dialektickém pohybu, zůstává tato jedinečnost uchována a současně
potvrzena ve vztahu k Bohu – a tedy je zde skryta samotná moţnost „totální viny“ jako vrcholného projevu
Religiozity A („religiozity před křesťanstvím“).
309
K pojmu niternosti srv. Harbesmeier, Eberhard, „Der Begriff der Innerlichkeit bei Søren Kierkegaard“.
310
„Objektivní reflexi je pravda tím objektivním, předmětem, a jde o to, odhlíţet od subjektu; subjektivní reflexi
se však pravda stává osvojením, niterností, subjektivitou, a jde právě o to, v existenci se prohlubovat v
subjektivitě.“ (D I. 182/SKS 176).
311
V komplexu významů: pathos – utrpení/passio/Leiden/Lidelse – vášeň/Leidenschaft/Lidenskab – interes –
inter-esse. Srv. D I. 188nn./SKS 181nn.
312
Srv. D I. 188/SKS 181, D II. 17/SKS 288.
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nemůţe být „indiferentním určením“, nýbrţ je naopak tím, čím má být – skutečnou vinou. A
potud má být odčiněna. Vidíme tedy, ţe určení niternosti je opět tímtéţ vyjádřením onoho
„počátku etiky“ – niternost jako „přičítání si viny“, jeţ se stává starostí a v posledku lítostí.
Bez této niternosti nemůţe být ani řeči o lítosti.
Niternost má však i (dialektický) ohled „rozkrývání“. Být v niterném vztahu k sobě samému
neznamená „vybírat si“, jaká určení jsou „vlastní“ a jaká nikoliv, nýbrţ má znamenat právě
prostupující a nelítostnou sílu, jeţ odhaluje a rozkrývá – vlastní nitro. Viděli jsme krok lítosti
jako „suspenzi viny“. Tato suspendovaná vina je jen „dočasně“ zbavena platnosti. Jak ještě
uvidíme, niternost vztahu k sobě samému nemůţe ve svém prohloubení tuto vinu přehlíţet
neustále.
Niternost je charakterem „afektovaného“ vztahu k sobě, niterný vztah k Bohu je vztahem
prohloubeným vášní starosti o tento vztah. Niternost stojí proti estetické teatrálnosti či
odcizení. Kierkegaard povaţuje právě niternost za klíčové odlišení oproti ostatním
stanoviskům, povaţuje je za „bod obratu“. Climacus v Dodatku donekonečna opakuje:
Zapomnělo se, co znamená existovat, a jaký význam má niternost.313
Tento nový způsob „být člověkem“, jehoţ výrazem je „etika lítosti“, který přesahuje prosté
estetické ţití, je třeba chápat jako naprosto jiný: existenciálně znamená reálný obrat priority a
je ve své podstatě sebezaložením v médiu ideality (vůdčí určení: být dobrým člověkem).314
Jelikoţ však stále neznamená, ţe toto přestoupení do ideality můţe být reálným zbavením se
povahy konečnosti, je třeba mu rozumět jako takovému „být člověkem“, které je vztahem
k rozporné povaze sebe sama: povaze být tím, kdo usiluje o nápravu (a tedy o své nekonečné
určení), a tím, kdo je (stále) vinen (a tedy nese „deviaci“ proti ideálnímu určení – charakter
konečnosti).
Zde tedy jiţ můţeme určit:
Jedinec, jenţ je člověkem tak, ţe sebe sama poměřuje idealitou vlastního určení (nárok být
dobrým člověkem), jeţ usiluje v starosti, vášni a zaujatosti (pathos) naplňovat, jenţ však
současně neabstrahuje od svého konečného určení, nýbrţ se pokouší toto nahodilé niterně
zrušit, vzdát se ho ve prospěch ideality (lítost) – tento jedinec (skutečně) existuje.
Existence [Existents]315 pak znamená právě: být tak, ţe se vztahuji k sobě samému jako
313

Srv. např. D I. 234/SKS 220, v Dodatku dále na mnoha dalších místech.
Jelikoţ uvidíme jako „médium“ vystoupit existenci samu, znamená nyní určení „médium ideality“ právě
specifické rozhodnutí, specifickou orientaci, „prosazování“ jednoho z moţných způsobů existence. Médium
ideality je pouze „suspenzí“ média existence a potud, při svém prohloubení, nakonec není finálním řešením,
nýbrţ jen dočasným „ustálením syntézy“.
315
Kierkegaard uţívá rovněţ dánský analogon německého Dasein – „Tilværelsen“. Vztah obou je komplikovaný,
srv. především heslo „Existence“ in Thulstrup, Niels, Mikulová Thulstrup, Marie (eds.), Bibliotheca
Kierkegaardiana 3, ss. 131–179.
314
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k tomu, kdo v sobě nese rozpor věčného a časného, konečného a nekonečného, jednotlivého a
obecného (ideálního). V tomto smyslu je existence médiem,316 tedy „místem“ mezi těmito
extrémy a jedinec je tím, kdo se nachází (vyvstává – existuje)317 v tomto médiu, kdo je
vystaven těmto extrémům jako svým vlastním.318
Existence není indiferentností, znamená totiţ právě mít zájem (interes) na sobě jako tom, jenţ
stojí mezi (inter-esse) protiklady, vůči nimţ se vztahuje jako ke svým vlastním – niternost
existence tedy znamená takový zájem na sobě, jenţ s vědomím horizontu bytostného kladu
(jako jednoho pólu vztahu) současně sám sobě přičítá nebezpečí naprosté ztráty této moţnosti
(jako druhý extrém). V centru takového vztahu, takového poměřování sebe sama rozpornými
moţnostmi, je však opět určení niternosti. Climacus proto povaţuje za pravý „siloměr“319 míry
niternosti napětí mezi protiklady.320
Takto ovšem zdaleka ne všichni existují. Znamená to, ţe existovat se dá také „jen tak“ – aniţ

316

Srv. D II. 9n./SKS 281.
„Existence je tím rozprostraňujícím, jeţ rozevírá …“ [Tilværelse er det Spatierende, der falder ud fra
hinanden] (D I. 111/SKS 114).
318
„Čím je tedy existence? Je oním dítětem, jeţ je zplozeno z nekonečnosti a konečnosti, z věčnosti a časnosti, a
proto je vţdy jen v spění [stræbende].“ (D I. 85/SKS 91) V povaze „existovat“ lze spatřovat „patetický“ vztah,
jenţ však není nikdy jednoduchým vztahem – existence se vyjevuje jako specifický „souvztah“ vztahu k sobě
samému, vztahu k „moţnosti“ (ve smyslu, v jakém o této moţnosti byla řeč jako o obecné kategorii etiky), a k
odvozeným vztahům. Existence předně nemůţe být chápána jako „prostý vztah k něčemu“, jestliţe je vztahem k
něčemu, pak jedině odvozeným způsobem, kdy tím, od čeho je odvozen, je sebevztah jedince: vztahovat se k
tomu něčemu na pozadí bytostného zájmu na sobě samém (a potud rozhodovat o smysluplnosti či „roli“
odvozeného vztahu, o jeho relativním významu). Tento sebevztah však vţdy současně odkazuje k zakládajícímu
důvodu, přičemţ tento vztah (zde: k Bohu) je tím, jenţ nese oporu existence, a tedy smysluplnost sebevztahu jako
takového. Zde jiţ nebudeme strukturu vztahů blíţeji analyzovat, je však třeba upozornit, ţe právě takto, na pojmu
existence jako souvztahu sebevztahu – vztahu k zakládajícímu důvodu – a odvozených vztahů, lze charakterizovat
„klasickou“ syntézu existence, jak ji Kierkegaard uvozuje v Pojmu úzkosti a Nemoci k smrti. Současně máme
teprve získat samotný pojem „ducha“, jímţ je „zaloţení existence“ specificky orientováno.
319
Zde je Climacův výklad výrazně interpretován – Climacus (D I. 195n./SKS 187) mluví o „siloměru“
[Kraftmaaler] primárně v té souvislosti, ţe „pravý“ vztah k pravdě nikdy nemůţe být vztahem k „objektivnímu
poznání“, nýbrţ objektivita vlastně nemůţe být „přijímána“ (tj. je „nezaujatá“). Potom ovšem pravá niternost
znamená „odpuzování“, vyhraňování se proti tomuto „objektivnímu“. Odpuzování objektivity je pak napětím a
siloměrem niternosti. Ovšem – ona objektivita je v situaci, kterou sledujeme výše, výrazem „vědění“ ohledně
„určení člověka“, byla by tedy rozhodnutím onoho „rozporu“ (konečný/nekonečný). Proto: míra, v jaké je rozpor
stále rozporem a v jaké se „vzpouzí“ vyřešení – je současně mírou niternosti. Napětí mezi protiklady je právě tím,
co vzdoruje oné objektivitě. Rozpor sám totiţ, tak jak se ukazuje, nemůţe být – „objektivní“. „Objektivně“ musí
být člověk jedním z tohoto „buď/anebo“. Tento výklad potvrzuje další Climacova charakteristika („… forma
protikladu je právě siloměrem niternosti.“ D I. 235/SKS 220) a její opakování. („…napětí ve formě protikladů je
siloměrem niternosti.“ D I. 254/SKS 236) Jiţ výše jsme pak viděli, ţe určení niternosti lze formulovat jako
problém vášně. Climacus dokonce říká: „… vášeň je právě tím, co v rozporu vytváří napětí…“ (D II. 91/SKS 351)
Vášeň proto akcentuje především onen motiv prohloubení, vášnivého setrvání a pohybu – ve směru protikladu,
napětí. Právě takové směřování budeme sledovat spolu s dalším pohybem etiky a především v souvislosti
s religiozitou.
320
Niterný vztah k sobě samému tedy vţdy právě znamená „odhalování“ horizontu „bytostného kladu“ (resp.
„věčné blaţenosti“), aniţ by však byla abstraktně vyřazena povaha vlastní konečnosti (vina). Potíţ pak vzniká s
důrazem na identifikaci sebe sama: dialektické prohloubení niternosti je totiţ střetem a vyrovnáváním se s
rozporem určení, s nímţ se má člověk identifikovat. Je tu přeci právě „moţnost věčné blaţenosti“ – jeţ znamená:
vztahovat se niterně k sobě samému jako k takovému, k jehoţ bytostnému zaloţení patří stránka věčnosti
(nekonečnosti), ale zároveň je tu i ona „vina“ – a identifikovat se s ní, být niterně sebou samým jako viníkem,
stojí v konfliktním vztahu k „moţnosti věčné blaţenosti“. Jak pak můţe mít viník naději na věčnou blaţenost?
317
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by nějaký rozpor vystoupil.321 Pro Kierkegaarda však důvodem, ţe se tak stane a rozpor se
vynoří, není určité poznání, reflexivní akty, nýbrţ samotný charakter původnosti lidského
založení. S tímto původním, s tímto zároveň skrytým jsme se setkali v jeho projevu – náladách.
Kierkegaardův výklad smyslu nálad tedy je: ohlašuje se tu původní povaha člověka, jeţ má být
uchopena, realizována.
Tímto původním je to, čemu náleţí u Kierkegaarda charakter ducha [Aand]. V ohlášení se
původního či hlubšího já (duch) se však problematizuje, co vůbec znamená „být sám sebou“:
já, jemuţ je moţno rozumět jako prostému úběţníku jednotlivých vztahů, toto holé já, se
vztahuje k sobě samému jako k nově odhalenému základu, k hlubší povaze sebe sama, jeţ však
dosud zůstávala skryta. Být sám sebou pak neznamená „já“ ve smyslu gramatické osoby či
prázdného centra sebevztahu, nýbrţ je vztahem k vlastní původnosti ve smyslu vlastního
zaloţení, „kladu“ existence. Vzdělavatelné řeči mluví o probouzení vnitřního člověka, o
niterném člověku, konečně však tuto hlubší povahu sebe sama, jiţ člověk v sobě odhaluje,
identifikují právě s povahou být duchem.
Být duchem znamená v nejprostším vyjádření: být tím, kým člověk v pravdě je – být sám sebou
– já.
Ono původní zaloţení je tím, s čím se člověk musí identifikovat jako se svým vlastním
(niternost), a co tedy má vyjadřovat ono „být tím, kým v pravdě je“. Jinak není sám sebou,
totiţ není tím, kým v pravdě je, nýbrţ jen tím, za koho se má.
Protoţe se však existence odhaluje v pravém smyslu jako: být vystaven rozporu, pak existovat
znamená: nemoci být takto jednoduše sám sebou, nýbrţ být rozporem.
Je třeba vidět, ţe tento rozpor je nutně kritickým bodem veškeré moţnosti „být v pravdě sebou
samým“ – jak mohu být sebou samým, jestliţe nevím, zda je ve mně něco věčného? Vynořuje
se zde emblematické dilema Kierkegaardova myšlení: buď/anebo.322
Skutečná existence, existence ve smyslu vystavení rozporu, je vţdy duchovní existencí.
Spojení charakteru „existovat“ a „být duchem“ má svůj bytostný důvod. Rozumějme, ţe „být
duchem“ akcentuje jiný ohled tohoto původního zaloţení, neţ jak bychom mohli vidět na
základě rozlišení „extrémů syntézy existence“. Existovat znamená primárně: rozpor. Naproti
tomu je v určení „být duchem“ kladen důraz na nutnost onoho původního zaloţení, jeţ musí
nějaké být. Duchovní existence pak v sobě spojuje dvojí představu: rozporu existence a
nutnosti jednoho bytostného určení. Ono buď/anebo se pak stává hybnou silou pohybu

321

Srv. D II. 12n./SKS 284.
„Buďto jsem ze základu zkaţený, ba i pokrytec, či snad ještě odpornějším způsobem vězím v sebeklamu,
anebo mám snad navzdory všemu rytířskou duši.“ (SCŽ 336/SKS 295) Srv. D II. 5n./SKS 277nn.
322
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existence.323
Být duchem v posledku neznamená definitivní identifikaci s jedním extrémem vlastního
zaloţení. Není však ani rezignací na toto „být sám sebou“.324 Určení existence vystavuje
člověka rozporným nárokům. Být duchem však je: být právě tím, kým v pravdě jsem, totiţ:
vášeň úsilí takto existovat. Duchovní existence je oproti širšímu pojmu existence takovým
způsobem existence, který usiluje zažehnat rozpor existence. Jedině takto usilující jedinec
existuje jako duch. Jedině on je veden oním pozitivním pohybem. Být duchem proto přísně
vzato pro Kierkegaarda vţdy musí být nárokem: „stávat se jím“ [Vorden].
„Křesťanství je duch. Duch je niternost, niternost je subjektivita, subjektivita je bytostně
vášeň, a v(e svém) maximu nekonečná, osobně zaujatá vášeň pro vlastní věčnou blaţenost.“ (D
I. 28n./SKS 39)
Shrňme: Základní dynamismus, v rámci kterého se proto bude Kierkegaard i nadále
pohybovat, je:
Existence jako rozpor
Duch jako úsilí o identitu
Niternost jako prohlubování rozporu existence
Klíčové problémy takto „obnovené existence“, tedy „duchovní existence“, jsou:
Jak lze být tím, kým jedinec je?
Coţ znamená: Jak lze být tím, kým jedinec v pravdě je, kým je původně.
Proto: Jak můţe mít vědění toho, kým v pravdě je?
Konečně: Jak můţe dospívat k tomuto určení (realizovat ho)?
Ještě konečně doloţíme smysl tvrzení, ţe skutečná existence je vţdy duchovní existencí:
Existovat znamená rozpor. Jestliţe se tento rozpor neukazuje jako váţný, znamená to, ţe
člověk skutečně neexistuje, a potud, ţe mu chybí niternost (podoba „dětství“).325 Jestliţe se
tento rozpor ukazuje a jedinec nedovede rozpor řešit, pak je jeho povahou zoufalství a není
323

„V bezprostřední existenci platí, ţe rozpor nemá vyjít na světlo, neboť pak by byla bezprostřednost tatam;
v duchovní existenci platí, ţe je třeba ustát rozpor, současně se jej však ve svobodě zbavovat.“ (SCŽ 389/SKS
340)
324
Stále vidíme, ţe „já“ vystupuje v podobě onoho „prvního já“ („kaţdodenní já“) a „staršího já“ („já“ ve své
původnosti, duch). Tento rozpor, dvojznačnost ohledů „já“, je však třeba chápat jako samotný problém, aniţ by
„duchovní existence“ byla jeho platným řešením. Theunissen komentuje v případě Nemoci k smrti, ţe jakkoli je
„já“ určeno jako „to pozitivní třetí“, bylo by chybné jeho pozitivitě beze všeho „věřit“, neboť „já“ je ve svém
základu pojato negativisticky. Srv. Theunissen, Michael, Der Begriff Verzweiflung. Korrekturen an Kierkegaard,
s. 143.
325

Srv. D II. 162/SKS 412.
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skutečně duchem (podoba „nerozhodnutosti“), nýbrţ maximálně vzdorem (podoba
„rozhodnuté estetiky“). Jedině v případě, ţe v plné vášni usiluje zaţehnat tento rozpor, usiluje
být sám sebou, pak skutečně existuje a je („stává se“) duchem.
V tomto bodě však počíná vyšší dialektika ducha. Neboť, jak jsme viděli, je prvním krokem
„řešení“ obrat lítosti. Ten znamená: chtít realizovat sebe sama jako obecného, jako ideálního.
V lítosti ovšem nemizí ohled viny a v tomto smyslu zůstává existence rozporem.
Naproti tomu ona „stoická existence“ není pravou existencí potud, ţe rozpor skutečně „řeší“ a
plně se identifikuje s obecnem. Takové řešení je moţné ovšem jedině za cenu ztráty niternosti.
Spolu s pojmy niternosti, existence a ducha získává Kierkegaard základní rámec dialektického
pohybu, jehoţ smyslem je právě prohlubování vztahu k sobě samému (a k Bohu). Tento
pohyb, rozkrývání, je však spolu s „momentem“ lítosti pouze na začátku. Je okamţikem, kdy
se teprve „duch“ počíná navracet k sobě samému.
Shrňme: Situace obratu estetické a etické existence byla charakterizována jako ohlášení
starosti, jeţ je ohlášením „staršího já“ (ducha), je nárokem etické odpovědi na tuto starost,
nárokem znovuzaloţení vlastní existence. Tímto krokem je lítost jištěná vírou, rezultátem je
však samotný vstup na půdu existence, kdy je jedinec v bytostném (patetickém) vztahu k sobě
samému, současně je vztahem k zakládající moci (Bohu = víra) a konečně: je vztahem k sobě
samému ve smyslu vztahu ke své původnosti zaloţení, k sobě jako k dosud zakryté hlubině
bytostného určení. Nárok etické existence proto ve svém nejpregnantnějším vyjádření
znamená: prohlubovat vztah k sobě samému (niternost), vcházet do hlubšího vztahu ke svému
původnímu zaloţení (duchovní existence).
Jakkoli jiţ nepřistoupíme k dalšímu výkladu charakteru „být duchem“, je třeba předeslat, ţe
právě zde je moţno hledat vůdčí otázku Kierkegaardova uvaţování: být člověkem je existencí,
je problémem moţnosti být sám sebou i nadále, primárně je však otázkou, čím ve své
původnosti jednotlivý člověk jest, jaké je jeho bytostné určení. Tento problém je poloţen
(nikoli řešen) pojmem: duch.326
Závěrem této pasáţe (b.) je moţno doplnit, ţe Kierkegaard existenci, niternému vztahu k
vlastnímu určení (duch), přisuzuje „moţnost svobody“. Vyhýbavá formulace „moţnost
326

Snad můţe pomoci k vhledu do tohoto problému Kierkegaardem vícekrát citovaný Sokratův výrok: „…
nedovedu ještě podle toho nápisu v Delfách poznat sám sebe; proto se mi zdá směšno, kdyţ ještě toto neznám,
zkoumat cizí věci. Proto tedy nechávám tyto věci být a věře tomu, co se o nich obecně myslí, zkoumám, jak jsem
právě řekl, nikoli je, nýbrţ sám sebe, zdali jsem nějaké zvíře nad Tyfóna zavilejší a soptivější, či tvor krotší a
jednodušší, od přírody účastný jakéhosi boţského a nesoptivého údělu.“ Faidros 230a, (přel. František Novotný),
O 66n./SKS 37, FD 54, 56, 62/SKS 242, 244, 251n., D I. 96/SKS 101. Obdobně se takové „rozpolcení“ lidského
určení u Kierkegaarda objevuje ve formulaci člověka jako bytosti, jeţ stojí mezi zvířetem a anděly (PÚ 161/SKS
454), srv. Grøn, Arne, Angst bei Søren Kierkegaard, s. 122.
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svobody“ má naznačovat, ţe jakkoli je etické zaloţení existence „svobodné“ ve smyslu
(moţnosti) realizace etického nároku (tedy jakkoli je svoboda bytostným předpokladem
moţnosti etiky jako takové), je „svoboda sama“ čímsi ještě hlubším. Rozumějme: Svoboda má
znamenat „moci“, tímto „moci“ však v posledku má být: moci být sebou samým. Etický
krok327 lítosti je „příchodem“ či návratem k sobě samému. Je v tomto smyslu prvním krokem
ve směru k sobě.328 Neznamená však ještě zdaleka „moci být sebou samým“, protoţe povaha
sebe sama je právě tím, co se má teprve odhalovat. Tím, co jedinec „nemůţe“, je právě
„hotové“, či „neproblematické“ zaloţení sebe sama – co „můţe“, je započetí pohybu
bytostného vztahu k sobě samému. Takto ovšem uchovává či podrţuje vlastní moţnost
svobody v původním smyslu.

c. Dynamický ohled
V charakteristice určení „být duchem“ jsme jiţ v zásadě naznačili právě tu „dynamickou“
povahu Řečí. Vstup do etiky lítosti není řešením problému existence, je v zásadě jeho prvním
kladením. Etika je ve své podstatě zápasem, či bojem o tento problém, je zápasem jedince se
sebou samým, kdy tím, oč se bojuje, je vlastní určení, vztah k sobě a vztah k Bohu.
Viděli jsme dva dynamické momenty Vzdělavatelných řečí jiţ v dosavadním výkladu. Na
jedné straně je tématem „bod obratu“, jenţ znamená přechod mezi estetickým a etickým
stanoviskem. Jakkoli je takříkajíc velkým okamţikem, nelze jej povaţovat za rozhodnutí
problému existence.329 Proto je druhým motivem další ţivot této pozice, její kaţdodennost.330
Nyní je třeba přistoupit k dalšímu prohloubení pohybu kaţdodennosti, jíţ nelze rozumět jako
naplňování jedné pozice, či kaţdodenní (v posledku, pouze) setrvávání na etickém stanovisku,
nýbrţ má s sebou nést další postup, cestu prohlubování, jeţ ve svém důsledku přivádí jedince
k nové pozici – religiozitě v uţším smyslu.331
Jako „dynamickému“ nároku Vzdělavatelných řečí je tedy třeba porozumět jejich roli, jiţ mají
v celku působení Kierkegaarda. K čemu konkrétně „vedou“, je prohlubování niternosti, coby
prohlubování vztahu k vlastnímu původnímu zaloţení, tedy k procesu odhalování vlastního
duchovního určení. Takový proces však nemá znamenat pouhé širší rozvinutí etického
327

„Man selbst zu werden erfordert eine Trennung von sich selbst und bedeutet dann, zu sich selber
zurückzukehren oder zu sich selbst zu kommen im Sinne von: sich selbst zu finden.“ Grøn, Arne, Angst bei Søren
Kierkegaard, s. 107.
328
Kierkegard říká, ţe podobně jako je v Bibli první knihou Zrození (Genesis), druhou Vyjití (Exodus), pak v
lidském ţivotě by se třetí měla nazývat Návrat. 3Ř44 159/SKS 246.
329
Proto není řeč o „získání víry“, nýbrţ o očekávání víry apod. Srv. 2Ř44 119/SKS 206.
330
Srv. D II. 197, 200/SKS 443, 445.
331
Etika, počáteční stádium obnovy vztahu k Bohu, můţe být chápána jako religiozita, Kierkegaard však toto
určení vyhrazuje aţ dalšímu stanovisku. Současně neodpovídá religiozita (pravé) křesťanské religiozitě.
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stanoviska, nýbrţ je jeho výsledkem hlubší sebeporozumění jedince, jeţ ho postaví před nový
zlom a nové stanovisko (religiozitu). Současně jde tedy o proces prohlubování nyní odkryté
subjektivity (coby existence, duchovního zaloţení) v jejím pravém smyslu, a je potud neustále
vázán k jednotě této subjektivity (jde o prohlubování sebevztahu konkrétního jedince), zároveň
je však takovým prohlubováním, jeţ vykračuje mimo svou prvotní sféru (etiku) a nárokuje
vyhranění se vůči této sféře jako takové – nárokuje její opuštění. Dynamický či dialektický
charakter tohoto procesu prohlubování má svůj smysl v nehotovosti či nedokonalosti dosaţené
pozice. Stoická etika takové prohlubování niternosti v zásadě nepřipouští, naproti tomu je etika
lítosti od svého počátku vystavena trvajícímu tlaku protichůdných nároků a určení, mezi nimiţ
se jedinec v naladění starosti pohybuje a s nimiţ se musí vyrovnávat.
V prvním kroku se zastavíme u těch motivů, jeţ svazují či upevňují celkové směřování Řečí, a
jeţ tedy poskytují pohybu etické existence jeho „referenční“ měřítko. Jsou tedy ústřední osou,
vůči níţ můţeme současně v druhém kroku poměřovat stupeň proměny jiných motivů, jeţ
mezi počátečním vstupem do etiky a jejím plným rozvinutím mění svůj status.

I. (Motivy trvající, upevňující)
Především je takovým motivem důraz na stabilitu, koncentraci. Jednak je tím vyjádřeno
protichůdné stanovisko oproti estetické rozmanitosti (B/A II. 11/SKS 20), současně však
znamená taková stabilita obrat jedince k pozitivně rozuměné „garanci“ trvání, jíţ je na úrovni
etického postoje vţdy primárně idea, s její specifickou manifestací „ideje Boha“. Jedinec
usilující o vlastní zaloţení, o obnovu určení, získává v poměru k ideji Boha stabilitu, jeţ je
odleskem stability Boha jako neměnného. Tato stabilita však není dodatečným či případkovým
určením, jeţ by mohlo doprovázet estetickou kaţdodennost. Aby tato stabilita získala svůj
existenční smysl, musí být současně koncentrací ve vztahu k zakládající moci, a tedy současně
koncentrací jednajícího jedince v utváření kaţdodenního ţivota – totiţ, musí náleţitě
vyjadřovat svůj vztah k Bohu tím, ţe jej kaţdodenně předřazuje ostatním zájmům. Vztah k
Bohu má získat výlučnost a nezastupitelnost, jeţ nemůţe být nahrazena samostatně
zdůvodněným či samostatně kvalifikovaným jednáním. Taková koncentrace v kaţdodennosti,
jeţ znamená primát vztahu k absolutnu a odvozenost vztahů k ostatním zájmům, je však
současně motivem, jejţ zde sledujeme v jeho prvním rozvinutí a jehoţ další podoba
(prohloubení) se ohlašuje teprve na přelomu stanoviska etiky a religiozity (viz níţe, II.).
Jednoduše řečeno, je nárokem stability a koncentrace obrat jedince k zdroji pozitivního
zaloţení, nikoli k zesamostatněné pozici etického jednání. Akcent, který je kladen, vede
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čtenáře k tomu, aby veškeré etické jednání mělo svůj smysl jedině v případě, ţe je podepřeno
vztahem k Bohu. Znamená pak, ţe jakkoli je etické jednání ve své obecnosti (právě v tom
smyslu, jak jsme obecně etiku charakterizovali v ohledu „náleţitého jednání“) vztahem k
idealitě dobra, zůstává pouhou marností, pokud se jako nedostatečný ukazuje být vztah k
důvodu, k základu, k Bohu.
Tím trvajícím, či upevňujícím není na tomto nároku koncentrace a stability „stabilní“ vztah k
Bohu, naopak, vztah k Bohu dochází ve sféře etické kaţdodennosti své proměny. Tím
trvajícím je bytostný příklon jedince k potřebě tohoto vztahu, a jelikoţ je tato potřeba prvotní,
původnější neţ sama etika jako zvláštní stanovisko, umoţňuje vyhranění se či odpor vůči etice
(etika se tedy sama můţe stát „pokušením“ [Anfægtelse]).332
Komplementárně je ve Vzdělavatelných řečech průběţným a upevňujícím motivem starost.
Okamţik jejího procitání, jako předstupeň etického rozhodnutí, je teprve počátkem starosti
jako takové. Celý prostor etického stanoviska lze chápat jako postupně se prohlubující a
dohotovující starost. Mluvili jsme výše o stabilitě a koncentraci ve vztahu k Bohu, výrazem
tohoto koncentrovaného vztahu k Bohu je však právě starost. Tím, co tuto starost skutečně
dohotovuje, co jí přitěžuje (dohotovování tedy neznamená: vyřešení, ale naopak: rozvinutí), je
postupné rozkrývání kaţdodenního nároku na tento vztah. Kaţdodennost etického stanoviska
jednoduše neznamená opakování či setrvání v témţe „osvědčeném“ či dobrém vedení
vlastního ţivota, nýbrţ je postupem odhalování nekonečného nároku, jemuţ nelze dostát, je
nárokem těţší a těţší koncentrace, je nárokem neustálé bdělosti, jeţ nesmí dopustit chybný
krok. Etika je tak tím nejpřísnějším vychovatelem [Tugtemester].333
Všechny tyto motivy (koncentrace, stabilita, starost) lze shrnout pod pojem ducha: jde o
pravou koncentrovanost sebe sama ve vztahu k důvodu moţné stability, o starost o tento vztah,
to vše nutně v horizontu niternosti. Původním incitamentem existenčního pohybu je zájem
(starost) na vlastní nezaloţené existenci. Tento zájem ve svém náleţitém uchopení znamená
etické stanovisko. Etika lítosti, jako specifický počátek etické existence, však znamená
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Kierkegaard odlišuje dvojí význam „pokušení“ (πειραζμός/temptatio), totiţ: pokušení ve smyslu „náklonnosti
k nízkému“ (k smyslovosti) a pokušení ve smyslu „odporu vůči vyššímu“ – první případ je situací slabosti, je
charakterem sklonů a ţádosti. Naopak druhý znamená, ţe je jedinec konfrontován s vyšším nárokem a je jím (=
Bohem) „pokoušen“, – konkrétně je tímto vyšším nárokem primát absolutního vztahu k Bohu, kdy tím, jeţ se
můţe stát pokušením, je etika – nejde však o „nízké“ pokušení, etika sama je přísná, ovšem nový nárok je ještě
přísnější a poţaduje tuto etiku podřídit vztahu k Bohu. V překladu Marie Mikulové Thulstrup (Filosofické
drobky) se výraz „pokušení“ objevuje i jako „zkouška“. Německý překladatel jednotně rozlišuje „Versuchung“
(pokušení světskosti) a „Anfechtung“ (pokušení ve vyšším smyslu). Srv. D II. 166–171/SKS 416–421.
333
Zde jde o odkaz jak k Ga 3, 23–25 („23. Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které zákon střeţil pro chvíli,
kdy víra měla být zjevena. 24. Zákon byl tedy naším dozorcem aţ do příchodu Kristova, aţ do ospravedlnění z
víry. 25. Kdyţ však přišla víra, nemáme jiţ nad sebou dozorce.“), tak současně k 1. řeči ze souboru Dvou
vzdělavatelných řečí 1843 (konkrétně: 2Ř43 389/SKS 22). Dále srv. PÚ 14/SKS 324, B/A I. 130/SKS 123, D I.
25/SKS 36.
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prohloubení určení vlastní subjektivity, jímţ je: být duchem. Jedinec ve sféře etiky lítosti
získává duchovní kvalifikaci ve smyslu niterného vztahu k vlastnímu původnímu zaloţení, jeţ
je odkazem k samotné zakládající moci – Bohu. Upevňující role tohoto motivu spočívá v
novém a nadále předřazeném vztahu k sobě samému právě jako k duchovně zaloţené
jednotlivé existenci. Toto určení pak vyřazuje význam jakýchkoli dosud „podstatných“ určení,
jeţ jsou určeními estetické rozmanitosti a jsou vůči pravé povaze „být tímto jednotlivým
člověkem“ jen vnější.334
Proces prohlubující se starosti/koncentrace/stability je současným procesem prohlubování
niterného vztahu k sobě coby odhalování vlastní (pravé) povahy. Zde tento motiv ukazujeme
právě jako průběţný, ačkoliv jeho konkrétní rozvinutí bude v další části (II.) znamenat
proměnu a obrat rozumění sobě samému. Obecně tedy či symptomaticky ve vztahu k určení
ducha u Kierkegaarda je třeba konstatovat, ţe být duchem znamená primárně: stávat se jím,
prohlubovat vlastní duchovní existenci. Duchovní existence nezískává svou hotovou podobu
(neobnovuje „trvale“ vlastní určení apod.) krokem etického zaloţení, pouze je tímto krokem
iniciována. Důsledky tohoto procesu budou sledovány v dalším textu.
Konečně nelze opomenout osu, jíţ je pro Vzdělavatelné řeči motiv víry. Je téměř přebytečné
upozorňovat, ţe i zde musí být výklad novým opsáním téhoţ oblouku základních určení, jeţ
všechna jsou si navzájem podmínkami a jejichţ vzájemný vztah vytváří pole smysluplnosti
Kierkegaardova etického nároku. Víra je z hlediska Vzdělavatelných řečí myslitelná ve svém
kroku prohloubení či rozvinutí jedině jako vztah duchovní existence k Bohu. Prohloubením se
rozumí pohyb ve směru niterné precizace toho, jak je vůbec tento vztah, víra, moţný, jak lze
dospívat k víře. Připomeňme, ţe výchozím bodem či předpokladem je estetická víra coby
pokus o „přímý vztah“ k Bohu, jenţ však nejčastěji získává podobu pověry, zástupného
uctívání, či je nejasným, polomystickým a poloblouznivým sněním o vztahu, jenţ reálně
neexistuje. Tento předstupeň má však coby předpoklad pro Kierkegaarda ten význam, ţe je v
něm uchována určitá původní vazba jedince k Bohu (totiţ bezprostřednost vztahu k Bohu),
proto nemusí další krok víry (obnova) teprve jakoby vůbec Boha nacházet. Tímto dalším
krokem je vstup do niterné víry cestou lítosti, jeţ znamená pokoru předstoupení před Boha s
vědomím vlastní provinilosti. Tím však zdaleka není víra „hotova“. Tento počátek není pro
Kierkegaarda ani počátkem pravé religiozity, natoţ samotného křesťanství. Je proto
charakteristické, ţe hovoří první Vzdělavatelná řeč o očekávání víry, nikoli o dospívání k víře.
Víra je získána jedině jako horizont, jako přání, jeţ nesnese srovnání s ţádným jiným, jako cíl,
kterým je poměřována celá existence. Tím tedy uzavíráme cyklus jednotlivých motivů, neboť
334

Srv. B/A II. 239n./SKS 215n.
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víra je právě jiným vyjádřením koncentrace/stability a zájem na ní je existenční starostí. Tím
trvajícím na motivu víry je právě koncentrovaná starost o tento vztah, kdy nebezpečím, jemuţ
můţe etická kaţdodennost propadnout, je ztráta niternosti víry, její jednání se stane
samostatným mechanismem, víra jen vzdálenou a omšelou modalitou etiky. Proto je jedna z
Řečí věnována potřebě omlazení, obnovy víry. Povšimněme si však, čeho se toto omlazení
týká: prostředkem, o němţ Kierkegaard mluví, je vzpomínka na bezprostřední víru dítěte, jeţ
sice nemá prohloubenou niternost zralejší existence, jeţ však se samozřejmostí a bez pochyb
nachází Boha, má jej neustále u sebe, dovede se k němu bezprostředně obracet. Etické
stanovisko, jeţ můţe mít zapotřebí toto omlazení, však ve svém základě má především
idealitu, Boha jako ideu. Rozpor, který se zdá takto vzniknout, totiţ předpoklad víry coby
bezprostředního vztahu k Bohu jako k „bytosti“ a etický vztah k Bohu coby ideji, je však právě
zásadním motivem prohlubování víry. Estetický bezprostřední vztah k Bohu postrádá skutečné
zaloţení, je důvěrou dítěte a nemá pravé niterné rozvinutí. Je však (niterně) bezprostředním
vztahem k „bytosti Boha“. Naproti tomu je etické stanovisko nárokem ideality, jeţ je
garantována co do své smysluplnosti Bohem jako „ideou dobra“. Důvodem, proč je toto
stanovisko vyšší neţ stanovisko estetické bezprostřednosti, je, ţe jedinec poměřuje sebe sama
nově získaným nárokem ideality, a tedy nekonečna. Problémem té samé pozice však je, ţe víra
můţe být v posledku „věděním“, nikoli niterným vztahem. Pokud hovoří Kierkegaard o
omlazení, pak mu jde o omlazení předpokladu „Boha jako bytosti“. Tím, oč běţí, je víra a víra
v posledku má pro Kierkegaarda právě znamenat vztah k bytosti Boha, k tomu druhému, k
existujícímu Bohu (Kristu), ovšem taková víra je teprve moţná z pozice plně rozvinuté
niternosti.335 Nárokem omlazení se Kierkegaard pokouší uchovat tuto moţnost víry – a víra
sama je potud jen očekávána.

II. (Motivy měnící status)
Povšimněme si nyní několika motivů, jeţ v průběhu 14 Řečí mění svůj status či dochází jiné
specifické proměny. V této celé kapitole (Etika) však zůstane přechod mezi „výchozí“ a
konečnou, či plně rozvinutou pozicí jakoby elastický. Jestliţe se tedy např. budeme pohybovat
mezi určením „být pomocníkem Boţím“ na jedné straně (jako novým určením etického pole) a
určením „být před Bohem ničím“ (jako plným prohloubením subjektivity etického stanoviska),
pak nebudeme klást důraz na „bod zlomu“, na kvalitativní odlišení obou extrémních situací.
Důvodem pro to je, ţe záměrem výkladu je poukázat k směřování Řečí samých. Zlom či
335

Aby byla víra moţná, musí být „kvalifikovaná“, tedy musí být (mezi jiným) plně projasněno, co vůbec víra,
tato moţnost víry, ve své podstatě znamená.
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přelom, který však de facto této proměně statutu motivů etického stanoviska náleţí, budeme
tematizovat teprve v další kapitole (Religiozita).
Byl jiţ zmíněn posun významu světa – naproti estetickému pojmu světa jako rozmanitosti
příleţitostí štěstí, jako prostoru realizace ţádosti, je etický svět místem morálního nároku.
Ovšem tím není v Řečech svět vyčerpán. Mimo tohoto mravního světa, ke kterému musí
jedinec dokázat nalézt vztah (vztah lásky k bliţním, obstání nárokům rodinného, pracovního
apod. ţivota) se ukazuje hlubší povaha světa jako prostoru ţádosti. Na jedné straně je motiv
ţádosti z pozice prohlubujícího se etického stanoviska (zaloţeného primárně ve vztahu k
zakládajícímu důvodu) eskalován tím, ţe je jako ţádost odhalováno celé pole dosud
„nevinných“ ţádostí, jeţ však všechny mají společné to, ţe se jich jedinec nevzdává, ţe si vůči
nim nezjednal odstup. Jakkoli mohou být takové ţádosti „nevinné“, jsou tím, co jedince
svazuje s bezprostředností v tom smyslu, ţe brání jeho plné koncentraci – jsou jakoby relikty
vazby k naplněnosti světské bezprostřednosti (čili: jedinec není plně koncentrovaně orientován
k jedinému zdroji naplněnosti, Bohu). Tato „upjatost“ či přísnost etiky je důvodem, proč vůči
jejímu nekonečnému nároku vţdy nakonec člověk bankrotuje.336
Paradoxně to však není ani tento nárok etiky, který činí etickou pozici existenčně
neudrţitelnou. Svět je na jedné straně polem mravních závazků, na druhé je polem světské
ţádosti. Celkově je směřování etického stanoviska to, ţe je třeba dostávat svým mravním
závazkům (tedy: jednat dobře) a současně nepodléhat ţádostem, jeţ svazují či podřazují
jedince světu. Takto je zbavování se ţádostí pokračujícím odklonem od estetického stanoviska.
Pokud však Kierkegaard mluví o „odumírání světa“ [Afdøen fra Verden]337 (či „odumírání
bezprostřednosti“ [Afdøen fra Umiddelbarheden]),338 pak tím nemyslí jen odumírání ţádosti,
zbavování se ţádosti v tomto smyslu. Je láska k bliţnímu, k členům rodiny, k rodičům, k
manţelce – pouhou povinností? Tato otázka chce říci: Ačkoli etika získává svět jako prostor
mravního závazku, neznamená to, ţe by se tím veškeré tyto mravní vztahy staly plně
zprostředkovanými (a indiferentními) imperativy a mechanickými reakcemi na vzniklé situace.
Jestliţe je v základu etického vztahu k druhým v etice lítosti láska, pak ji nelze chápat jako
vztah k „nerozlišenému jinému“, nýbrţ je vztahem, který do sebe přejímá druhého jako
jedinečnou bytost. Láska k vlastnímu dítěti není srozumitelná jako obecnost nároku „muset mít
rád vlastní děti“ (nebo dokonce s dodatkem: , protoţe...). V lásce, aby byla smysluplná,
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Srv. SCŽ 507/SKS 439.
Srv. 4Ř44 33/SKS 315.
338
Srv. D II. 192/SKS 438.
337

102

zůstává uchována bezprostřednost vztahu.339
Tento zbývající díl bezprostřednosti však z hlediska etiky samé není v konfliktu s etickým
nárokem. Potíţ vzniká jinde, totiţ tehdy, je-li taková etická pozice teprve na druhém místě,
pokud je sama podmíněna koncentrovaným vztahem k Bohu. Potom se stává etika tím, co
samo neobstojí vůči vztahu k Bohu – potom je láska k dítěti, k druhým apod. tím, čeho se
dosud jedinec nedovedl vzdát („odumřít“) ve prospěch koncentrovaného vztahu k Bohu.340
Tématem de silentiovy Bázně a chvění je právě tento konflikt obecného nároku „milovat své
dítě“ a konkrétního, osobního, jedinečného nároku Boha, jenţ Abrahamovi poroučí obětovat
Izáka. Tím, oč běţí, je tedy v konečném pohledu schopnost „rezignace“341 na svět, sice tak, ţe
nezůstává nic, co by stálo v cestě plně koncentrovanému vztahu k Bohu. 342 Potíţ s rezignací
však je navíc ještě ta, ţe schopnost rezignovat na vše je sama o sobě pohybem, jejţ můţe
vykonat kdokoli (je proto „filosofickým pohybem“).343 Jak negativní postoj ironie (ve smyslu
negativního pohybu rozvinuté estetiky) či pozitivní stoicismus (jako první podoba etiky)
dovedou rezignovat na vše – první z nich popřením platnosti vztahu k světu vůbec, druhý
mediací těchto vztahů skrze idealitu. Jestliţe je však taková rezignace důsledkem pozice etiky
lítosti, znamená nejen, ţe se děje jako konflikt s touto etikou samou,344 ale navíc jako
utrpení.345 Toto utrpení je právě vzdáváním se všeho, co jedince svazuje s jeho
bezprostředností, s jeho kaţdodenními jistotami, ale i s jeho okolím, i s těmi, jeţ miluje.346
Etika můţe být pokušením, je tím, jeţ má být „teleologicky suspendováno“.347
Ještě poslední poznámka k motivu odumírání světa: Mluvili jsme o etice lítosti jako o snaze
zaujímat absolutní vztah k absolutnu (Bohu, garanci etického stanoviska) a současně
339

Pro kontrast je třeba říci, ţe stoická etika tuto bezprostřednost nemusí zachovávat, neboť její odstup vůči světu
znamená právě (jako ideál) dokonalou mediaci vztahů skrze idealitu – abstrakci, viz níţe.
340
Pia Søltoft odlišuje mezi charaktery „odumírání světa“ a láskou k bliţním. Odumírání světa neznamená
nenávist k bliţním. Dále srv. Søltoft, Pia, „Is Love of God Hatred of the World?“
341
Srv. Malantschuk, Gregor, Kierkegaard’s Thought, s. 293.
342
Climacus uţívá příměr „vizitace“ rezignace, tedy rezignace má provést „vizitaci“ bezprostřednosti a přesvědčit
se, zda něco „nezbývá“. Srv. D II. 100/SKS 359.
343
Coţ ostatně říká Johannes de silentio: „K rezignaci není třeba víry, neboť rezignací si získávám své vlastní
věčné vědomí; jedná se o čistě filosofický pohyb, …“ (BCh 42/SKS 142).
344
Nárok etického vztahu neseného láskou je v konfliktu s nárokem vztahu k Bohu, vynořuje se nebezpečí
moţnosti jednat neeticky.
345
Utrpení je odumírání bezprostřednosti – je charakteristicky tímto vzdáváním se vztahu ke svým bliţním.
346
V další kapitole se navíc ukáţe, ţe toto vzdání se nelze chápat jako útěk do kláštera, kdy tedy ten, kdo se všeho
vzdává, opustí svůj domov a ţije v odříkání poustevníka.
347
Je to právě zpochybnění, či uvolnění pevné vazby garance etického jednání, jeţ je tu při díle. A proto je
suspenze etiky v plném smyslu moţná teprve jako krok religiozity, a proto také znamená svobodnější vztah k
vlastnímu etickému zaloţení, aniž by výsledkem mohla být amoralita, ovšem aniž by tento nový vztah mohl být
jiný neţ utrpení. Teleologická suspenze etiky v Kierkegaardově pojetí je někdy chápána jako motiv počátku
amorálnosti v nejnovější filosofii, srv. Habbard, Anne-Christine, „Time and Testimony, Contemporaneity and
Communication“, s. 166. Ovšem: „... the teleological suspension of the ethical does not refer to the violation of
moral obligations but to the transcendence of ethical reasoning in justifying a sinful consciousness.“ Whittaker,
John H., „The Suspension of the Ethical in Fear and Trembling“, s. 102. Bliţší argumentaci k motivu suspenze
etiky srv. v oddíle „Zkušenost konce etiky“ v kapitole Religiozita.
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relativních (odvozených) vztazích k ostatním zájmům (relativním cílům).348 Tato
charakteristika je přísně vzato ideálem rekonstituované existence. Etické stanovisko dovede
zdánlivě naplňovat takový ideál, ovšem do té chvíle, neţ se ukáţe etika sama jako to, jeţ můţe
být pokušením, jeţ můţe bránit koncentrovanému vztahu k Bohu. Proto je prvním krokem
(ovšem krokem, který překračuje etiku samu, viz další kapitola), který je současně novým
počátkem cesty k takto absolutnímu vztahu k absolutnímu cíli a relativního vztahu k relativním
cílům: úplné zřeknutí se relativních cílů a naprostá koncentrace vůči absolutnu. Mějme však na
paměti, ţe to neznamená, ţe by Kierkegaardovým záměrem bylo dovést člověka k takové
existenci, která nemůţe mít vztah k vlastnímu světu či k druhým. Nikoli, podmínkou moţnosti
zaujetí takového vztahu zaloţeného na víře je však právě tato rezignace.349
Druhým motivem, který budeme sledovat, je vítězství. O vítězství byla řeč dosud spíše v
souvislosti s etikou stoicismu, jako o vítězství, jeţ je překonáním, zmoţením dosavadní
slabosti. Kierkegaard však mluví i o očekávání vítězství v souvislosti s pohybem etiky lítosti.
Důraz na očekávání znamená, ţe samotný první krok etického stanoviska není ještě vítězstvím,
ale je cestou k němu, jeho cílem je vítězství. Vítězství samo, víra, znovuzaloţení vlastní
existence – získání naplněného určení – jsou oporou tohoto postoje. Jakkoli je tento první
krok, lítost, krokem pokory, poníţení vlastní jedinečnosti (estetické rozmanitosti), znamená
současně krok síly, přemoţení své neschopnosti přiznat si vlastní situaci.
Takto by etika lítosti mohla být chápána jako gradace či přibliţování se tomuto vítězství a
potud by nebylo třeba mluvit o proměně statutu motivu vítězství. Zatímco však Vzdělavatelné
řeči zpočátku mluví o síle, jeţ byla výrazem prvního zápasu o vlastní určení, boje, jehoţ
výsledkem se stalo zaujetí nového, etického stanoviska, odhaluje se v pozdějších Řečech
budoucí nový, těţší, rozhodující boj. Důraz, který kladou Řeči ve své druhé polovině na
trpělivost, na vytrvání, se zrcadlí právě v nově ohlášeném druhém boji. Poměřováno
konkrétním jedincem, konkrétním čtenářem, se ukazuje, ţe očekávané vítězství, jeţ zprvu jako
by bylo na dosah, najednou ustupuje na vzdálený horizont a Kierkegaard opakuje: trpělivost.
Trpělivost je schopností uchovat vlastní bdělost a sílu pro okamţik, kdy tento boj přijde.
Kierkegaard má potřebu promluvit k čtenáři slova posilnění k tomuto boji, jako i k posilnění,
jeţ mu pomůţe vytrvat trpělivě na cestě, jeţ k boji vede.350

348

Např. D II. 113/SKS 370 a v témţe § Dodatku v mnoha dalších formulacích. Srv. Dreyfus, Hubert L. (with
Jane Rubin), Being-in-the-World, ss. 289n.
349
Tedy v parafrázi de silentiova výkladu Abrahama – Abraham se Izáka naprosto vzdává, a přesto věří, ţe ho
dostane zpět – mocí absurdna. Zde bychom však mohli obdobnou formulaci chápat příliš vágně, je jí tedy třeba
rozumět jako velice předběţné.
350
Motiv boje bude mít své místo aţ v kapitole Religiozita.
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Posunutí, či odsunutí vítězství není však tím rozhodujícím. V základě samotné pozice síly a
očekávání vítězství, jeţ umoţňuje etickou existenci, je představa o vlastní moţnosti
rehabilitovat sebe sama před Bohem, obnovit vlastní určení. Nástrojem této obnovy (nikoli
cílem) je etické jednání, jeţ je podmíněno vztahem k Bohu. Háčkem, jenţ jako by ustoupil v
prvním kroku do pozadí, je však sama lítost jako přiznání viny. Rozvinutí či prohloubení
pozice etiky lítosti znamená sice lásku, jeţ zavírá oči, ale znamená současně niternější vztah k
Bohu, jenţ je vyjádřen pokorou a jenţ znamená, ţe Bůh je tím jediným, kdo můţe v posledku
doopravdy „zavřít oči“. Vyústění, k němuţ toto prohloubení niternosti vede, je pozice, která
rozumí vlastním moţnostem jen jako trpnosti, očekávání, závislosti na Boţí milosti.
Kvintesencí tohoto postoje je, ţe jedinec „sám před Bohem nezmůţe nic, vůbec nic“. Veškerá
síla, jeţ umoţňuje překonat vlastní nesamostatnost a jeţ si přiznává vinu před Bohem, musí
být novou silou k tomu, přiznat si naprostou závislost, nemoţnost cokoli učinit.
Tato neschopnost, nemoţnost, se obrací vůči vlastní vině, jiţ nedovede odčinit, nýbrţ jeţ můţe
být jedině odpuštěna, a současně se obrací proti nároku obnovy vlastního určení, tedy vůči
opoře naplněnosti: jiţ právě nedovede jedinec etickým jednáním získat, či uchovat. Etické
zaloţení jako úsilí o rehabilitaci vlastní existence je pak pouhým průchozím či nedokonalým
stanoviskem, jeţ žádné konečné řešení neposkytuje.351
Paralelně se tato nemoţnost, neschopnost cokoli učinit dotýká proměny lidského určení. Jiţ
jsme mluvili o nové dokonalosti, nové kvalitě vlastního určení, jeţ je výrazem zaujetí etického
stanoviska. Tímto určením je „být Boţím pomocníkem“. Co znamená toto „pomocníkem“?
Pomocníkem v čem? V kontextu etického nároku znamená tato pomoc v zásadě „účast na
dobrém díle“, tedy je dobrým jednáním, je realizací dobra, jehoţ garancí a důvodem je sám
Bůh. Tato pomoc je ovšem iluzorní z pozice, jiţ jsme výše sledovali jako neschopnost cokoli
učinit. Pregnantněji znamená taková neschopnost nedostatek, či chybění „síly“ k prosazení
dobra. Aby mohl člověk rozumět sobě samému právě jako pomocníku Boţímu, musí rozumět
vlastní moţnosti působit, prosazovat dobro. Tato moţnost však znamená (pro etiku
charakteristickou) důvěru v to, ţe člověk disponuje podmínkami k zjednání dobra. Nemoci nic
sám učinit však znamená jak nemoci sám pro sebe prosadit vlastní povahu dobrého člověka,
nýbrţ i nemoci ve svém jednání prosadit dobro. Lidské jednání v prohloubené pozici etiky
lítosti není zbaveno své konkrétnosti, trpí svou nedokonalostí, svými důsledky, svou

351

Kierkegaard mluví současně o pozici: „sám nic nezmůţu, ale s Bohem zmůţu vše“, jíţ je třeba rozumět jako
mezistádiu, jeţ následuje po pozici, kdy má člověk všechny nutné podmínky ve své moci [chtění/pokora], a jehoţ
prohloubením je následně „sám nezmůţu nic“ – pomoc Boha je ve svém posledku „očekávána“, je však výrazem
vlastní trpnosti, neschopnosti cokoli učinit a, v kontextu uchované viny, ani není „očekávatelná“.
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omylností.
Neschopnost cokoli učinit, neschopnost být Boţím pomocníkem, staví člověka před Boha s
novým sebeporozuměním: jedinec je před Bohem ničím. Je v plně závislém vztahu k Bohu
jako jedinému zdroji naplněnosti, jako k jedinému garantu dobra, nemůţe však sám z vlastní
moci učinit nic, co by jej Bohu přiblíţilo, naopak, jeho pokorným výrazem je, ţe si přiznává
vlastní nicotnost.
Konečně je třeba uzavřít a zaklenout dosavadní výklad motivem věčné blaženosti [evige
Salighed].352 Viděli jsme počátek pohybu jako očekávání vítězství a věčná blaţenost můţe ve
svém abstraktním vyjádření zastupovat toto vítězství.353 Vzhledem k tomuto cíli bylo nárokem
„získat si duši“, tedy opět rekonstituovat svůj vztah k sobě samému/Bohu/světu. Nebezpečím,
jeţ bylo odhaleno, bylo scestí, jeţ znamenalo rabství světa – „nemít svou duši ve svém
vlastnictví“, naopak, muset ji získat ze světa a obdrţet od Boha. Podmínkou tohoto získání je
vlastní chtění, jeţ je však třeba vidět podmíněné vírou a lítostí. Nyní však přechází Řeči k
proměně tohoto motivu, najednou nemluví o získání duše, ale o moţnosti její ztráty. Pokud
bylo východiskem „scestí duše“, „nemít duši ve svém vlastnictví“, pak bylo nárokem získat si
ji. Je-li nebezpečím moţnost ztráty duše, je tím posunuta perspektiva. Jde o dva samostatné
kroky: první znamená etickou moţnost rekonstituce vlastního určení coby úsilí o získání si
duše. Druhý však v souvislosti s neschopností cokoli činit neznamená optimismus získávání si
duše, nýbrţ odhaluje hlubší ohroţení: neustálost moţnosti ztráty duše. Této ztrátě lze rozumět
jak retroaktivně: moţnost, ţe byla duše jiţ ztracena (a nelze nic učinit), ale i jako moţnosti
ztratit ji kdykoliv v budoucnosti.354
Tato moţnost znamená ve svém důsledku cosi jako „dohotovení starosti“, znamená totiţ, ţe
nyní, vůči této moţnosti, procitá skutečný pathos vztahu k vlastní věčné blaţenosti. Abychom
tento obrat náleţitě pochopili, je třeba připomenout, ţe prostoru etického stanoviska rozumíme
jako prohlubování niternosti, kdy však prohlubování niternosti znamená prohlubování
extrémů, jeţ stojí v základu jednotlivé existence. Moţnost ztráty duše je dohotovením starosti
v tom smyslu, ţe „dohotovuje“ či dovádí k extrémní platnosti „moţnost nebýt“. Aby však tato
moţnost nabyla své skutečné síly, aby se stala tímto skutečným ohroţením, musí být
poměřována druhým extrémem, kterým je dohotovená či obnovená myšlenka věčné blaţenosti
352

Věčná blaženost je „bliţším určením“ nesmrtelnosti. Současně je právě takto „problém nesmrtelnosti“ zdrojem
nejhlubšího rozvinutí subjektivity (srv. D I. 163nn./SKS 160n.). Srv. Czako, István, „Unsterblichkeitsfurcht“,
oddíl 2. „Subjektivität und Unsterblichkeit: Reflexionen auf die Unsterblichkeitsproblematik in Kierkegaards
Schriften“, ss. 245–250.
353
Víra je způsobem, jak se realizuje obnova vlastního určení, coby naplněnosti, kdy tato naplněnost právě
znamená: uchovat sebe sama v horizontu věčnosti.
354
Tedy z pozice: Etické zaloţení obnovilo vlastnictví duše, jeţ je však v neustávajícím ohroţení.
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(extrém bytostného kladu, naplněnosti). Dohotovení starosti tedy znamená: dospět k pathosu
vztahu k věčné blaţenosti, kdy veškerá existence jednotlivého člověka rezultuje a koncentruje
se v tomto vztahu k moţnosti věčné blaţenosti (má na ní patetický niterný „zájem“). „Pathos“
vyjadřuje zcela pregnantně novou situaci: jde o vášeň vztahu, je však trpěním nemoţnosti
cokoli učinit, je utrpením, kdy vše závisí na získání věčné blaţenosti, a to právě proto, ţe je tu
moţnost ztráty duše. „...ale utrpení jako bytostný výraz existenčního patosu znamená, ţe
skutečně trpí, čili: skutečností utrpení je existenční patos, a pod skutečností jeho utrpení je
třeba rozumět jeho neustávající trvání, jež je bytostné pro patetický vztah k vlastní věčné
blaženosti, …[Proloţil autor.]“ (D II. 150n./SKS 402) 355

355

Srv. D II. 90/SKS 350.
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7. Poslední ohlédnutí
Předchozí oddíl (II.) byl charakterizován jako analýza proměny motivů ve Vzdělavatelných
řečech. Bylo předesláno, ţe prozatím opomíjíme „bod zlomu“, který odlišuje kvalitativně
různé pozice stojící na počátku a na konci tohoto pohybu. Ony závěrečné či finální podoby
těchto motivů jiţ stojí na začátku nového existenčního stanoviska – religiozity. Závěrem se
pokusíme vymezit nové zkušenosti, jeţ jsou podmínkou či předpokladem religiozity (jejichţ
osvojení „kvalifikuje“ religiozitu):
V centru této nové zkušenosti (jako celku) stojí obnova či získání myšlenky věčné blaženosti.
Ona je dohotovením starosti coby pohybu odhalování vlastního duchovního určení, resp.
niterného vztahu k sobě samému – pohybu etiky lítosti.
1. Pathos vztahu k věčné blaţenosti nachází svůj výraz v (nutnosti) zřeknutí se
bezprostřednosti – odumírání světa, rezignace na svět.
2. Etika, jeţ odkrývá svět jako prostor morálních nároků, sama co do své platnosti ustupuje
vztahu k věčné blaţenosti. Kolize nároku jednotlivého vztahu k Bohu (věčné blaţenosti) a
obecného závazku etiky se stává tím, co činí z etiky pokušení.
3. Ve vztahu k věčné blaţenosti je jedinec zcela závislý na Boţí milosti, trpí svou bezmocí.
4. Sám před Bohem není ničím.
5. Odhalení moţnosti věčné blaţenosti v plné síle však je současným odhalením moţnosti
ztráty duše, je tedy zároveň pravou nouzí existence.
Při ohlédnutí se za touto podobou etického stanoviska, za etikou lítosti, je třeba konstatovat, ţe
oproti etice stoicismu jakoţto nezpochybněnému vztahu k opoře naplněnosti je etika lítosti od
svého počátku v nejistém vztahu ke své opoře, je pouze úsilím a touhou tuto oporu plně získat,
nemůţe se však na ni plně spolehnout – naopak, pohyb, jímţ je toto stanovisko prohlubováno,
je zcela jednoznačným odkrýváním iluze této opory.356 Jedinec nemá v etice ţádný reálný
356

Srv. „Therefore the primordial choice to become a chooser-in-the-ethical-sense does no generate the authority
of ethical principles for the individual, as MacIntyre assumes, but rather gives the distinctions of good and evil
character a personal relevance within the individual‟s life. But the objective authority of the agent‟s conscience –
or her cognitive access to ethical values and standards of moral worth – does not derive from her original choice
to be a „chooser‟.“ Davenport, John J., „„Entangled Freedom‟. Ethical Authority, Original Sin, and Choice in
Kierkegaard‟s Concept of Anxiety“, s. 131. – Pokud je však z hlediska naší interpretace prvotní volba volbou
sebezakládajícího, sebepotvrzujícího obratu k „být dobrým člověkem“, pak je tím vţdy jiţ spolukladena autorita,
garance oné ideality, skrze niţ je člověk dobrým člověkem. Takové jistě není MacIntyreovo stanovisko. Naopak,
jeho představa, prezentovaná ve výkladu Buď/Anebo, chápe moţnost volby mezi estetickým a etickým zaloţením
existence jako absolutní volbu bez „nutného“ (přesvědčivého) důvodu. MacIntyreova argumentace je však
překvapivá, především ve smyslu, jak zcela odlišně rozumí této absolutní volbě. Srv. MacIntyre, Alasdair, Ztráta
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vztah k pozitivní naplněnosti vlastního určení. Naopak, s opravdovou nouzí moţnosti ztráty
duše se ocitá tváří v tvář nicotnosti vlastního určení, sám před Bohem, jenţ jediný vše zmůţe.
Konečně doplníme dosud chybějící důvod výběru pouze 14 Řečí z celého souboru 18.357 Jak je
snad nyní patrnější, ocitáme se spolu s vyústěním těchto 14 Řečí jiţ na prahu nového
stanoviska, religiozity, dokonce poslední tři Řeči (3Ř44) z těchto čtrnácti mohou být chápány
jako výraz dohotovení či ukončení pozice etiky, ale i jako počátek či přechod k religiozitě.358 V
další kapitole se proto obrátíme i k zbývajícím čtyřem Řečem, nyní však jiţ jako k manifestaci
nového stanoviska.

ctnosti, s. 55–58, zde obzvláště motiv „autority“. K témuţ srv. Rudd, Anthony, Kierkegaard and the Limits of the
Ethical, s. 78.
357
Co však slučuje všech 18 řečí, je, jak se ještě ukáţe, jejich „před-křesťanská“ povaha, jejich „pouze“ religiozní
(tj. ještě ne křesťanský) charakter. Srv. D I. 233/SKS 250. Tomuto pojetí se blíţí Pattisonův výklad Osmnácti
vzdělavatelných řečí, srv. následující Pattisonův souhrnný argument: „To sum up: despite being „without
authority‟ and lacking overt Christological content, the discourses, contextualized by the question of
responsibility for the Other, are positioned by the first of the series in relation to the hopes and fears aroused by
the passing of time, and that they propose a way of being-in-time that is not seduced by the lure of the New, that
is congruous with and anticipates the content of Christian faith, but formulates and appropriates the expectation of
faith within a human horizon that neither assumes nor invokes any special revelation.“ Pattison, George, „A
Comparative Study of the First of the Eighteen Upbuilding Discourses“, s. 83. Obdobně rozlišuje Pattison
humanistické a „dogmatičtější“ texty ve své monografii věnované Vzdělavatelným řečem. Pattison, George,
Kierkegaard’s Upbuilding Discourses, ss. 12, 22 aj. Mimo toho srv. Malantschuk, Gregor, Kierkegaard’s
Thought, s. 310.
358
Zde by indícií mohl být navíc Climacův komentář – tyto poslední 4 řeči mají „humoristické ladění“, přičemţ
právě humor odkazuje k religiozitě (pomezí, confiniu etiky a religiozity). Srv. D I. 265/SKS 245.
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8. Démonismus etiky
Celkové pole etického postoje by zůstalo nedohotoveno, pokud bychom se opomněli alespoň
náznakem věnovat třetí podobě etiky: démonismu. Jestliţe je první podoba nepochybným
vztahem k opoře vlastní naplněnosti a znamená posud „hotový“ stav, druhá podoba pak
zpochybněné a neúspěšné úsilí o získání této opory (ve svém důsledku odkrytí iluze této opory,
jíţ byla od počátku), pak je třetí podoba vzdorem, jenţ se odmítá zřeknout této naplněnosti.
Figurou, na které Kierkegaard pozici démonické etiky předvádí, je Quidam z Taciturnova
experimentu v Stádiích na cestě životem. Viděli jsme jiţ Quidama jako toho, kdo usiluje o
moţnost spojit svou víru s čímsi tak „prostým“, jako je manţelství. Tím, na čem ztroskotává,
však je přepjatá idealita, jeţ není kompenzována lítostí. Quidam není schopen lítosti a
nedovede rozlomit sevření nároku, jemuţ nemůţe dostát a jenţ mu brání zaujmout vztah ke
své vyvolené. Quidam však zarputile a zoufale usiluje o uchování svého vztahu k Bohu,
uzavírá se do sebe. Krize jeho víry je ztrátou nepochybnosti, jíţ pro něho dosud byl vztah k
Bohu. Quidam se však víry nevzdává, naopak se zbavuje všeho, co jí brání. Quidamova víra se
stává vzdorem, jenţ si nedovede přiznat marnost svého úsilí, je podobou v sobě zacyklené,
zapouzdřené a démonické touhy po religiozitě,359 jeţ však nedovede postoupit nikam dál, jeţ je
zbavena existenčního pohybu prohlubování niternosti.360

359

Srv. SCŽ 423/SKS 369.
K figuře Quidama a jeho lokalizaci v etické sféře srv. McCarthy, Vincent, „„Melancholy‟ and „Religious
Melancholy‟ in Kierkegaard“, s. 161.
360
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V. Religiozita

1. Metodické předpoklady interpretace stanoviska religiozity
Tato interpretace, jejímţ základním hlediskem a současně důsledným metodickým klíčem
čtení Kierkegaardova díla je vztah Kierkegaarda a konkrétního čtenáře a jeţ usiluje takový
vztah vykázat po způsobu autorského vedení, provázení čtenáře jednotlivými zkušenostmi,
stanovisky, „zastávkami“ v existenci, přičemţ s neustálým zřetelem k finálnímu nároku
„stávání se křesťanem“ jako odpovědi na nouzi a scestí existence, tedy tato interpretace má
právě v tomto duchu za to, ţe celý existenční pohyb je Kierkegaardem předveden, a tedy
dohotoven v tom úseku jeho celého korpusu, jejţ můţeme vymezit Eremitovým Buď/Anebo na
jedné straně a Climacovým Konečným nevědeckým dodatkem na straně druhé.361 Důsledkem
takové pozice je, ţe pokud máme nyní otevřít téma religiozity jako dalšího existenčního
stanoviska, aniţ by však bylo samotným křesťanstvím, a tedy řešením otázky „stávání se
křesťanem“, pak zjišťujeme, ţe pro zbývající výklad zůstává relevantní jiţ jen malý zlomek
textů. Z důvodů výše uvedených jsme pro tuto kapitolu vyhradili poslední čtyři ze sbírky
osmnácti Vzdělavatelných řečí. Jediným druhým zdrojem, o který se bude další výklad opírat,
bude sám Dodatek. Stádia na cestě života neprezentují pozici religiozity, nýbrţ jen zoufalou
snahu Quidama zaloţit svou existenci religiozně, aniţ by však byl schopen náleţitého počátku
takového pohybu (tj. lítosti). Filosofické drobky jsou naproti tomu textem, který
experimentálně řeší moţnost zaloţení vlastní věčné blaţenosti na historické události, téma, jeţ
Dodatek lokalizuje jako problém křesťanství. Drobky proto nejsou zdrojem pro porozumění
samostatnému stanovisku religiozity jako takové podobě existence, jeţ ještě není bytostně (či
specificky) křesťanská.362 Konečně Pojem úzkosti, jakkoli je klíčovým textem z hlediska
porozumění

základní

skladbě

psychologii/antropologii),

363

lidské

existence

in

toto

(tj.

pro

Kierkegaardovu

nepřináší perspektivu pohybu existence jednotlivými konkrétními

361

Tato interpretační pozice byla posud víceméně implicitní, nyní se však stává úkolem pokusit se ji
argumentačně obhájit. Sama hypotéza o významu a samostatné hodnotě této „vrstvy“ Kierkegaardova korpusu je
dána především Kierkegaardovým autorským komentářem ve Spisech o sobě. Dodatek je chápán jako „střední
bod“ (SoS 66/SV XIII 497), jako „obratník“ (SoS 75/SV XIII 523) celé tvorby, je místem kladení problému stávání
se křesťanem (s. 65, 75/SV XIII 496, 523). V Dodatku je završen a plně „odkryt“ pohyb stávání se křesťanem – a
potud je druhá „vrstva“ Kierkegaardova díla věnována nikoli „stávání se křesťanem“, nýbrţ „existenci křesťana“.
Srv. dále „B. Konečný dodatek“ (SoS 91n./SV XIII 542) a SoS 109/SV XIII 563. Konečně srv. bod „Problém
korpusu“ přílohy této studie (Problém zvaný Kierkegaard).
362
A to i přesto, ţe určité základní rozvrhy Drobků můţeme pouţít i zde, tj. např. motiv „vzpomínky“.
363
K pojmu „psychologie“ v Pojmu úzkosti, srv. Gonzáles, Darío, „The Triptych of Sciences in the Introduction
to The Concept of Anxiety“, především ss. 16nn., 23n., 28, 31. Dále srv. Malantschuk, Gregor, Kierkegaard’s
Thought, s. 12., a dále: „Nevertheless, it would suffice to consider that psychology is in that case a sort of local
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stanovisky, nýbrţ určuje samotný kořen moţnosti veškerého takového pohybu.
Tvrdíme tedy, ţe pokud Kierkegaard dovádí čtenáře k moţnosti „stávání se křesťanem“ v takto
vymezené části své tvorby, pak poslední stádium pohybu existence, religiozitu, poslední před
samotným křesťanstvím,364 a nutný předpoklad této moţnosti „stávání se křesťanem“,
konkretizuje a určuje právě v posledních čtyřech Vzdělavatelných řečech a v Dodatku.
Pokusíme se zdůraznit povahu důslednosti a vnitřní koherence Kierkegaardova autorského
vedení čtenáře, začneme proto tuto kapitolu úvahou nad celkovým charakterem existenčního
pohybu, který je náplní cesty ke křesťanství, abychom tak získali konkrétní perspektivu čtení
posledních čtyř Vzdělavatelných řečí. Poté, co získáme bliţší představu o tom, jak tyto Řeči
směřují konkrétního čtenáře ke kvalitativní mezi stanoviska etiky, tedy přesněji ke krizi
etického stanoviska, a poté, co současně doplníme souvislost těchto a předešlých Řečí, se
pokusíme dále určit vstupní bod, počátek nového stanoviska, tj. religiozity, abychom konečně
hledali celistvou, zároveň však dynamickou, povahu religiozity jako podoby existence. Poté,
co religiozitu dokáţeme posoudit v jejím plném rozvinutí, budeme moci přistoupit k ohlédnutí
se za povahou dialektického pohybu existence,365 jenţ je nyní v zásadě na svém vrcholném
bodu, a získáme tak představu o podmínkách a moţnostech samotného dosud nedostupného
„skoku do víry“,366 tedy okamţiku „stávání se křesťanem“. V této kapitole bude tématem
pouze ohraničení moţnosti, podmínky, jimiţ ji Kierkegaard zavazuje, nikoli tento skok sám.367

ontology, a description of those possibilities that are inherent to an „actual‟ human being.“ Gonzáles, Darío, „The
Triptych of Sciences in the Introduction to The Concept of Anxiety“, s. 28. Je však třeba předeslat, ţe prozatím
rozumíme Pojmu úzkosti jako „psychologickému“ spisu, tedy „lokální ontologii“, coţ se v kapitole Paradox
Adamova hříchu stane samo problematickým určením.
364
Climacus proto odlišuje „religiozitu A“ („religiozitu imanence“) oproti „religiozitě B“ („paradoxní, křesťanské
religiozitě zaloţené v transcendenci“).
365
K základnímu pohybu existence srv. velice přesné analýzy Sylvie Walsh Utterback: Walsh Utterback, Sylvia,
„Kierkegaard‟s Inverse Dialectic“, především ss. 34nn.
366
McKinnon upozorňuje na to, ţe onen známý obrat „skok do víry“ vlastně není Kierkegaardovým vlastním
výrazem. McKinnon, Alastair, „Kierkegaard and „The Leap of Faith‟“, ss. 107n.
367
Jelikoţ je „skok víry“ z důvodů, jeţ budeme sledovat, filosoficky netematizovatelný, bude další kapitola, jeţ se
mu přesto musí věnovat, v zásadě deskriptivní či rekapitulační, tj. bude pouze uvádět „obsah“ zjevené pravdy,
jejíţ přijetí je podmínkou víry (a její náplní), jiţ však nemůţeme filosoficky jako pravdu uchopit, dokonce její
platnost nenáleţí sféře rozumového soudu. Interpretace jednotlivých ohledů takového „skoku víry“ má pouze
charakter zkoumání „předpokladů moţnosti“.
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2. Charakter pohybu existence
a.
Jestliţe je religiozita novou sférou, do níţ má jednotlivá existence vstoupit, a jestliţe jí
rozumíme jako dalšímu stupínku, tj. vyšší pozici, neţ jakou byla etika, pak musíme současně
rozumět religiozitě jako dosud nejhlubší rovině niternosti, jako největšímu rozvinutí existence.
Právě míra niternosti je tím hlediskem, jeţ umoţňuje sledovat směřování celého pohybu
existence. Jako niternosti pak rozumíme způsobu bytostného přičítání si či osvojování si
charakterů, jeţ náleţí jednotlivci jako jeho vlastní, tedy jde o pohyb, v rámci něhoţ jedinec
prohlubuje porozumění svému údělu a bytostnému určení (duch), a s tímto určením se
identifikuje (resp. s ním svádí specifický „zápas“).
Taková formulace je zcela na místě v případě nároku etické proměny. Viděli jsme, ţe jejím
cílem je emendace, obnova, rehabilitace vlastního bytostného určení. Je tedy takovým úsilím,
jeţ odhaluje a současně prosazuje toto určení jako své vlastní. Je pak současně identifikací s
odhaleným určením, tj. prosazováním vlastní naplněné existence.
V základu takového pohybu stojí reflexivní vztah k vlastní existenci. Jistě zde nemá jít o
banální ohled identifikace původce jednotlivých aktů se sebou samým, nýbrţ je mu třeba
rozumět jako takovému vstupu do poměru k sobě samému, jenţ naopak rozkrývá povahu toho,
čím „já“ (v pravdě, původně) jest. Reflexivní akt v první řadě znamená odhalování charakteru
vlastního já (bytostné povahy já).
Climacus takovou roli reflexivity ještě zdůrazňuje tím, ţe existenci samu lokalizuje ve sféře
reflexe – „Existence sama je však právě sférou reflexe a ten, kdo existuje je v existenci, tedy v
reflexi...“ (D II. 128/SKS 383).
Charakter odkrývání vlastního určení, jenţ náleţí reflexi, však neprozrazuje hlavní specifikum
reflexe, jeţ s ní Kierkegaard spojuje. Jiţ jsme se tohoto motivu v předešlém textu dotkli, nyní
je pak třeba akcentovat rozkrývající a rozdílné k sobě kladoucí povahu reflexe. Reflexe, pokud
je sama sebou, neznamená nárůst identifikace s určením, nýbrţ odhalování bytostných
protikladů, jeţ jsou základem skladby existence.368
Proto mluví Climacus o dítěti jako o takovém, jeţ reflexi postrádá, neboť nedovede „myslet
rozlišné“,369 mluví o schopnosti „klást k sobě“ jako o způsobu, jak je prohlubována

368

„It must be noted here that the viewpoint that man is a synthesis of two contrasting qualities is the simplest in
formulation and the essential basis of all the other points of view.“ Malantschuk, Gregor, Kierkegaard’s Thought,
s. 168.
369
Srv. D II. 181n./SKS 429.
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existence.370
Konečně vzpomeňme, ţe směřování etiky, jeţ bylo započato obratem k „dobrému určení“,
tedy k naplněnosti vlastní existence, bylo v posledku pohybem selhání takového úsilí, jeho
vyústěním bylo „být ničím“.371
Abychom však původní směřování ve směru pozitivního určení pouze nenahradili identifikací
sebe sama s „být ničím“, je třeba jiţ nyní učinit předpoklad, ţe pokud je Kierkegaardova
představa o prohlubování existence totoţná s postupným prohlubováním protikladů, jeţ jsou
základem této existence, pak ani takováto reflexí nesená identita já, tedy „nicotné já“, nemůţe
být skutečným výsledkem.
Pohyb, o němţ je řeč, prohlubování dichotomického či rozporného charakteru zaloţení
existence,372 odpovídá současně nárůstu niternosti – vţdyť právě mírou niternosti je napětí
mezi protiklady. Reflexe, o níţ je řeč, není proto ničím jiným, neţ onou niternou nekonečnou
reflexí.
Souhrnně proto můţeme jiţ dopředu usuzovat, ţe sféra religiozity má být směřováním ve
směru diference, nikoli identity. „Identita je tudíţ [z hlediska důrazu na faktickou existenci, J.
M.] niţším stanoviskem [Anskuelse] neţ kontradikce, jeţ je konkrétnější. Identita je pro
existenci terminus a quo [výchozím bodem], nikoli ad quem [konečným bodem]. Ten, kdo
existuje, můţe maximálně tak dospět k identitě a stále k ní dospívat, kdyţ od existence
abstrahuje.“ (D II. 128/SKS 383)373
Výrazem tohoto směřování je krize etiky, jeţ nedovede dospět k vlastnímu cíli, moţnosti
nepochybné identifikace sebe sama s vlastním bytostným (duchovním/původním) určením.
Reflexe je tou silou, jeţ pokud je přítomna, neustále vstupuje rušivě do snahy identifikovat
sebe sama s ideálním určením, přičemţ je jejím působením, ţe vzdaluje fakticky existujícího
jedince od takové ideální podoby, rozevírá diferenci mezi jedincem v jeho konkrétnosti a
abstraktní idealitou („dobrým lidstvím“).
„Být jednotlivým člověkem není ţádná čistá existence ideje. Takto existuje jen čistý člověk, a
tj. neexistuje. Existence je neustále to jednotlivé, abstraktní neexistuje. ... To totiţ není bytím v
témţe smyslu, jak jest brambora, ale také ne v témţe smyslu, v jakém jest idea. Lidská

370

Srv. D II. 240/SKS 481.
Zde pouze předesíláme, „být ničím“ však bude důleţitým tématem v pozdějším výkladu religiozity.
372
„... dasjenige Verhalten, das Kierkegaard „Selbst‟ nennt, ist immer dadurch charakteristiert, unendlich und
endlich, zeitlich und evig, möglich und notwendig zu sein und niemals dadurch, jeweils nur eine der beiden
zusammengehörenden Bestimmungen zu haben.“ Figall, Günter, „Die Freiheit der Verzweiflung und die Freiheit
im Glauben“, , s. 12. „Kierkegaard‟s point of departure for an understanding of humankind is the concept that the
human person is a composite (synthesis) of two opposite qualities…“ Malantschuk, Gregor, Kierkegaard’s
Concept of Existence, s. 16.
373
Srv. PI 70/SKS 128.
371
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existence má v sobě ideu, ale není přeci existencí ideje.“ (D II. 33/SKS 301n.)374
Pohybu prohlubování existence coby potvrzování rozporného charakteru takové existence je
třeba současně rozumět právě i jako pohybu konkrece. Není proto prosazováním se obecné
povahy, jeţ by nahrazovala jedinečnou podobu jednotlivé existence, nýbrţ je takovým
prohloubením existence, jeţ na jedné straně rozvádí extrémní aspekt jednotlivosti a bytostné
jedinečnosti takové existence, ale současně i její konkrétní (tj. existenční, tj. zaujatý) poměr k
idealitě, jiţ usiluje prosadit jako svou vlastní. Znamená potud: zdůraznění té povahy existence,
jeţ je rozporem mezi extrémy konečného ohledu vlastního zaloţení (vina) a (nekonečné)
ideality, k níţ usiluje dospět. Je proto právě jako existence tímto poměrem k vlastním
extrémům, je tímto poměřováním sebe sama neslučitelným nárokem dvou protichůdných
určení, jeţ obě jsou kladena k sobě aktem niterné reflexe. Existence je (niterným) poměrem k
syntéze, jeţ spočívá v jejím základě jako její vlastní.
b.
Demonstrace dynamického charakteru motivů Vzdělavatelných řečí měla v předchozí kapitole
na jedné straně naznačit nesamostatnost etického stanoviska, jeho vnitřní rozpornost, ale
současně i výhled k novému stanovisku, religiozitě. Kierkegaardovo vedení čtenáře je ve sféře
etiky nárokem na kaţdodennost, jeţ vyjadřuje, tedy niterně prosazuje dobro jako výraz obratu
k pozitivnímu určení vlastní existence. Současně je však prohlubováním této pozice, a sice
nikoli jako potvrzování či utvrzování této existence, není pohybem, v němţ by etika získávala
na síle, nýbrţ naopak: odhaluje její meze, přivádí čtenáře k nové zkušenosti, k novému otřesu.
Právě takto, jako novým zkušenostem, jeţ mají na mezi etiky oslovit čtenáře, s nimiţ se má
čtenář vyrovnat, musíme rozumět oněm finálním podobám proměněných motivů
Vzdělavatelných řečí. Jsou pak, zcela analogicky ke zkušenostem, jeţ přivodily krizi
estetického stanoviska, oním erozivním nátlakem, krizí, jeţ má být zaţehnána ve prospěch
nového kroku existenčního pohybu. Tyto zkušenosti (především zkušenost „být ničím“ či
„odumírání světa“) na jedné straně rezultují (nikoli nutně, tj. zákonitě) z kaţdodennosti
stanoviska etiky, zároveň však jsou takovými zkušenostmi (a jako zkušenosti rozumíme
niternému vztahu k povaze vlastní existence, tj. nikoli jen nezaujatou úvahu), díky nimţ je
obecný etický nárok konfrontován s neslučitelnou prioritou jednotlivého vztahu k Bohu, jenţ
etice předchází a můţe s ní kolidovat – je zkušeností anulace spoluúčasti jedince na dobru
kvůli vlastní bezmocnosti. Takto se věčná blaţenost, jak ještě uvidíme, z blízkého horizontu
nekonečně vzdálí.
Ještě neţ se budeme věnovat konkrétnímu materiálu Vzdělavatelných řečí a Dodatku, můţeme
374

Srv. D II. 15/SKS 286n.
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proto vyslovit uţší předpoklady ohledně toho, s jakým směřováním se v dalším kroku
Kierkegaardova vedení můţeme (či měli bychom) setkat, resp. jaká očekávání a interpretační
hlediska budeme dále sledovat.
Jestliţe mluvíme o této nové zkušenosti jako o rozpadu etického stanoviska, musíme se
pokusit identifikovat ono pomezí či zlomový okamţik, který uzavírá etické stanovisko a
současně otevírá moţnost nové existenční podoby. Musíme tedy identifikovat jak jednotlivé
specifické zkušenosti, jeţ Kierkegaard povaţuje za klíčové pro další pohyb (a to je naší prvotní
perspektivou), současně pak budeme hledat povahu a strukturu samotné situace, ve které k
takovému obratu dochází, a konečně budeme vykreslovat charakter té podoby existence, jeţ
má být další cestou.
Obdobně jako v případě přechodu mezi estetickou a etickou existencí, kdy jsme zuţovali
celkové pole moţné etiky, abychom jedině etice lítosti přisoudili charakter kýţeného
existenčního tvaru, k němuţ Kierkegaard svého čtenáře vede, tak i nyní bude zapotřebí uváţit,
jaká je konkrétní povaha religiozity, aby mohla být můstkem na cestě k finálnímu „stávání se
křesťanem“. Opakujeme, ţe religiozita, o níţ bude řeč v této kapitole, není dosud specificky
křesťanskou religiozitou, ale je duchovním tvarem, jenţ má za svůj předpoklad jedině vnitřní
(imanentní) povahu lidské bytosti375 a není vázána na ţádné konkrétní historické události.376
Konečně nezapomeňme na úvodní indicii této kapitoly: jestliţe je celkové směřování chápáno
jako prohlubování niternosti, či coţ si zde odpovídá, jako rozvinutí existence alias další postup
ve sféře reflexe, pak získáváme důleţitý poukaz k tomu, jaká musí být problematická stránka
religiozity – její pozice musí být vystavena hlubšímu nároku střetávání rozporných aspektů
jednotlivé existence, musí dospívat k nikoli zabezpečenější pozici, nýbrţ se vyrovnávat s
hlubším rozpadem jistoty vlastního určení.
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Tedy je polem způsobů, jakými lze být sám ze sebe člověkem, je „lidstvím“, tak jak je určeno vnitřními
(imanentními) moţnostmi sebe sama. Srv. Grøn, Arne, „The Relation Between Part One and Part Two of the
Sickness Unto Death“, s. 36 (prosté lidské já).
376
Nemá „podmínku v čase“, nýbrţ pouze „antropologický“ charakter (podmínkou je jen povaha lidské bytosti
vůbec, bytostné zaloţení člověka) a nepotřebuje či není zaloţena Zjevením.
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3. Poslední čtyři Vzdělavatelné řeči
Zbývající Vzdělavatelné řeči budou opět podány ve značné zkratce, aniţ by mohlo takové
předvedení dostatečně zohlednit celkový charakter Kierkegaardova oslovení „jeho čtenáře“,
aniţ by bylo moţno získat náleţitou představu o způsobu, jak právě „oslovují“. Na tomto místě
však běţí o zachycení z interpretačních hledisek nejpodstatnějších motivů, jeţ sledujeme. V
dalším oddíle budou následně Řeči komentovány s ohledem na pohyb existence, pomezní
zkušenost, přechod, nový krok religiozity.
Čtyři vzdělavatelné řeči 1844
První řeč (Potřebovat Boha je nejvyšší lidskou dokonalostí [L 7, 28])377 odkrývá iluzi potřeb,
jeţ se mají ke skutečné nouzi tak, jako šaty k tomu, kdo je nosí, a přeci jako by to byly právě
ty šaty, co lidé soudí a podle čeho usuzují na člověka, ba i on sám sebe tak chápe. Jedinou
potřebou je však milost Boţí. Takové poznání je zastřeno netrpělivostí a pochybností, jakmile
však tato potřeba procitne, ukazuje se být hlubší a nepostradatelná. Pak se vyjeví, ţe člověk
nedisponuje ţádnou mocí, nic nezmůţe, jen tolik, ţe můţe porozumět, ţe sám ze sebe nezmůţe
vůbec nic. Ve světě však jako by toho zmohl mnoho.
Pokud nechce být člověk jen otrokem ţádostivosti, pak musí zápasit nikoli se světem, ale se
sebou samým. Takto se najednou ukazuje, ţe být sám sebou znamená cosi odlišného od jeho
dosavadní představy, sváří se jeho dvě já.
„Tento zápas je nicotněním [Tilintetgjørelse] člověka a nicotnění je pravdou člověka.“ (4Ř44
17/SKS 302) Člověk je bezmocným stvořením, Bůh svede vše, ale člověk nic. Člověk se tak
Bohu můţe nejvíce připodobnit, kdyţ se sám stane ničím.
Ovšem s takovým uvaţováním je ţivotu přitíţeno, jedině tak se však ukazuje dokonalost
lidství, jedině tak můţe sebe sama člověk poznat, a kdo sebe nezná, toho ţivot je v hlubokém
smyslu podvodem. Celý svět jako by mu byl bliţší neţ on sám. Jeho hlubší já, probuzené v
okamţiku sebepoznání, však útočí na svět a ukazuje ho být tím, čím je – pochybným, bez
trvání. Není to pravda, jiţ by ono první já, staré já světskosti, chtělo slyšet, ale touţí znovu
usnout, zbavit se těchto myšlenek, zapudit své hlubší já. Takto pokračuje zápas v nitru
člověka. Je to bolestný stav, rozpolcenost, vystavenost útokům přísného hlubšího já. Štěstí
bezprostřednosti je ztraceno, hlubší já vytrhává ze spánku časnosti a vyzývá k bytostnému
obratu existence. Tajemství, jeţ sdílí člověk se svým hlubším já, je – ţe nic nezmůţe, ţe má
377

Odkaz k místu z Lukášova Evangelia je pouze odkazem k pravděpodobné pasáţi, jiţ měl snad Kierkegaard na
mysli. Potud komentář dánských editorů (srv. http://www.sks.dk/4T44/kom_4.htm#_4t44-409 – stav únor 2010).
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zapotřebí Boha.
Zápas tím však pokračuje, neboť nyní je tím, co má být překonáno, nikoli svět, ale člověk sám,
jeho určení. Dovede však sebe sama překonat? Můţe být silnější neţ on sám?
Sebepoznání tedy vede k potřebě Boha, dospívá k potřebě poznat Boha, odhaluje, ţe kdo nic
nezmůţe, nemůţe ani nic předjímat, nemůţe si vynucovat pomoc. Sám nic nezmůţe, ale s
Bohem zmůţe stále víc – aţ nakonec dovede i sám sebe překonat. Poznání sebe sama ve své
nicotnosti je podmínkou toho, aby mohl člověk poznat Boha, a poznání Boha je podmínkou
toho, aby s jeho pomocí mohl být člověk napraven co do svého určení. Napravení je však
stvořením nového člověka v něm.
Druhá řeč (Osten v těle [2Kor 12, 7]) uvozuje:
„Po klidu touţí člověk, však hle, vše se mění: štěstí a neštěstí, mír a utrpení; po klidu touţí
člověk a po trvání, však hle, vše se mění... po klidu touţí člověk, kde jen uţ ho nehledal,
dokonce i v neklidu rozptýlení, kde jen jej marně nehledal, dokonce i v hrobě!“ (4Ř44 36/SKS
318)
Avšak apoštol Pavel mluví o ostnu v těle – jenţ mu brání vyslovit nevyjádřitelnou blaţenost,
jiţ zakusil. Pozemský ţivot se s blaţeností nedovede šťastně pojit, v pravdě blaţený svazek
bude uzavřen aţ v nebi. Mají to být slova útěchy, ale v melancholickém čtenáři mohou
probudit úzkost. Jsou to slova útěchy, jeţ mají zprvu působit hlubší zranění, neţ začnou léčit.
Duše se totiţ k víře probojovává utrpením a naděje se rodí v bolesti, nikdo nevstoupí do
království nebeského, kdo netrpěl.
„Uţ jen takové varování je vodítkem, aby snad nouze [/tíseň] pokušení [Anfægtelsens Nød]
nepřepadla člověka nečekaně jako lupič v noci, jako porodní bolesti tu, jeţ netuší, ţe bude
rodit.“ (4Ř44 39/SKS 321)
Tato Řeč je tedy řečí útěchy, ale i řečí, jeţ má navodit úlek. Utrpení a blaţenost si odpovídají,
cesta k blaţenosti vede utrpením a je zapotřebí posilnění. Toto utrpení, osten v těle, je však
duchem samým. Je protikladem oné nevyslovitelné blaţenosti a není ničím vnějškovým, nic
takového by nemohlo odebrat onu blaţenost. Je okamţikem, kdy ten, kdo byl učiněn bohatým
v Bohu, se najednou stává ničím, masem, krví, prachem a zkaţeností, kdy ten, kdo kráčel
s Bohem, je jím nyní opuštěn, opuštěn sebou samým, a jedinou útěchou je mu vzpomínka. Je
výkřikem úzkosti, ţe teď je vše ztraceno, voláním úzkosti, ţe uţ se blaţenost nikdy nevrátí.
Ten, kdo se sám sobě odcizil, se vrátil zpět k sobě, jeho návrat však není stavem svobody, ona
nevyslovitelná blaţenost zmizela, vrátil se k sobě, ale jiţ není blaţený. Dokázal se spasit sám
od sebe a navrátit k vyznání v Bohu, jeho minulost zmizela a neměla moc ho soudit a on s ní
byl smířen. Avšak jakmile se navrátil k sobě, uţ tomu tak nerozumí – obţalovává sám sebe,
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minulost si jej nárokuje způsobem, jenţ nedovede odčinit ţádnou lítostí – jedině Bůh to svede
v nevyslovitelném mlčení blaţenosti. Ve své bezmoci můţe jen doufat, ţe by Bůh zapomenul,
ţe by „zavřel oči“, ale to je tím nejnepravděpodobnějším. Tomu dovede věřit jen víra, a jedině
pokud má jistotu o naprosté nemoţnosti, ţe by Bůh mohl zapomenout.
„... řeč je o tom, jak náhle s obrovskou silou procitla netrpělivost a v její úzkosti se málo
proměnilo v mnoho, málo času ve věčnost, malý odstup v zející hlubinu, ona obtíţ v konečný
verdikt, onen zádrhel v celkový zmar; řeč je o tom, jak síla klesla v bezmoc, nedůvěra se
ostýchala jakékoli pomoci, malomyslnost se zřekla naděje, jak minulost, o níţ duše mínila, ţe
se jí vykoupila, opět se vynořila se svým nárokem, ne tatáţ jako ve vzpomínce, nýbrţ děsivější
neţ kdy dříve díky tomu, ţe se spikla s budoucností, řeč je – o ostnu v těle.“ (4Ř44 52/SKS
322)
Tato řeč, má-li být vzdělavatelnou, musí takto hovořit a působit vyděšení, musí pojmenovat to
nebezpečí. Jedině v úzkosti se člověk učí sebe sama znát, jedině tehdy pochopí, ţe vše, jakkoli
to vypadalo tak jistě, můţe být docela jinak – bylo by to tak jisté, kdyby tu nebylo to
nebezpečí: „... blaţenost nebe byla tak nevyslovitelná a nyní tato moţnost.“ (4Ř44 53/SKS 333)
„Však teprve tehdy, kdyţ je si člověk vědom tohoto nebezpečí, pak je připraven započít s
dobrým bojem. Útěcha přijde jiţ poté, ale nelze po ní sahat předčasně.“ (4Ř44 54n./SKS 334)
Třetí řeč (Proti zbabělosti [2Tim 1, 7])378 začíná mocí, jiţ má nad člověkem světskost a
okamţik, zajatost v kaţdodennosti a zvyku, jeţ způsobuje, ţe je odcizen věčnosti a původnosti.
Prostředkem proti tomuto rabství je rozhodnutí, to jej pojí s věčností, vnáší věčnost do času, je
poţehnáním i nejslabšímu počátku, pokud je počátkem. Rozhodnutí je procitáním k věčnosti.
Rozhodnutí však není věcí uvaţování a přemítání, ne pro člověka, jenţ byl zrozen v hříchu a
zrozením se ocitl na scestí – je bezduchostí, pokud o tom neví.
„Duši hrozí nebezpečí: ţe se ti svět vyprázdní a vše ti bude lhostejné, ţe ztratíš chuť a sílu
k ţivotu, pravda sama se stane otravným výmyslem, smrt neurčitou myšlenkou, jeţ ani
nevyvolá úzkost, ani tě nebude lákat. Hrozí ti nebezpečí hříchu: ţe zapomeneš na svou
povinnost nebo snad zapomeneš, ţe se má konat s radostí, zapomeneš, ţe je třeba snášet
utrpení, či snad ţe je třeba se s ním smířit, ţe upadneš do hříchu a poklesneš na mysli, sklesle
budeš kráčet ţivotem, ve smrti si budeš zoufat, aniţ by ti kdy byla oporou lítost. Je tu
nebezpečí smrti, jeţ všude rozestavila své špehy, aby věděla, ţe jí ţádný z lidí neunikne. ... ty,
jenţ jsi obţalován, ... copak nevíš, ţe jsi ve vazbě, byť je to vězení prostorné jako celý širý
svět.“ (4Ř44 59/SKS 338)
Tedy rozhodnutí je obratem a počátkem nového ţivota, je však klamem, ţe by se vše rozhodlo
378

Zde je podstatné připomenout celé znění biblického verše: „Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrţ
ducha síly, lásky a rozvahy.“ [2Tm 1, 7].

119

o bitevním dni rozhodnutí – v tu chvíli platí, ţe je třeba vydat se na cestu s tímto počátkem.
Odhodlání je prostředkem záchrany, ale jedině jako obnovování rozhodujícího odhodlání. Jeho
úhlavním nepřítelem je zbabělost. Zbabělost je totoţná s pýchou.
„Falešná pýcha vede pyšného člověka k přehnané představě o vlastní hodnotě a o
odpovědnosti, … Pyšný člověk chce vţdy učinit to správné, to veliké, a vlastně nezápasí s
lidmi, nýbrţ s Bohem, neboť chce vše učinit vlastními silami; ...“ (4Ř44 63/SKS 341)
Je zbabělostí nepřiznat se k vlastní bezmoci, je falešnou pýchou mít za to, ţe lze vlastními
silami něčeho dosáhnout. Zbabělost je často vychytralostí či schopností omlouvat se zdánlivě
chvalitebnými rozumnými důvody, je často pouhou sebeláskou. Je nejvetřelejší z vášní a
všechny ostatní vášně na sebe dovede vázat, v posledku pak zamlţuje samo nitro. Jediné, čeho
se bojí, je odhodlání.
Zbabělost především brání tomu, poznat, co je v pravdě veliké a ušlechtilé, kde je cíl
směřování. Vůči tomuto dobru nelze zůstat lhostejný, vztahovat se k němu však je moţné
jedině tak, ţe se člověk stane nehodným rabem, jenţ ničeho nedosahuje, byť činí vše, co je v
jeho moci. Od Boha má člověk ducha síly a lásky a rozvahy, aby poznal to dobré. Je však třeba
vytrvat, neunáhlovat se, zůstat pozorný. Je to zbabělost, jeţ člověku brání činit dobro.
V prvotním odhodlání se zableskne věčnost, a jako by bylo vše provţdy rozhodnuto – ale to je
teprve začátek. Oč běţí, je kaţdodennost, domácí ţivot.379
„Takový je totiţ význam odhodlání v lidském ţivotě, ţe mu chce poskytnout souvislost, prostý
klidný chod.“ (4Ř44 73/SKS 349)
Odhodlání mohlo být myšlenkou na veliké věci, v konfrontaci s kaţdodenností můţe být
najednou zapomenuto, stát se nápadem z dávných dob. Můţe se stát maličkost, malé selhání,
jeţ jako by se obracelo rušivě proti tomu, kdo chce zasvětit ţivot velikým věcem. Ale v tom je
právě zbabělost, pokud si člověk nedovede přiznat, ţe on sám není ničím, nic nezmůţe. Zde je
ta kaţdodennost poníţeného vědomí vlastní slabosti a schopnost odevzdat se Bohu i se svou
slabostí.
Takové je nebezpečí započatého pohybu odhodlání, jeţ je třeba obnovit, aby se člověk nestal
zesláblým dětinským starcem. Je tu však opět zbabělost, jeţ brání člověku přiznat si, ţe činí
cosi dobrého. To dobré, jeţ je při své rozmanitosti vţdy odkazováno k odhodlání, jeţ je tím v
pravdě dobrým, zůstává vţdy ve své pravé podobě zatajeno, je zamlčeno, je niterným
odhodláním a jako takové má jediného svědka, jímţ je Bůh. Bůh je tu v tichu, avšak světskost
je ruchem a křikem. Dobro má prerogativ činit člověka nehodným rabem, coţ působí lidskému
sobectví nejtěţší poníţení. Poţaduje doznání člověka k tomu, ţe je zrovna takový, jako mohou
379

Boj se odehrává doma, ve světnici, srv. D II. 173/SKS 422.
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být ostatní.
„Odvaţ se tedy ty, kdo ses připojil k dobru a zůstal jsi věrný svému odhodlání, nalezni odvahu
(...) odváţit se toho menšího, … přiznej se k tomu dobrému!“ (4Ř44 84n./SKS 359)
Čtvrtá řeč (Kdo se dobře modlí, zápasí v modlitbě a vítězí – tím, že Bůh vítězí)380 obnovuje
téma boje, zápasu, jehoţ vítězství je vţdy nejisté, dokud není vybojováno. Zápas však spočívá
v modlitbě. Na počátku mu stojí odhodlání, jeţ je volbou dobra kvůli dobru, současně je
ztrátou, je bolestí nicotnění, a pokud není utrpením, není dosud jedinec na skutečné hloubce.
Kdo se v modlitbě zcela odevzdává, nebojuje, kdo se neodevzdává, nemodlí se. Kde je pak
boj? Jaká je však sama modlitba? Musí být opravdovou modlitbou, musí dokázat směřovat k
pravému Bohu. Modlitba dítěte je upřímná a nevinná, dítě nebojuje, modlí se za naplnění
dobrého. Dítě má dosud nevlastní představu Boha, však má niternost, jiţ často pozdější věk
postrádá. Poznání Boha je těţší neţ poznání člověka, neboť Bůh je toliko duch.
Oč tedy jedinec v dalších letech můţe bojovat?
„... o to běţí, nechat se Bohem pochopit, správně mu vysvětlit, co modlícímu se prospěje, klást
mu to dobře na srdce, dokázat ho získat pro své přání...“ (4Ř44 97/SKS 371) „…[on, modlící
se, J. M.] není ţádným dítětem, jeho duše se netříští, nechce hned to a hned ono, aby svá přání
bezmyšlenkovitě zapomínal, jakmile by se naplnila, nikoli, má jen jediné; …“ (4Ř44 97n./SKS
371)
Jediné, nač napíná své síly, je rozpoznat náznak, ţe se blíţí naplnění, pokyn, jímţ by se nechal
vést. Ten je tím, kdo zápasí a vítězí vítězstvím Boha. V něm pomalu odumírá červ ţádosti.
„Tak usebírá vůči Bohu svou duši v jediném přání, a jiţ jen to v sobě nese cosi
zušlechťujícího, je přípravou k tomu, aby mohl vše odepřít, neboť jedině ten můţe vše odepřít,
kdo má jen jediné přání.“ (4Ř44 103/SKS 375)
Tím, po čem touţí, je vysvětlení. O to niternější je pak boj. Touţí být zasvěcen do vysvětlení,
jeţ je tajemstvím utrpení.
„Nebo je snad tím vysvětlením, ţe mu Bůh zapovídá rozumění a nepoţaduje nic neţ víru a
jedině takové srozumění s ním chce mít, jemuţ nelze porozumět; neboť to je víra, ...“ (4Ř44
104/SKS 376)
Takto zápasí člověk v modlitbě s Bohem, či zápasí se sebou a přivolává na pomoc proti sobě
samému Boha.
„Konečně mu připadne, jako by se stal naprosto ničím. Teď přišel ten okamţik. Komu by se
chtěl zápasící podobat, kdyby ne Bohu; pokud je sám něčím, nebo něčím chce být, pak toto
něco dostačuje, aby mu bránilo podobat se. Jedině stane-li se sám ničím, jedině pak jej můţe
380
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Bůh projasnit, takţe se bude Bohu podobat.“ (4Ř44 108/SKS 380)
Bůh se v něm můţe obtisknout jedině tehdy, pokud bude člověk sám ničím. Takové je
vítězství v modlitbě, projasnění v Bohu. Výrazem je nekončící vděk.
Tím je cyklus osmnácti Vzdělavatelných řečí uzavřen. Postup dalšího výkladu je rozhodnut
zvláštním charakterem těchto posledních čtyř Řečí: lze proti sobě motivicky odlišit první a
druhou Řeč na jedné straně a třetí a čtvrtou na straně druhé. Zatímco jsou první dvě Řeči
orientovány k situaci krize, k procitání nebezpečí, k okamţiku nové úzkosti, druhé dvě Řeči
přichází s pohledem na další kroky, překonání této krize, nastoupení další cesty, jejíţ bliţší
horizont, víra, je ohlášen poslední z Řečí.
Nejprve se proto pokusíme získat bliţší představu o konci etického stanoviska a kritické
situaci, z níţ má vzejít existenční podoba religiozity. Následně se budeme věnovat nové sféře,
religiozitě, co do jejího počátku, kroků, jeţ ji konstituují, ale i dynamiky, jeţ religiozitu vnitřně
rozvíjí a prohlubují.
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4. Zkušenost konce etiky
První řeč (Potřebovat Boha...) nárokuje přiznání si, poznání vlastní nicotnosti, jeţ však
současně znamená naprostou odkázanost jedince na milost Boţí, vztah jedince, jenţ sám nic
nezmůţe, vůči Všemohoucímu. Proces, o němţ je řeč, je započat jiţ dříve, je oním
odstavováním dítěte, jeţ procitá k věčnosti, čemuţ je třeba rozumět jako procitání ducha, či
jak se v druhé Řeči zdůrazňuje, jako postupnému přicházení k sobě samému, návratu k sobě.
Toto probouzení ducha však není probuzením ke štěstí, není návratem do původního stavu
nevinnosti, nýbrţ je probuzením k nouzi existence, jejímţ nejtěţším nárokem je nouze
(nutnost) sebezapření,381 nárok „být ničím“.
Ovšem teprve druhá Řeč lokalizuje okamžik plného procitnutí této nouze. O tomtéţ okamţiku
mluví jako o návratu k sobě samému. Není však triumfálním návratem coby prosazením a
obhájením vlastního etického postoje, jímţ cesta zpátky započala. Nikoli, je návratem v situaci
ztracené síly, provinění, v pravé existenční nouzi, kdy veškerá vznešenost lidského určení jako
by se hroutila v pomíjejícím mase a kostech – kdy se nevyslovitelná blaţenost, k níţ jedinec
usiluje dospívat, proměnila v utrpení možnosti. Osten v těle je ohlášením se ducha, je novým
naléháním úzkosti, v níţ je blízkost cíle věčné blaţenosti jediným okamţikem otřesena a
zpochybněna, kdy mizí veškerá jistota správného směřování.382
Oč v těchto prvních dvou Řečech běţí? Jsou výrazem radikalizace zkušenosti, k níţ vedou
Kierkegaardova čtenáře jiţ předchozí Řeči: konce etiky.383 Jejich smyslem je otřást posledním
zbytkem důvěry v moţnost dospět k vlastnímu naplněnému určení vlastními silami, vlastním
úsilím o konání dobra. Zkušeností, jiţ potvrzují a opětovně evokují, je vlastní nicota jedince,
jenţ nic nezmůţe a jehoţ blíţení se idealitě je pouhou iluzí. Ţe jde v přísném slova smyslu, v
jakém zde tento výraz uţíváme, o zkušenost, lze doloţit důrazem na otřes, vyděšení, ohroţení
jednotlivé existence.
Sledujme jednotlivé ohledy Kierkegaardova autorského vedení čtenáře: jeho nárokem je lítost,
coby první krok etického obratu, výraz pozitivního odklonu od estetického scestí. Tento obrat
je současně pokusem o obnovu vztahu ke zdroji pozitivního určení – Bohu. Takový je počátek,
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Pattison povaţuje tuto zkušenost, tento motiv „sebezapření“ či „znicotnění sebe sama“ [annihilation of the
self] za svého druhu mystickou zkušenost. Zde se ovšem naproti tomu pokoušíme poukázat ke „kaţdodennosti“
takového postoje. Srv. Pattison, George, Kierkegaard’s Upbuilding Discourses, s. 59.
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Srv. D II. 162n./SKS 413.
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Obdobně Kierkegaard hovoří o „teleologické suspenzi etiky“. V kaţdém případě je třeba upozornit, ţe se tím
nemyslí amorálnost, vyvázání z etických závazků.
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jehoţ dalším rozvinutím je kaţdodennost etického nároku, další eskalace prvotního nároku
vztahu k vlastní naplněnosti, bez níţ se existence propadá k zoufalství. Jedině prohlubování
vztahu k moci, jeţ garantuje smysluplnost etického jednání, je moţností, jak obhájit a potvrdit
dobré směřování etické existence. Důsledkem však pro Kierkegaarda není nic jiného neţ
nekompromisní prosazení se nároku absolutního vztahu k absolutnu. Etické stanovisko ve své
rozmanitosti je podřízeno tomuto jednotlivému vztahu, je od něho odvozeno. Současně
znamená příklon k Bohu odmítnutí světa, bezprostřednosti, znamená odumírání, coby obtíţ
konkrece etické kaţdodennosti,384 která kvůli absolutnímu vztahu k Bohu nemůţe nadále
záviset na vztazích k relativním zájmům. Takto je postupně dohotovena starost jedince, jeho
zájem na vlastní existenci – aţ k bodu, kdy je plně koncentrován v bytostném zájmu na vlastní
naplněnosti, jeţ rezultuje ze vztahu k Bohu. Znovuzaloţení vztahu k Bohu je cestou k plnosti
vlastního určení, jeţ bylo pokřiveno světskou ţádostí, zbloudilostí v relativních cílích. Nyní
tedy, v situaci usebrané, vnitřně koncentrované existence, jeţ niterně usiluje o naplnění
vlastního smyslu, získává tato naplněnost v plné míře podobu vlastní věčné blaženosti.
Věčnou blaţeností je přísněji vzato taková podoba naplněnosti vlastního určení, jejímţ
výrazem je pathos. Nikoli prostý zájem, nikoli ta či ona míra starosti o vlastní určení, nýbrţ
dohotovený pathos vztahu, jenţ znamená, ţe veškerá existence závisí a plně se obrací k věčné
blaţenosti jako k bytostné opoře sebe sama. Odkrytí věčné blaţenosti v plné síle patetického
vztahu k ní je právě okamţikem záblesku této blaţenosti, je odkrytím horizontu naprosté
naplněnosti, k níţ se jedinec vztahuje. Dokud je tento vztah jen relativní, zůstává i představa
věčné blaţenosti pouze relativní – nyní však, v situaci absolutního vztahu k Bohu dochází i
představa věčné blaţenosti svého vrcholu.
Takto je současně vrcholem etického stanoviska. Podoba etického směřování k idealitě
nekonečné naplněnosti je dohotovena. Namísto trvání blaţenosti, jeţ by naplňovala další
existenci, však Kierkegaard mluví o novém procitnutí úzkosti.
Dokonce se má úzkost projevit právě v okamžiku, kdy se zdá být vše na nejlepší cestě. Právě
zde je však třeba hledat důvod či incitament této úzkosti. Mluvili jsme jiţ o úzkosti v situaci,
kdy byla projevem nedostatku vlastního duchovního určení – byla projevem ducha samého,
jeho ohlášením. Je proto zaráţející, ţe nyní, kdy se zdá být toto určení realizováno, ozývá se
úzkost znovu. Nejde však o ţádný paradox, nýbrţ o vnitřní dynamiku duchovního zaloţení
existence, jeţ vytváří moţnosti a limity existenčního pohybu.
Úhelným kamenem Kierkegaardova pojetí duchovní existence je představa o poměru dvou
sloţek, aspektů či extrémů bytostného zaloţení člověka. Těmito extrémy jsou především (mezi
384

Srv. D II. 189/SKS 424.
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jinými formulacemi) konečnost a nekonečnost – jsou extrémními aspekty, póly či limitami
sféry existence. Takto znamená existovat: být ve vztahu k extrémům vlastního zaloţení –
konečnosti a nekonečnosti. Jedinec existuje tak, ţe se vztahuje k vlastní konečnosti a
nekonečnosti. Existence sama je právě tímto niterným vztahem k vlastním extrémům. Etická
existence je snahou o realizaci, prosazení, obhájení či posílení vlastního charakteru nekonečné
ideality, je odklonem od a potlačením extrému jednotlivosti (konečnosti). Estetická existence
naproti tomu usiluje o konečný výraz prožitku, o štěstí coby naplněnost okamţiku. Úzkost, jeţ
provází první zlom, pomezí estetického a etického stanoviska, byla vyvolána či podmíněna
absencí, nenaplněností vztahu k vlastnímu aspektu nekonečnosti (ideality, bytostného kladu).
Nově je však situace odlišná – k čemu dochází, je značná hypertrofie extrému nekonečnosti,
veškerá tíha existence je kladena na jednu misku vah a v této nerovnováze, v této
koncentrovanosti k jedinému cíli, se jedinec nově ocitá v moci úzkosti. Úzkost je projevem
tohoto nesouladu, nepoměru, a je potud indexem nového nebezpečí. Kde je potíţ? Na druhé
straně poměru, na straně konečnosti, jeţ je právě v úzkosti navrácena do vztahu k existenci,
tedy se opět projevuje a vyvolává otřes. Je třeba vidět vztah obou jako dynamické
podmiňování: přílišný důraz na jedné straně poměru není sám tím, co naléhá v úzkosti. Tím
naléhajícím je poměr obou, konečnosti a nekonečnosti, kdy právě takto, v okamţiku, kdy jsou
oba extrémy nově poměřovány, vystoupí na povrch nepřiměřená a zející absence vztahu k
extrému konečnosti. V úzkosti se tedy vrací sloţka konečnosti do celkové skladby existence,
totiţ tak, ţe je zlomena iluze překonané konečnosti, iluze, jeţ usiluje zbavit se vlastní
konečnosti coby projevu slabosti a provinění. K tomuto motivu se však ještě vrátíme.
Obdobně jako byla úzkost na pomezí estetiky a etiky okamţikem odkryté moţnosti (naprosté
naplněnosti alias věčné blaţenosti), je tato úzkost na pomezí etiky a religiozity novou možností
– moţností ztráty věčné blaženosti. „...blaţenost nebe byla tak nevyslovitelná a nyní tato
moţnost.“ (4Ř44 53/SKS 333)
Ponechme prozatím celou situaci takto pouze na úrovni jednotlivých vztahů, aniţ bychom
explikovali jednotlivé konkrétní ohledy syntézy: úzkost jako svírající naladění procitá v situaci
přílišné, extrémní blízkosti momentu nekonečna, jejím vnitřním smyslem je nedostatek vztahu
k vlastní konečnosti, tedy nerovnováha celé syntézy. Tím, co v této úzkosti otřásá dosavadní
pozicí jedince, je neartikulovatelný nápor moţnosti „co kdyţ?“.
Důsledkem této úzkosti je nová nejistota, nový otřes opory věčné blaţenosti, jeţ jakkoli se
zdála být na dosah, najednou je oddálena moţností, jeţ zbavuje dosavadní úsilí hodnoty: proto
spojuje Kierkegaard s tímto okamţikem primárně zkušenost „být ničím“, naprostou bezmoc,
být masem a kostmi, nezaloţenou bytostí, jeţ nic nezmůţe a postrádá bytostné trvání. Jinak
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řečeno, je to Kierkegaard, kdo neustále přivádí pozornost čtenáře ke zkušenosti, jeţ je
doprovázena úzkostí, k této úzkostné zkušenosti, jejímţ hlavním výrazem je poznání, ţe „sám
nic nesvedu“.
Druhá řeč, Osten v těle, proto konkretizuje situaci nové úzkosti jako okamţik, v němţ se stala
i drobná překáţka nepřekonatelným problémem, kdy se se svým nárokem vrací minulost a
minulá provinění a kdy se hroutí moc, síla, s níţ jedinec vstupoval do pole etického zaloţení
vlastní existence.
Jestliţe mluvíme o zkušenosti, pak musíme rozumět tomuto naléhání úzkosti s jejím výrazem
„být nicotný“ jako otřesu, s nímţ se má jedinec vyrovnat. Jako otřes a jako nátlak, jenţ
přichází nečekaně a jako cizí moc, není tato zkušenost nutně podnětem k tomu, aby si ji
jedinec takto osvojil, aby sám sebe přijal jako nicotného, aby dovedl identifikovat sebe sama s
tím, co se mu jako naléhání podává v této zkušenosti. Nyní je jedinec právě v situaci, kdy se na
něm vymáhá rozhodnutí, jde o okamţik, ke kterému ho Kierkegaard vede a ke kterému jej
připravuje, v němţ se skrývá cesta k „dobrému boji“. Jde o kritický obrat, v němţ můţe být
vše zmařeno a v němţ se rozhoduje o moţnosti dalšího kroku či o ustrnutí celého existenčního
pohybu. Nejde o nikterak banální okamţik, nýbrţ jak se v těchto Řečech opakuje, o situaci
utrpení, tedy konfliktu a nárazu, zaklesnutí dvou protichůdných momentů, jeţ nelze přejít
mávnutím ruky. Utrpení je projevem nároku nicotnosti, jenţ se prosazuje vůči etické existenci,
kdy je tato vedena k poznání, ţe přese všechnu svou snahu a touhu – není ničím. Utrpení je
však současně blízké obdobnému utrpení, jeţ jak uvidíme, je bytostným projevem sféry
religiozity.385
Jedinec, Kierkegaardův čtenář se, namísto toho, aby se blíţil k naplnění svého úsilí, ocitá v
situaci, jeţ hrozí propuknutím zoufalství. Zoufalství je pak výrazem netrpělivého kroku,386 jenţ
neunese otřes opory, k němuţ dochází a namísto toho, aby bylo dosavadní odhodlání
obnoveno, pochybuje o něm a nenachází sílu k pokračování. Kierkegaardovo další nabádání se
proto bude obracet proti zoufalství jako moţnému výsledku tohoto okamţiku úzkostné
zkušenosti vlastní nicotnosti. Druhým nebezpečím, jeţ hrozí, je pak indiferentnost, coby
kolaps a vyhasnutí dosavadní existenční starosti. Zoufalství nedovede nalézt způsob, jak se
vyrovnat s otřesem opory, indiferentnost je pak postojem, jenţ se rovnou takové opory vzdává
a spolu s ní i niterného vztahu k vlastní existenci. Proto je druhým ohroţením, před nímţ
Kierkegaard varuje, právě tato nezaujatost.387
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Dokonce je jejím „existenčním určením“ [Existents-Bestemmelse], srv. D I. 284, 290/SKS 263, 268, D II.
139n./SKS 393.
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Či je na jiném místě spojena netrpělivost s úzkostí, srv. 2Ř44 114n./SKS 201n.
387
Srv. 3Ř43 141/SKS 100.
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Pokud je tomu tak, odkazujeme tím zároveň ke Kierkegaardovu „pozitivnímu“ pokynu, jímţ
má čtenáře převést přes kritické zúţení cesty. Takovou pobídku proto musíme očekávat v
dalších dvou Řečech – a důvodem pro toto očekávání je předpoklad důslednosti celého pohybu
existence, vnitřní souvislost, jiţ Kierkegaard sleduje a s níţ se obrací vůči svému konkrétnímu
čtenáři. Z hlediska této důslednosti proto musíme očekávat odpověď na otázku: jakým
způsobem má jedinec jednat v situaci moţnosti ztráty vlastní věčné blaţenosti, v okamţiku,
kdy je konfrontován s poznáním vlastní nicotnosti a bezmoci? Jakým způsobem se dovede
vyrovnat s moţným zoufalstvím a nezaujatostí, coby s hrozícími reakcemi na tuto existenční
krizi?
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5. Duch síly, lásky a rozvahy
Pobídkou, kterou vyslovuje Kierkegaard ve Třetí řeči, Proti zbabělosti, je obnova rozhodnutí.
Viděli jsme jiţ rozhodnutí či odhodlání se k obratu existence, jako počátek etického
stanoviska. Současně jsme viděli, ţe toto rozhodnutí je sice samo o sobě „velkým
okamţikem“, jenţ jako by pojil jedince s věčností, vnášel záblesk věčnosti do jeho časného
rozhodnutí, a tím posvěcoval další kroky. Současně však i v předešlých Řečech varoval
Kierkegaard před vyprázdněním, formalizací či vyblednutím tohoto rozhodnutí a obranou proti
tomu bylo omlazení, snaha o návrat k niternému vztahu k rozhodnutí. O to těţší se zdála
podobná obnova, oč kaţdodennější a banálnější bylo udrţování rozhodnutí v prostých a
nevelkých situacích. Pokud je nyní obnova rozhodnutí, spolu s varováním před
„jednorázovým“ rozhodnutím, rozhodnutím „jednou provţdy“, na místě, je tomu proto, ţe
rozhodnutí či původní odhodlání naráţí na svůj neúspěch.
Jaké rozhodnutí však je tím, jeţ má být obnoveno, pokud bylo současně neúspěšné? Je jím
původní obrat k dobru, jenţ byl vyjádřen motivem lásky. Toto rozhodnutí bylo správné a je
třeba ho podrţet, omladit, ačkoli nemůţe být chápáno jako moţnost prosazení dobra (vlastními
silami). Láska, dobro, jsou tím správným směřováním i v situaci, kdy toto dobro, jeţ jedinec ze
všech sil touţí prosadit, nemůţe nikterak přispět k tomu, aby získal či upevnil svůj vztah k
věčné blaţenosti. Samo směřování je správné, je výrazem cesty k Bohu, avšak tím, co je třeba
novým způsobem zaloţit, je představa o činění dobra.
Proto je centrálním motivem obnovy rozhodnutí přijetí povahy vlastní nicotnosti. Je ovšem
třeba rozlišovat: na jedné straně znamená „být ničím“ totéţ jako „být jako ostatní lidé“, a v
tomto smyslu jde o první ponížení či o první stupeň proměny. Být jako ostatní lidé je však
třeba chápat jako ještě v souladu s etickým nárokem, protoţe zde odkazuje k lidskému určení v
jeho obecné idealitě, a potud je tím poniţujícím pouze porozumění vlastnímu nároku etického
ţivota jako zbavení se vlastní jedinečnosti, ovšem v tom smyslu, v jakém tato jedinečnost
znamená „výstřednost“, estetickou jedinečnost coby zvláštní sklony, ţádosti atp.388 Být jako
mohou být ostatní lze tedy chápat jako příklon k obecně lidskému určení v jeho ideální podobě
„být dobrým člověkem“. Současně však etika klade rozdíl mezi tím, zda takto lidé „mohou“
být, a mezi tím „být takto“. Etika je nárokem obecného lidství, a tudíţ je takové obecné lidství
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Srv. SoS 136/SV XIII 601. Dále srv.:„Das allgemein Menschliche ist diejenige Qualität, bei der es nicht auf
einen Unterschied hinsichtlich Talent oder sozialer Stellung ankonmmt, und dies is das Ethische: nämlich die
Aufgabe, vor der jeder Mensch steht.“ Grøn, Arne, Angst bei Søren Kierkegaard, s. 148.
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tím, k čemu je třeba směřovat. V dalším kroku je proto v rámci celistvosti obecného určení
přítomna moţnost etického vydělení se z této potenciality – a sice tím, ţe jedinec aktualizuje
obecnost ve své existenci a je, na rozdíl od jiných, skutečně dobrým člověkem. Tato druhá
individualizace, jeţ má svůj odraz i v představě „být sám před Bohem“, tj. eticky se
zodpovídat přímo Bohu, a tedy vydělovat se bytostně a potvrzovat ve své samostatnosti právě
z důvodu jednotlivého vztahu k Bohu – tedy tato druhá individualizace má být zrušena krokem
obnovy rozhodnutí.
Nově nemá znamenat „být ničím“ pouze „být jako ostatní lidé“, ale velice přísně: být ničím.
Takový nárok jiţ není v souladu s etickým stanoviskem, neboť v první řadě zbavuje etiku
jejího prvotního předpokladu, jímţ je moţnost realizace dobra. Etika, jeţ nepřipouští moţnost,
aby jedinec svým jednáním dosahoval jejích nároků, není smysluplná. Etika, jak jí rozumí
Kierkegaard, proto sice nárokuje ideální jednání, jeţ je, coby takové jednání v prostoru
časného světa, jistě ideálně nerealizovatelné, jeţ však, jako toto jednání, je bytostně niterným
aktem a v této podobě je samou idealitou rozhodnutí se pro dobro – je realizací dobrého
(nezávisle na faktickém aktu v prostoru světa).
Člověk však nic nezmůţe – a potud je Kierkegaardův nárok ostře vyhraněn proti jakékoliv
relativizaci této bezmoci: člověk nemůţe z vlastní moci realizovat dobro, jeho představa o
činění dobra ve smyslu niterného činu je pouhou iluzí, jeţ mu nijak nepomáhá na cestě k
vlastnímu naplněnému určení. Člověk je ničím a v tomto smyslu není schopen jakkoli sebe
sama zaloţit.
Etika byla silou a vítězstvím. Vítězství však v okamţiku, kdy jiţ bylo na dosah, jako by se
vytratilo do nejisté a úzkostné dálky. Síla, jeţ byla mocí nad sebou samým, jeţ byla
podmínkou etického jednání a znamenala potencialitu prosazování dobrého určení, obdobně
ztratila svou platnost. A přeci vyzývá Kierkegaard k síle (či: odvaze). Jaká je tedy tato síla?
Stále zohledňujeme konkrétního čtenáře na prahu religiozní sféry. Jeho dosavadní etické
stanovisko je bytostně otřeseno, avšak tím, co je nyní nárokováno, je obnova rozhodnutí, jeţ
nedovedla etika realizovat. Má být nadále rozhodnutím, odhodláním, k lásce alias dobru.
Ovšem tou silou či odvahou,389 jiţ Kierkegaard pokládá za podmínku dalšího kroku, je odvaha
vzdát se představy vlastní moci, síly, moţnosti cokoli dokázat, čili jinak řečeno, je silou k
tomu, přiznat si (niterně si osvojit) vlastní povahu „být ničím“. Ukazuje proto v třetí Řeči, v
jakém smyslu je opačná snaha, tj. lpění na vlastní moţnosti, na vlastní výlučnosti – zbabělostí,
totiţ uhýbáním před upřímností, a jak je pýchou, totiţ snahou přisuzovat sobě samému větší
hodnotu.
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Síla k činění dobra je silou k poníţené existenci, jeţ je zbavena nároku na vlastní prosazení, a
přesto činí dobro, byť nemůţe ničeho dosáhnout. Tato představa je výrazem prohloubené
lásky, jeţ je nezištností a naprostým sebezapřením. Je však orientována primárně k Bohu, vůči
němuţ se jedinec má stavět v takto poníţeném postavení a nic si nenárokovat, ani si
nenárokovat milost – protoţe je ničím. Láska je úţeji láskou k Bohu, jeţ má být opět očištěna
od touhy po vydobytí si přízně, ale má Boha milovat proto, ţe on sám je dobrem, láskou. Je
proto výrazem pokorného jedince, jenţ nic nezmůţe, a přesto Boha miluje a usiluje činit
dobro, a činí tak i přesto, ţe nic nezmůţe, a činí tak, protoţe je dobro výrazem jeho lásky k
Bohu.
Tento první krok religiozity, obnova rozhodnutí, je proto rozhodnutím se pro sebezapření před
Bohem,390 kdy je toto sebezapření vztahem lásky a obnovením obratu k dobru, aniţ by vedlo k
zoufalství coby pochybnosti,391 jeţ rezignuje na tuto moţnost a současně je touto moţností
pronásledováno, rozvraceno, či k indiferenci coby ustrnutí existenční starosti vůbec.
Konečně Čtvrtá řeč konkretizuje samotný vztah k Bohu. Právě zde získává první krok
religiozity své nové dialektické rozvinutí. Viděli jsme tento první krok jako obnovu rozhodnutí
k dobru v situaci sebezapření a nicotnosti vlastního určení. Podobou dialektického prohloubení
prvního kroku religiozity je právě zápas toho, kdo se modlí. V širším smyslu zde získáváme
první podobu dobrého boje, jejţ jsme jiţ několikrát naznačovali. V širším smyslu proto, ţe
tento dobrý boj specificky vrcholí teprve v motivu pohoršení, jejţ budeme sledovat ke konci
této kapitoly.
Boj, o který nyní jde, je dialektickým sporem, v němţ jde o udrţení, uchování obnoveného
rozhodnutí a v němţ se střetává dvojaká podoba zaloţení lidské existence na straně jedné a
vztah k Bohu na straně druhé. Především je tedy tento boj výrazem zniterňujícího se vztahu
jedince k jeho vlastní povaze „být ničím“, jeţ není ještě plně rozvinuta prvním krokem
religiozity. Naopak, jak záhy uvidíme, svého maxima má teprve dosáhnout. Zápas, o který
běţí, lze vyjádřit vztahem „dvou já“, prvního, původně scestného zaloţení sebe sama v
bezprostředním vztahu ke světu, jeţ je neustále přítomno jako to, jeţ má být popřeno, jako
bezprostřednost, jeţ má „odumřít“, a druhého, staršího já, tedy původního zaloţení člověka,
jeho duchovní povahy, k níţ se má jedinec přiznat (osvojit si ji). Toto starší já ovšem, jak jsme
viděli, znamená nárok nouze sebezapření, jeho pravdou je: „být ničím“. Proto je modlitba
zápasem se sebou samým, kdy jedinec usiluje o pravdivý, upřímný vztah k sobě samému, tedy
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o postupné prohlubující se rozumění vlastním ţádostem a snahu o jejich překonání,392
současně pak vztahem ke svému staršímu já, coby potvrzení vlastní povahy být ničím. Ţe je
tento boj obtíţným vyrovnáváním se se svým zaloţením, vyjadřuje Kierkegaard charakterem
utrpení, bolestným odkrýváním vlastní slabosti, tedy vlastní zajatosti v bezprostřednosti, jeţ
nikdy nedovoluje jedinci získat plný vztah k absolutnu. Utrpením je vztah k sobě coby této
konečné bytosti, jeţ je uvězněna v čase a přitom v plné míře usiluje o návrat k vlastnímu
Bohem danému určení, aniţ by však cokoli zmohla. Utrpení zápasu modlitby je současně
prohloubeno akcentem hledání vztahu k Bohu. V tomto vztahu je na jedné straně přítomna ona
upřímnost (rozvaha, pozornost, dbalost), s níţ se jedinec pokouší sebe sama niterně vyjevit, a
tedy být sebou samým před Bohem, poníţit se před ním ve své slabosti a v plnosti projevit
vztah k němu, tedy lásku. Současně však znamená hluboké přání po znamení, po pokynu, jenţ
by potvrdil takové rozhodnutí, jenţ by ukazoval správnou cestu. V obou aspektech
prohlubující se niternosti vztahu k sobě, jímţ je odkrývána vlastní konečná povaha a zároveň
poníţený vztah lásky k Bohu, a v hledání pokynu, patetickém vztahu k Bohu, je celá dialektika
zniterňování nesena nutnou silou, nutností vytrvat, vydrţet, protoţe výsledkem tohoto procesu
není ani ţádný pokyn, ani odkrytí moţnosti zaloţení vlastní opory, nýbrţ naopak hlubší nouze
existence – o to obtíţnější je a o to větší sílu k dokonání tohoto pohybu vyţaduje.
Kaţdodennosti tohoto postoje rozumí Climacus jako religiozitě skryté niternosti [den skjulte
Inderligheds Religieusitet]. Je oním klidným (neunáhleným) chodem odhodlání, ke kterému
vyzývá ve Vzdělavatelných řečech, jehoţ konkrétní podobu však mimo samotného motivu
zápasu v modlitbě v Řečech nepodává.393 Překvapivě však tuto úlohu přebírá Dodatek. V celku
textu Dodatku je právě pasáţ konkretizující religiozitu skryté niternosti (především D II. 175–
208/SKS 423–452, je však tématem celého 2. §) výjimečná, vystupuje z prostého
kategoriálního podání, aby najednou právě podobu religiozity skryté niternosti přiblíţila velice
ţivě – na příkladu slavného „výletu do obory [Dyrehaven]“. Oč nyní běţí, je kaţdodenní
vyjádření toho, ţe člověk nic nezmůţe. Jakkoli je taková formulace ve své obecnosti
jednoduchá, ukazuje Kierkegaard, ţe právě kaţdodenní realizace takového porozumění, pokud
je skutečně niterně osvojeno, pokud skutečně má být výrazem existence, je naopak nesmírně
obtíţnou, útrpnou cestou.
Uvaţuje jedince, jenţ bojuje s tímto prohlubujícím se vztahem k vlastní nicotnosti, jenţ
obětuje vše svému vztahu k Bohu, jenţ usiluje o jediné: moci takto vytrvat. Je tím, kdo, jak
Kierkegaard rozvádí, jde spát se slzami v očích, ne proto, ţe by nemohl usnout, ale ţe musí jít
392
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spát, ţe nedovede déle vydrţet vzhůru, ţe uţ nemá sílu. Právě v této slabosti je problém
konkrece kaţdodenního postoje religiozity. Jedinec ví, jak velice by potřeboval ulevit, jak by
se potřeboval docela nevinně vydat na výlet do obory, jak by mu prospělo rozptýlení. Eticky
není s takovým výletem problém, etika mávne nad podobnou nevinností rukou. Ale religiozita
je přísnější a ţene jej do extrému, kdy touţí vše podřídit a obětovat vztahu k Bohu. Proč se
tedy nakonec do obory skutečně vydá? Protoţe volí raději tuto cestu, v situaci, kdy uţ
nedovede pokračovat, kdy musí přiznat svou slabost před Bohem, kdy se poníží touto potřebou
rozptýlení a kdy raději půjde do obory, neţ aby se vydal do kláštera (sic!). Zde je zvláštnost
religiozity skryté niternosti: čím niternější je vztah jedince k Bohu, tím vzdálenější je své
bezprostřednosti, aniţ by z ní však mohl uniknout, je hostem, cizincem ve světě. A přesto
nemůţe dát tento svůj niterný vztah k Bohu najevo, protoţe jeho síla je ve skryté niternosti, jeţ
nehledá ţádnou oporu ve vnějších gestech, nesmí si ulevit útěkem do kláštera, kde by jeho
vztahu k Bohu mohlo být vnějšně pomoţeno, kde by se zbavil obtíţe kaţdodennosti. Ale
hluboká religiozita pro Kierkegaarda tuto pomoc hledat nesmí – naopak musí být taková, ţe
nebude navenek nijak rozeznatelná. Ten, kdo takto existuje, musí být docela jako ostatní lidé,
není mnichem, který proto, ţe nepatří do světa, z něho utíká, ale je stejný jako všichni ostatní,
vydá se na výlet do obory, hledá rozptýlení, a přesto do tohoto světa nepatří, trpí tím, ţe jinak
nemohl. Jeho vztah k Bohu je tím však niternější, upřímnější, neboť se tím Bohu odhaluje i v
této své slabosti a přiznává se k ní, tedy si před Bohem ještě konkrétněji osvojuje vlastní
nicotnost.
Konečně se tím dostáváme k motivu, jímţ Kierkegaard dovádí religiozitu k plnému tvaru
(nikoli však k poslednímu stádiu dobrého boje). Tím je totální vina [den totale Skyld].394
Důvodem, proč tento motiv uvádíme teprve nyní, je určitá dialektická souslednost či
směřování k totální vině jako k plnému rozvinutí původní skladby religiozity. Současně však
můţeme právě totální vinu vidět ohlášenou jiţ v prvním kroku ustavení religiozity, v onom
motivu minulosti, jeţ se vrací s obnovenou silou, o níţ jedinec mínil, ţe se jí jiţ vykoupil, ale
znovu ho dostihuje.395 Viděli jsme, ţe úzkost, jeţ provází okamţik duchovní krize etiky, je
vyvolána převahou, „přetíţením“ aspektu nekonečnosti v syntéze existence. Současně však
tatáţ úzkost znamená poukaz či obnovení vztahu k extrému vlastní konečnosti. Plným výrazem
této konečnosti je však vina, coby charakteristický projev jednotlivosti, konečného aktu, jímţ
se jedinec svévolně staví proti nároku etické obecnosti a dobra. Vina je ve své povaze
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skutečným vyjádřením touhy po jednotlivosti, jeţ znamená současně snahu o jedinečnost a
svébytnost, která vzdoruje obecnosti coby hledisku „být jako mohou být ostatní lidé“. Vina je
konečností samou právě takto coby svévolný vzdor proti dobrému jednání v obecnosti
ideálního nároku. Jestliţe je úzkost obnovou vztahu k aspektu vlastní konečnosti, je jejím
plným existenčním rozvinutím právě poznání vlastní provinilosti, jeţ překonává pouhý
charakter bezprostřední touhy, je sama odklonem od vztahu k Bohu, protoţe se jedinec Bohu
bytostně protiví svou snahou prosadit vlastní jedinečnost za cenu neetického jednání.
Kierkegaard mluví o totální vině a tímto určením charakterizuje hlubší rozvinutí charakteru
konečnosti coby touhy po jednotlivosti a svévolné samostatnosti. Jedinec, jenţ usiluje o
absolutní vztah k Bohu, jenţ toto své bytostné směřování vkládá do patetického vztahu k věčné
blaţenosti, tedy se koncentruje vůči ní a plně na ní závisí, odhaluje svou vlastní vinu jako
totální provinění, protoţe je nyní, vůči věčné blaţenosti, neodpustitelnou poskvrnou jeho
nároku, je nezrušitelným krokem, jímţ se provţdy zbavuje moţnosti vlastní věčné blaţenosti.
Výrazem je poznání, ţe není moţnost, aby si jedinec, jenţ promarnil a poskvrnil svůj ţivot
vinou, mohl nárokovat vztah k Bohu, tedy vztah k věčné blaţenosti. Jeho vina, coby totální
vina, coby nové zvrácení rovnováhy syntézy ve prospěch provinilé konečnosti, zamezuje
naději v obnovu vlastního určení.
V totální vině je ukončena dialektika viny, jejímţ prvním krokem byla lítost. Lítost vinu
suspendovala, tedy ji (prozatímně) zbavila platnosti, sice krokem lásky, jeţ zavírá oči. Vina
však byla nevyřešeným a pouze překrytým extrémem konečnosti, jenţ trval a současně byl
znovu vynesen na světlo v novém naléhání úzkosti. Etika sama se ukazuje být specifickým
prostorem, v němţ je vina na jedné straně potlačena, aby však, právě díky tomu pohybu, jenţ
je etikou nastoupen, mohla získat daleko radikálnější výraz – totální vinu. Etika takto, z
hlediska celého existenčního pohybu, potvrzuje svoje postavení, tedy je na jedné straně
průchozím stanoviskem, jeţ je třeba „mít za sebou“, naplnit, ale současně je nutným
obohacením o zkušenost ideality v plném prohloubení, kdy je to právě konfrontace s touto
idealitou (pathos vztahu k věčné blaţenosti), jeţ umoţňuje dovést k svému maximu extrém
konečnosti syntézy jednotlivé existence – v motivu totální viny.396
Religiozita je ve svém kaţdodenním výrazu skryté religiozity utrpením vztahu k Bohu, před
nímţ je jedinec ničím, aniţ by se však vzdal lásky k němu, a to i přesto, ţe nic nezmůţe. Je
láskou na hraně zoufalství, kdy je konkrétně vyhrocena vědomím vlastní naprosté provinilosti,
jeţ činí z jedince nehodného odpuštění poskvrněnou a odvrţenou bytost, jeţ si nemůţe nic
nárokovat ani vymoci. Jeho utrpení je konfliktem mezi vědomím této viny a vědomím
396
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naprostého vztahu k věčné blaţenosti – a tato dvě vědomí nemohou stát vedle sebe v souladu,
nýbrţ se navzájem vylučují a přináší s sebou utrpení.
V tomto bodě lze prozatím uzavřít pohyb religiozity,397 jeţ vnitřně směřuje k zkušenosti totální
viny, coby k nejhlubší krizi vztahu k věčné blaţenosti. Zdaleka tím však není celá dialektika
religiozity vyčerpána, pouze jsme tím získali představu o dohotovení aspektu konečnosti v
syntéze jednotlivé existence.
Vystoupil tím však na povrch jiný ohled pohybu religiozity. Mluvili jsme o obnově rozhodnutí
jako o prvním kroku religiozity, jenţ znamená obnovu odhodlání k dobru a současně
sebezapírající přiznání vlastní nicotnosti. Záměrně jsme však ponechali stranou bliţší určení
vztahu jedince k opoře, jíţ je věčná blaţenost, coby patetický vztah k prohloubené představě
vlastní naplněnosti původního určení. Otřesu, jímţ vrcholí etické stanovisko, nelze rozumět
jinak neţ jako zpochybnění právě této opory, sice v tom smyslu, ţe jí nelze dosahovat
způsobem, jakým byla předestřena cesta v etice. Doplňme, ţe se tím v zásadě jen dovádí k
důsledku výchozí situace, jíţ byla etika nastoupena – etika lítosti je, na rozdíl od etiky stoické,
jiţ od svého počátku ohroţena nejistotou vlastní opory, protoţe krok lítosti, jímţ je zahájena,
faktickou vinu, s níţ se vyrovnává, suspenduje, zavírá před ní oči, aniţ by ji vyřešila.
Jedinec, jenţ nic nezmůţe, nedovede realizovat vlastní mocí svou věčnou blaţenost. Ovšem
počátek religiozity není ani zoufalstvím, coby výrazem radikální a v sobě sesuté pochybnosti o
moţnosti této opory, ani není indiferencí, coby rezignací na existenční starost. Pokud je tím
náleţitým krokem obnova odhodlání, pak právě jako podrţení či zachování opory, jíţ je věčná
blaţenost.
Musíme vidět, ţe takový krok neznamená přiblíţení se věčné blaţenosti, nýbrţ znamená výraz
onoho uchovaného vztahu k Bohu a jeho bliţším určením je moţnost milosti [Naade].398
Milost Boţí je tím, co, v perspektivě religiozity, uchovává možnost věčné blaţenosti, a to i
tehdy, pokud jedinec vlastní mocí nic nezmůţe – přesto můţe uchovat naději v milost Boţí, jiţ
nedovede vymoci ani předjímat, jejíţ moţnost však ani neruší. Receptivní či plně poníţený
vztah k Bohu je ve svém maximu vázán k Bohu i tímto způsobem, je ve své podstatě
vyjádřitelný jako takový vztah k věčné blaţenosti, jenţ usiluje o vlastní blaženost
sebezapřením před Bohem, a coby nicotný uchovává naději na milost Boţí. V této dialektice
vztahu k věčné blaţenosti je jedinec uchráněn před propuknutím zoufalství, totiţ tak, ţe se
docela moţnosti milosti nevzdává, byť v ni vlastně nemůţe doufat.
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Kierkegaard kromě síly, lásky a rozvahy (otevřenosti, upřímnosti), coby jednotlivých výrazů
kaţdodennosti religiozní existence, mluví často o trpělivosti. Její smysl se ukazuje právě ze
vztahu jedince k věčné blaţenosti. Oč běţí, je nutnost provést celý pohyb religiozity,399 aniţ by
byl opuštěn či aniţ by padl za oběť zoufalství dříve, neţ bude dokončen. Trpělivost je
potvrzením charakteru „být ničím“, je trpěním nemoţnosti předjímat, je vytrváním v pohybu,
jenţ je provázen utrpením hlubší krize vztahu k této opoře. V průběhu religiozity není věčná
blaţenost přibliţována, nýbrţ je v posledku radikálně oddálena motivem totální viny.
Navzdory tomu Kierkegaard poţaduje celý pohyb v plnosti, vede svého čtenáře aţ k bodu, kdy
jedinec, tváří v tvář absolutnímu provinění, nemoţnosti mít naději v milost Boţí, té naprosté
nepravděpodobnosti, ţe by Bůh mohl zavřít oči – dovádí svůj vztah k opoře naplněnosti, alias
věčné blaţenosti, k specifickému maximu, tedy plnému rozvinutí. Aby se tak stalo, vybízí
Kierkegaard k síle, lásce, rozvaze, ale především k trpělivosti. „Útěcha přijde jiţ poté, ale
nelze po ní sahat předčasně.“ (4Ř44 54n./SKS 334)
Výsledkem proto ještě není útěcha, obnova vztahu k věčné blaţenosti, nýbrţ naopak nejhlubší
krize jednotlivé existence, situace, kdy je veškerá naděje lichá. Religiozita je nouzí existence
tím, jak se vzdaluje od opory věčné blaţenosti, a je si toho vědoma, aniţ by se jí však
vzdávala, a to je utrpením. Dokonce ani nyní, v situaci, kdy je naděje ztracena, není přestřiţena
poslední nitka, jeţ váţe jedince k této finální moţnosti.400 Boj, ze kterého má vzejít víra v
pravém smyslu, má teprve přijít.

399

Tento výklad odpovídá McCarthyho představě o dialektice nálad – i zde je důraz kladen na nutnost celého
pohybu. „To speak of a progression of mood phases is not to suggest, however, that this progression is found in
every existing individual. The complete „dialectic of moods“, as we shall term the progression and
interrelationship of the four moods, is found only in the individual who accepts each mood and passes through it.“
McCarthy, Vincent A., The Phenomenology of Moods in Kierkegaard, s. 121.
400
Ukáţe se být moţností participace na věčném určení, jeţ nikdy nemůţe být vyloučena, náleţí totiţ vţdy k
skladbě imanence.
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6. Dialektika existenčního pohybu
Pozornému čtenáři snad neuniklo, ţe pohyb, který byl vnitřním smyslem dynamiky religiozní
existence, jako by se vracel zpět401 – jako by nejprve zbavil platnosti onu blaţenost, jeţ
konečně zazářila jako výraz plného vztahu k vlastní naplněnosti, aby následně znamenal
přiznání vlastní bezmoci a nicotnosti, coby zrušení nároku etického stanoviska, a konečně aby
obnovil vinu, jeţ byla prvním krokem etiky potlačena. Nejprve tedy ruší platnost vztahu k
věčné blaţenosti, poté ruší platnost vlastní (etické) moci, konečně ruší suspenzi viny (resp.
vrací vině platnost). Jednalo se sice o pohyb, jenţ znamenal prohloubení niternosti, tedy
rozvinutí reflexivního vztahu k vlastnímu zaloţení (a maximem tohoto rozvinutí bylo přiznání
totální viny) a potud bychom mu měli rozumět jako pohybu kupředu (ve směru konečného
hlediska „stávání se křesťanem“), současně však totéţ prohloubení niternosti není blížením se
věčné blaţenosti, je naopak návratem a přehodnocením, rozvratem dosavadního pohybu. Tuto
rozpornou povahu religiozity se pokusíme blíţe analyzovat z hlediska celého dialektického
pohybu existence.402
Jako vodítko budeme sledovat základní vztah v rámci dynamiky existence, jímţ je motiv
opory. Viděli jsme především, ţe stanovisko estetiky bylo ve svém důsledku scestím,
především proto, ţe jeho oporou se mělo stát štěstí, coby hledání naplněného zastavení
fluktivního naléhání rozmanitosti: štěstí je ve své podstatě výrazem tohoto bodového,
koncentrovaného ustání proměny, je okamţikem klidu a míru. Jeho scestnost však rezultuje
právě z povahy okamţitosti na jedné straně, na druhé pak z hledání štěstí v tom, jeţ není v
moci člověka, v obratu ze sebe ven, do světa, do sféry bytostné fluktivity. Štěstí bylo nepravou
oporou, bylo však prvním koncentrovaným hlediskem existence, jeţ kladlo důraz na aspekt
konečnosti, převaţovalo celou syntézu právě na stranu konečnosti.
Etický postoj, v konkrétní podobě etiky lítosti, je od svého počátku obratem od této opory
štěstí a je naopak uchopením moţnosti bytostného kladu, jenţ není podmíněn proměnlivým
médiem časnosti. Etika je sférou ideality a její projev, etické jednání, nenáleţí světu, nýbrţ je
401

„Dialektický čtenář si snadno povšimne, ţe výklad nepostupuje kupředu, ale vrací se zpět.“ (D II. 235/SKS
477).
402
Srv. k tomuto výkladu dialektického pohybu Grønovu tezi o „negativní zacházce [Umweg]“, Grøn, Arne,
Angst bei Søren Kierkegaard, ss. 132–135. Dále srv. „There are four spheres of existence: the aesthetic, the
ethical, Religiousness A, and Religiousness B. A person in the aesthetic sphere is committed to enjoyment. A
person in the ethical sphere is committed to absolute choice. Religiousness A is the sphere for which „selfannihilation before God“ is the object of commitment. In Religiousness B, a particular cause or project is the
object of the individual‟s commitment. Thus, while every human being has the capacity to become a self, I
become a self only by leaping into a sphere of existence and making a commitment that defines the factors.“
Dreyfus, Hubert L. (with Jane Rubin), Being-in-the-World, s. 284.
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ve své původnosti niterným aktem a idealitou samou. Opora naplněnosti konečně dospívá ke
svému plnému tvaru v pathosu vztahu k věčné blaženosti, přičemţ je takto odhalena idealita
naplněného určení jako závratná moţnost, jako nesouměrný horizont věčnosti proti časnému
ţivotu. Závrať [Svimmelhed]403 této moţnosti je však současně jak nekonečnou moţností, tak i
rozevřením úměrně nekonečné moţnosti ztráty věčné blaţenosti, je úzkostí nového sevření
existence. Etika ve své původnosti je úsilím o prosazení svého naplněného určení vlastní mocí.
Proto je tato blízkost věčné blaţenosti jejím extrémem a jejím nejplnějším vyjádřením. Coby
nepřiměřený extrém, jenţ radikálně převaţuje rovnováhu obou aspektů základního poměru
syntézy existence, konečnosti a nekonečnosti, vyvolává svůj vlastní otřes. Z této pozice je nyní
zaujato stanovisko religiozity.
Všimněme si však, ţe jakkoli je v etice samé či v jejím plném rozvinutí dohotoven extrém
nekonečnosti, tedy etika ve své plné síle je největší existenční blízkostí extrému nekonečnosti
(a tedy nikoli ve smyslu fantazie, nýbrţ coby existenční stanovisko), dochází extrém
konečnosti svého finálního rozvinutí teprve v religiozitě. Ačkoliv je estetika sama úsilím o
realizaci konečnosti coby zdroje naplněné opory, je její snaha nevlastní, nemá dosud (za
sebou) zkušenost ideality, jíţ se nemůţe poměřovat. Konečnost, smyslovost je v
Kierkegaardově uvaţování ve svém důsledku vinou (později: hříchem), takto však sama sebe
nedovede náleţitě rozvinout, neboť se nekvalifikuje plně eticky.404 Teprve v religiozitě se
prostřednictvím motivu totální viny uzavírá pohyb konečnosti a teprve zde je konečnost
představena jako sama svévole neoprávněného, provinilého prosazení, násilí konečného a
zcela jednotlivého a jedinečného odporu vůči etickému nároku (tj. v posledku vůči Bohu).
Religiozita se má k předchozím dvěma stanoviskům, k estetice a etice, tím způsobem, ţe
zaujímá vztah k oběma, sice z její perspektivy jsou obě nesamostatné, vztaţné – religiozita je v
tomto smyslu v zásadě svorníkem vztahu k oběma způsobům vedení existence. Etika pro ni
není samostatnou sférou, nýbrţ je smysluplná jedině jako přejaté stádium, jeţ bylo dovedeno
ke svému důsledku a religiozitu umoţnilo. Ovšem takto je obdobně i estetika určitým
existenčním projevem, jenţ byl doveden ke své mezi – a opuštěn. Avšak, a zde je třeba klást
důraz, religiozita nepřichází jako nové pozitivní stanovisko, jeţ by rehabilitovalo dosavadní
postup novou oporou, jeţ by nahrazovala ztrátu vidiny etické naplněnosti v idealitě jednání.
Nikoli, religiozita je sebou samou tam, kde právě negativním krokem směrem od takové opory

403

Kierkegaard explicitně spojuje „zkušenost“ úzkosti a závrať (srv. PÚ 60n./SKS 365n.). Dále srv. „Kierkegaard
vergleicht die Angst mit einem Schwindelgefühl. Man schaut hinunter in eine Tiefe oder einen Abgrund, der
einen zu verschlingen droht. In der Angst ist es, als ob man den Halt verliert, indem die Welt, die man kennt, iher
Vertrautheit verliert.“ Grøn, Arne, Angst bei Søren Kierkegaard, s. 16.
404
Estetika je vinou a můţe být i vědomým vzdorem vůči etice, vinou, jeţ je přiznaná a vědomá, nemůţe však být
tak rozvinuta, jako vina toho, kdo je v absolutním vztahu k vlastní věčné blaţenosti.
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umoţňuje další pohyb.
Religiozita proto není v pravém smyslu slova novým stanoviskem, totiţ tak, ţe by přinášela
pozitivní hledisko dalšího pohybu, nýbrţ je výrazem takového směřování, jeţ dohotovuje
proces zniterňování původního založení lidské existence.
Teprve religiozitě je třeba rozumět jako v plné míře duchovnímu stanovisku jako takovému.
Důvodem tohoto označení je skutečnost, ţe religiozita jako stanovisko je sebou samou právě
tím, ţe v ní dochází k naprostému rozvinutí a dohotovení vlastních extrémů jednotlivé
existence a současně v ní jedinec zaujímá niterný vztah k těmto (vlastním) extrémům. Jeho
stanovisko, religiozita, překlenuje sféru estetiky a etiky jako dva pilíře, jeţ společně určují
konkrétní podobu jednotlivé lidské existence. Religiozita proto není novým pozitivním
stanoviskem, je však duchovním stanoviskem vztahu k těmto extrémům. Tato existence však,
ve svém prohloubení, získává skutečný vztah k sobě samé teprve, kdyţ se dovede poměřovat
těmito extrémy a kdyţ jim porozumí jako svým vlastním neslučitelným nárokům, jeţ
konstituují povahu toho, kým sám je.
Religiozita je proto nutnou kvalifikací či předpokladem moţnosti (křesťanské) víry. Jestliţe je
celý existenční pohyb v zásadě pohybem od nevlastní, bezprostřední estetické existence, jeţ je
vlastně duchovním dětstvím, pak religiozita je duchovní dospělostí. Pro Kierkegaarda má víra
smysl teprve tehdy, kdyţ jedinec, jenţ v ní má spočinout, zprvu vůbec dospěje v plné míře k
sobě samému, tedy kdyţ se sám k sobě navrátí. Neţli můţe vstoupit do vztahu k Bohu, vztahu,
jímţ je víra, musí být sám sebou, musí sebe sama dovést k plnému vědomí či plné niternosti
osvojení vlastního duchovního zaloţení. Jistěţe, a v tom je právě specifická obtíţ, tímto
pohybem návratu k sobě samému není potvrzena či prosazena jakkoli naplněná či v sobě
ustálená podoba jednotlivé existence. Naopak, nejsilněji je tato existence v situaci návratu k
sobě samé potvrzena v tom ohledu, ţe se stává samostatným či plně rozvinutým vztahem sebe
sama k vlastním extrémům – vztahem k rozporu. Být sebou samým znamená v první řadě a
především toto: vztahovat se k extrémům vlastní konečnosti a nekonečnosti. Pokud však, jak je
jiţ patrné, tyto extrémy nejsou slučitelné a rozevírá se mezi nimi nepřekonatelná
protichůdnost, pak tím, k čemu se jedinec vztahuje, to, čemu odpovídá jeho „být sám sebou“,
není tolik jednotlivý vztah k tomu či onomu extrému, nýbrţ, daleko více, je akcentován poměr
těchto extrémů mezi sebou a k tomuto poměru, tomuto vzájemnému spoutání dvou
nepoměrných rozměrů sebe sama – k němu se jedinec vztahuje.
Religiozita proto završuje a dohotovuje jednotlivou existenci k tomu, aby nabyla pravé podoby
„být sám sebou“, být jednotlivým člověkem, jedincem.
Tento jedinec je pro Kierkegaarda tím čtenářem, který stojí na prahu křesťanské víry. Aby jí
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mohl dosáhnout, musí však obstát v posledním, dobrém boji. Neţli se budeme tomuto
finálnímu momentu religiozity věnovat, musíme získat bliţší představu o tom, jaká je vůbec
povaha víry, ke které má jedinec směřovat. Není zde nikterak řeč o tom, ţe bychom mohli
charakterizovat, popsat či „předvést“, co pro Kierkegaarda znamená být věřícím křesťanem.
Ţádná interpretace, vedená s nárokem porozumění, nemůţe mít za svůj předmět tuto víru.405
Naproti tomu však lze určit specifické pole či přiblíţit směřování, na němţ můţe jedině tato
víra vystoupit. Kierkegaard obdobně hovoří o podmínkách, jeţ musí být naplněny, pokud má
jít o tuto víru, dokonce ve Filosofických drobcích, jak ještě uvidíme, zkoumá formou
experimentu předpoklady moţného předmětu víry. Jeho vlastní postup je tedy v zásadě ten, ţe
na jedné straně dovádí čtenáře k takovému rozvinutí existence, aby doopravdy dospěl k sobě
samému, současně pak vymezuje podmínky, jeţ musí víra splňovat, a vymezuje negativně
pole, ve kterém jedině je víra moţná. Kromě těchto určení, jeţ všechna jsou v zásadě
přípravou či průpravou jedince samého, pak navíc, nikoli na okraj, přísně určuje onen
„předmět víry“.
Nyní jsme v situaci, kdy je splněna podmínka návratu k sobě samému. Všechny podmínky na
straně připravenosti čtenáře k tomu, aby mohl „uvěřit“, však splněny nejsou.
Pro Kierkegaarda je víra moţná jedině tehdy, kdyţ nebude moci být zaloţena ţádným
rozumovým důvodem. Pokud bychom jí pro jednoduchost rozuměli jako určitému aktu, pak
tento akt nesmí být odůvodněn tím způsobem, ţe by byl veden s jakýmsi rozumným záměrem.
Pokud je záměrem obhájení vlastní povahy dobrého člověka, je bytostně rozumné jednat
eticky. Dokud zůstává jedinec alespoň vláskem moţnosti spjat s vlastní věčnou blaţeností, jak
je tomu ještě v religiozitě, pak uchovávání rozhodnutí k dobru je rozumným jednáním.
Kierkegaard však poţaduje přestřihnutí i tohoto posledního vlásku, protoţe jedině pak můţe
být víra tím krokem, jenţ se vzdává jakéhokoliv rozumového důvodu. Takový krok se pak
můţe dít jedině rozumu navzdory406 a musí znamenat cosi z hlediska smysluplné existence
absurdního. Sice musí být takovému kroku rozuměno jako popření dosavadního směřování,
jeţ mělo svůj smysl, avšak, a zde je důraz, nejde o ţádný krok nahodilého tápání, či o ţádný
krok toho, kdo nemá co ztratit. Naopak, jde o skok do naprosté nejistoty (nejistota je právě
výrazem úplné nerozumnosti, alias nepravděpodobnosti),407 jenţ je sázkou na jedinou kartu,
405

Viz bod „Problém zjevení“ v Příloze této knihy. Dále srv.: „The decisive borderline between philosophy and
Christianity is reached for the first time when philosophy is confronted with the „absolute paradox“, which for
Kierkegaard means Christ as the God-man.“ Malantschuk, Gregor, Kierkegaard’s Thought, s. 61. Podobně i
Mulhall ukazuje cestu k argumentu, ţe přechod ke křesťanství znamená přechod od „lidsky myslitelného“ Boha k
Bohu coby Vtělenému Bohu, k Bohu, který se rozumu vzpírá, k Bohu, který člověka potřebuje. Mulhall, Stephen,
Inheritence and Originality. Wittgenstein, Heidegger and Kierkegaard, s. 337.
406
Srv. D I. 216/SKS 205.
407
Srv. D I. 194n./SKS 186n., D II. 23/SKS 293.
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totiţ sázkou sebe sama, ve které nejsou ţádná zadní vrátka. Pokud tedy víra znamená takovýto
nerozumný krok, pokud je současně veden při plném vědomí, s nímţ se jej jedinec odvaţuje, a
pokud není výrazem nahodilosti ani pomatenosti, nýbrţ v něm naopak jedinec vyjadřuje smysl,
význam, jenţ se rozumu vzpírá: pak jde o víru. Charakter, jenţ takový krok musí mít, aniţ by
byl nahodilý či blouznící, je svoboda, a sice daleko hlubší svoboda, neţ jaká je projevem
rozumného jednání, neboť tato svoboda je přímo úměrná tomu, co je v sázce. Jedinec dává
sebe sama všanc tímto bytostným krokem svobody, vírou.408
Kierkegaard usiluje dovést čtenáře k moţnosti této svobody. Podmínkou však je, jak jsme
právě viděli, nutnost zbavení se oněch moţností či možnosti, jeţ je poslední nitkou
rozumového zaloţení smysluplné existence. Tomuto motivu se proto nyní budeme věnovat
blíţe.
Jedinec je i v situaci, kdy sám sobě rozumí jako naprostému viníkovi, jako tomu, kdo si
nedovede činit nárok na milost Boţí, přesto ve vztahu k vlastní věčné blaţenosti, přičemţ
výrazem tohoto vztahu je utrpení – je setrváváním v tomto pohybu, je lpěním na původním
rozhodnutí. Utrpení vzniká z „trpění této moţnosti“, jiţ nemůţe nijak „přiblíţit“, ale ani se jí
vzdát.
Bylo by předčasné, pokud bychom se domnívali, ţe vědomí vlastní totální viny znamená
definitivní ztrátu vztahu jedince k vlastnímu extrému nekonečnosti. Sice je tu vina jako
dohotovení charakteru konečnosti, jedinec však nepřestává mít nekonečný zájem na vlastní
věčné blaţenosti, a jistě pokud nepropadne zoufalství či indiferentnosti, pak stále usiluje právě
o ni. Skutečným rezultátem této situace je však cosi jiného. Opačně, neţ aby byla nyní
existenční situace rozřešena, aby byla zbavena moţnosti, je naopak odhalena jako neřešitelná,
jako neřešitelný rozpor. Jestliţe byla stanoviska estetiky a etiky v určitém smyslu dočasným
řešením této dichotomie ve prospěch konečnosti, resp. nekonečnosti, pak religiozita je
naprostou neřešitelností (coby syntetickým vztahem). Rozumějme tomu takto: být sebou
samým znamená vztahovat se k dichotomickému poměru dvou extrémů, jeţ však zakládají
povahu toho, čím jedinec je. Neřešitelnost tohoto sporu neznamená nic jiného, neţ ţe právě
jedinec nedovede rozřešit, jaké je jeho původní určení (buď/anebo). Extrémy konečnosti a
nekonečnosti nejsou ţádnými abstraktními charaktery. Být konečným znamená ve svém
důsledku být naprosto v sobě nezaloţeným, prchavým momentem, být pouhým vírem v čase.
Být nekonečným naproti tomu znamená, v tom smyslu, v jakém tato nekonečnost získává svůj
vlastní výraz v určení věčné blaţenosti, být sebou samým v horizontu věčnosti, nepodléhat
proměně, být naplněně sebou samým. Být však současně pouhým prchavým, mizejícím
408

Zde prozatím sledujeme pouze podmínky víry z hlediska jedince, nikoli z hlediska předmětu víry, čili není
doposud jasné, čeho vůbec se takový krok týká.
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zábleskem v čase a zároveň být věčně sebou samým, naplněně, nekonečně se vymykat času –
takto být nelze.409 Tím pochopitelně není řečeno, ţe by nešlo rozumět sobě samému jako
takovéto „nemoţné“ sloučenině, jako tomuto ze své povahy se vylučujícímu protikladu. V tom
je přeci právě onen problém: jestliţe se taková neslučitelnost ve vlastním základu lidské
existence vynoří, pokud je si jí jedinec plně vědom, pak musí mít bytostný zájem na rozřešení
tohoto rozporu.
To, oč běţí, je touha po moţnosti identifikovat se s vlastním určením, získat jistotu o tom, kým
ve své povaze člověk vůbec je. Toto je ona původní Sokratova otázka, jiţ Kierkegaard přejímá
a jejíţ kladení je srdcem jeho filosofie: Čím je vlastně člověk? Je bytostí, jeţ je jen bezcenným
časným tvorem, nebo je v něm cosi věčného? Sokrates tuto otázku klade eticky důsledně: Je
spíše čímsi horším neţ Týfonem, nebo je v něm cosi boţského?410
A paradoxně tato nejpodstatnější otázka, jakou si jedinec můţe klást a jíţ můţe porozumět,
není rozumem řešitelná. Jejím řešením však, ve smyslu rozhodnutí se, a tedy odpovědí na ni
coby aktem svobody, má být v posledku víra.

409

Takříkajíc „logicky“ se tyto moţnosti vylučují, a tedy platit můţe pouze jedno, zatímco druhé má pak povahu
buďto jen „nahodilého nánosu“, tedy „případku“, či povahu iluze, chiméry, fantazie.
410
Srv. zde pozn. 326.
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7. Dobrý boj
Nyní jiţ můţeme ve dvou krocích přistoupit k motivu dobrého boje. Viděli jsme, ţe
podmínkou víry je zbavení se poslední vazby k moţnosti, jíţ je věčná blaţenost. Takový krok
však nemá znamenat propuknutí paralytického zoufalství či indiferentnosti, nýbrţ má být
uvolněním se ke kroku svobody víry. Jakého charakteru je vůbec moţnost nekonečného
zaloţení existence – tedy moţnost věčné blaţenosti? Prozatím jsme vazbu k věčné blaţenosti
zakládali pouze na samotném faktickém vztahu jedince k této jeho opoře. Kierkegaard
nárokuje nutnost udrţet tento vztah aţ do posledního bodu, aţ do situace, kdy je plně rozvinuta
celá skladba existenční syntézy.411 Skutečným základem toho, ţe je jedinec neustále ve vztahu
k moţnosti věčné blaţenosti, je však jiný důvod. Jedinec, jenţ překonává otřes etického
stanoviska a ocitá se tváří v tvář vlastní nicotnosti, jenţ sám nic nezmůţe, jenţ však navíc
získává plné vědomí své viny, je stále tímtéž jedincem, přičemţ neustále může participovat na
témže určení lidství, jeţ náleţí jakémukoliv jinému člověku. Jestliţe je vina neodčinitelná
vlastním úsilím, je tu stále moţnost, ţe tato vina zůstává pouhým konečným projevem, aniţ by
dokázala zbavit jedince jeho věčného určení, tedy jeho povahy být člověkem. Všichni lidé, bez
ohledu na své činy, si mohou být v posledku rovni. Je tu stále nezpochybnitelná moţnost (a
jistě ne nutnost, ovšem zde sledujeme právě onen charakter moţnosti), ţe pokud je člověk
stvořen412 co do své původní povahy Bohem jako dobrý člověk, pak nic z toho, co v čase činí,
tuto jeho věčnou povahu nezruší. Tím je však pouze na rovině syntézy existence v religiozitě
opět přítomna původní rovina etického stanoviska, totiţ ţe být člověkem znamená bytostně se
podílet na věčném určení dobrého lidství. Tato moţnost, jeţ však nic neřeší, přesto zůstává
tím, co brání dalšímu kroku.
S touto moţností je sváděn dobrý boj, pohoršení [Forargelse].413 Vazby, jeţ nyní budeme
sledovat, nelze pokládat za jakousi deskripci existenčního děje, jsou pouze abstraktním

411

Srv. D I. 288/SKS 266.
K motivu člověka jako stvořené bytosti srv. Lidström, Valter, „The First Article of the Creed in Kierkegaards‟s
Writings“, in Kierkegaardiana XII, ss. 39nn.
413
Takto konkrétní identifikace „dobrého boje“ a pohoršení musí být ospravedlněna především další argumentací.
Jde kaţdopádně o interpretativní výklad. Pohoršení (ζκάνδαλον/scandalum) odpovídá „dobrému boji“ v tom
smyslu, ţe je právě oním „bojem o víru“ (srv. 1Tm 6, 12; 2Tm 4, 7), srv. dále: kapitolu „Doloţka. Paradox je
kamenem úrazu (Akustický klam)“, FD ss. 64–68/SKS 253–257 (zde překladatelka Marie Mikulová Thulstrup
volí obrat „kámen úrazu“, jímţ je scandalon tlumočeno i v ekumenickém překladu Bible), dále: D II. 77,
298n./SKS 339, 532. Současně je třeba odlišit, ţe pokud volíme určení „dobrý boj“ právě pro tento „závěrečný
okamţik“, pak by se tím neměl ztratit širší či „delší“ rozměr „boje o křesťanství“. V této širší perspektivě je
především religiozita vůbec určena jako „svádění boje“ se sebou samým, s Bohem apod. Těmto dřívějším
„bojům“ však náleţí odlišné určení „pokušení“. Srv. zde pozn. 332.
412
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rozkrytím jednotlivých aspektů, jeţ jsou zde při díle. Pokud se pokusíme o určité kauzální
řetězení těchto motivů, pak jde o velice nevěrné spodobnění, v němţ budeme násilně trhat
celistvý tvar tohoto jinak současného, náhlého okamžiku.
První krok:
Způsob, jakým je trhána vazba s moţností účasti na vlastním věčném určení, je totiţ jiţ v
zásadě samým krokem víry, totiţ: jakmile je přetrţena, je její přetrţení výrazem překročení
meze religiozity. Tedy, dokud jedinec neučiní samotný krok víry, je dosud konfrontován s
moţností vlastní věčnosti, avšak současně zápasí s tímto určením, jímţ by onu vazbu přetrhl.
Motivem, jenţ má takovou roli, je hřích [Synd].414 Hřích však není pro Kierkegaarda (alespoň
v terminologii Dodatku) kvalitativně na téţe rovině jako vina, ani ne jako totální vina.415 Vina
je vztahována k věčnému určení jako poskvrna, jeţ však (v etice) může být napravena, či
dokonce nemusí mít ţádný vztah k tomuto věčnému určení. Naproti tomu hřích znamená
rozlomení vztahu k této věčnosti. Všimněme si: o vině zde mluvíme jako o takovém určení, jeţ
nemusí mít vztah k věčnému určení. Toto nemusí je klíčem k významu hříchu. Vina nemusí v
zásadě nic znamenat, a potud může, neboť o ní současně lze uvaţovat jako o bytostném
rozvratu vlastního určení416 – tuto její dvojznačnost nelze rozhodnout. Můţe jí být a nemusí.
Naproti tomu hřích je charakterem naprostého rozlomení vztahu k věčnému určení. Je tedy
tím, čím by mohla být i vina, hřích však je s naprostou jistotou tímto – a touto jistotou je víra.
Nerozumějme tomuto vyjádření jako jakémusi vysvětlení toho, co víra je. Problémem je totiţ
právě, ţe taková jistota o ztrátě vztahu k vlastnímu věčnému určení je absurdní.
Jakkoli byla výše charakterizována vina v dvojznačnosti „můţe znamenat ztrátu věčného
určení a nemusí“, pak šlo jen o první přiblíţení problému. Aby mohla vina znamenat ztrátu
věčného určení, pak by se tím kladla moţnost, ţe člověk svým jednáním v časné existenci
vstoupil z času do věčnosti, ţe zvrátil cosi věčného, neměnného. Taková moţnost se však příčí
rozumu. Pokud je tu jistá ambivalence moţnosti viny, pak ve svém důsledku znamená, ţe
člověk buď má od věčnosti své určení, a pak je nemůže nikterak ve své časné existenci ohrozit,
nebo je nikdy neměl a potud nemá jeho vina ţádnou roli. Vina je pak pouze zástupným
motivem za původnější rozpor bytostného založení člověka: je člověk čímsi časným,
konečným, nebo má své zaloţení ve věčnosti? Absurdita hříchu však je nárokem uvěřit, ţe
414

Srv. D I. 198nn./SKS 189–193.
Srv. D II. 242nn./SKS 483nn. K důkladnému rozlišení určení viny a hříchu srv. Rocca, Ettore, „The Threefold
Revelation of Sin“. Podstatné je určení: „The philosophical notion of guilt cannot articulate a concept of
otherness. Every concept of otherness terminates in the identity of becoming itself. Otherness may give itself only
in revelation, which is not, however, a philosophically deducible notion but belongs to religious experience.“
Tamt., s. 394.
416
Tedy: Vina můţe být chápána jako akt, jímţ je bytostně devalvována povaha dobrého člověka – být špatným
člověkem znamená nebýt jím (člověkem) vůbec – a opět: důraz je na může být takto chápána.
415
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člověk v okamţiku zrození, v okamţiku, kdy byl „Bohem puštěn z ruky“, propadl hříchu (ve
smyslu dědičného hříchu)417 a tímto hříchem svým vlastním činem418 zpřetrhal veškeré vazby,
jeţ jej poutaly k jeho věčnému určení. Absurdita je tu tedy dvojí: ta mírnější spočívá v tom, ţe
to byl právě tento jedinec, jenţ zhřešil v okamţiku svého zrození, ţe tedy nebyl jakýmsi
nevinným „recipientem“ dědičného hříchu, nýbrţ to byl jeho hřích proti Bohu. Druhá absurdita
je však váţnější: byl to jeho čin v čase, jenţ znamenal ztrátu veškeré moţnosti návratu (či
participace) k věčnému určení, jeţ mu bylo Bohem v stvoření uloţeno. Proto tedy sice můţeme
jakoby popsat sdělení tohoto aktu víry, ale bylo by omylem vnímat je jako porozumění tomu,
co tato víra znamená.
Druhý krok:
Přetrţení této vazby, a tedy víra v to, ţe jedinec nemá naději v skryté pouto k věčnosti, je
opuštěním sféry religiozity. Je zároveň právě tím nárokem (nárokem kladeným ve sféře
religiozity) či jednou stránkou dobrého boje.419 Druhá stránka, jeţ je současným protipohybem
(v rámci) dobrého boje (ještě v religiozitě), je samotné pohoršení. To, jeţ je nárokem, tedy víra
ve vlastní hříšnou povahu, lze jinak vyjádřit jako svobodné vzdání se opory věčné blaženosti.
Potud je pohoršení charakteristickým protipohybem, neboť tato ztráta opory nemá být krokem
zoufalství, a víra má být právě tím, jak jí rozumíme – vírou. Právě zoufalství je podle Climaca
druhým Kerberem (prvním je pohoršení), jenţ stojí víře v cestě.420 Má proto být současně
výrazem nejhlubšího odhodlání přesto sebe sama získat, zachránit. Zde opět stojíme před
paradoxem: jestliţe tu nezbývá ţádná moţnost ve smyslu uchovaného vztahu k věčné
blaţenosti, a zároveň, pokud je jedinec bytostně hříšníkem, pak si nemůţe činit naději na
vlastní spásu. Paradoxem pak je, ţe víra má být přesto vírou v to, ţe bude jedinci odpuštěno.
Zde se skrývá pohoršení: oč běţí, je současnost nároku víry ve vlastní hříšnost a v milost.
Zcela schematicky a nepřiměřeně lze vidět tyto dva nároky jako překříţení vztahů extrémů
konečnosti a nekonečnosti: hříšnost znamená potvrzení extrému konečnosti a zrušení vztahu k
nekonečnosti. Naproti tomu však (a sice současně, náhle) má být víra v milost vírou v
(následné) zbavení se vlastní hříšnosti (aktem milosti) a znovunabytím vztahu k věčnosti.
Jedinec, jenţ své věčné určení ztratil hříchem, má uvěřit tomu, ţe jej lze znovu získat. A tato
moţnost, ţe by mu bylo odpuštěno, jemu coby hříšníkovi, musí být tím, nad čím se jedinec v
417

Zde je poněkud „zkrácená perspektiva“, kdy je motiv hříchu „rovnou“ chápán v podobě „dědičného hříchu“.
Jistě nejde o jednoznačný a patrný krok argumentace, tomuto poměru (mezi „hříchem“ a „dědičným hříchem“) je
proto věnována kapitola Paradox Adamova hříchu. Srv. motiv „zkrácené perspektivy“ ve vztahu estetického a
religiozního výkladu, D II. 135, 149/SKS 367, 401n.
418
V jakém smyslu lze spojovat motiv dědičného hříchu a vlastní čin, se má ukázat opět aţ v kapitole Paradox
Adamova hříchu.
419
Jedinec je s ním konfrontován, zápasí s ním, a to ještě na prahu skoku víry.
420
Srv. D II. 77/SKS 339.
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dobrém zápase musí pohoršovat, s čím musí zápasit, aby mohl dojít k víře. Pohoršení je
výrazem toho, kdo dovede uvěřit ve vlastní hříšnost, ale nemůţe najít sílu a víru k tomu, aby
mohl uvěřit, ţe by někomu, jako je on, mohlo být odpuštěno.
Tímto zkříţením či finálním zaklesnutím extrémů konečnosti a nekonečnosti je víra
podmíněna. Jedině z něho můţe vzejít. Byť nebylo moţné výklad celého tohoto posledního
momentu existenčního pohybu docela zbavit dojmu překročení hranice religiozity a křesťanské
víry, naposledy je třeba upozornit, ţe takové překročení bylo pouze zdánlivé a bylo zcela v
duchu Kierkegaardova vedení čtenáře k němu.421
„Jak vidět, dovedu pohyb víry popsat, ale provést jej neumím. Chce-li se někdo naučit
plovacím pohybům, můţe se dát pověsit ke stropu za kšandy a dělat, ţe plave, i kdyţ to není
opravdu; zrovna tak umím popisovat pohyby víry.“ (BCh 32/SKS 132n.)
V tomto oddíle bylo úkolem sledovat specifické završení existenčního pohybu ve směru ke
křesťanské víře. Bylo zvláštností religiozity, ţe coby syntetické stanovisko „zopakovala“ tento
pohyb ve směru nazpět, tedy byl vykonán pohyb, jenţ jako by „lámal zakletí“, jeţ poutala
jednotlivou existenci v klamu, ţe dovede sebe samu zaloţit, uchránit, upevnit – ţe ji lze
vlastními silami zapřít proti proudu času. Skutečným sdělením religiozity však je, ţe právě nic
takového není moţné, tedy ţe jedinou oporou je víra. Bliţší rozvedení tohoto konečného
verdiktu však budeme sledovat aţ v další kapitole. Dosavadní ohraničování onoho „místa“,
kde je víra moţná, musí kromě sledování proměny, k níţ dochází na straně samotné povahy
existence, současně konkretizovat onen „předmět víry“, jehoţ prvním výrazem byl jiţ motiv
hříchu a milosti. Tímto směrem bude tedy vést další výklad.

421

Srv. neuchopitelnost „figury víry“, tj. nemoţnost zachycení figury Abraháma – Garff, Joakim, „Johannes de
silentio: Rhetorician of Silence“, s. 192.
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VI. Křesťanství
(retrospektiva Konečného nevědeckého dodatku)
Tato interpretace přisuzuje zásadní váhu tomu výseku celku Kierkegaardova díla, který lze
ohraničit publikací Buď/Anebo na jedné a Konečným nevědeckým dodatkem na druhé straně.
Základním poukazem k smysluplnosti takového vydělení jedné etapy Kierkegaardovy tvorby
pro nás měl být autorský komentář z textů souboru Spisy o sobě. Zde je Dodatku přisouzena
hlavní role v kladení problému samého, v lokalizaci nároku „stávání se křesťanem“. Tvorba,
která, počínaje Buď/Anebo Dodatku předchází, je tomuto podřízena a směřuje k, či připravuje
pozici Dodatku. Odtud tedy má být smysluplné pokoušet se předvést, ţe celý pohyb jednotlivé
existence, jenţ vede od stavu estetické nerozhodnutosti aţ po samotnou mez křesťanství, je z
hlediska Kierkegaardova autorského vedení přítomen v tomto úseku jeho díla, a tedy, ţe jeho
čtenář má mít moţnost dospět ke křesťanství veden tímto sledem textů.

a.
I kdybychom neznali Kierkegaardovu pozdní výpověď ze Spisů o sobě, přesto by Dodatek
svou vlastní dikcí a strukturou zaujímal význačnou pozici. V třech samostatných krocích v
něm Kierkegaard završuje a sceluje svou dosavadní autorskou snahu. Tím prvním
pozoruhodným místem, kde k tomu dochází, je exkurs druhého dílu Dodatku, „Dobový trend v
dánské literatuře“ [Henblik til en samtidig Stræben i dansk Litteratur] (D I. 245–296/SKS 228–
273). Zde se setkáváme s charakteristicky kierkegaardovským přístupem, neboť těmi autory
„dánské literatury“, o nichţ je řeč, není nikdo jiný neţ Kierkegaard sám, ať uţ jsou referována
díla jednotlivých pseudonymů, či Vzdělavatelné řeči Magistra Kierkegaarda. Ovšem
referentem je opět pseudonym, tedy Johannes Climacus, jenţ tuto svou masku důsledně
uchovává a ke všem ostatním pseudonymům, jako i ke Kierkegaardovi samému, se vztahuje
přísně jako ke kolegům, kteří všichni z jeho perspektivy svým úsilím přispívají k jeho
problému. Specifická „hra“ s autorstvím však není nikterak samoúčelná, nýbrţ poukazuje k
celistvému charakteru Kierkegaardova snaţení.422 Předně je Climacus komentátorem a do jisté
míry význačným interpretem ostatních pseudonymů. Všimněme si masky, jíţ k tomuto účelu
uţívá: Climacus hovoří o své vlastní touze vystoupit jako autor s problémem existence, s
problémem niternosti, s vydáním počtu o tom, jaká je vlastně povaha estetické existence.

422

Obdobnou „důvěru“ či předpoklad ohledně Kierkegaardova díla vyjádřil jiţ Malantschuk důrazem na motiv
„konzistentnosti“. Srv. Malantschuk, Gregor, Kierkegaard’s Thought, s. 167.
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Takové je Climacovo předsevzetí. „Co se však stalo? Jak si tu tak sedím, vyšlo Buď/Anebo.“
(D I. 245/SKS 228) Climacus tedy se zájmem, coby pouhý čtenář,423 sleduje tento text a
zjišťuje, ţe ho Victor Eremita vlastně předběhl, ţe učinil ten první krok, jenţ měl Climacus
sám v plánu. Tím se však pouze rozbíhá celý děj, neboť pro Climaca je pozice moralisty
Viléma (druhý díl Buď/Anebo) příliš náhlým skokem, jako by tato etika mohla být řešením
problému. Tedy si usmyslí, ţe je třeba vyloţit, v jakém smyslu je nutno postupovat menšími
krůčky, v jakém smyslu je zapotřebí konfrontace s oním „vzdělavatelným“, jeţ je cestou
rozvoje ke křesťansko-religioznímu stanovisku.424 V tomto bodě však náhle intervenuje Mag.
Kierkegaard s prvními dvěma svazečky Vzdělavatelných řečí. Ovšem ani nyní není Climacus
docela spokojen, především proto, ţe dosavadní úsilí zůstává určeno napětím estetického a
etického postoje, aniţ by bylo patrné, v jakém smyslu i etika sama můţe být tím, co brání
dalším krokům, ţe tedy není sama řešením. Tu však náhle Johannes de silentio vydává Bázeň a
chvění, odlišuje víru od morálky, staví je do konfliktního vztahu nároku jednotlivosti a obecna,
ukazuje nadřazenost rytíře víry nad tragickým hrdinou. Opět ani tímto spiskem, jenţ zase jako
by Climaca předběhnul, není problém vyřešen. Vychází Constantiovo Opakování a s ním jako
by se nově komplikovala původní náhlost blízkého řešení, jako by právě ústředním motivem
opakování byla akcentována nutnost hlubšího pohybu niternosti. Opakování totiţ přivrací opět
pohled k té bezprostřednosti, jeţ má být zdárně překonána pohybem etického zaloţení, jeţ
však, coby nová bezprostřednost, je indicií víry, aniţ by však takto celý pohyb existence
usnadňovala, nýbrţ naopak, dráţdí a zasahuje jedince moţností bezprostřednosti v situaci
narůstající zprostředkovanosti vlastního vypjatého sebezakládání.
Etika je tím, jeţ má být suspendováno, tato suspenze je samotnou zkouškou jedince, je
utrpením vyhroceného vztahu k Bohu. Climacus má za to, ţe rozhodujícím dalším krokem,
jenţ můţe teprve přiblíţit samotný problém moţné nové bezprostřednosti a jenţ je nepoměrně
podstatnější neţ samotná suspenze etiky, je určení hříchu. Domnívá se, ţe v tomto okamţiku
(tedy po těchto vydaných textech) jiţ čtenář bude mít moţnost zahlédnout problém hříchu v
pravé podstatě, nikoli jako estetickou či etickou charakteristiku, nýbrţ jako určení křesťanské
religiozity vůbec. Je samozřejmě opět předběhnut – Vigilius Haufniensis vydává Pojem úzkosti
s ústředním motivem hříchu. Pak jiţ ovšem vycházejí Climacovy Filosofické drobky, v nichţ
je jiţ lokalizován problém křesťanské religiozity jako takové, byť prozatím formou
experimentu. Climacus se k Drobkům nijak zvlášť nevyjadřuje, nýbrţ upozorňuje na to, ţe ani
Mag. Kierkegaard nezahálel a jako by „kráčel spolu s ním [tj. s Climacem, J. M.]“ (D I.
265/SKS 245), vydával další Vzdělavatelné řeči a v posledních čtyřech jako by dospěl k (pro
423
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D I. 245, 275/SKS 229, 255. , srv. SoS 68/SV XIII 501.
Srv. D I. 250/SKS 232n.
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Climaca) mezi toho, jehoţ lze v imanenci dosáhnout (tj. pohybuje se ještě ve sféře religiozity).
Ještě jedno však předchází samotnému Dodatku: Stádia na cestě životem. Jejich role není
ovšem ani tolik dána jakýmsi pokročením směrem ke křesťanství, nýbrţ je daleko spíše
zrcadlem Buď/Anebo, jako i Opakování, ovšem takovým zrcadlem, jeţ znovu aktualizuje a
přehodnocuje jednotlivá konkrétní stanoviska (jako je Vilémovo, či Svůdcovo), prohlubuje a
rozestírá pole niterného pohybu estetické a etické individuality a je, v zásadě, specifickým
varováním před přílišným spěchem, je jakoby retardační vsuvkou. Pak tedy, po Stádiích,
teprve vychází Dodatek.
Všimněme si: Climacus sám je přísně čtenářem, má však současně od samého počátku
představu celistvé ideje, k níţ chce přispívat, v čemţ však mu ostatní pseudonymy prokazují
sluţbu. Climacus rovněţ rozumí těmto textům právě v tom smyslu, v jakém takto přispívají k
jeho ideji425, a určuje zvláštní perspektivu napříč celým tímto dosavadním textovým polem, jeţ
je jednotícím hlediskem směřování k „stávání se křesťanem“. Climacus je tedy tím, kdo
poskytuje určité vodítko pro porozumění roli jiných pseudonymů, totiţ je hodnotí jak v tom
smyslu, v jakém jsou sami za sebe nedostateční, ale současně svým dílem přispívají k celému
pohybu.
Climacus jde ještě dále, co se týče onoho směřování k problému samému, ke křesťanství, kdyţ
totiţ blíţe posuzuje postavení čtenáře. Napříč těmito texty se vynořuje představa více
rozvinutého čtenáře, tj. rozvinutější niternosti426, a tedy, jinak řečeno, je pro Climaca určitý
text, jenţ má podmínku této rozvinutosti, na svém místě smysluplný jedině pro tohoto
rozvinutého čtenáře. Tento čtenář pak má být konfrontován s „věděním“, jeţ má být
zniterněno. Tím věděním je především představa hříchu a „sdělení“, jímţ je křesťanská zvěst.
Aby toto jednoduché sdělení ovšem mohlo být niterně přejato, musí být konfrontováno teprve
s rozvinutým jedincem.
Konglomerátem tohoto vydávání textů, jeţ umožňují jiné texty, a vydávání textů takto
umoţněných, jejichţ nárokem je sdělení jisté pravdy – tomuto celku vztahu autora (tj. pro
Climaca „dánských autorů“) ke čtenáři rozumí Climacus jako nepřímému sdělení,427 jako
takovému působení, jeţ nezpůsobuje působně vlastně nic, nýbrţ je vztahem dvou jedinců
(čtenáře a autora), kteří oba kráčí toutéţ cestou. Jakkoli vágní můţe být taková formulace, říká
tím Climacus především, ţe smyslem tohoto autorství je ona „vzdělavatelnost“ vztahu dvou
jedinců, kteří vzájemně mají být sobě oporou a přispívat k dobrému dílu, autor pak, navzdory
jisté převaze, jiţ má nad čtenářem, není učitelem, nýbrţ je také jen ţákem, a jeho rolí je
425

Srv. D I. 264/SKS 244. Dále srv. Malantschuk, Gregor, Kierkegaard’s Thought, s. 214.
Srv. D I. 264n./SKS 245n.
427
Srv. D I. 270n./SKS 250nn.
426
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pomáhat k témuţ existenčnímu pohybu i druhému.428
Climacus o sobě píše jako o pouhém čtenáři oněch textů a Kierkegaard v masce Climaca
evokuje svou roli čtenáře vlastního textu, a sice v tom smyslu, v jakém je autor tímtéţ
účastníkem existenční cesty, na níţ touţí pomoci svému čtenáři. Climacův čtenář je
konfrontován se smyslem čtení, je blíţe přiveden do společnosti tohoto společného čtení a
společné cesty.
„Jestliţe se mluví zboţně o víře, je tím hlavním, co má být tématem, jak se ty a já staneme
věřícími.“ (D II 126/SKS 380)
K této masce, jiţ však nikterak nechceme posuzovat takříkajíc biograficky vůči
Kierkegaardovi-jedinci, nyní Climacus zdůrazňuje, ţe není křesťanem.429 Vztah ke čtenáři je
radikalizován pasáţí, jeţ do očí bijícím způsobem završuje Climacovu masku autora Dodatku
a jeho vztahu ke čtenáři. Pasáţ „Srozumění se s čtenářem [Forstaaelsen med Læseren]“ musí
být čtena s vědomím významu, jaký přisuzuje Kierkegaard humoru 430 – humorista čelí nároku
víry, je právě tím, kdo rozumí absolutnímu nároku vztahu k Bohu, ale ví, ţe to nedovede, a
tedy vše bere zpět ţertem. Humor je potud tíţí rozporu mezi absolutním nárokem a vlastní
neschopností. Takový je humor Climacova prohlášení, jímţ se srozumívá se čtenářem:
„Celý spis jedná formou experimentu jen o mně samém, jen a jen o mně. ‚Já, Joh. Cl., stár
třicet let, kodaňský rodák, obyčejný člověk, jako je většina lidí, doslechl jsem se, ţe se lze brát
o jakési veliké dobro, jemuţ se říká věčná blaţenost, a ţe podmínkou toho je křesťanství, k
němuţ se mám vztahovat: ptám se tedy, jak se stanu křesťanem?„“ (D II. 331/SKS 560)431
Kierkegaardův čtenář je tím, kdo rozumí smyslu tohoto humoru, kdo neočekává pasivní
vedení, nýbrţ kráčí spolu s tímto druhým jedincem. Ostatně Kierkegaard sám určuje onen
druhový rozdíl autora a čtenáře velice prostě: on, autor, je tímtéţ člověkem, s týmiţ lidskými
vlastnostmi a podmínkami, jediným, čeho má snad více, je větší určitost, s níţ ví, co znamená
být člověkem. Tou vyšší schopností je reflexivita,432 ta právě kvalifikuje autora jako toho, kdo
můţe pomoci druhému na téţe cestě. Primárně mu však pomáhá právě tím, ţe pro něho
zjednává tuto vyšší reflexi, ţe jej tedy přivádí právě k situaci reflexivního rozvinutí vlastní
situace.
428

K vztahu autora a čtenáře v rolích učitele a ţáka, ovšem s dialektickou potíţí na straně „být učitelem“, srv.
Tajafuerce, Begonya S., „„We want to see some Action!‟ On Kierkegaard‟s Ethical Instruction“, ss. 101–105.
Hledisko sledované v citované studii je blízké hledisku této interpretace.
429
Srv. D II. 175/SKS 423n.
430
Srv. D I. 287/SKS 265n. Humor sledujeme jedině v tomto partikulárním ohledu. Je třeba však upozornit na
jeho širší a hlouběji zasahující momenty, např. Pierre Bühler rozebírá humor v pěti ohledech, v nichţ se stává
„oporou“ religiozity proti zmatení, tedy, jak zde sledujeme – scestí opětovného pádu do estetiky, zastavení
pohybu atp. – Bühler, Pierre, „Warum braucht das Pathetische den Humor?“, ss. 153–174.
431
Takto celý Dodatek i zahajuje (D I. 14/SKS 25).
432
Srv. SoS 112/SV XIII 567.
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Jak bude později předesílat Anti-Climacus v Nemoci k smrti, „Křesťansky vzato má všechno,
ano všechno slouţit ke vzdělání. ... Právě tento poměr křesťanství k ţivotu (jeţ je protikladem
vědeckého oddálení od ţivota), čili tato etická stránka křesťanství, je jeho vzdělavatelnost.“
(NS 119/SKS 117) V pojmu „vzdělavatelnosti“, jenţ je explicitní náplní Vzdělavatelných řečí a
současně je Climacem identifikován napříč ostatními pseudonymy jako ono „přispívání k jeho
ideji“, je koncentrována role autora vůči jeho čtenáři. Viděli jsme, ţe tato vzdělavatelnost není
v ţádném případě „sdělováním“, lépe: můţe mít i charakter sdělování, její těţiště je však v
dynamickém pohybu reflexivních nároků, vyhrocení reflexe vlastní existenční situace, v
současném vyvolání otřesu, tedy opakování stavu úzkosti,433 je pak ovšem i pobídkou směrem
ke křesťanství, tedy je vodítkem kroků tímto směrem a souhrnně je rozvíjením niternosti, je
postupným „dohotovováním“ niternosti jedince, jenţ poté můţe být konfrontován s oním
sdělením, jímţ je samo křesťanství.
V takto chápané vazbě autora a čtenáře, která je metaforicky onou společnou cestou, hraje
svou zásadní roli čas,434 čas v tom smyslu, v jakém je prohlubování niternosti kaţdodenností, v
jakém nejde o ţádné pochopení či nahlédnutí, nýbrţ o existenční zniterňování. Proto je
zvláštním charakterem onoho sledu textů mezi Buď/Anebo a Dodatkem, ţe neustále napínají a
prodluţují onu cestu, ţe jakkoli je Vilémova morální pozice na počátku horizontem řešení,
musí být teprve niterně prohloubena a musí být podrobena hlubší reflexi. „Rychlost však nemá
z hlediska porozumění ţádnou cenu, pokud je tím porozuměním niternost. Zdá se mi lepší,
kdyţ se tomuto rozumění naučíme v společném vztahu k pravdě, v niternosti však mezi sebou
odlišeni, byť to trvá déle.“ (D I. 272/SKS 252) Jsou to Stádia, jeţ stojí mezi Filosofickými
drobky a Dodatkem jako poslední oddálení, jako zvláštní zpomalení, jeţ má být nárokem
repetice onoho existenčního pohybu, jeho upřímnosti, niternosti, hloubky.

b.
Mluvili jsme o třech samostatných krocích, jimiţ Dodatek završuje dosavadní Kierkegaardovu
snahu. Druhým krokem, poté, co jsme nyní sledovali poměr Climacova autorství k ostatním
pseudonymům a viděli jsme finální identifikaci této snahy v pojmu vzdělavatelnosti, je nyní
Climacův výklad celistvého existenčního pohybu.
433

V tomto ohledu je zajímavé sledovat Grønovo odlišení „druhů“ úzkosti: „Bis hierher hat Kierkegaard in Der
Begriff Angst von zweierlei Arten von Angst gesprochen: von der Angst ‚vor dem Fall„ (der Angst der Unschuld,
der Angst der Scham) und der Angst, in welcher der Fall geschieht (Angst als Schwindel der Freiheit); darüber
hinaus beschreibt er die Veränderung, die mit der Angst im Geschichtsverlauf vor sich geht (die reflektierte
Angst).“ Grøn, Arne, Angst bei Søren Kierkegaard, s. 50.
434
Srv. v jakém smyslu vyţaduje onen proces prohlubování niternosti v etice čas, v jakém smyslu je třeba dojít aţ
ke konci – Habbard, Anne-Christine, „Time and Testimony, Contemporaneity and Communication“, především s.
170 a dále celý článek passim.
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Tomuto výkladu věnuje Climacus převáţnou část druhého dílu Dodatku, „Sekci II, Problém
sám“. V §4. kap. 3., „Subjektivní myslitel [Den subjektive Tænker]“ (D II. 54–64/SKS 320–
328), jeţ tomuto oddílu předchází (nikoli bezprostředně), však můţeme současně spatřovat
precizovanou představu „toho“, kdo je zorným úhlem v „Problému samém“, tedy, o koho
vlastně běţí, pokud je sledován celek pohybu existence. Výpověď o subjektivním mysliteli je
sice v prvním plánu sdělení jakoby vymezením autora, „jemuţ běţí o existenci“, „jenţ sám
existuje“ oproti objektivnímu autorovi, jenţ tuto skutečnost nebere v potaz a o existenci pak
ani nevypovídá. V druhém plánu je však, v ambivalenci vztahu autor–čtenář, jiţ jsme výše
sledovali, nárok sledování téţe cesty kladen současně na autora i čtenáře a subjektivním
myslitelem je právě třeba rozumět toho, kdo tuto cestu nastupuje. Subjektivní myslitel není
pouze „autor“. Climacus zde určuje specifické „mohutnosti“, jeţ mají být subjektivnímu
mysliteli vlastní.
„Subjektivní myslitel není přeci básník, byť současně je i básníkem; není etikem, byť je
současně i etikem; ale je současně dialektikem a bytostně sám existuje, zatímco existence
básníka je ve vztahu k básnickému dílu nepodstatná a taktéţ etikova ve vztahu k nauce a
dialektikova ve vztahu k myšlenkám. Subjektivní myslitel není vědcem, je umělcem. Existence
je umění. Subjektivní myslitel má sdostatek estetické schopnosti, aby jeho ţivot nabyl
estetický obsah, sdostatek etiky, jeţ reguluje tento ţivot, sdostatek dialektiky, aby jej
myšlením ovládnul.“ (D II. 55/SKS 321) Tento subjektivní myslitel má za svůj prvotní úkol:
sobě samému porozumět v existenci. Totéţ je však také křesťanským principem a potud je
věřící subjektivním myslitelem. Climacus uţívá opět onu zdvojenou perspektivu, v níţ
nechává čtenáři jakoby nahlédnout do autorského zákulisí, v zásadě mu ukazuje motivy a
důvody, tím však, primárně, narušuje iluzi nadřazenosti autorské figury, a naopak, zdůrazňuje
tím nárok kladený na čtenáře, jenţ sám má být schopen tohoto „autorského“ obratu ze sebe k
druhým. Lze však navíc i poukázat k tomu, ţe v této charakteristice specificky znovu
vystupuje zrcadlení onoho „konkrétního čtenáře“, jehoţ jsme hledali mezi romantickými
básníky a filosofickými blouznivci. V jistém uţším smyslu je motiv subjektivního myslitele
polemikou právě s nimi, s představou samostatné hodnoty básnického aktu, či s objektivní
platností filosofické nauky.435
435

Kierkegaard je podle Sjursena autorem, jenţ píše primárně polemicky, a to především vůči svým protivníkům a
proti tradici filosofie, Sjursen, Harold P., „Method and Perspective when Reading Kierkegaard“, ss. 203n. Dále
srv. názor Jamese Conanta: „Kierkegaard‟s various pseudonyms present different sorts of mirrors in which
different sorts of readers may recognize themselves. Climacus is to serve as a mirror for the philosopher who
imagines that he is making progress on the problem of how one becomes a Christian.“ Citováno in Muench, Paul,
„Understanding Kierkegaard‟s Johannes Climacus in the Postscript“, s. 426. Srv. tamt. na ss. 430n. diskusi
ohledně „typu čtenáře“ – Muenchův argument zní, ţe tím, na koho cílí Dodatek, není filosof, jenţ by ve filosofii
nacházel oporu (Conantův názor), nýbrţ ten, kdo má dojem, ţe se jiţ ze své vůle stal křesťanem a ţe jde o lehkou
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Climacus nyní v „Problému samém“ zachycuje ony ohledy prohlubování niternosti, jeţ jsme
jiţ měli moţnost důkladněji sledovat ve dvou předcházejících kapitolách. Jeho základním
výkladovým motivem je v oddíle A pathos, sice v tom smyslu, v jakém je vztah jedince k
představě věčné blaţenosti nesen pathosem. Tři kroky, v nichţ Climacus tento pohyb předvádí,
odpovídají třem pokusům či třem způsobům, jak je takový vztah realizován. První krok (D II.
92–138/SKS 352–392), jenţ odpovídá etické niternosti, je iluzí moţnosti realizovat současně
absolutní vztah k absolutnímu telu a relativní vztahy k relativním cílům. Tato iluze je v
druhém kroku (D II. 138–235/SKS 392–477) rozbita, je situací religiozního utrpení, jeţ znovu
nasazuje

radikalizací

absolutního

vztahu

k

absolutnu

za

současného

odumírání

bezprostřednosti. Konečně třetí krok (D II. 235–266/SKS 477–504) znamená dohotovení
patetického vztahu k věčné blaţenosti v totální vině, jeţ je výrazem největší vzdálenosti
jedince od této věčné blaţenosti.
Pro Climaca jsou tyto tři kroky ve svém celku pohybem plného prohloubení niternosti, alias
jsou vymezením okrsku imanence. V tomto pojmu se jiným způsobem dostává ke slovu tatáţ
motivika, jiţ jsme sledovali v kapitole Religiozita. Imanencí je třeba rozumět celistvost
možností být sebou samým ze sebe samého. Viděli jsme, ţe religiozita je pohybem dohotovení,
završení, skladby existence, tedy je dohotovením oněch extrémů syntézy ducha – konečnosti a
nekonečnosti. Jinak můţeme totéţ vyjádřit tak, ţe šlo o dohotovení celistvého pole
(imanentních) moţností být sebou samým (ze sebe samého). Rozumějme: být sebou samým je
pro Kierkegaarda smyslem prohlubující se niternosti, v ní získává jedinec hlubší vztah ke
svému původnímu zaloţení. Být sebou samým pak má znamenat: odhalit toto své pravé určení
a přijmout je jako své vlastní (tj. existovat v něm). Potud je právě nárok být sebou samým
prvním krokem etiky, či je, ve své podstatě, prvním odklonem od estetické zvláštnosti, v níţ
být sebou samým znamená být čímsi dočasně jinakým. Ovšem, a zde je onen zvláštní háček,
tato identifikace je ve svém posledku v imanenci nemožná. Takový byl rezultát pohybu
religiozity, kdy jsme viděli naprosté vzájemně si odporující vyvstání extrému konečnosti (coby
totální viny) proti extrému nekonečnosti (coby věčné blaţenosti). Jakkoli je věčná blaţenost
ideální představou moţnosti vlastní (nekonečně zaloţené) existence, je identifikace sebe sama
s touto moţností konfrontována s představou vlastní totální viny. Důsledně vzato je proto v
religiozitě vyhroceno původní „buď/anebo“ imanence, totiţ: buď je jedinec čímsi ve své
podstatě věčným a můţe si činit naději na spásu, nebo je čímsi časným a provinilým, pouhým

záleţitost. Potud má mít Dodatek podle Muencha korektivní a retardační roli. Je třeba si povšimnout, ţe
„konkrétní čtenář“, kterého sledujeme v předkládané studii, prochází vývojem a Dodatek jej má konfrontovat v
posledním stádiu existenčního pohybu a v tomto smyslu je tentýž čtenář srozumitelný v obou figurách
(filosof/„zbrklý“ křesťan), ovšem vţdy v jiném stádiu.
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stínem pravého trvání. Toto buď/anebo je podstatné na daném místě především coby charakter
nemoţnosti identifikovat se s vlastním určením v imanenci. Tedy: sám ze sebe, sám z vlastní
moci, nedovede člověk dospět k ničemu jinému neţli k dichotomii základních extrémů
vlastního zaloţení, aniţ by tuto dichotomii dovedl rozřešit.
Ve svém plném smyslu je vţdy takové úsilí, jímţ se jedinec sám prosazuje, ustavuje své
určení, identifikuje s ním, tedy tato snaha o uchování imanentního určení sebe sama: vzdorem.
Vzdorem je proto, ţe usiluje o toto určení ze sebe sama, současně však navzdory tomu, kdo
toto určení původně dává, tedy vůči Bohu. Jinak řečeno je proto vystaven verdikt nad lidskou
existencí, jeţ nikdy nemůţe dojít sama ze sebe bytostného klidu, opory, nýbrţ vţdy dospěje
jedině k vnitřnímu rozkolu a v posledku k zoufalství.
Takové je velmi prosté sdělení, k němuţ v zásadě dospívá Climacův výklad celku dialektiky
existence. Člověk, coby ze svého původního zaloţení bytost, jeţ nedovede sama dospět k
bytostnému kladu, můţe této moţnosti dosáhnout jedině vztahem k moci, jeţ ji ustavila, k
Bohu. Proto tedy, s porozuměním charakteru imanence coby celku moţností být sebou samým
ze sebe samého, můţeme nyní přejít k výkladu transcendence coby vztahu k této jinaké
určující moci.
Je jisté, ţe od samého počátku, jiţ na úrovni estetického existenčního postoje, jsme
předpokládali, v souladu s Kierkegaardovým přesvědčením, ţe určitá podoba vztahu k Bohu je
stále přítomna. Dokonce, na úrovni estetického stanoviska, je tento vztah bezprostřednější
neţli v dalších krocích.
Bezprostředností můţe být takto upřímná modlitba dítěte, jeţ jako by mělo Boha vţdy
nablízku, jehoţ modlitba je navíc niterná. Bůh je tím druhým, jiným, tím, ke komu se obrací a
kdo naslouchá. Přesto je navzdory niternosti a upřímnosti takové modlitby Kierkegaard
přesvědčen, ţe nejde o skutečný vztah k Bohu. Takový vztah chápe Kierkegaard bytostně
jedině jako vztah ducha k duchu, Bůh je ve své podstatě pro něho právě duchem.436 Dítě ovšem
zůstává k duchovnímu zaloţení sebe sama zcela nevědomé. Druhý základní problém
bezprostředního vztahu k Bohu je ten, ţe znamená takovou transcendenci k určitému
„předmětu“, která se děje v prostoru a čase smyslového světa. Estetický vztah k Bohu (tedy
tato bezprostřednost) je ve svém základě pouze modlosluţbou či pohanstvím. Bůh, coby duch,
coby věčný a nekonečný, je odlišen řádem věčnosti a nekonečnosti od konečného vztahu k
němu.
Mluvili jsme proto o etickém stanovisku jako o obnově vztahu k Bohu, vedeném potřebou
sebezaloţení, kdy Bůh garantuje moţnost takové rehabilitace určení jednotlivého člověka. Z
436

Srv. 4Ř44 95/SKS 369.
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hlediska nyní sledovaných vazeb je třeba si uvědomit, ţe taková obnova vztahu na jedné straně
znamená počátek návratu k sobě samému (s jeho dovršením stanoviskem religiozity), tedy
odhalení duchovní povahy jednotlivé existence, a potud podmínku vztahu jedince coby ducha
k Bohu. Na druhé straně však má současně tento obrat za následek, ţe bezprostřednost vztahu
k Bohu získává nutné etické zprostředkování, sice v tom smyslu, v jakém je kaţdé jednotlivé
jednání bytostně určeno coby niterný akt a analogicky je vztah k Bohu zniterněn, tím pádem
však současně „snesen“ do nitra: Bůh je zprostředkován ideou dobra, idealitou představy
nekonečné a věčné bytosti a takto, zprostředkovaně, jiţ není tím Bohem bezprostředně na
dosah, nýbrţ je, ve svém důsledku, ubique et nusquam, všude a nikde.437 Toto nekonečně
vzdálení jedince a Boha je důvodem dalšího dialektického prohlubování niternosti, je výrazem
pathosu hledání „znamení“, je konečně dovedeno ke svému maximu v pozici totální viny.
Ovšem, neměli bychom zapomenout, ţe počátek obratu v lítosti v sobě uchovává akcent
bezprostředního vztahu k Bohu, byť můţe být ztracen, či se nepodaří jej obnovit, omladit.
Skutečným rezultátem proměny vztahu k Bohu napříč etickým a religiozním stanoviskem je
tatáţ dichotomická situace, jiţ jsme sledovali z hlediska moţnosti zaloţení sebe sama.
Existenční syntéza vystupuje dichotomicky v plném rozvinutí subjektivity, niternosti, coby
současný nárok neslučitelných extrémů konečnosti a nekonečnosti. Nyní je však jedinec
konfrontován s důsledkem rozvinutí představy Boha, s nárokem nekonečné a věčné bytosti, jeţ
je bytostně odlišná od konečné bytosti člověk. Tím důsledkem je pro Kierkegaarda právě
nemoţnost vztahu k Bohu v jeho nekonečnosti a věčnosti. Pokud se však nelze k věčnému a
nekonečnému Bohu v čase vztahovat, pak, respektivně, ani tento vztah nemůţe nikterak vést k
obnově vlastního původního určení jedince. Dospíváme tím k témuţ nerozřešitelnému
nepoměru: člověka lze uvaţovat coby bytost stvořenou Bohem, jeţ je co do svého původního
určení věčná, jeţ však nemůţe ani bytostně ztratit toto své určení, ani je obnovit, jeţ tedy vţdy
zůstává v imanentní skladbě své existence vázána k této své původnosti. Této moţnosti říká
Kierkegaard také moţnost „vzpomínky“ [Erindren],438 v tom smyslu, v jakém je imanentně pro
lidskou bytost vţdy přítomna moţnost „rozpomenout se“ na toto své původní určení, kdy tedy
její časná existence zůstává jedině nepodstatným exkurzem z věčnosti. Druhá moţnost, jeţ
odpovídá moţnosti, ţe je člověk pouze časnou bytostí, implikuje, ţe nemá ţádné věčné určení
od Boha.
Jakkoli jsou tato zde abstrahovaná určení stěţí smysluplná na rovině existenční kaţdodennosti,
přesto jim je třeba právě tak rozumět. Existenciálně jsou výrazem toho, „kdo nic nezmůţe“,
437

Srv. FD 11/SKS 221, D I. 25/SKS 36, D II. 283/SKS 519.
Takové je výchozí určení v Opakování (O 9n./SKS 9), dále srv. O 39nn./SKS 25n. Pro Climaca je totoţná
s určením imanence (D I. 197/SKS 188) a niternosti. (D II. 261/SKS 500).
438
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kdo nedovede určit svůj vztah k Bohu, jemuţ však zůstává jediná nitka naděje, ţe ona faktická
vina nedokázala docela zrušit původní vazbu k vlastní věčnosti.
Ovšem taková naděje, coby ona moţnost vzpomínky, je pro Kierkegaarda hlavní potíţí
rozvinutého vztahu k Bohu. Kvintesencí této situace je totiţ představa, ţe člověk koneckonců
můţe činit cokoli, ţe v posledku nemusí usilovat o vlastní spásu. Je pak zcela protichůdná
nároku křesťanství, jak mu Kierkegaard rozumí a jehoţ situací je hřích.
Tím, oč běţí, však právě je, ţe tato situace hříchu překračuje hranici imanentního zaloţení
skladby existence. Jiţ v minulé kapitole jsme právě takto o hříchu hovořili, přičemţ důraz byl
kladen na charakter vztahu k vlastní hříšnosti, jenţ je fakticky jedině vírou v tuto hříšnost.
Negativně lze takový vztah chápat jako nemožnost, aby jedinec sobě samému rozuměl jako
hříšnému, neboť možnost hříchu odpovídá paradoxu ztráty vlastního věčného určení v čase.
Namísto hříšnosti v tomto smyslu zůstává jedinci moţnost konečného zaloţení vlastní
existence, a to pouze jako jeden z extrémů a zůstává imanentně jedině touto moţností, zcela
analogicky, jako je touto moţností i nezrušená původní vazba k věčnosti. Ve svém důsledku se
představa hříchu bytostně protiví rozumu či oblast rozumu překračuje, a takto překračuje i
oblast imanence.439
Přijetí vlastní hříšnosti není v ţádném případě rezultátem dialektiky niternosti duchovní
existence. Je naopak podmínkou a prvním krokem rozlomení imanence vlastního zaloţení,
tedy krokem víry.
Samotným smyslem tohoto výkladu je především Kierkegaardova představa transcendence.
Viděli jsme, ţe vztah k Bohu ve sférách etického a religiozního stanoviska zbavují jedince
bezprostředního vztahu k Bohu, respektive odhalují nemoţnost takového vztahu k věčné a
nekonečné bytosti. Je charakteristické, ţe Kierkegaard tuto situaci identifikuje s „obecnou“
religiozitou (resp. etikou), nikoli s křesťanstvím v přísném smyslu. V pro nás podstatném
ohledu je tento vztah k Bohu v posledku antropologickou „konstantou“, sice je vţdy moţný,
vţdy (a všude) k dispozici, má za svou podmínku jedině a pouze imanentní zaloţení lidské
bytosti.440 Tato religiozita, v terminologii Dodatku religiozita A, není ještě křesťanstvím
(religiozitou B či paradoxní religiozitou), nýbrţ je podmínkou moţnosti křesťanské víry.441
439

Srv. „In continuation of Platonic thought, Kierkegaard defines the being to which philosophy principally
devotes itself in its exploration of empirical actuality as a nothingness, since everything in this actuality is only of
transitional character. Only ideas about this world seem to have an eternal continuance, but since they are merely
abstractions, their being also falls essentially into the sphere of nothingness. To Kierkegaard the possibilities of
philosophy – from an ontological point of view – are exhausted with these definitions.“ Malantschuk, Gregor,
Kierkegaard’s Thought, s. 84.
440
Srv. D II. 267n./505n.
441
Srv. „Mezidoloţku mezi A a B“ [Mellemsætning mellem A og B], D II. 266–273/SKS 505–510.
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Smysl tohoto podmínění nyní budeme sledovat. Ještě předtím je však v této souvislosti vhodné
znovu upozornit na samotný kořen etického obratu, jímţ je idealita, vůči níţ je i Bůh sám
nadále v zásadě vţdy identifikován s „ideou Boha“, s ideou nekonečnosti a věčnosti.442
Nemoţnost vztahu víry jedince k této ideji je jen důsledkem dialektiky niternosti, jeţ etikou
začíná.
Obecná religiozita, religiozita A, podmiňuje podle Kierkegaarda křesťanskou religiozitu v
několika ohledech. Tím prvním, jejţ jsme jiţ ve více vrstvách sledovali, je dohotovení
duchovní povahy existence. Odpovídá tak jen jednomu z pólů vztahu k Bohu, tedy „subjektu“
tohoto vztahu. Nyní musíme sledovat další dvě hlediska, jeţ náleţí, coby podmínky, k
moţnosti víry. Těmito hledisky je na jedné straně specifická představa „ke komu“, Boha coby
toho, „v koho“ jedinec věří, na druhé straně pak bliţší určení samotného vztahu, jeho zvláštní
„modality“.
Jakkoli se pohybujeme ve výkladu na samé mezi, jeţ kvalitativně odlišuje obecně lidskou,
imanentní a potud rozumovou sféru a sféru víry, je třeba znovu zdůraznit, ţe tato mez nikterak
nemá být překročena, nýbrţ ţe opět zůstáváme pouze na rovině „předpokladů moţnosti“. Tato
kapitola sledovala ve svém úvodním výkladu retrospektivní a završující roli Dodatku z
hlediska vztahu Dodatku k celku dosavadní Kierkegaardovy pseudonymní a autorské tvorby
(nyní stále zůstáváme při výkladu druhého kroku této kapitoly). Výše jsme tedy viděli, ţe
Climacus odlišuje jednu rovinu této tvorby, jeţ spočívala v rozvíjení, prohlubování niternosti
(a výsledek tohoto rozvíjení jsme právě sledovali pod pojmem imanence), o druhé však hovoří
jako o „poznání“, jeţ můţe být sděleno, „představeno“ tomu, kdo je takto „rozvinut“.443
Odkazujeme tím: 1) k sledované podmíněnosti křesťanské religiozity religiozitou A (tj.
„rozvinutí“), 2) k oněm „předpokladům moţnosti“, jimiţ je ono „poznání“ (tj. bez tohoto
poznání není křesťanství moţné). Ačkoli se nutně vyhýbáme „charakteristikám“ či výkladům
toho, co znamená být věřícím křesťanem, musíme přesto sledovat podmínky, jeţ takovou
existenci umoţňují.
Toto poznání, jeţ je koncentrováno především v Pojmu úzkosti, Filosofických drobcích a
Konečném nevědeckém dodatku k Filosofickým drobkům, lze opět rozčlenit do tří hlavních
ohledů: a) poznání vlastní povahy hříšnosti (Pojem úzkosti), b) poznání povahy historické
události zrození Boha coby člověka (Filosofické drobky), c) poznání skutečného nároku vztahu
k Bohu (Dodatek). Toto odlišení sleduje jakousi posloupnost momentů poznání, ačkoliv
442

Srv. specifický výklad vztahu religiozity A a B, především z hlediska „ţivé víry“, ţivého (resp. ţitého) vztahu
k Bohu v rel. A, a sice s ohledem na poměr Dodatku a Vzdělavatelných řečí – Olesen, Michael, „The Climacean
Alphabet“, ss. 282–293.
443
Navíc ukazuje, v jakém smyslu má být čtenář jakoby „vmanévrován“ do situace, kdy zjistí, ţe cosi chybí a ţe
toto chybějící musí hledat v dalších textech. D I. 251/SKS 233.
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Dodatek fakticky všechny završuje a obnovuje. Bylo by navíc smysluplné bod b) klást teprve k
Dodatku, neboť coby „poznání“ je ve Filosofických drobcích sledován pouze „experiment“,
nikoli křesťanství samo.444 Ovšem vzhledem k tomu, ţe smysl tohoto experimentu není v
konstruování této moţnosti per se, nýbrţ v sdělení oné povahy paradoxní pravdy, jeţ činí
křesťanství křesťanstvím (tj. konfrontace čtenáře s paradoxností takové možné pravdy),
můţeme Filosofické drobky chápat tak, ţe jejich „poznáním“ je právě čtenářův náhled
paradoxní povahy zrození Boha jako člověka (ţe jde o křesťanství, není tím „obtíţným“ na
tomto „poznání“ – tím je paradox).445 Tento argument je naznačen ještě níţe.
Poznání, o němţ je řeč, je pravým opakem rozumových poznatků či poznání, jeţ by
rozšiřovalo „vědomosti“. Je bytostně nevědecké, dokonce, důsledně vzato, je paradoxem.446
Pokud je kupř. takovým poznatkem, ţe člověk je hříšnou bytostí (a to v horizontu dědičného
hříchu ještě důrazněji), pak nejde v ţádném případě o nic takového, k čemu by bylo moţno
dospět rozumovým argumentem. Jakákoliv moţnost dedukce povahy hříšnosti ze skladby
lidské existence je vyloučena, jak jsme ostatně výše sledovali. Naopak, výsledkem plného
rozvinutí reflexe vlastní existence je poznání nemožnosti takového stavu. Ţe jde o poznání,
však pro Kierkegaarda znamená, ţe přichází coby vnější sdělení, coby zvěst, jeţ je tradována,
předávána.447
Po samotném charakteru hříšnosti je tímto sdělením zvěst, jeţ je centrem křesťanství: Bůh,
věčný, nekonečný Bůh, se stal konečným člověkem, Jeţíšem Kristem, narodil se, vyrostl a
zemřel. Paradox tohoto „poznání“ je pro Kierkegaarda důvodem, proč se takové poznání
vzpírá rozumu a můţe být přijato jedině vírou.448
Kierkegaard věnuje značné úsilí tomu, aby vyloučil jakoukoliv moţnost „objektivního“
poznání, jeţ by „obhájilo“ smysluplnost této zvěsti.449 Naopak, rozumu musí tato zvěst nutně
připadat absurdní, protivit se mu. Nejen, ţe se rozumu příčí moţnost zrození Boha, totiţ v tom
smyslu, v jakém by musela být připuštěna moţnost, ţe je to skutečně Bůh, kdo se stal
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Mulhall výslovně mluví o „odebírání“, „ubírání“ poznání, jeţ je smyslem sdělení Filosofických drobků.
Mulhall, Stephen, Inheritence and Originality. Wittgenstein, Heidegger and Kierkegaard, ss. 326n.
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Čili je problémem rozumět problému samému (D I. 8/SKS 20).
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Moţnost „myšlení“ a „rozumění“ paradoxu, naráţení rozumu na vlastní limit ve svém článku sleduje Arne
Grøn – Grøn, Arne, „Transcendence of Thought“.
447
„Like Augustine, Kierkegaard flatly denies that the natural man left on his own can „save“ himself.“
McCarthy, Vincent A., The Phenomenology of Moods in Kierkegaard, s. 5. Právě tato nemoţnost ze sebe sama
zaloţit svou existenci naplněně je akcentována potřebou, nutností zjevené pravdy.
448
Srv. D I. 204–209/SKS 195–200. Dokonce, jak činí Mulhall, se lze domnívat, ţe jakkoli Climacus ve
Filosofických drobcích nabízí jakýsi předběţný experiment na téma moţného zaloţení věčné blaţenosti na
historické události, nelze ho povaţovat za takový „rozumový experiment“, nýbrţ pokud by byl lidským
výmyslem, jednalo by se jedině o vnitřně rozpornou řeč, a tedy můţe být původcem (zprávy, resp. i moţnosti
Climacova experimentu) jedině Bůh. Mulhall, Stephen, Inheritence and Originality. Wittgenstein, Heidegger and
Kierkegaard, s. 335.
449
Srv. „Problém objektivní pravdy křesťanství“, D I. 17–54/SKS 27–61.

157

člověkem. Ovšem nedovede myslet ani ten paradox, ţe víme o tom, ţe tento člověk je
zrozeným Bohem. „… bezprostředně [ţádný ze současníků, J. M.] Boha ani neviděl, ani
neslyšel, ale viděl jen člověka nízkého stavu, který o sobě říkal, ţe je Bohem; jinak řečeno,
musel si neustále připomínat, ţe se ona skutečnost zakládala na protikladu.“ (FD 100/SKS 290)
Tedy ono poznání, „ţe k tomu došlo“, je samo o sobě proti rozumu, je samo paradoxem.
Tímto poznáním však Kierkegaard odlišuje křesťanství od imanentní religiozity A. Religiozita
A má za svůj předpoklad pouze celek skladby lidské existence. Naproti tomu je křesťanství
bytostně podmíněno historickou událostí, zrozením Jeţíše Krista, jeho ţivotem a smrtí, tedy
historickou událostí, jeţ není nikterak „obecná“ či „nutná“, nevyplývá z ţádné zákonitosti
vývoje, nýbrţ je svobodným krokem Boha. Důsledkem však je, ţe bez tohoto poznání, bez této
zvěsti, není moţné „stát se křesťanem“.
Paradoxnost tohoto kroku musíme dovršit sledováním posledního ohledu „poznání“, tedy
charakteru samotného vztahu (jeho „modality“). Vztah, o němţ je řeč, je vztahem k Bohu.
Nyní jsme viděli, ţe Kierkegaard konfrontuje svého čtenáře s „poznáním“, ţe tento Bůh je
Jeţíšem Kristem a narodil se, ţil a zemřel. Jistěţe nemá jít o „poznání“, se kterým by se čtenář
setkával poprvé, tím, oč běţí, je naopak vhled do povahy tohoto poznání (tedy: čtenář má nyní
teprve do důsledků pochopit, oč v této větě, jiţ slýchá od dětství, běţí). Kierkegaard se na
svého čtenáře obrací s paradoxem, předpokládá, ţe jeho čtenář dovede nyní právě paradoxnost
tohoto poznání plně pochopit. Jeho čtenář je tedy tím, kdo usiluje o vlastní věčnou blaţenost, a
proto touţí obnovit svůj vztah k Bohu. V jakém smyslu má být nyní řeč o charakteru tohoto
vztahu k Bohu?
Po předchozích analýzách snad jiţ můţeme vyslovit jádro nedostatečnosti dosavadního
způsobu vztahování se k Bohu: vztah Bohu vždy jedině rezultuje z původnějšího vztahu jedince
k vlastní věčné blaženosti. Tedy tato věčná blaţenost, jako horizont bytostného kladu, coby
řešení estetického scestí, je prvotním existenčním zájmem a z ní, z pathosu tohoto vztahu, je
coby důsledek usilováno o obnovu vztahu k Bohu coby ke garantu takové moţnosti. Neříkáme
tím ovšem vůbec nic jiného, neţli ţe jednotlivá existence (imanence) je bytostným vzdorem,
totiţ snahou zaloţit sebe sama (ze sebe), neboť jejím neustálým zřetelem je představa, ţe tento
jedinec má mít možnost vlastní věčné blaţenosti, ţe o ni můţe usilovat. Protikladem této
pozice vzdoru je ovšem představa hříchu, jeţ zbavuje jedince jakéhokoliv nároku na takovou
věčnou blaţenost.
Vztah k Bohu je teprve důsledkem touhy po věčné blaţenosti a není doveden do té podoby, ve
které by byl právě onen vztah k Bohu absolutní, nýbrţ zůstává vţdy svázán s bytostným
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poměrem jedince k vlastní věčné blaţenosti (s pathosem tohoto vztahu).450 Je to právě ona
poslední nitka moţnosti „vzpomínky“, jeţ v imanenci uchovává vztah k věčné blaţenosti a
potud vzdoruje absolutnímu vztahu k Bohu, jenţ by nutně znamenal, pokud by byl absolutní,
dohotovení vztahu k sobě samému jako k plně nicotnému (hříšníkovi). Jinak řečeno, tím
poznáním, oč v tomto ohledu běţí, je, ţe víra v Boha nemůţe být odvozena ze vztahu k věčné
blaţenosti, nýbrţ ţe jedinec bez nároku na vlastní věčnou blaţenost svou existencí vyjadřuje
vztah k Bohu, coby absolutní pravdu.
Ovšem, a zde jiţ můţeme oba kroky scelit, oním nárokem, oním vztahem k Bohu, o nějţ podle
Kierkegaarda běţí v křesťanství, není nic jiného, neţ víra v to, ţe Jeţíš Kristus je Bohem, jenţ
se narodil, ţil a zemřel. Kierkegaard konfrontuje svého čtenáře s dosahem tohoto nároku a
potud je oním „poznáním“, o něţ běţí, plné vědomí podmínek takového kroku (víry). Totiţ:
„stát se křesťanem“ má pro čtenáře znamenat „sázku“ vlastní existence na víru v pravdu této
události.451 Čtenář má mít plné vědomí této sázky, tohoto „odváţení se“, tohoto „skoku“: tímto
krokem se totiţ bytostně vzdává primátu vztahu k věčné blaţenosti, naopak, tím prvotním, tím
absolutním, oč v jeho existenci má běţet, je vyjádření pravdy oné historické události (resp.
tedy pravdy historického ţivota, existence Krista).452 Poznáním je, ţe jedinec, jenţ se odváţí
vsadit vše na tuto víru, není tímtéţ jako dosud, nýbrţ stává se hříšníkem, ztrácí vazbu k
věčnosti (viz níţe).
Jedním z ohledů, v nichţ je religiozita A předpokladem tohoto poznání a potud víry jako
takové, je právě dohotovení motivu „být ničím“. Jedinec je doveden k reflexi nedostatečnosti
vlastní nicotnosti před Bohem v religiozitě A, tato nicotnost dosud vzdoruje primátem vztahu k
věčné blaţenosti, a je tedy současnou obhajobou sebe sama před Bohem, trváním nároku na
tuto věčnou blaţenost. Být ničím však ve svém důsledku znamená právě: nebýt ničím neţ tím,
kdo vyjadřuje víru v pravdu existence Boha v čase. Nicotnost jedince znamená naprosté
ustoupení a vyloučení jakýchkoliv nároků, nicotnost vztahu k sobě samému, hříšníkovi, oproti
absolutní hodnotě vztahu k Bohu.
Tou „dobrou zvěstí“ křesťanství je jistěţe zrození Boha, jenţ je Spasitelem.453 Tento zásadní
ohled jsme ponechávali stranou z důvodu, ţe teprve nyní lze zbavit tuto představu
„instrumentality“, jeţ by ji činila analogickou s religiozitou A. Totiţ: oním poznáním, o něţ
450

K tomuto rozporu „vztahovat se primárně k věčné blaţenosti – a proto se vztahovat k Bohu“ vs. „vztahovat se
jedině k Bohu“ srv. Walker, Jeremy, „The Idea of Reward in Morality“, především ss. 30nn., a celý článek
passim.
451
„What it means to believe, in an existential sense, is ‚to „‚see“„ from the standpoint of love rather than
mistrust„.“ Furtak, Rick A., „Beleiving in Time. Rethinking Faith and History in Philosophical Fragments, Works
of Love, and Repetition“, s. 103, v této pasáţi vnořený citát je ze studie: Gouwens, David J., Kierkegaard as
Religious Thinker, s. 202.
452
Srv. D II. 28n./SKS 296nn.
453
Srv. D I. 215nn./SKS 204nn.
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běţí, je pro Kierkegaarda absolutní vztah k Bohu (víra) jedince coby nicotného (hříšníka), jenţ
si nečiní ţádný nárok na věčnou blaţenost (a tedy: „nevěří proto, aby mohl dospět k věčné
blaţenosti“). Jestliţe je tento Bůh, víru v jehoţ existenci jedinec vyjadřuje sázkou sebe sama,
současně Spasitelem, pak to neznamená, ţe tato víra je nárokem na spásu. Přesto tu však právě
víra v možnost vlastní spásy musí být. Opět však právě coby víra v podobě paradoxu, jenţ se
rozumu vzpírá, a přesto v něj jedinec věří.
Jestliţe jsme v této kapitole zdůrazňovali charakter imanence lidské existence a odkazovali k
moţnosti transcendence, pak v této představě vztahu k Bohu, o němţ mluvíme jako o onom
„poznání“, jeţ Kierkegaard staví před svého čtenáře, ve víře v tohoto křesťanského Boha,
získáváme představu o takové moţné transcendenci. Opět: coby „poznání“ dovedeme
charakterizovat tento vztah coby bezprostřední transcendenci. Tím, k čemu se tato víra
vztahuje, není moţnost, není obecno, není idealita. Je jím faktická existence, je jím historická
událost, je jím časový okamţik. Paradoxem víry má být právě, ţe tento vztah je
bezprostředním vztahem k této minulé faktické události, vztah, jenţ bezprostředně
transcenduje k čemusi jinému, přesahujícímu jedince. Nejde o estetický vztah, o němţ jsme
mluvili v případě modlitby dítěte, nýbrţ jde o bezprostřední vztah k jinému, víru v plném slova
smyslu.
Ještě jinak vystupuje pár imanence – transcendence do popředí. O imanenci hovoříme přísně
jako o celku moţností zaloţení sebe sama ze sebe samého, tedy o moţnostech existence
určených skladbou ducha. Důraz klademe nyní na charakter „zaloţení ze sebe sama“. Oč běţí,
je neustálost průběţného vztahu k sobě samému coby k tomu, kdo spočívá v identitě se sebou
samým, kdo se vztahuje k vlastnímu zaloţení coby ke svému vlastnímu. Ovšem, jak jsme jiţ
sledovali v kapitole Religiozita, tato vazba identity je rozlomena povahou hříšnosti. Být
hříšníkem tak znamená být „kýmsi jiným“, „novým“, aniţ by mezi „starým“ a „novým“ já
byla bytostná kontinuita. Staré já, ono já usilující zaloţit vlastní vztah k věčné blaţenosti, se
ukazuje být vzdorem vůči skutečné povaze sebe sama a hříšník, tento nový jedinec, k tomuto
starému já nemá ţádný vztah. Tím však ještě nepoukazujeme na smysl transcendence v určení
hříchu. Ten bude patrný teprve tehdy, kdyţ uváţíme, ţe přijetí sebe sama coby hříšníka (tedy
krok víry) je zaloţením sebe sama v čemsi jiném. Být sebou samým coby hříšníkem nelze jinak
neţli za předpokladu onoho poznání, jeţ jedinci „sděluje“, ţe je hříšníkem. Jeho vlastní
hříšnost je přijata jedině vírou, jeţ sama je vztahem k onomu jinému, bezprostřední
transcendencí. A tato víra je tím, jeţ zakládá jedince v tom, čím sám je. Není proto sám sebou
ze sebe samého, neboť je jeho existence zaloţena v něčem jiném, ve víře. Proto je tedy pro
Kierkegaarda krok víry rozlomením imanence.
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c.
Současně je tím nyní z našeho hlediska sledování role Dodatku završen onen druhý krok,
Climacův výklad celistvosti pohybu existence. Climacus přivádí čtenáře aţ k této konečné
mezi imanence a konfrontuje jej s oním „poznáním“, jeţ je bytostnou podmínkou moţného
„stávání se křesťanem“.
Poslední, třetí krok, jímţ současně uzavíráme celý výklad vztahu Kierkegaarda a jeho
konkrétního čtenáře a v němţ má být ještě jednou zdůrazněn význam Dodatku z hlediska
sledovaného ohraničení korpusu Kierkegaardových textů mezi Buď/Anebo a samotným
Dodatkem, jiţ dále nerozvíjí dialektiku existence v jejím spění k moţnosti „stávání se
křesťanem“. Je však poukazem k dohotovení role autorství v Kierkegaardově tvorbě.
Viděli jsme, ţe Kierkegaard pouţívá „masky“ Johannese Climaca k vytyčení jednotné
perspektivy celého svého pseudonymního a autorského díla. V téţe masce následně dovršuje
ambivalenci a souvztaţnost autora a čtenáře, tedy v „Srozumění s čtenářem“ dotahuje do
konce moment subjektivního myslitele a vlastní představu o „nepřímém působení“. Konečně
pak bezprostředně poté masku Climaca odkládá a v „Prvním a posledním vysvětlení“ [En
første og sidste Forklaring] (D II. 339–344/SKS 569–573)454 vystupuje zpoza této opony
pseudonymů coby Sören Kierkegaard. Je otázkou docela jiného druhu kierkegaardovské
studie, do jaké míry byla tato skutečnost jeho současníkům tak jako tak známa, tedy zda vůbec
bylo zapotřebí se k tomu přiznávat. Ţe se tak však na konci Dodatku děje, lze chápat jako
index čtenáři, totiţ: celek autorství, jehoţ nástrojem byla pseudonymita paralelně střídaná s
pod vlastním jménem vydávanými Řečmi, dospěl ke svému konci. V tom duchu, v jakém zde
byla vykládána Climacova snaha „srozumět se se čtenářem“, je i zde, rezolutním „odkrytím
karet“, předán čtenáři poslední pokyn, sice, ţe oba dva, Kierkegaard i jeho čtenář, kráčí po téţe
cestě.455 Tím posledním kouzlem, jeţ má být zlomeno, je moţnost, ţe by čtenář zůstával v
pozici „vedeného za ruku“, aniţ by porozuměl, ţe tím jediným, k čemu byl přiveden, je
moţnost svobody.
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K otázce povahy „Prvního a posledního vysvětlení“ a k povaze Dodatku jako zamýšleného posledního textu
srv. Behrendt, Poul, „Søren Kierkegaard‟s Fortnight“.
455
Této vazbě „autority“ a „masky“ se věnuje např. S. Bruun: „Kierkegaard revealed himself – in disguise. In
doing so, he revealed the conflict of authority, but he passed on the problem to reader, unresolved. Facing a
teleological suspension of authority, the reader is bound to be suspicious.“ Bruun, Søren, „The Genesis of The
Concept of Anxiety“, s. 13.
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VII. Paradox Adamova hříchu
Vzhledem k proklamovanému filosofickoantropologickému rozměru této interpretace je
nemoţné vyhnout se klíčové otázce: jestliţe se zde setkáváme s Kierkegaardovou představou o
„náleţitém lidství“, jímţ je křesťanská existence,456 jestliţe navíc, napříč všemi různými
podobami lidství, můţeme vytyčit takříkajíc celek moţností lidské existence vůbec – je moţno
tento Kierkegaardův pokus chápat jako výklad conditio humana, jako obraz samotné povahy
lidství vůbec? Zde ovšem nejde o to, zda jakákoliv řeč o „člověku“ je skutečně řečí o „lidech“,
jak je známe, nýbrţ je konkrétněji problémem: pokud Kierkegaard promlouvá (právě jen) ke
svému čtenáři, je tím současně vymezen, resp. zúţen okrsek platnosti jeho řeči? Ještě blíţe se
dostaneme k jádru problému, pokud si připomeneme, ţe východiskem pro nás byla situace
„scestí“, jeţ byla navíc blíţe určena jako „smyslový klam křesťanství“. Lze potom vztahovat
onu situaci „scestí“ na „lidstvo vůbec“? Nebo je „situace scestí“ podmínkou smysluplnosti
tohoto obrazu lidství?
Namísto zúţení perspektivy na otázku po platnosti či smysluplnosti strategie, jiţ Kierkegaard
uplatňuje vůči svému čtenáři, pak musíme uvaţovat o „vypovídací“ či referenční hodnotě jeho
výkladu lidství in toto. „Scestí“ by pak muselo být chápáno jako „konstanta“ lidské existence,
sice ne tak, jak byla formulována coby smyslový klam křesťanství, nýbrţ na hlubší úrovni.
Tuto moţnost nyní krátce posoudíme.
„Pokud to, co vymezuje [Kierkegaard v Dodatku, J. M.], je vskutku křesťanským ţivotním
názorem [view of life], pokud to vskutku ukazuje, jaký je smysl lidského ţivota před Bohem, a
pokud to vše je pravda, pak musí být jeho názor ohledně před-křesťanského ţivota z jeho
křesťanské perspektivy univerzálně platný, tedy platit pro kaţdého, kdo ţije lidský ţivot jako
takový.“457
Důraz je pochopitelně kladen na určení „pokud“. Pokud je tedy platná křesťanská perspektiva,
jejímţ nejpříkřejším výrazem mohou být „dějiny spásy“,458 potom bychom v Kierkegaardově
etice nacházeli celistvý obraz stavu lidství. Pokud.
Hledáme status takového „antropologického“ počínání, jeţ by bylo zaloţeno na křesťanské
perspektivě. Taková je ovšem ona „psychologie“, jiţ uplatňuje Vigilius Haufniensis v Pojmu
úzkosti.459 Tím, co taková psychologie předpokládá, je dogmatika, konkrétně je jejím
456

K jejíţ podobě jsme se mohli přiblíţit takříkajíc pouze „limitně“.
Dalferth, Ingolf U., „Becoming a Christian according to the Postscript“, ss. 266n.
458
„Simply stated, Stages of life or consciousness are interpreted within the perspective of the Christian history of
salvation.“ Hopland, Karstein, „The Category of Stages in Søren Kierkegaard“, s. 13.
459
K následující argumentaci srv. především „Předmluvu“ Pojmu úzkosti, PÚ 6–21/SKS 317–331.
457
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předpokladem fakt hříchu. Jak jsme jiţ viděli, samotný charakter „být hříchem“ nenáleţí
nikterak k „obecně lidské“ zkušenosti, nýbrţ vyţaduje „výklad“ v podobě Zjevení.
Psychologie má být vědou, jeţ sice nemůţe vyloţit povahu hříchu jako takového, nýbrţ je tou
vědou, která má zkoumat samotnou („aktuální“) moţnost,460 ţe je člověk bytostí, která můţe
zhřešit. V tomto smyslu se úhel pohledu rozšiřuje na veškerou lidskou existenci. Jeho
psychologie má proto za předmět svého zájmu „lidství vůbec“.
Jakkoli tato věda předpokládá dogmatiku, a tedy „ví“ o faktu hříšnosti, tedy jinými slovy
předpokládá, ţe existuje hřích, a proto i stav před hříchem a ipso facto moţnost zhřešit, plyne
z toho pak, ţe by byla tato věda smysluplná i „obecněji“ – alespoň v míře, ţe vykládá „stav
před hříchem“ jako „obecně lidský stav“ a v zásadě můţe onen předpoklad dogmatiky
„uzávorkovat“? Haufniensis uţívá této vědy k získání „vhledu“ do moţnosti zhřešit, ale
vypovídá pak i o situaci „být vůbec člověkem“? Je předpoklad dogmatiky hlubší překáţkou, či
je jen „experimentem“ na téma: „pokud připustíme existenci hříchu, jak by asi k němu mohlo
dojít?“.
Vyjděme z širšího hlediska: v této interpretaci byl po celou dobu sledován vztah Kierkegaarda
k jeho konkrétnímu čtenáři. Musíme proto rozumět smyslu takové strategie působení. Pokud
má být smysluplná, musí se dít z pozice rozumění situaci, ve které se tento čtenář nachází.
Musí proto být „pomocí“. Takové působení či takový vztah by byl řekněme „morálním
autorstvím“, tedy by se v něm realizovala snaha vést čtenáře k správné existenci (křesťanství).
Jak jiţ víme, tato perspektiva, toto vedení ve směru ke křesťanství, je opět podmíněna
dogmaticky. Totiţ je jejím předpokladem smysluplnost vedení čtenáře k moţnosti víry, jeţ
sama je zaloţena v prostoru mimo „lidské“ hledisko, v transcendenci, ve Zjevení. Tento vztah
ke čtenáři proto není ve svém důsledku motivován takříkajíc vztahem vědce-lékaře
k pacientovi, nýbrţ bytostně vztahem dvou pacientů. Jestliţe je Kierkegaard tím, kdo „vede“
svého čtenáře, pak nikoli z důvodu, ţe by znal „dokazatelnou pravdu“ o lidské existenci, nýbrţ
je takové vedení smysluplné jedině na základě předpokladu dogmatiky – a takové pozici říká
Haufniensis „druhá etika“.
Zvláštnost této pozice vystoupí lépe na světlo, pokud ji budeme konfrontovat s onou moţností
„vědy“. Tedy: předpokládáme, ţe Kierkegaard je autorem, jenţ si klade za cíl pomáhat svému
čtenáři. Pomáhat k čemu? K naplnění „náleţité existence“. Jaké má však důvody pro to, aby se
mohl domnívat, ţe můţe pokládat právě tento způsob existence za „náleţitý“? Veškeré takové
počínání by vţdy mělo rozměr „etického“ vztahu, tedy by bylo úsilím pomoci druhému ze
stavu „špatného lidství“ do stavu „dobrého lidství“. Jestliţe je však onen pojem dobrého (resp.
460

Psychologie vykládá „reálnou moţnost hříchu“ [Syndens reale Mulighed], dogmatika jeho ideální moţnost
[Syndens ideelle Mulighed] – srv. PÚ 21/SKS 330.
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špatného) lidství zaloţen pouze „imanentně“, tedy je jeho východiskem pouze „celek moţností
být člověkem vůbec“461, pak jde o tzv. první etiku a její platnost se zakládá na metafyzice.
Poměr obou pozic lze jednoduše ilustrovat např. na jedné straně určením „člověk je rozumná
bytost“ (a potud je „etickou rolí“ autora nabádat k rozumnosti), či „člověk je hříšník“ (a potud
je „etickou rolí“ nabádat k víře).
Platnost oné první etiky je zaloţena platností jejího metafyzického předpokladu. Nehledě na
to, jaký konkrétně můţe být obsah, tedy určení lidství, v té které metafyzice, platí pro
Kierkegaarda, ţe v tomto poli imanentního určování pojmu lidství nemůţe nikdy dojít k plné
identifikaci tohoto „pojmu“ a „skutečnosti“. Znamená to, ţe jakkoli je rozumově (a metafyzika
takto vyměřuje spolu s rozumem okrsek imanence) určena bytostná povaha člověka, je vţdy
nakonec jen pouhou možností a nelze se s ní zcela niterně identifikovat. Ţádný z důkazů
nesmrtelnosti lidské duše nemůţe vést nikam jinam neţ ke skeptickému „buď/anebo“.
Metafyzika je potud pozitivní výpovědí pouze tehdy, kdyţ „suspenduje“ ono de omnibus
dubitandum est, kdyţ určitým způsobem rozřeší ono dilema a vehementně se postaví na jednu
stranu sporu.462
Pro současný výklad to znamená dva důsledky: Kierkegaardovo stanovisko nepřipouští
moţnost metafyzické odpovědi na onu kritickou delfskou výzvu „poznej sebe sama“. Současně
však právě taková odpověď leţí v centru existenciálního zájmu. Druhým důsledkem pak je, ţe
ona pozice první etiky nemůže být hlediskem vedení čtenáře, neboť nemůţe v posledku vědět,
jakým směrem tohoto druhého vést.
Ovšem ani v případě druhé moţnosti, tedy „člověk je hříšník“, a předpokladu dogmatiky
prozatím nevidíme důvod smysluplnosti Kierkegaardovy druhé etiky. Potíţ, o kterou běţí, lze
vyjádřit analogicky: je potom taková etika moţná jedině v případě, ţe onen druhý je –
hříšníkem? Jak lze toto kritérium rozhodnout? Haufniensis mluví o daném problému jako o
„obtíţi“, dvojznačnosti, ţe z hlediska oné první etiky by charakter hříšnosti přesahoval
„imanentní určení“ člověka, zasahoval daleko hlouběji, aniţ by šlo o jakési nahodilé určení.
Být hříšníkem by v sobě slučovalo z hlediska první etiky nepatřičný rozpor: vţdy jiţ být
hříšníkem, dokonce – narodit se jako hříšník. Tím, co zruší onu potíţ, je pojem dědičného
hříchu [Arvesynd].463
Vracíme se tím ovšem k otázce dogmatického zaloţení druhé etiky a potaţmo i k hlavní otázce
461

Alias je výklad povahy lidské bytosti metafyzického charakteru, otázka je kladena po bytostném určení
člověka. Druhou moţností je „transcendence dogmatiky“, tedy odpověď na otázku po bytostném určení lidství
není získána filosoficky, nýbrţ je „osvojena“ jako pravda Zjevení.
462
V témţe smyslu jde o spekulativní filosofii. Ona je právě určitým „zastavením reflexe“, jeţ sama je nekonečná
(a v tomto smyslu je vţdy nejistotou, skepsí, pochybností). Srv. D I. 103/SKS 109, D II. 10n./SKS 282, B/A I.
193/SKS 177.
463
Zde opakujeme paradox „stát se v hříchu někým jiným“, zlom transcendence, viz předchozí kapitola.
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dogmatického zaloţení oné psychologie. Zdá se tedy, ţe pokud má mít „psychologie“
vypovídací hodnotu, pak na základě předpokladu „scestí“ v hlubším smyslu dědičného hříchu.
Aby však takové řešení nebylo příliš zkratkovité, je třeba se krátce zastavit u problému
dědičného hříchu, který ostatně představuje jeden z nejnepřístupnějších motivů v celku
Kierkegaardova díla.464
Jiţ jsme v předchozích kapitolách věnovali prostor jak hříchu jako takovému, tak v náznaku i
pojmu dědičného hříchu. Vzhledem k paradoxům, jeţ s sebou pojetí dědičného hříchu v dikci
Vigilia Haufniensis nese, začneme obecnějšími předpoklady. Nyní proto musíme blíţe
sledovat argumentaci Pojmu úzkosti. Haufniensis ukazuje, ţe:
Adamovým hříchem přichází na svět hříšnost.
Každý pozdější člověk musí mít možnost hřešit právě tak jako Adam.
Spolu s hříchem je kladen duch.
Podstatný je především důraz na to, ţe kaţdý člověk musí mít „tuto moţnost zhřešit“.
Znamená to, ţe je to kaţdý jednotlivý člověk, kdo se hříšným stává svým vlastním hříchem.
V tomto smyslu proto Haufniensis hovoří o nutnosti předpokládat u kaţdého z pozdějších lidí
„stav nevinnosti“,465 jenţ je analogický Adamovu. Tato nevinnost je primárně nevědomostí, a
takto absencí rozlišení „dobrého a zlého“. Kaţdý jednotlivý člověk musí mít moţnost zhřešit, a
to aniţ by „věděl“, co je samotný hřích. Teprve s „kvalitativním kladením hříchu“ přichází
samotné vědění, co je hřích.466 Třetím charakterem této moţnosti zhřešit je zvláštní svoboda.
Totiţ: nemůţe jít o akt nutnosti, o ţádný pud, který by člověka „sváděl“ a podmiňoval, ovšem
ani o nahodilost – nýbrţ o dvojznačnost moţnosti, jeţ není ani nutností, ani náhodou. Takový
dvojznačný stav „svobody zapletené se sebou samou“ nazývá Haufniensis úzkostí. Hříchu
proto úzkost jako nejbliţší stav předchází.
Posud by v jistém smyslu bylo moţno rozumět výkladu Pojmu úzkosti jako určité představě o
„ontogenetickém vývoji člověka“. Kaţdý člověk by byl „zprvu“ vţdy nevinnou bytostí, jeţ
v nevědomosti o hříchu, v úzkosti jako dvojznačném stavu v sobě zapletené svobody – zhřeší.
Současně však, právě v tomto okamţiku kladení hříchu, „procitne“ plně člověk ke své
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K přehledu této problematiky a další literatury srv. Barrett, Lee, „Kierkegaard‟s „Anxiety‟ and the Augustinian
Doctrine of Original Sin“, ss. 37n.
465
Srv. Axt-Piscalar, Christine, „Das Selbst in der Selbstverstrickung“, kap. 4. „Der Grund der Sünde: Zur
Umbildung der Urstandslehre“, ss. 460–467.
466
Neztrácejme ze zřetele, ţe mluvíme o hříchu, kdy základním určením hříchu je, ţe ke svému „odhalení“
vyţaduje Zjevení.

165

duchovní povaze.467 Onen stav „nevinnosti“ by pak byl stavem méněcenného lidství,
nerozvinutého lidství, pouhého „snění ducha“.
Abychom se vyvarovali neuváţeného a nekritického braní takového výkladu „příliš váţně“,
musíme tuto verzi konfrontovat s důsledky. Tím nejzávaţnějším je především moţnost pojetí
hříchu coby felix culpa.468 Předchozí argumentace v sobě implikuje, ţe jedině hřích je
podmínkou duchovní existence, a tedy jedině skrze hřích přichází člověk ke svému
původnějšímu, tedy duchovnímu zaloţení. Paradox této moţnosti je však dán druhým
důsledkem: pokud by člověk nezhřešil, ani by se nemusel ţádným duchem stávat. Totiţ:
duchovní existence je „moţností“,469 je „řešením“, ovšem jedině tehdy, pokud má být
„odpovědí“ na „nouzi existence“, jíţ je hřích. Dostáváme zcela rozporné představy: jedině
pokud člověk zhřeší, můţe se stát duchem, aby se současně tímto okamţikem mohl pokusit o
svou „záchranu“.470 Jako by tím v jediném okamţiku byl podáván jed i lék zároveň.
Haufniensis říká: „Nevinnost je [určitou] kvalitou, stavem, jenţ zrovna tak dobře můţe trvat.“
(PÚ 35/SKS 343) Tedy naopak: nevinnost se ztrácí jedině vinou. Hřích je vţdy pádem, je vţdy
nouzí.
Braní tvrzení Vigilia Haufniensis „příliš váţně“ dospívá k rozporům.471 Takto jsme ovšem
řešili prozatím pouze kategorii „kvalitativního kladení hříchu“ kaţdým jednotlivým člověkem.
Pochopitelně zde chybí motiv „dědičného hříchu“.
Uvaţme takříkajíc „obecný“ pojem dědičného hříchu. Tvrdili bychom, ţe kaţdý člověk je, od
okamţiku zrození, tedy „dědičně“, takto hříšný. Lidské určení v sobě potud nese původní
„korupci“, vůči které by bylo moţno uvaţovat Kierkegaardův „morální“ zájem pomoci
467

Či ţe by teprve hříchem dospíval k vědomí – srv. Grøn, Arne, Angst bei Søren Kierkegaard, s. 34. Dále srv.
Verstrynge, Karl, „„Anxiety as Innocence‟: Between Vigilius Haufniensis and Anti-Climacus“.
468
K pojmu felix culpa srv. McCarthy, Vincent A., The Phenomenology of Moods in Kierkegaard, ss. 39n. Dále
srv. Barrett, Lee, „Kierkegaard‟s „Anxiety‟ and the Augustinian Doctrine of Original Sin“, s. 56.
469
V přísném smyslu: jedině duch má „moţnost“ samu, „moţnost“, jíţ je řešení „nouze existence“.
470
Davenportův článek (Davenport, John J., „„Entangled Freedom‟. Ethical Authority, Original Sin, and Choice
in Kierkegaard‟s Concept of Anxiety“) je dalším z těch, které dokládají nesmírné paradoxy vznikající z aplikace
mýtu o Adamovi na stav nevinnosti v kaţdém z pozdějších lidí. Klasickým paradoxem je především: pokud je
stav nevinnosti identický s estetickou fází a v tomto smyslu je v okamţiku hříchu současně přítomna moţnost
volby etické existence, či je tu moţnost zoufalství (Davenportova pozice, srv. s. 142), pak to znamená, ţe
estetická existence není dosud hříšná a není v tomto smyslu scestím, nýbrţ se jím teprve v okamţiku hříchu stává.
A zároveň získává i moţnost nápravy v témţe okamţiku. Kierkegaardovi nelze přičítat pojetí takového kroku
coby felix culpa. Lidský stav je vždy stavem nouze (srv. 4Ř44 58/SKS 337). Druhým paradoxem však je, ţe tím, co
je skutečně kladeno, má být hřích, nikoli vina, a tedy je tím rozrušena vazba mezi vědomím hříchu jako
kvalitativně odlišným vědomím od viny, byť s vinou je konfrontována etika a religiozita (A), s hříchem ovšem aţ
situace přechodu religiozity (A) a křesťanské religiozity. Celkově je obraz podávaný v Pojmu úzkosti právě
pohybem uno tenore, kdy je tu jediný opravdový zlom, jediný „skok“ hříchu a víry zároveň (volba etické
existence v Davenportově smyslu není zcela udrţitelná v podobě etiky coby „průchozího“ stanoviska). Konečně
je velikou potíţí spojovat onu „volbu“ etiky jak s nahodilostí či iracionalitou (MacIntyre), tak s „nevlastní“
volbou, volbou, jeţ se jakoby děje „skrze jedince“ (Davenport, s. 146).
471
Brát Adamův příběh v Pojmu úzkosti doslovně poté znamená vystavit se mnohým paradoxním důsledkům,
jako je třeba povaţování stavu „nevinnosti“, ve které se Adam nachází, za etické stádium – srv. Sölle, Dorothee,
„Angst und Glauben“, s. 8.
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druhým, takto hříšným, k nápravě (křesťanství). Této představě můţeme říkat „negativistická
teze“.472 Následně je celý pohyb existence, celá ona dialektická proměna, jejímţ počátkem je
„původní stav člověka“ a koncem „být křesťanem“ – celý tento pohyb by byl v zásadě
„průchodem negativitou“, postupným rozrušováním této původní negativity, a cestou k „nové
pozitivitě“.
Jen jsme tím pochopitelně znovu dospěli k témuţ paradoxu: jak je potom moţné, aby se kaţdý
člověk musel moci stát hříšníkem svým vlastním hříchem? Vţdyť ona původní korupce
znamená, ţe takto hříšný byl člověk vždy (nikoli ovšem „od věčnosti“). Namísto „obecného
pojmu“ dědičného hříchu či jeho „obecného povědomí“ či daleko komplikovanějších
teologických představ, s nimiţ se Haufniensis vypořádá, musíme získat jeho vlastní pojem.
Haufniensis říká, ţe „událost“ Adamova hříchu (jíţ počínají dějiny lidského rodu), má dva
důsledky: předně jím na svět vstoupila hříšnost,473 druhak byla kladena pohlavnost. Hříšnost se
„rozprostřela“ nad celým světem („objektivní úzkost“) a tímto hříchem se smyslovost
[Sandselighed] stala hříšností [Syndighed].474 Neznamená to, ţe by smyslovost sama byla
hříšností, nýbrţ se jí stala Adamovým hříchem. Současně se i časnost stala hříšností.
„Neříkáme tím, ţe by časnost byla hříšností ani ţe by byla smyslovost hříšností, nýbrţ ţe
jelikoţ byl kladen hřích, znamená časnost hříšnost.“ (PÚ 94n./SKS 395n.)
Adam („po hříchu“) pak můţe být tím, kdo rozumí, má vědění o této povaze smyslovosti a
časnosti. Ţádný další člověk však toto vědění ve stejném smyslu (sám od sebe) nemá. Přitom
se však liší od Adama. Nikoli bytostně, je „kvalitativně“ stejným člověkem („sebou a
pokolením“), liší se však „kvantitativně“, coţ znamená, ţe se mu dostává čehosi „navíc“,
přičemţ i toto „navíc“ můţe být různé, tedy někomu se toho můţe dostat „ještě víc“ a jinému
„méně“. Toto „navíc“ je právě smyslem dědičného hříchu. Konkrétně se jedná o „vyšší
reflektovanost“, „bliţší vědění“, neţ jaké měl Adam. Toto vědění je pochopitelně věděním o
tom, co znamená hřích. Jakkoli ho má pozdější člověk víc neţ Adam (resp. Adam ho neměl
vůbec), nikdy není takového charakteru, aby bylo „skutečným věděním“, co znamená hřích.
Takové vědění náleţí teprve tomu, kdo zhřešil. Pro pozdější lidi platí moţnost téţe bytostné
nevědomosti jako pro Adama. Sebelepší vysvětlování „povahy hříchu“ nemůţe ve svém
stupňování, tj. „kvantitativně“, překročit kvalitativní mez „kladení hříchu“. Tedy i pro kaţdého
472

Tato představa vyvolala značnou diskusi. Jejím původcem byl Michael Theunissen v knize Der Begriff
Verzweiflung. Srv. Grøn, Arne, „Der Begriff Verzweiflung“ a navazující diskusi v témţe svazku KSY 1996
(Hannay, Theunissen, Deusser). Dále srv. Pattison, George, Kierkegaard’s Upbuilding Discourses, s. 83.
473
K rozdílu hříchu a hříšnosti srv. Grøn, Arne, Angst bei Søren Kierkegaard, s. 31.
474
Nejedná se o „přeskok“ v argumentu – sice byla zprvu jako hříšnost určena pohlavnost, jestliţe je jí však nyní
smyslovost vůbec, rozumí takto šířeji smyslovosti i Haufniensis sám. Srv. „Smyslovost není hříšností. Smyslovost
není v nevinnosti hříšností, a přeci tu smyslovost je, Adam přeci musel jíst a pít atd.“ (PÚ 80/SKS 383) Srv. B/A I.
64nn./SKS 68nn.
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pozdějšího člověka zůstává hřích „ničím“, zůstává tím, co „rodí úzkost“.
Pointa je však v změněné situaci. Smyslovost se stala hříšností. Člověk o tom však bytostně
neví. Totéţ „setrvávání“ v smyslovosti, jeţ bylo v Adamově případě nevinností, je vlastně –
hříchem.
Znamená to potom, ţe se člověk stává hříšníkem, aniţ by o tom věděl? Ţe je jeho hřích nikoli
oním „kvalitativním kladením hříchu“, nýbrţ čímsi skrytým, „nezáměrným“? Nebyla by
taková představa zcela rozporná s podmínkou „moţnosti zhřešit“? Haufniensis neustále
vztahuje situaci pozdějšího člověka na rovině „bytostné situace“ k Adamovi. V Pojmu úzkosti
se však setkáme i se specificky „bliţším“, či dialektičtějším výkladem situace pozdějšího
člověka. Tímto případem je „religiozní génius“.475 „Geniální člověk se od všech ostatních lidí
odlišuje vůbec jen tím, ţe v rámci svých dějinných předpokladů započíná s tímtéţ původním
(primitivním) vědomím, jako měl Adam. Kdykoli se narodí génius, jako by tím byla existence
podrobena zkoušce; neboť on prochází a proţívá tu celou posud absolvovanou cestu, dokud
nedospěje k sobě samému.“ (PÚ 107/SKS 406n.)476
Výchozím bodem tohoto religiozního génia je „obrat k sobě samému“. Odhaluje tak vinu, jeţ
jej provází. Tímto obratem se však obrací nejen k sobě, ale současně i k Bohu. Odhaluje tedy
vinu, a čím větším je „géniem“, tím větší vinu odhaluje. Tato vina se mu odhaluje v zostřeném
smyslu, je přítomna současně se svým (pojmovým, imanentním) protikladem, nevinností.
V tomto obratu odhaluje zároveň svobodu. Svoboda je tou blaţeností, je touto „moţností“.
Tím jediným, co jej můţe svobody zbavit, je však – vina. Protikladem svobody není nutnost,
ale vina. „Pokud se tedy svoboda bojí viny, pak se nebojí toho, ţe by sebe poznala jako
provinilou, pokud jí [uţ] je, nýbrţ se bojí, aby se jí nestala, a proto se tato svoboda, jakmile je
kladena vina, navrací v podobě lítosti.“ (PÚ 111/SKS 410) „Vztahem svobody k vině je
úzkost, neboť svoboda a vina jsou zatím moţností.“ (PÚ 112/SKS 411)

477

„Nyní se dobře

ukazuje, v jakém smyslu je v úzkosti pozdějšího jedince cosi navíc oproti Adamově. Vina je
konkrétní představou, jeţ se ve vztahu k moţnosti svobody stává čím dál moţnější a moţnější.
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Srv. PÚ 110–113/SKS 409–412. Jelikoţ se na motivu religiozního génia bude opakovat určitá „krátká verze“
(nikoli „krátká perspektiva“!) dialektického pohybu, jejţ jsme sledovali v celé této interpretaci, je dobře
jednotlivé momenty odlišit. V následujícím výkladu existence religiozního génia je těmito kroky: 1. obrat k sobě,
coby „nekonečná reflexe“, 2. odhalení viny, 3. obrat k Bohu, 4. odhalení svobody v podobě „moţnosti“ samé, 5.
obnova pohybu prostřednictvím lítosti (tj. „suspenze“ viny), 6. nezrušitelný rozpor moţností „buď být naprosto
viníkem“ (extrém konečnosti), „nebo v sobě mít cosi věčného“ (extrém nekonečnosti, moţnost „vzpomínky“), 7.
výsledkem tohoto pohybu je rozevření plného vědomí hříchu. S jinou celistvou variantou „průběhu“ existence a
jinými gradačními ohledy jeho dialektiky se setkáváme v Řeči u příležitosti zpovědi (3Ř45 122–141/SKS 398–
414).
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Religiozní génius je ovšem bliţším určením „génia vůbec“. Genialita je určena „původností“, jinak však i tím
ohledem, ţe dovede sám dosáhnout prohloubení, jeţ obvykle vyţaduje pomoc jiných. Srv. D I. 45/SKS 53n., SoS
108/SV XIII 562.
477
Tedy dvojznačnost imanentního zaloţení, nemoţnost naprosté identifikace v imanenci.
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V posledku to vypadá tak, jako by se vina celého světa sjednotila k tomu, aby jej učinila
viníkem, a coţ je to samé, jako by tím, ţe se stal vinným, byl vinen vinou celého světa.“ (PÚ
112/SKS 411) „… vina tedy lapí religiozního génia, a to je ten okamţik, kdy dosáhne
religiozní génius svého vrcholku, okamţiku své velikosti, není to [ale] okamţik, kdy by z jeho
pohledu sálala zboţnost …, nýbrţ okamţik, kdy se sám ze sebe pro sebe samého propadne do
hlubiny vědomí hříchu.“ (PÚ 113/SKS 411n.)
Tato figura religiozního génia je zcela zásadní proto, ţe ukazuje onu zvláštní „samostatnou
cestu“ k vědomí hříchu. Všimněme si, ţe zde není řeč o výchozím bodě ve smyslu
„kvalitativního kladení hříchu“, nýbrţ je jí ona situace „nevinnosti“. „Nesmíme zde však
zapomenout, ţe tato analogie je potud nesprávná, jelikoţ u pozdějšího jedince nejde o
nevinnost, nýbrţ o potlačené vědomí hříchu [tilbagetrængte Syndsbevidsthed].“ (PÚ 112/SKS
411)478
K čemu jsme tedy dospěli díky výkladu situace religiozního génia? Ukazuje se, ţe nehledě na
„váţné čtení“ situace „kvalitativního kladení hříchu“ dospívá tento génius k „vědomí hříchu“
aţ takříkajíc „nakonec“. Stane se hříšníkem v tomto okamţiku? V jistém smyslu ano:
kvalitativní určení hříchu, povaha „být hříšníkem“, je skutečně kladena teprve v tomto
okamţiku. Stane se hříšníkem právě tak, ţe se „stane jiným“. Takto se však ukazuje, ţe jím
„vţdy jiţ byl“. Co kdyby nedospěl k takovému vědomí? Byl by pak hříšníkem, či by byl jeho
stav nevinností?
„Kdyţ pohlédneme na ţivot, brzy se přesvědčíme, ţe nehledě na správnost toho výkladu, ţe
úzkost je posledním psychologickým stavem, z něhoţ s kvalitativním skokem propuká hřích,
nachází se nicméně celé pohanství a jeho opakovaná verze v rámci křesťanství v čistě
kvantitativních určeních, z něhoţ nevypukne kvalitativní skok hříchu. Tato situace však není
stavem nevinnosti, nýbrţ je, viděno z hlediska ducha, právě stavem hříšnosti.“ (PÚ 95/SKS
396n.)
Taková situace, jejímiţ dvěma verzemi jsou především bezduchost („pohanství v rámci
křesťanství“) a pohanství samo, je exemplárním stavem hříchu. Určením, které tuto situaci
vymezuje, je především smyslovost. V obou případech jde o zaloţení existence ve smyslovosti
– a to právě je hříchem. Pokud tento důsledek konfrontujeme s analýzami „estetiky“ v této
interpretaci, zjišťujeme, ţe tak získáváme bliţší význam „ţádosti“ coby bezprostředního
způsobu „zaštiťování“ existence proti působení nálad. Ţádost není pudem,479 jenţ by byl
úzkostí vyvolán, nýbrţ je, v úzkosti, coby v sobě zapletené svobodě, pouze volbou „profilace“
478

Srv. B/A II. 202/SKS 184.
Srv. heslo „Concupiscence“, in Thulstrup, Niels, Mikulová Thulstrup, Marie (eds.), Bibliotheca
Kierkegaardiana V, ss. 119nn.
479
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opory existence. Jelikoţ je tato opora nacházena ve směru „od ducha“, v bezprostřednosti,
v níţ se duch nemůţe vyjádřit, je tato volba – hříchem. Viděli jsme současně, ţe taková
ţádostivost je, spolu s celkem estetické existence, vţdy orientována ke „konkreci“ sebe sama,
jejím smyslem je vymezení se, výjimečnost, vynikání. Tato orientace ke konkreci pak můţe
být chápána jako smysl hříchu, totiţ „sobeckost“.480
Současně je důsledkem, ţe nevědomost o vlastní hříšnosti nemůţe být nevinností. „Těmito
kvantitativními určeními jen pohanství jakoby natahuje čas, nikdy nedospěje k hříchu, ale
v nejhlubším smyslu je právě toto hříchem.“ (PÚ 95/SKS 397)
Hlavním důsledkem pak je, ţe samotným smyslem dědičného hříchu jako by byla rozporná
povaha lidské bytosti, pro niţ je úkolem porozumět sobě samé a jeţ hřeší, aniţ by o tom
věděla. Opět se tím ovšem říká: dědičný hřích neznamená onu „původní korupci“, která by
nepřipouštěla „osobní hřích“, nýbrţ je hříšníkem kaţdý jednotlivý člověk svým činem. „Ti
jediní, kdo na tom skutečně tratí, jsou ti mnozí, kteří si stále ţijí, jako by tomu bylo 6000 let,
co se na světě objevil hřích, jako by to bylo cosi pamětihodného, co se jich však netýká; neboť
nedospějí ani k té řecké bezstarostnosti [Heiterkeit], jeţ se právě nedá získat, nýbrţ jedině
ztratit, ani však nedospějí k věčnému určení ducha.“ (PÚ 81/SKS 383)
Interpretativně lze posud získaná určení dovést k důsledku – Adamův hřích a hřích pozdějšího
člověka odlišuje primárně rozdíl určité „krátké“ vs. „dlouhé perspektivy“. Adam v jediném
okamţiku dospěl současně k hříchu ve smyslu faktického „zhřešení“, tedy jeho stavem byl
hřích, on však tento hřích „kvalitativně kladl“, totiţ v tomtéţ okamţiku se Adam sám ze sebe a
pro sebe stal hříšníkem. Toto je krátká perspektiva. Naproti tomu pozdější člověk obdobně
hřeší, jeho hřích se však stává dialektickým (resp. je prvotně ohlášen ve vině a vina sama se
stane dialektickou), totiţ získá nejednoznačnost a rozpornost. Tato rozpornost a tento
dialektický pohyb je dán novou situací: smyslovost je hříšností. O této situaci pozdější člověk
bytostně neví, má o ní pouze „temné tušení“ (úzkost). Niterné „kladení“ povahy hříšnosti, tedy
„osvojení“ pravdy, ţe smyslovost je hříšností, však není samo ze sebe dáno, nýbrţ k němu
musí člověk dospívat. Mohli bychom takovou dlouhou perspektivu chápat metaforicky (a bez
ambice na přesné zachycení situace) jako „nataţení“ času úzkosti, jako lidský ţivot, který se
stává jediným nesmírně dlouhým okamžikem, jehoţ počátkem je první hřích jedince a jehoţ
koncem je plné vědomí vlastní hříšnosti. Tato metafora „jediného dlouhého okamţiku“,
dokonce jediného dlouhého okamžiku úzkosti, by byla pouze vyjádřením téţe situace, jako je

480

Srv. PÚ 78n./SKS 380n. Ovšem, aby tento důsledek nebyl brán příliš banálně, je tentýţ vymezující se
charakter v zásadě přítomen napříč oním pohybem existence, tedy ţádostivost je jen jeho nejniţší a v jistém
smyslu jen nejnedokonalejší podobou. Právě moment získávání tvaru, sebe-potvrzování a vzdoru je tedy v celé
této studii neustále zohledňován.
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Adamova: okamţiku kladení hříchu.
Ale – co kdyby Adam nezhřešil? Nebo – co kdyby pozdější člověk „nepropadl smyslovosti“?
Spolu s těmito otázkami bychom opět mohli zabřednout do neřešitelných paradoxů. Právě o to
zde ovšem nemá jít. Daleko spíše mají tyto otázky nyní poukázat k zvláštnímu charakteru
dikce Pojmu úzkosti. Kladení otázek, jakými jsou tyto, náleţí určitému předporozumění
„předmětu“, na nějţ se ptají. Tyto otázky totiţ mohou být kladeny jedině z pozice
„nezaujatého“ pozorovatele (otázka „vědce“) či z pozice neoprávněné sympatie (tj. pozice
moţnosti „dobrého lidství“)481 – Vigilius dokonce říká, ţe tím špatným na takové otázce je
nepřiměřená nálada. Náladou otázky po hříchu je jedině úzkost. Takto pokládaná otázka po
hříchu není „nezaujatá“ a není směřována k moţnosti „co kdyby“, nýbrţ je vţdy osobní a
znamená rozkrývání povahy vlastní hříšnosti. Jak jsme viděli, právě v tomto smyslu je třeba i
Pojem úzkosti chápat jako knihu určenou konkrétnímu čtenáři. Jejím zájmem není ţádné
obecné psychologické pojednání, nýbrţ jejím smyslem je odhalení základní povahy hříšnosti.
Tato hříšnost ovšem není „neosobní“, nýbrţ právě ukazuje na čtenáře. Pojem úzkosti je úzkostí
samou, je knihou, jeţ má pomoci čtenáři k okamţiku úzkosti, jinak pro něho nemůţe mít
ţádný význam.
V tomtéţ smyslu tedy získává smysl i druhá etika Vigilia Haufniensis. Pokus o „všeobecné“
dokázání hříšnosti všech lidí se autorovi nemůţe podařit bezrozporně. Ani takový pokus
nečiní. Naopak má tato psychologie svou vypovídací hodnotu jedině v situaci, ve které se její
čtenář dokáţe zbavit onoho „vědeckého“ či „nezaujatého“ postoje, a tím pádem učiní důkaz
pravdivosti Pojmu úzkosti sám na sobě.
Jakákoliv „humanistická“ či plně antropologická interpretace Kierkegaardova díla je proto
pochybná. „Kaţdá věda je lokalizována buďto v logické imanenci či v imanenci vymezené
transcendencí [resp. imanence uvnitř transcendence/Immanentsen indenfor en Transcendents],
jiţ nedovede vysvětlit. Hřích je právě takovou transcendencí.“ (PÚ 48/SKS 355)

481

Srv. D II. 299n./SKS 532n. Křesťanské stanovisko není sympatií s lidstvem vůbec, není v zásadě sympatií či
příklonem k představě dobrého člověka. Nýbrţ je jedině perspektivou hříchu, vůči kterému je sympatie
neoprávněná. Další důsledky na odkázaném místě.
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Problém zvaný „Kierkegaard“ (Příloha)
Metodologické ohledy kierkegaardovské interpretace482
Alespoň v jednom ohledu se na poli kierkegaardovské interpretace zcela nic nezměnilo od
počátku šedesátých let 20. století – tehdy se Niels Thulstrup pozastavil nad tím, ţe jen lidé
naprosto neznalí Kierkegaarda se mohou ptát: A je v Kierkegaardovi ještě něco nového
k nalezení?483 Nikdo znalý věci se ani dnes neodváţí tvrdit, ţe kdy budeme moci mít
Kierkegaarda za odbytého. Jestliţe však před padesáti lety probíhal obnovený zájem o
Kierkegaarda v duchu hledání systematického výkladu jeho díla,484 dnes je situace jiná. Hlavní
spor se vede o samotnou moţnost, abychom mohli tomuto korpusu rozumět alespoň v jisté
míře jako jednotnému celku.
Zatímco bylo ono období poválečného hledání cesty ke Kierkegaardovi určeno coby kritický
vzdor proti staršímu „těţení“ Kierkegaarda (Heidegger, Sartre aj.) a Kierkegaardovi se dostalo
samostatné a „uctivější“ pozornosti, znamená naproti tomu pozdější vlna kierkegaardovského
bádání, počínající na přelomu 80. a 90. let 20. století nástup dekonstrukce 485 takového upřímně
míněného čtení: byla to totiţ „…špatná stará tradice hledání jednotného [univocal]
významu“486.
Současná, snad uţ šestá či sedmá generace Kierkegaardových interpretů řeší svízelné dilema:
lze vůbec Kierkegaarda číst „váţně“? Je pak vůbec filosofem? Pokusíme se toto dilema
sledovat na jednotlivých problematických motivech:
482

K základním přehledům různých pozic kierkegaardovské interpretace srv.: Thulstrupův komentář k povaze
Kierkegaardovského bádání – Thulstrup, Niels, „Kierkegaard‟s Socratic Role for Twentieth Century“, oddíl II.
systematický přehled metodických problémů čtení Kierkegaarda z počátku 70. let, Purkarthofer, Richard,
„Suppose I would die tomorrow. Possible Uses of Kierkegaard‟s Journals and Notebooks for Research“, oddíl II.,
ss. 201–210. Dále: jednotlivé perspektivy Kierkegaardovské interpretace – existencialistická tradice, empirickopsychologická, negativistická, biografická, estetická, esteticko-biografická či teologicko-křesťanská. Bliţší
literatura zde – viz Strand, Frederik, „Geistlosigkeit“, ss. 107n. Srv. Pattisonovo odlišení tří metod čtení –
dialektickou, fenomenologickou a perspektivu „vznešena“ [sublime]. Pattison, George, Kierkegaard’s Upbuilding
Discourses, kap. 3, ss. 65–92. Srv. Umlaufovu metodologickou kapitolu, Umlauf, Václav, Kierkegaard.
Hermeneutická interpretace, ss. 18–37. K základnímu rozporu v současných interpretacích Kierkegaarda, Furtak,
Rick A., „Believing in Time. Rethinking Faith and History in Philosophical Fragments, Works of Love, and
Repetition“,ss. 100n. Dále srv. Taylor, Mark, Kierkegaard’s Pseudonymous Works, ss. 3-37. Čtyři „tábory“
současných amerických interpretů Kierkegaarda – viz Davenport, John J., „Kierkegaard, Anxiety, and the Will“,
ss. 159n. K pozici interpretace dále srv. krátkou Deuserovu glosu: Deuser, Hermann, „Sløks Humanismus“, s.
103, dále skvělý přehled způsobů čtení Kierkegaarda u Poolea: Poole, Roger, „The Unknown Kierkegaard:
Twentieth-century receptions“.
483
Thulstrup, Niels, „The Complex of Problems Called „Kierkegaard‟“, ss. 286n. Název „přílohy“ pochopitelně
odkazuje k tomuto článku.
484
Thulstrup, Niels, „The Complex of Problems Called „Kierkegaard‟“, s. 294.
485
Především v souvislosti s Derridovým Darem smrti (Derrida, Jacques, Donner la mort, 1. vyd. 1993).
486
Poole, Roger, The Indirect Communication, s. 7.
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Problém významu
Kierkegaardovo počínání upomíná na metaforu herce, jenţ snímá svou masku, jen aby se pod
ní objevila další. Mnoţství pseudonymů, za kterými se Kierkegaard „skrývá“, nelze chápat
naivně jako pouze estetickou strategii rozmarného autora. Ani však nelze naivně předpokládat,
ţe můţeme takovou masku povaţovat za Kierkegaardovu pravou tvář. Tento problém ostatně
trvá i v případě jeho „autorských“ textů. Roger Poole, coby hlavní proponent
dekonstruktivistického čtení,487 hovoří, ve volnější parafrázi, o „setřepání protikladných
významů slov na jednu hromádku“ [shaking together of opposed or heterogeneous forms of
words]488, čili o Kierkegaardově snaze nedopustit, aby bylo moţné nalézt jednotné výkladové
perspektivy, nýbrţ naopak: ke kaţdé tezi je moţné nalézt její opozitum. Nejen, ţe to má platit
pro celek Kierkegaardova korpusu, ale lze takto číst i jednotlivé texty. Jestliţe jsou významy
takto „rozvířeny“, zbývá jediné, čemu lze říkat „sdělení čtenáři“ – a tím je vyvolání nálady,489
jeţ vzniká z takto zvířeného pole. Jde o extrémní výkladovou pozici, byť je současně
referenčním hlediskem kaţdé současné váţně míněné interpretace. Důvodem, proč takové
stanovisko zůstává v jistém smyslu v opozici proti zbytku Kierkegaardových interpretů, je
zřejmě bazální nedůvěra v to, ţe by Kierkegaard v pětatřiceti svazcích svého díla vlastně pouze
jen „setřepával významy“, ţe by se za veškerým jeho filosofickým sdělením skrývalo jen
ironické capriccio.490

Dilema jednoty
Odsud můţeme rozumět Pooleovu slavnému útoku proti „tupému čtení“ [blunt reading]. „Tupé
čtení je takovým čtením, jeţ z principu odmítá přiznat textu literární status; jeţ odmítá
důsledky techniky pseudonymity; jíţ uniká ironie; jeţ ignoruje fakt, ţe dobu Kierkegaardova
psaní ovládala a podmiňovala romantická ironie; a jeţ, z náboţenských důvodů, nehodlá
přiznat, ţe by bylo ‚nepřímé sdělení„ alespoň částečně spjato s pathosem ţitého ţivota.“491

487

S klíčovým výkladovým nástrojem pojmu supplément. Viz Poole, Roger, The Indirect Communication, s. 6.
Poole, Roger, „Reading Begrebet Angest for the very first Time“, s. 211.
489
Tamt.
490
Evans tuto pozici komentuje v abstraktu svého článku: „Recent authors have suggested that Kierkegaard‟s
pseudonymous writings are fundamentally ironical, and that it is mistaken to see them as containing philosophical
and theological claims.“ Evans, C. Stephen, „The Role of Irony in Kierkegaard‟s Philosophical Fragments“, s.
63. Koneckonců však Poole připouští i tuto moţnost: „The theory of reading which I am advancing would assume
that the three forms of „difference‟ with which Kierkegaard habitually works are only armatures for coherent
philosophical positions, and that these positions are in principle always retrievable, providing that the literary
form is taken to be as much a part of the „meaning‟ as the discursive argument itself.“ Poole, Roger, „Towards a
Theory of Responsible Reading“, ss. 441n.
491
Poole, Roger, „The Unknown Kierkegaard: Twentieth-century receptions“, s. 60. Dále k pojmu „blunt
reading“ srv. tamt., oddíl III., ss. 58–66, dále: týţ, „Towards a Theory of Responsible Reading“, s. 413.
488
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Tupé čtení je zástupným výrazem za „příliš váţné“ čtení, a tedy je mu třeba rozumět jako
takovému přístupu ke Kierkegaardovi, jenţ a priori hledá v jeho textu skutečné, váţné, platné
sdělení. Moţnost naprosto „neváţného“ čtení je ovšem také pouze extrémní pozicí. Viděli
jsme však, ţe v situaci „setřepávání významů“ je moţné za adekvátní přístup povaţovat takové
čtení, jeţ nehledá „jednotící perspektivu“, nýbrţ přisuzuje přísně samostatný status
jednotlivým textům, pseudonymům, jeţ uvaţuje v kategoriích „oslovení ironií“ apod. Kaţdé
váţnější čtení stojí před dilematem: pokud je reálně, a to bezesporu, Kierkegaardovo dílo
bytostně rozmanité a rozporné, lze v něm vykázat jistou jednotu?492 Jednotnou perspektivu?
Jaký je smysl jeho „nepřímého sdělení“?493 To, co pak hledáme, je řekněme „pravý
Kierkegaard“. Existují však „prubířské kameny“ tohoto „pravého“ autorství?494
Problém korpusu
Za samostatnou potíţ lze povaţovat povahu celku Kierkegaardova díla. Tato potíţ má několik
ohledů.495 Napříč tímto korpusem lze vést několik více či méně smysluplných dělících linií.
Existují důvody, proč klást na jednu stranu texty vydané do a včetně Dodatku, a na druhou
texty pozdější.496 Toto dělení křiţuje rozlišení pseudonymních a „autorských“ textů.
Závaţnější je však postavení Kierkegaardovy pozůstalosti, jeho „papírů“. Tato pozůstalost,
rozsahem v zásadě dublující vydané spisy, umoţňuje významně rozšířit poznatky o
Kierkegaardových záměrech a úvahách. Ovšem pokud je potíţ „brát váţně“ publikované texty,
je status pozůstalosti ještě vratší. K celému zmatku přispívá navíc i Kierkegaardovo „umění

492

K tomuto základnímu problému interpretace Kierkegaarda (jednota metody) srv. Come, Arnold B.,
„Kierkegaard‟s Method: Does He Have One?“, s. 14.
493
„An indirect communication is not just a text. There is no reason to suppose that to make a communication
indirect means letting the leaves fly loose to be gathered and read in just any way. It is not up to readers to decide
what is and what is not a text; texts are bound to the communications they are intended to effect. An indirect
communication is an act of communication in which one person tries to share, with another, something that
requires a freely made, personal advance of some kind on the part of the one with whom that something is shared.
The indirect communicator is someone who has some idea of where to look for the truth, and of the ways in
which, if found, it should manifest itself.“ Hannay, Alastair, „Kierkegaard, Hermeneutics and Indirect
Communication“, s. 23.
494
Srv. Verstryngeův výklad „bytostného autorství“ [essential authorship]: „One might wonder whether there has
been an effort by Kierkegaard himself to meet the requirements of being „essential‟ with his pseudonyms, who
determined the touchstones of essential authorship and essential knowing. One could also ask to what extent the
overall goal of indirect communication is connected to the requirement to be essential.“ Verstrynge, Karl, „The
Art in All Communication“, s. 62.
495
Pluralita stylů, pseudonymní, autorské, poloautobiografické a jiné texty, vedou k nutnosti vzít problém
přístupu metodologicky v potaz, srv. Deuser, Hermann, Cappelørn, Niels J., „Perspectives in Kierkegaard
Research“, s. 2.
496
„Na toto poslední zjištění – ţe pravé křesťanství spočívá ve velice osobním postoji člověka – kladl
Kierkegaard stále silnější důraz. Po dokončení „Nevědeckého dodatku‟ cítil, ţe se uţ nadobro vypořádal s filosofií
starou i novou. Proto se uţ nevěnoval problému: jak se stát křesťanem, nýbrţ zabýval se otázkou: jak být
křesťanem.“ Mikulová Thulstrup, Marie, „Grundtvigovo a Kierkegaardovo pojetí křesťanství“, s. 128. Dále srv.
Lindströmovo rozlišení, cit. u Thulstrupa, Thulstrup, Niels, „Kierkegaard‟s Socratic Role for Twentieth Century“,
oddíl II, s. 201.

174

psaní pozůstalosti“,497 tedy moţnost, ţe Kierkegaard počítal s eventualitou publikace těchto
textů po své smrti. Konečně nelze opominout Kierkegaardovu snahu vyloţit „autorsky“,498 ţe
jeho dílo v sobě nese jakýsi přísný „plán“ a je třeba číst je jako celek.499 Jde tedy vytyčit určitý
„kanonický korpus“500 jeho díla?
Potíž s odkazy
Jelikoţ máme stále na paměti především Pooleovu extrémní pozici, je třeba dále uváţit,
v jakém smyslu lze Kierkegaarda chápat jako filosofa, jehoţ sdělení je odkazem k reálnému
problému. Ačkoli zní taková formulace takřka banálně, je nevyhnutelnou překáţkou naivního
čtení. Námitka zní: není v posledku Kierkegaardovo dílo pouze sledem odkazů, jeţ se ztrácí
v labyrintu dalších odkazů, aniţ by jejich referenčním bodem byla identifikace s „předmětem
zájmu“, ať uţ je jím „člověk“ či křesťanství? Tento rozpor se v kierkegaardovských
interpretacích nevyhnutelně navrací, ať uţ je jeho vyjádřením „realismus vs. antirealismus“
(totiţ: realismus je pozicí filosofa, jehoţ „slova“ odkazují k reálné skutečnosti, antirealismus
naproti tomu pozicí nereferenčního textu),501 či hledání moţnosti transcendující interpretace (o
niţ se pokouší Theunissen),502 konečně je pak základním předpokladem jakékoliv tzv.
fenomenologické interpretace.503 V případě kierkegaardovské interpretace zde má označení
497

Viz Behrendt, Poul, „An Essay in the Art of Writing Posthumous Papers. The Great Earthquake Revisited“, ss.
49–109. Obdobně je významným korektivem postupu, o nějţ nám jde v této studii, výklad Alastaira Hannaye,
především kvůli tezi, ţe jsou to právě tyto texty z pozůstalosti, jeţ mohou konkretizovat svět, vůči kterému se
Kierkegaard obrací, a konečně i čtenáře, jemuţ jsou jeho publikované texty určeny. Zásadním rozporem proti naší
interpretaci je pak: „Even if, paradoxically, not sharing his world we are in a position to admire (and borrow
from) him, no longer is one to be helped at least as he may have intended. In this way we could say that in
offering us the Nachlass Kierkegaard has at least made it possible for readers for the first time properly to
appreciate him, though other ways of access to the same cultural background might well be available.“ Hannay,
Alastair, „Kierkegaard‟s Journals and Notebooks as Interpretative Tools for the Published Works“, s. 200.
Nacházíme však i opačná stanoviska – srv. Purkarthoferovu argumentaci ve prospěch primátu publikovaných
textů – Purkarthofer, Richard, „Suppose I would die tomorrow. Possible Uses of Kierkegaard‟s Journals and
Notebooks for Research“, ss. 201n.
498
Garff ve své výtečné studii velice důkladně rozebírá vztahy mezi jednotlivými „přímými“ vyjádřeními autora
(tj. Kierkegaarda s ohledem k pseudonymitě), konkrétně čtyři různá „hlediska“ [Points of View]. Garffovi se daří
představit plnou šíři obtíţí spojených s jakoukoliv naivní „důvěrou“ v bezprostřední pravdivost Kierkegaardova
textu. Jsou to právě tyto úvahy, které musí brát předkládaná interpretace velice váţně a po celou dobu se s nimi
vyrovnávat. Nelze neţ doporučit k posouzení celou Garffovu studii: Garff, Joakim, „The Eyes of Argus. The
Point of View and Points of View With Respect to Kierkegaard‟s „Activity as an Author.‟“ Obdobně srv.
k motivu „naivní důvěry“ v Kierkegaardovu autorskou interpretaci Harbsmeier, Eberhard, „Das Erbauliche als
Kunst des Gesprächs“, s. 302.
499
Srv. Deuser, Hermann, Cappelørn, Niels J., „Perspectives in Kierkegaard Research“, ss. 5n.
500
K celkovému hledisku vztahu jednotlivých textů v rámci „kánonu“ autora, vymezení „kanonického“ korpusu v
souvislosti s „kanonickým korpusem“ Bible viz Pyper, Hugh, „Kierkegaard‟s Canon“, ss. 53–70 passim,
především srv. ss. 66nn. K problému „pravého“ Kierkegaarda srv. Purkarthofer, Richard, „Suppose I would die
tomorrow. Possible Uses of Kierkegaard‟s Journals and Notebooks for Research“, ss. 203n.
501
Evans, C. Stephen, „Realism and Antirealism in Kierkegaard‟s Concluding Unscientific Postscript“.
502
Theunissen, Michael, Der Begriff Verzweiflung. Korrekturen an Kierkegaard, ss. 15n. Theunissen hovoří o
dvou fázích interpretace, kdy první je „rekonstrukcí“ argumentace (imanentní interpretace), druhá však zkoumá
oprávněnost premis vůči věcnému problému.
503
Nejznámějším představitelem je patrně Arne Grøn. Je však třeba vidět, ţe v jeho pojetí je především
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„takzvaná“ odkazovat k značně širokému poli moţné „ještě“ fenomenologické interpretace. Ve
svém základě je však vţdy potíţí, ţe taková interpretace musí být současně orientována k textu
jako i k „věci samé“, problému.504 Obdobně lze problematicky vidět metodu „imitace“
(Malantschuk).505 I ona musí předpokládat právě tuto referenční vazbu.
Problém zjevení
Tzv. filosofické čtení Kierkegaarda, tedy primárně odlišené především proti teologickým
interpretacím, nemůţe vzít na lehkou váhu dvojí „kořeny“ Kierkegaardova myšlení.
„Kierkegaard sám buduje vlastní význačný existenciální náhled, jenţ je ovlivněn luteránskou
teologií. Tento náhled spočívá v analýze conditio humana, jejímţ základem je na jedné straně
vztaţné sebe-pojímání [relationality of self-perception] a druhak soteriologická obroda
[renewal] ve vztahu k Bohu.“506 Pokud však má filosofická, či lépe: antropologická
interpretace udrţet

vlastní

smysluplnost, nesmí

překračovat

hranici „humanismu“.

„[Filosofové, J. M.] přirozeně jistě vědí, co činí, pokud se [při výkladu Kierkegaarda čistě
„humanisticky“, J. M.] domnívají, ţe lze odhlédnout od rozhodujícího Kierkegaardova
předpokladu, faktu Zjevení.“507 S těmito námitkami se vyrovnávají autoři jako Pattison či
Hannay.508
Těžkosti se čtenářem
„V této chvíli bychom uţ měli jasně vidět, ţe hlavní problém s recepcí Kierkegaarda je
hermeneutický: jak, jakým způsobem, adekvátně číst Kierkegaarda?“509 Jelikoţ je hermeneut
v zásadě ideálem čtenáře,510 nemuselo by jít o takový problém. Jeho předpokladem by bylo
Kierkegaard sám bytostně fenomenologem – viz Grøn, Arne, „Kierkegaards Phänomenologie?“ Ke
Kierkegaardově „fenomenologické metodě“ srv. Come, Arnold B., „Kierkegaard‟s Method: Does He Have
One?“, ss. 20–23. Pro fenomenologickou interpretaci celkově platí následující komentář Hermanna Deusera: „Das
Phänomenologische [fenomenologická interpretace Arne Grøna, J. M.] steht nicht direkt im Text, sondern wird
an diesem gewonnen und ist insofern die vom Text geforderte Zutat des Interpreten.“ Deuser, Hermann,
„Kierkegaards Phänomenologie der humanen Existenzverhältnisse“, s. 271.
504
„Fenomenologickou nazývám interpretaci díla myslitele tehdy, jestliţe orientuje svůj zájem primárně nikoli
výhradně k němu, nýbrţ právě tak jako k problému, který dílo vyjadřuje. Realizuje se tak rozumění (Verstehen)
dílu jakoţto tomu, čeho smyslem je vyjadřovat význam, a nikoli jako prostému výskytovému jsoucnu.“
Benyovszky, Ladislav, „Fenomenologická interpretace Fichtova pojednání prostoru v Nárysu vědosloví
zvláštního“,, s. 9. Srv. Theunissen, Michael, Der Begriff Verzweiflung. Korrekturen an Kierkegaard, ss. 8n.
505
Malantschuk, Gregor, Kierkegaard’s Thought, s. 7.
506
Deuser, Hermann, Cappelørn, Niels J., „Perspectives in Kierkegaard Research“, s. 3.
507
Diem, Hermann, Die Existenzdialektik von Sören Kierkegaard, s. 4.
508
Srv. Pattison, George, Kierkegaard’s Upbuilding Discourses, „Introduction“, ss. 1–11, Hannay, Alastair,
„Paradigmatic Despair and the Quest for a Kierkegaardian Anthropology“.
509
Poole, Roger, „The Unknown Kierkegaard: Twentieth-century receptions“, s. 62.
510
Paradoxně můţe být takovým „správným“, tj. „dobrosrdečným“ čtenářem Derrida. „Vieleicht könnte man
sagen: Die einzige wirkliche „Lehre‟ Derridas und Kierkegaards besteht darin, was es in ihrem Sinne heißt, ein
„guter Leser‟ zu sein.“ Beyrich, Tilman, „Kierkegaards Gaben oder: Was es heißt, ein „guter Leser‟ zu sein“, s.
45.
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dbaní tří podmínek, jeţ vytyčil Niels Thulstrup – „V zásadě takové faktické vyuţití daného
pojetí [přístupu ke Kierkegaardovi, J. M.] předpokládá historický výzkum, systematickou
interpretaci a kritické hodnocení.“511 Pokud by ovšem Kierkegaard psal (vůbec) pro
hermeneuty.512 Pokud by naopak Kierkegaard psal primárně pro „onoho jedince, jehoţ bude
moci zvát svým čtenářem“, pokud by šlo o „stávání se křesťanem“, pak není hermeneut jeho
čtenářem v tomto smyslu.513 Pokud jím přesto je, dochází k zvláštní konfúzi role interpreta a
„jedince“, sám Thulstrup komentuje: „V extrémních případech je předmět zájmu, patřičné
texty, zcela podřízen svému subjektu, jednotlivému interpretu.“514 Potíţ můţe narůst rozměrů
perverze filosofické interpretace do podoby pokusu o řešení osobní religiozní krize.
Takové jsou základní obrysy nejtíţivějších problémů interpretace Kierkegaardova díla. V této
studii byly právě zmíněné problémy ve větší či menší míře zohledněny a, bez nároku na jakési
vyřešení,515 včleněny do pozitivní perspektivy, v níţ mají být tato dilemata argumentačně
„suspendována“.
Jelikoţ se jedná o filosofickoantropologickou studii,516 jsou těmito konkrétními postupy:
(implicitní) předpoklad, či lépe hypotéza moţnosti „humanistického“ výkladu a předpoklad
jednoty Kierkegaardova díla.517 Blíţe se „humanistická perspektiva“ stala nutností vytyčení
hranice smysluplně sledovatelného okrsku „pouze“ či „obecně“ lidské existence. Namísto

511

Thulstrup, Niels, „The Complex of Problems Called „Kierkegaard‟“, s. 295, srv. tamt. s. 290.
Buďto se Kierkegaard obrací přímo ke mně, jsem oním jedincem, pro kterého píše, a tudíţ nemám problém s
rozuměním, nebo musím vyřešit hermeneutický problém, kdo píše co a proč? Viz Deuser, Hermann, Cappelørn,
Niels J., „Perspectives in Kierkegaard Research“, s. 1. Srv. k témuţ Mulhall, Stephen, Inheritence and
Originality. Wittgenstein, Heidegger and Kierkegaard, ss. 23nn.
513
V takovém případě je současně třeba uváţit, v jakém smyslu lze vůbec hovořit o Kierkegaardovi jako o
filosofovi – srv. Poole, Roger, „The Unknown Kierkegaard: Twentieth-century receptions“, s. 48.
514
Thulstrup, Niels, „The Complex of Problems Called „Kierkegaard‟“, ss. 293n. Totéţ komentuje McCarthy, viz
McCarthy, Vincent A., The Phenomenology of Moods in Kierkegaard, ss. 1n. Srv. dále – Diderichsen je v rámci
interpretů zvláštním příkladem osobně postaveného vztahu ke Kierkegaardově filosofii ve smyslu: zakládat svou
existenci na takové či oné filosofii. Ačkoli současně s Kierkegaardem právě v tomto nesouhlasí a nedovede jej
akceptovat, jde přesto o výjimečnou pozici. Srv. Diderichsen, Adam T., „On the Teleological Suspension of the
Ethical“, ss. 150n.
515
„I shall suggest that the mystery is impenetrable to the end, and that is because Kierkegaard‟s writing has made
all solutions impossible.“ Poole, Roger, The Indirect Communication, s. 1.
516
„By any name Anthropology is a naturalistic enterprise, even when it acknowledges the peculiar selftranscending structure of human being. However much it takes account of the subjective viewpoint, even a
philosophical anthropology adopts a third-person stance. What is crucial here is that the anthropologist‟s
perspective is necessarily mundane; forms of life, religion for instance and its language can be accounted for and
described but they are not allowed to compete with the anthropological stance for the privilege of a vantage-point
from which to describe existence.“ Hannay, Alastair, „Paradigmatic Despair and the Quest for a Kierkegaardian
Anthropology“, s. 163. Současně však je tato předkládaná studie snahou o zmírnění onoho přísně
„naturalistického“ přístupu, snahou o přiblíţení perspektivy „jednotlivého člověka“, jímţ je právě „konkrétní
čtenář“.
517
Jde o Pattisonovy „pracovní předpoklady“ a obdobně figurují v této studii. Viz Pattison, George,
Kierkegaard’s Upbuilding Discourses, s. 3, dále srv. s. 32.
512
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jednoty ve smyslu důsledného, konzistentního myšlení (Malantschuk)518 je prioritně tato
jednota hledána v důsledném vedení čtenáře, tedy v důsledné autorské strategii působení na
tohoto čtenáře.519 Onen konkrétní čtenář je současně metodickým nástrojem, jenţ má získat
„střední“ pozici mezi póly „čtenáře hermeneuta“ a „čtenáře jedince“.520 Celek odkazování je
tím primárně veden v prostoru textového korpusu a této figury čtenáře. Konečně je perspektiva
výkladu zúţena na pouze publikované texty do a včetně Dodatku. Důvodem takového zúţení
je jak interpretační pozice filosofické antropologie, jeţ má zájem na zkoumání „profetičnosti“
filosofie (důvod primátu publikovaných textů, jeţ jediné mohou „působit“), tak obhajovaná
představa o celku pohybu onoho „vedení čtenáře“ mezi Buď/Anebo a Konečným nevědeckým
dodatkem (důvod primátu „prvního sledu“ textů, do Dodatku). Veškeré přesahy tohoto
vymezeného prostoru mají především explikativní důvod či jsou vynuceny potřebou širšího
zaloţení perspektivy.
Tato interpretace není fenomenologická.521 Neusiluje o sledování „problému samého“, neboť
tím, „kdo“ je subjektem „problému“ – je konkrétní čtenář, nikoli interpret. Současně však není
ani tradičně hermeneutická,522 byť je určitou variací a zostřením hermeneutické pozice.523

518

Malantschuk, Gregor, Kierkegaard’s Thought, ss. 105–112, aj.
Srv. Come, Arnold B., „Kierkegaard‟s Method: Does He Have One?“, s. 18.
520
Srv. alternativní přístup ke čtení Kierkegaarda, který prezentuje Hannay, především ohledně motivu
dynamického vztahu „učitele“ a „ţáka“, Hannay, Alastair, „Kierkegaard, Hermeneutics and Indirect
Communication“, ss. 21n.
521
Jakkoli se taková interpretační moţnost zdá být nasnadě – srv. Marek, Jakub, „Lidské určení jako problém
definice člověka ve filosofické antropologii“.
522
Srv. dále v tomto smyslu perspektivu hermeneutické a fenomenologické interpretace: Novotný, Jaroslav,
Krajina, řeč a otevřenost bytí, ss. 7, 17–22.
523
Jistě by bylo moţné doplnit historicko-filosofický horizont vlivu zásadních autorů na Kierkegaarda. Byli by to:
Hegel, Kant, Leibniz zprostředkovaný Lessingem, Lessing sám, Hamann, jistě i Fichte a Schelling, von Baader, a
další doboví filosofové a „psychologové“, jako i Schleiermacher, a rozhodně i výrazná vlna romantismu.
Především z hlediska celkového rozsahu a snahy o jednotnou perspektivu to však nebylo moţné. Nemá to však
být argumentem pro nepotřebnost takového pozadí interpretace. Jedním ze způsobů, jak lze charakterizovat
moţnou roli historického horizontu, je motiv „primární zastřenosti“ [primary obscurity], jeţ odkazuje k „...
difficult, unclear or multiplicity of expressions introduced by the autor and which the autor knew could create
difficulties.“. Olesen, Tonny A., „The Obscure Kierkegaard“, s. 316. Tato „primární zastřenost“ neodpovídá
„sekundární zastřenosti“ coby vlivu kulturních a historických podmínek, jeţ čtenáři umoţňují porozumět textu.
„Illumination of these primary obscurities is not the task of annotation, rather for an interpretation that works
within the assumptions of the text, the so-called work-immanent interpretation.“ Tamt. S tímto zúţením nelze
bezvýhradně souhlasit. Na druhé straně však přílišné kladení důrazu na onu „sekundární zastřenost“ můţe
znamenat téměř „nepřístupnost“ textu a můţe vést k regresu k hlubšímu a hlubšímu horizontu „podmínek
moţnosti čtení a rozumění“ – jako příklad lze uvést Pooleovu studii: Poole, Roger, „Reading Begrebet Angest for
the very first Time“. Pozici „dílu imanentní interpretace“ můţe zastupovat jako příklad Harritsův článek se
stejným „předmětem zájmu“, Pojmem úzkosti – Harrits, Flemming, „Bewegungen und Figuren des Denkens in
Der Begriff der Angst“.. Druhým problematickým ohledem je „biografický předpoklad“, tedy nutnost zohlednění
znalosti Kierkegaardovy biografie a její role na autorství. „There is no doubt that, as regards both motive and
content, the pseudonymous production is generated by facts of Kierkegaard‟s life. But to say also that you need to
know those facts, or a certain number of them, in order to grasp the meaning of the texts in question is obviously
false. They speak, or are intended to speak, to lives other than Kierkegaard‟s own, even if only to lives of a
certain sensitivity and depth of feeling.“ Hannay, Alastair, „Kierkegaard‟s Journals and Notebooks as
Interpretative Tools for the Published Works“, s. 201 – byť můţe tato znalost pomoci najít si cestu k textům,
vyznat se, hodnotit je apod. Dále srv. Cappelørn, Niels J., „The retrospective understanding of Søren
519
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Veškeré odkazy na přímé citace Kierkegaardova díla jsou uváděny v hlavním textu, v
závorkách s udáním sigla patřičného textu a paginací odkazovaného vydání. V poznámkách
bude taktéţ uţíván stejný zápis. Vţdy bude uváděn na prvním místě odkaz českého překladu
patřičného textu, či pokud tento překlad neexistuje, bude nahrazen odkazem na souborné
vydání německého překladu, Gesammelte Werke (GW). Na druhém místě pak bude odkaz na
text nového dánského souborného vydání Kierkegaardova díla, Søren Kierkegaards Skrifter
(SKS). Česká vydání mají níţe bibliografické údaje. Německé vydání odkazuje na:
Kierkegaard, Sören, Gesammelte Werke und Tagebücher, Simmerath: Grevenberg Verlag,
2003-4. Toto vydání je reprintem vydání Düsseldorf/Köln: Eugen Diederichs Verlag, 19521967 a má identickou paginaci i s dalšími dvěma vydáními (1992/2000) v Gütersloher
Verlagshaus. Hlavními překladateli jsou Emanuel Hirsch a Hayo Gerdes. Celé vydání je
rozčleněno do 38 oddílů, tyto pak činí dohromady 32 svazků. Níţe v přehledu bude uveden pro
kaţdý text patřičný svazek souborného vydání, nikoliv oddíl.
Nejnovější dánské vydání souborného díla, SKS, stále není kompletní, v tuto chvíli je vydáno
celkem 22 z 28 svazků.524 Odkazujeme na:
Søren Kierkegaards Skrifter (Cappelørn, Niels Jørgen, Garff, Joakim, et. al. eds.), København:
G.E.C. Gads Forlag, 1997 –
I v tomto případě bude odkazováno na svazek vydání.
V případě souboru Spisy o sobě nebylo moţno vyuţít SKS. Namísto něho proto zastupuje starší
souborné vydání, Samlede Værker (SV):
Søren Kierkegaards Samlede Vaerker, (Drachmann, A. B., Heiberg, J.L. & Lange, H. O.,
eds.), København: Nordisk Vorlag, (1. vyd.) 1901-1906.
Příkladem budiţ:
Kierkegaard‟s total production“. Je jisté, ţe „biografická interpretace“ jiţ v dnešní době není jakousi vnější
faktografií. Dokladem můţe být především skvělá Garffova studie. (Garff, Joakim, SAK: Søren Aabye
Kierkegaard: en biografi. Vyšla i v anglickém a německém překladu.) K této práci a její pozici interpretace srv.
Pattison, George, Kierkegaard’s Upbuilding Discourses, ss. 4n.
524
Přehled jednotlivých svazků, jejich obsahu, srv. http://www.sks.dk/forside/skr.asp, aktuální stav vydání srv. na
http://www.sk.ku.dk/SKS.asp (obojí stav únor 2010).
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(B/A II. 6/SKS 16) – Buď/Anebo, II. díl, s. 6 v 2. svazku GW/s. 16 v 3. svazku SKS.
(NS 159n./SKS 170) – Nemoc k smrti, s. 159n. v českém vydání Nemoci k smrti/s. 170 v 11.
svazku SKS.
Dánští

vydavatelé

poskytují

volný

přístup

ke

kompletnímu

SKS

na

stránkách

http://www.sks.dk. Zde je pochopitelně moţno nastavit filtr paginace SKS a dohledat zde
uvedené citace.
Vzhledem ke Kierkegaardovu charakteristickému uţití pseudonymů a jelikoţ sám poţaduje,
aby byli citováni tito pseudonymní autoři,525 bylo často namísto o Kierkegaardovi hovořeno o
tom kterém pseudonymu. Pro přehlednost jsou všichni uvedeni níţe.

Kierkegaardovy spisy
2Ř43 – Dvě vzdělavatelné řeči z roku 1843 [To opbyggelige Taler, 1843] Autor: S. Kierkegaard.
In: GW Band 2 [Zwei erbauliche Reden 1843] / SKS bind 5.
3Ř43 – Tři vzdělavatelné řeči z roku 1843 [Tre opbyggelige Taler, 1843] Autor: S. Kierkegaard.
In: GW Band 4 [Drei erbauliche Reden 1843] / SKS bind 5.
4Ř43 – Čtyři vzdělavatelné řeči z roku 1843 [Fire opbyggelige Taler, 1843] Autor: S. Kierkegaard.
In: GW Band 5 [Vier erbauliche Reden 1843] / SKS bind 5.
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