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AABBSSTTRRAAKKTT    

 Cílem práce, je ukázat, že se mohou hodnoty proměňovat v evropském a tradičním 

kontextu. Vybrala jsem dva filosofy  F.Nietzscheho a  S.Kierkegaarda na kterých mohu tuto 

proměnu zdokumentovat. Právě oni dva se ukázali velice důležití pro 20.století. V hlavní 

části práce, jsem postihla vývoj axiologických názorů obou myslitelů a vzájemně ho 

porovnala. Má studie existencialistických filosofů postihuje pojmy, jako je například 

svoboda, smysl života, podstata křesťanství, vnímaní člověka. Nietzsche a Kierkegaard jsou 

filozofové, kteří mají mnoho společného, avšak málokdy by se sebou souhlasili. To co je pojí, 

jsou stejná témata, ke kterým oba zaujímají rozdílné postoje. Objevují se u nich pojmy 

existence, nicota síla víry. Kierkegaard se zabývá důkladně existencialismem, skokem do 

absurdity, zoufalstvím. U Nietzscheho najdeme vůli k moci, nihilistické názory a kritiku 

křesťanství. 

 

SSUUMMMMAARRYY  

 

 

Goal of this work is to show that the values in European and a traditional context could be 

transformed. I chose two philosophers F.Nietzsche and  S.Kierkegaard  where I can document 

this change.  Just the two of them proved to be very important for the 20th century .In the 

main part of my work, I am describing and comparing  the evolution of  the  axiological 

views of both philosophers. My study on  existential philosophers includes  topics such as 

freedom, sense of life,  base of christianity, perception of human being. Nietzsche and 

Kierkegaard are philosophers who have a lot in common, but they would not get on well with 

each other. The things that they share are the same time what they deal with in a 

difááé=ferent way. They treat topics such as existence, futility, strength of faith. However 

Kierkegaard studies in depth existentialism, immersion in irrationality, desolation. In 

Nietzsche we can find the will of power, the nihilist opinions and the criticism of christianity.
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ÚÚVVOODD  

 Proměny hodnot individua jsou přirozeným vývojem člověka. Neexistuje 

vzorec, podle kterého by jsme řídili tento vývoj. Člověk je subjektivita, která má své 

pravdy a svojí ojedinělost. Nietzsche a Kierkegaardem jsou filosofové, kteří se snaží 

člověka aspoň nasměrovat a ukázat mu cestu. Neříkají co máme dělat, ale dávají nám na 

výběr. Tyto myslitele, jsem si vybrala, pro jejich odvážnost a snahu změnit dosavadní 

vnitřní systém jedince. Jejich existencialistická filosofie je komplikovaná, ale pokud ji 

člověk pochopí, pokaždé si z ní může vzít něco pro sebe. Oba jsou velmi energičtí ve 

svých filosofických úvahách a tím se dá na nich dobře zmapovat právem patří mezi 

existencialisty. Jejich velkým společným tématem je  rozdílnost vnímání křesťanství,  

díky němuž postupně odkryjeme další podstaty , které tvoří jejich filosofii.  
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KKAAPPIITTOOLLAA  11..    

SSrroovvnnáánníí  žžiivvoottůů  NNiieettzzsscchheehhoo  aa  KKiieerrkkeeggaaaarrddaa    

 Friedrich Nietzsche
1
a Søren Kierkegaard

2
 studovali teologii. Oba studium 

teologie přes zákaz rodičů nedokončili. Nietzsche nesouhlasil s křesťanstvím, nechtěl jej 

proto studovat, pro něj křesťanství znamenalo náboženské „lži“  a začal se raději 

zabývat filosofií a filologií. Kierkegaard přestal studovat teologii poté, co zjistil, že jeho 

otec, který byl vždy jeho vzorem jak morálním tak náboženským, je v podstatě 

provinilý hříšník. Do té doby otec Kierkegaarda směroval a on se s úctou nechal, ale 

jakmile se mu tento zbožný obraz rozbil, neměl už Kierkegaard motivaci dál studovat 

teologii a ani se stýkat s otcem, vyhýbal se mu, jak jen mohl, a čím dál víc se oddával 

povrchním hrátkám života, které ho stejně vůbec nenaplňovaly.
3
 Nicméně po smrti otce 

se k teologii a bohu navrací.  

 Soren Kierkegaard a Fridrich Nietzsche jsou filosofové, kteří měli velmi 

komplikovaný vztah k ženám. Ani jeden z nich se nikdy neoženil i přesto, že se o vztah 

se ženami zajímali, vždy skončili sami. K navázání vztahu jim bránila přehnaná 

stydlivost či strach ze vztahů samotných, proto se oba uzavřeli hluboko do sebe. Oba se 

                                                

1
 Friedrich Nietzsche se narodil 15. října roku 1844 a zemřel 25. srpna 1900. Nietzsche pochází 

z města Röcken, které leží v blízkosti Lipsku, v pruské provincii Saska. Brzo mu zemřel otec a 
bratr, v letech 1850–1856 žil Nietzsche v domácnosti plné žen s matkou a sestrou, s babičkou, 

se dvěma svobodnými tetami z otcovy strany. Jeho studia začala ve všeobecné chlapecké škole, 

pak docházel na soukromou školu. Po té následovalo studium na církevní škole v Naumburgu. 
Roku 1864 Nietzsche studuje protestantskou teologii a klasickou filologii na univerzitě v 

Bonnu, ale školu nedokončil. Nietzsche byl německý filosof a klasický filolog. Friedrich 

Nietzsche začíná svoji profesní kariéru roku 1869 na basilejské univerzitě, na katedře klasické 

filologie, kde měl přispívat k poznání antické kultury a vychovávat mládež. Záhy začíná 
problematizovat a zpochybňovat schopnost soudobé filologie být skutečnou výchovnou silou. 

2
 Soren Kierkegaard je dánský spisovatel, filosof a teolog. Narodil se 1813 a zemřel roku 1855. 

Kierkegaard silně kritizoval církev. V Kierkegaardově filosofii mají vůdčí postavení osoby, 
které ovlivňují jeho život a následně i tvorbu, ať už pozitivně či negativně: otec, který z něho 

udělal věřícího, Regina - mladá dívka, která z něho učinila básníka, žurnalista a spisovatel Meir 

Aron Goldschmidt, který se stal příčinou Kierkegaardova pohrdání světem, a biskupové 
Martensen a Mynster, kteří se stali pro Kierkegaarda symbolem zvráceného „křesťanství“. 

(Ronde, s.6) 

3
 Některé informace jsou čerpány z knihy Finka. 
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zabývali nihilismem, protože do něj upadali, ale hledali z něho cestu pomocí Boha, či 

individuální silou osobní tvořivosti. 

ZZaajjíímmaavvoossttii  

Kierkegaard  

  Abychom pochopili Kierkegaarda, musíme se o něm dozvědět mnoho, a pak 

z celkového obrázku pochopit jednotlivé části jeho myšlenek. Nepatří tedy mezi snadno  

pochopitelné filosofy. Když byl Kierkegaard ještě mladý chlapec, nevycházel často ze 

svého domova, a protože byl od narození obdarován fantazií, nijak se doma nenudil. Na 

všem hledal něco zajímavého a jedinečného, bedlivě vnímal i sama sebe, což 

zapříčinilo, že byl Kierkegaard do sebe uzavřen. Vliv na rozvoj jeho fantazie měl jeho 

otec, který se s ním často procházel po venku a učil ho si  všímat každého detailu, tyto 

detaily v nich pak vyvolávaly dojmy a pocity nevídaného charakteru.  

 Kierkegaard se odhodlal k akci poté, co profesor Hans Lassen Martensen 

přednesl v kázání na pohřbu biskupa Mynstera tvrzení, že byl „svědekem pravdy, jeden 

z hodnověrných svědků pravdy.“ Kierkegaard měl Mynstera rád, ale myslel si, že jeho 

křesťanská víra byla jen v zájmu člověka, a nebyla naplněna skutečnou oddaností. 

Kierkegaard věřil, že Mynsterův život nebyl v žádném případě srovnatelný se životem 

skutečného „svědka pravdy“. Před tím než mohla být desátá kapitola jeho práce 

Okamžik vydána, zhroutil se náhle Kierkegaard na ulici a posléze byl převezen do 

nemocnice. Tam zůstal déle než měsíc a odmítl přijmout svátost eucharistie od pastora. 

Kierkegaard pohlížel na pastora jako na pouhého politického úředníka s místečkem ve 

společnosti, který zjevně nebyl božím zástupcem.  

Nietzsche 

 Nietzsche měl psychické problémy, měl pocit , že je osamocený a tak se do sebe 

ještě více uzavíral, snad aby v sobě našel oporu. Byl do sebe velmi ponořen, ale 

paradoxně velmi jemně vnímal historické skutečnosti a na základě toho prorokoval 

budoucnost. Jeho věrný přítel teolog Overbeck popisuje dobu před jeho smrtí: „Stávalo 

se, že začal hlasitě zpívat, zuřivě hrát na klavír a to vše se nesmírně stupňovalo. Do toho 

vykřikoval útržky z myšlenkového světa, v němž naposledy žil, a v krátkých, 
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zvláštních, tlumeným hlasem pronášených větách bylo slyšet sublimované, prorocké a 

nevýslovně děsivé věci. Hovořil o sobě jako o nástupci mrtvého Boha, a to vše 

prokládal hrou na klavír. Nato následovaly záchvaty křečí a výbuchy nevyslovitelného 

utrpení.“
4
 

 Kierkegaard a ženy 

 Mnohého filosofa vykolejily historky se ženami z jeho dráhy. Vzácněji se stává, 

že se pomocí ženy teprve vůbec filosof vydá na svou dráhu. A to nikoliv pomocí nějaké 

významné dámy velkého světa, nýbrž jednoduché měšťanské dívky, která má plných 

patnáct let, a právě to se přihodí Sorenu Kierkegaardovi. Neboť bez Reginy Olsenové 

by se nestal tím, čím se stal, a nebyl by napsal, co napsal.
5
 Do Reginy Kierkegaard byl 

velmi zamilován a vztah k ní se projevil výrazně v jeho tvorbě. Největším problémem 

pro Kierkegaarda byl osud jeho otce
6
, který se pak přenesl jako „břemeno“ na něj, to ho 

činilo svázaným a i zlým ke své lásce. 

Nietzsche a ženy 

 „Když ve společnosti padne jméno Nietzsche, je skoro nemožné, aby někdo 

necitoval: „jdeš k ženám? Nezapomeň na bič.“ Ale tato věta, kterou Nietzsche vložil do 

úst jedné stařence, dává zcela falešný obraz o jeho postoji k ženskému pohlaví. On je 

totiž v tomto ohledu mimořádně nesmělý, přestože byl po otcově smrti obklopen jen 

ženami: babičkou, matkou, dvěma tetami a sestrou. Úzkost před vším ženským je snad 

                                                

4
WEISCHEDEL, Wilhelm. Zadní schodiště filosofie. Olomouc: Votobia, 1997 - 280s. ISBN: 

80-7198-015-3. s.223 

5
WEISCHEDEL, Wilhelm. Zadní schodiště filosofie. Olomouc: Votobia, 1997 - 280s. ISBN: 

80-7198-015-3. s.198 

6
 Jeho otec si přál, aby Kierkegaard nepodléhal pokušením jako on. Mladý Soren Kierkegaard 

z otce poznal, že snaha ochránit své děti od špatných nástrah života je až příliš velká, a proto 

netrvalo dlouho a mladý Kierkegaard pozná, co v otci způsobovalo trudomyslnost. Nejenže se 
dozvěděl o původu své matky, ale také o tom, že jeho otec ve svém dětství proklel Boha. „Nyní 

se chtěl vymanit z tísnivého vlivu otcova, užívat života a nesedět v klášterní cele spolu se 

starým pokrytcem, který kázal morálku a sám si počínal jako zhýralý kozel“ (Rohde, s.26) 
Kierkegaard se od té doby odklání od teologie. Poslední léta Kierkegaardova života byla 

charakteristická trvalým, přímým útokem na Dánskou národní církev, uskutečněným 

prostřednictvím novinových článků. 
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pochopitelná právě tím7. Nietzsche byl vychováván po smrti svého otce v obklopení 

žen. Nemůžeme se tedy divit, že jeho vztah k ženám byl poněkud zvláštní. Podle mého 

názoru mu chyběl mužský potenciál, který by ho vychoval a nasměroval přirozeným 

způsobem. S ženami nedokázal navázat normální vztah, jakoby se jich bál, styděl se. 

   

                                                

7 Dostane se také jednou do „bordelu“, kam ho omylem zavede jeden posluha, ale rychle 

odtamtud uprchne, když před tím zahrál pár taktů užaslým dámám v „průsvitném pozlátku“. 
Jindy horuje z dálky pro herečku a posílá jí do domu báseň, kterou pro ni složil a zhudebnil. 

Pokud víme, není hoden odpovědi. Jindy se ve vlaku seznámí s baletkou, ale toto skromné 

dobrodružství končí v konečné stanici. Příště zas nabídne Nietzsche jedné mladé dámě dopisem 
sňatek, ale teprve tehdy, když se chystá odcestovat. Dopis je navíc tak neobratný, že není divu, 

že nemá žádné důsledky. Pak horuje pro Cosimu, manželku Richarda Wagnera. Jindy pozve 

celou řadu v úvahu přicházejících mladých dam, aby jej navštívily ve Švýcarsku. Ale ani z toho 

nic není. Jednou se však Nietzsche zamiluje až po uši, a to do významné ženy, které je tehdy 
jedenadvacet let: do Lou Salomé. Již při prvním setkání se ptá:“Která hvězda nás svedla do 

hromady ? “Svěří Lou své skryté myšlenky a vidí v ní svou jedinou žákyni. Ale neodvažuje se 

sám osobně ucházet o její ruku. Pošle napřed svého přítele, aniž by tušil, že tento přítel je 
zamilován do téže ženy, a že jí dokonce sám učiní nabídku k sňatku. Brzy končí poměr k Lou i 

k příteli. Nakonec může Nietzsche jen říci: „Ženatý filosof patří jen do komedie.“ Zůstává ještě 

Nietzschova sestra, nazývaná Lama, která svého bratra jak za jeho života, tak i po jeho smrti 

reklamuje pouze pro sebe, která ho opřádá svými pletichami a která se ve svých  jinak 
záslužných snahách o jeho pozůstalost nezalekne ani ostentativních podvodů.“(Weischedel, s. 

221) 
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KKAAPPIITTOOLLAA  22..  

 Nietzsche a Kierkegaard řešili morální úpadek společnosti a znevážení 

náboženství. Søren Kierkegaard a Friedrich Nietzsche jsou filosofové devatenáctého 

století. Jejich existencialistické myšlenky jdou s dobou a jsou aktuální i po sto letech. 

Filosofické myšlení popisují různě. Tyto filozofy pojí jejich hlavní filozofické téma, ale 

ve výsledku je výrazně odlišuje. Tímto hlavním tématem je křesťanství. 

VVnníímmáánníí  kkřřeessťťaannssttvvíí    

 Keirkegaard nekritizoval ani tak křesťanství jako spíše církev, která křesťanství 

zkazila, kdežto Nietzsche kritizoval samotné křesťanství již od jeho začátku. Pro  

Nietzscheho  křesťanství znamená nepřátelství k lidem, které se však tváří jako spása 

světa. Že se po smrti budeme mít dobře, je útěcha pro slabé, kteří nedokážou obstát 

v boji života na zemi, a tak je činí ještě omezenějšími a závislejšími. Výsledkem této 

demagogie je nihilismus, tedy popírání veškerých morálních pravd a hodnot a popírání 

pravého života. To, že jsme ochotni bojovat se životem takovým jaký je, a že jsme si 

vědomi jeho konečnosti, jen tak jsme schopni  prožívat krásy světa „plnými doušky“, 

kdežto lidé, kteří jsou závislí na víře, a to křesťanské, žijí jenom v ní a pro ní. 

Abychom překonali vězení víry, musíme si uvědomit naši  „vůli k moci“, tedy to, že 

člověk sám je tvořitel svého života a nikoli Bůh. A toto překonání člověka samotného 

vede k vyššímu člověku, jak by pravil Nietzsche. Oproti tomu Kierkegaard rozebírá 

konkrétního představitele křesťanství, a to kněze Mynstera. Kierkegaard byl 

přesvědčený, že Mynsterův život nebyl v žádném případě srovnatelný se životem 

skutečného "svědka pravdy". Někdo, kdo si neuvědomuje, že křesťanská nauka je ve 

své podstatě sporná a že nemůže existovat žádná objektivní jistota ohledně její 

pravdivosti, nemá víru, ale je pouze důvěřivý. Lidé se mají vymanit z davu a tím se stát 

jednotlivci před Bohem. Nejvíce ho rozčilují křesťané, kteří křesťany nejsou. Nietzsche 

tvrdí, že Bůh je mrtev, tím má na mysli, že ta myšlenka Boha je mrtvá. „Boha jsme 

proměnili ve zlatou modlu a v co bychom jsme podle Nietzscheho mohli věřit je 
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nadčlověk“.
8
 Kdežto Kierkegaard  v Boha věří a zároveň si myslí, že on je jako jeden 

z mála poslední opravdový mučedník, čili křesťan. Zatím co si Nietzsche myslí, že 

křesťanství popírá smysl života a lidské instinkty, Kierkegaard má v celku pevnou 

křesťanskou víru. Nietzsche prosazuje individualitu člověka a snaží se v něm probudit 

tvůrčí činnost, která by byla schopná vytvořit i své vlastní hodnoty, tedy zároveň rozbít 

ty všeobecně staré, a to dokáže díky vůli k moci. Kierkegaard se nesnaží o popírání 

křesťanství a Boha, ale stejně jako Nietzsche, usiluje o změnu. Kierkegaard chce najít 

pravého křesťana, který se oddává svému Bohu, víře v sebe sama a dokáže rozeznat 

rozdíl mezi zlem a dobrem, chce najít rytíře víry, ale zatím zná pouze sebe, to on je 

podle něho rytíř víry. Oba myslitelé nás vedou k určité volbě, kterou nám křesťanství 

příliš nedává. Dalším společným tématem zkoumání je Sokrates. Sokrates pro 

Kierkegaarda znamená schopnost smysluplné komunikace, která člověku přinese 

hloubavý zážitek a poznaní pravé podstaty buď dané věci či svojí podstaty, čímž se 

člověk dostane k existenciálnímu závěru. 

SSmmyyssll  žžiivvoottaa  

 Oba myslitelé se domnívají, že jsou něčím víc a že jsou nositeli zvláštního 

poslání. „Nietzsche chápe sám sebe jako osud, jako historickou nutnost, je přesvědčen, 

že stojí vně veškeré libovůle a náhodné individuality v něm, Friedrich Nietzsche obrací 

dějiny lidstva.“
9
 Zde se  Kierkegaard podobá Nietzschemu v tom, že se oba považují za 

bytosti velice výjimečné, až revoluční. Kierkegaard se považuje za vyvoleného, za 

mučedníka, tedy za pravého křesťana. Je však více radikální než Nietzsche, protože je 

sám o sobě přesvědčen, že by se mu mohl rovnat jen málokdo. Jiného pravého křesťana 

kromě sebe a Krista nezná. Nietzsche sice obrací dějiny, ale přeje si, aby i ostatní lidé 

tak konali. Ale je dostatečně pyšný na to, že je první, kdo mění dějiny. „ Je schopen 

vidět dekadenci moderního světa tak hluboce, protože jí sám prošel, protože byl 

                                                

8
 Z přednášky Doc. PhDr. Naděždy Pelcové,CSc použiju poznatek. 

9
 FINK, Eugen. Filosofie Friedricha Nietzscheho. Praha: Oikoymenh, 2011 - 223 s. ISBN: 978-

80-7298-266-0. s.181 
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dekadent a stal se opakem, protože nihilismus přestál, protrpěl ho, žil o celý věk dřív a 

jako prvorozenec, který byl obětován.“
10

 

CCoo  jjee  ččlloovvěěkk??  

 Nietzsche: „Člověk je konečná,  omezená, podmíněná bytost, která potřebuje 

ospravedlnění, nejenže se ve své svobodě může rozhodnout i proti bohu a zvolit zlo, 

konečné bytí člověka poukazuje na nekonečné bytí boha.“
11

  

Nietzsche vidí v člověku hlavně tvořivost nikoli konečnost.Nietzsche oproti 

Kierkegaardovi nerozděluje člověka na konečné tělo a nekonečnou duši. Pro 

Nietzscheho je důležitá vazba těla a duše, tělo nemůže existovat bez duše a naopak. 

Klade důraz na život teď a tady. Aby se člověk mohl realizovat a naplňovat, musí tvořit, 

musí prosazovat sám sebe a stále se chovat tak, aby nemusel litovat, že svůj život 

neprožil tak, jak mohl, že svůj život neprožil naplno. Člověk má žít a srovnat se 

s faktem, že jednou přijde konec. Srovnat se s tím podle Nietzscheho může jedině, když 

svůj život utvoří k obrazu svému nebo když se o to aspoň bude snažit, tedy základem je 

tvoření.  

 Podle Kierkegaarda je člověk  „syntéza konečnosti a nekonečnosti, časnosti a 

věčnosti, svobody a nutnosti“.
12

  

 Kierkegaard se snaží být pravým křesťanem, proto také věří v posmrtný život. 

Podle Kierkegaarda jsme syntéza konečnosti a nekonečnosti, to znamená, že naše tělo je 

konečné a naše duše nekonečná. Po smrti se naše tělo rozloží, ale naše duše je stále 

přítomna, je tedy nekonečná. Pak tedy čas a nutnost potřebuje jen tělo a duše je na věky 

svobodná. 

 Všimněme si, jaké oba dávají lidskému bytí rozdílné hranice. Nietzsche říká, že 

člověk je konečná bytost a tím to končí. V Kierkegaardově pojetí člověk přesahuje 

                                                

10
 FINK, Eugen. Filosofie Friedricha Nietzscheho. Praha: Oikoymenh, 2011 - 223 s. ISBN: 

978-80-7298-266-0. s.181 

11
 FINK, Eugen. Filosofie Friedricha Nietzscheho. Praha: Oikoymenh, 2011 - 223 s. ISBN: 

978-80-7298-266-0. s.183 

12
 OLŠOVSKÝ, Jiří. Niternost a existence - Úvod do Kierkegaardova myšlení. Praha:  

Akropolis, 2005, 262 s. ISBN 80-86903-08-7. s.59 



10 

 

hranice člověka v pojetí Nietzscheho. Ale přitom je to Nietzsche, kdo chce překonat 

člověka. Chce, aby se  člověk stal nadčlověkem. Ale toto překonávání se liší tím, že zde 

nejde o život po smrti, ale o život tady a teď. Jde o to, aby si člověk vytvořil pro sebe 

ještě lepší život v čase, který mu byl vyhrazen. 

SSvvoobbooddaa  

 Pojďme se věnovat pojmu svobody. Svoboda je potřeba každého člověka. 

K tomu, abychom dospěli ke svobodě potřebujeme vůli, která je motorem k našemu 

jednání. Ne každý dokáže být svobodný. Společný oběma filosofům byl pocit 

svázanosti a omezenosti ze strany neuspokojivých vztahů v rodině zasazených do  

celkové společenské situace a dobové křesťanské morálky. Dovoluji si tvrdit, že touha 

po svobodě, svobodném životě byla motorem jejich filosofického zájmu. Otázkou je, 

zda se jim podařilo svobodu uchopit či ji snad  dosáhnout? 

NNiieettzzsscchheehhoo  ssvvoobbooddaa    

 Niezscheho stavební kameny pro chápání svobody jsou instinkt a tvořivost. 

„Nietszche nežádá pro individuum ani co nejvíce štěstí ani maximální nezávislost. 

Individuum hodné toho jména nejenže nechce pouze jen střežit svojí nezávislost, nechce 

ani stále jen hledat. Chce též nalézat (a to nejen pro sebe, nýbrž i pro svět) a chce proto 

také formovat, prosazovat, tvořit-zkrátka vládnout. Přechod od svobody ducha 

k nutnosti vládnout a problémy, které se přitom vynořují, zaměstnávají Nietzscheho po 

Zarathustrovi stále intenzivněji.“
13

 Nietzsche usiluje o to, aby lidé nepotřebovali 

pravidla a přehnané zákony. Chce v lidech nastolit vlastní pořádek a řád. K tomu aby 

mohli jednat, musí v sobě probudit instinkty, podle kterých by věděli, jak mají co 

nejlépe tvořit. Díky této síle může vzniknout silný stát, silná Evropa a ve výsledku celý 

svět, který se bude skládat ze silných individuí, kteří budou svobodně jednat. Jeho 

způsob uvažování lze evidentně ospravedlnit jeho zápasem a nesouhlasem 

s dosavadním vývojem společnosti neseným židovsko-křesťanskou tradicí, protože 

z praxe a zkušenosti k tomu měl určitě důvody. Jeho vykročení nevyzkoušenou novou 

                                                

13
KOUBA, Pavel. Nietzsche. Praha: Oikoymenh, 2006 - 278 s. ISBN: 80-7298-191-9. s.249-250 
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cestou nezaručovalo nápravu. Jeho myšlenkový systém je možno chápat různými 

způsoby, protože s ním sympatizovali mimo jiné anarchisté či fašisté, což světu 

způsobilo velké problémy.  

 „Kázání altruistické morálky ve službách egoismu individuí je podle něj jednou 

z největších prolhaností devatenáctého století. Reprodukce života založená na 

důstojnosti práce a člověka jako takového, je v očích Nietzscheho otrockým způsobem 

existence. Nietzsche sice podporuje výkon moci, podtrhuje význam vlády a institucí, ale 

rozhodně není stoupencem konzervativismu. Pro konzervativní životní postoj je 

podstatné, že se jedinec do vyššího celku už rodí, je radikálně situován v jeho tradici, 

podřízen jeho autoritě a provázán pouty odstupňovaných loajalit. Předchůdná 

soudržnost svazků, tradované morální představy a cíle, tvoří řád, který zde už odedávna 

jest a my do něho už odedávna patříme a patřit máme: kontinuita s minulostí se tak 

zcela přirozeně jeví jako nosná a podmiňující, konzervativec jí straní a na změny pohlíží 

s apriorními předsudky. Podle Nietzscheho ale odmítání identifikace s vyšším celkem a 

neuznání jakékoliv hierarchie jsou projevy ješitné malosti těch, kdo poslouchat nechtějí 

a poroučet neumějí, stupňování tohoto minarchismu by vedlo k sebezáhubě. Ovládání, 

uplatňování moci zakotvené v institucích je neodmyslitelné a je třeba též otevřeně 

přiznat, že k němu vždy patří i tvrdost a násilí. Bez institucí nemůže společenství jednat 

ani existovat. Prý ale nemáme co činit s pouhým vzýváním síly, výkon vlády je u 

Nietzscheho vždy spojen s neřešitelným konfliktem mezi dobrem a tvorbou, kde každý 

musí rozhodnout, zda dokáže obětovat ty, které miluje.  Pouze ti, kteří dokáží tvořit ze 

sebe, smějí se postavit nad ostatní a tvořit také z nich, tzn. vládnout. Nietzsech mluví o 

privilegované vrstvě či aristokracii. Zrušení tradičních pout, emancipace individua má 

uvolnit nebývalý potenciál tvořivé energie. Když Nietzsche mluví o schopnosti 

poroučet, jde mu tedy o připravenost individuí nést a rozvíjet instituce moci, bez nichž 

nemůže společenství jednat ani existovat.“
14

 

 V demokracii  vládne zvolená  moc  prostřednictvím větších celků a na tomto 

základě společenství  existuje a funguje. Toto jednání se děje v duchu určitých idejí, 

                                                

14
 KOUBA, Pavel. Nietzsche. Praha: Oikoymenh, 2006 - 278 s. ISBN: 80-7298-191-9. s.248 – 

261 
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které mají být sdíleny, ale v praxi často zvítězí samotné sdílení. Výsledek takového 

jednání se již nezakládá na přímém souhlasu většiny členů společenství, je do značné 

míry autonomní. Nerovnost existuje ve všech typech společnosti.  Nerovnost, která  trvá 

i při rovnosti práv, je primárně nerovností statků, nikoliv výrazem rozdílné schopnosti a 

vůle vládnout. Tak se může svoboda  očekávaná v liberalismu stát svobodou soukromou 

a bude tak ohrožena samotná podstata společenství. Také se stalo, že totalitní režimy 

nejednou získaly moc díky demokratické podpoře většiny,  u které lze pozorovat 

tendence přijmout zjednodušující snadná řešení. Cíle politiky ve jménu individuální 

svobody nelze omezit na liberální cíl zachování individua a jeho svobody: politika se 

musí upírat k zachování otevřenosti světa.  

 Ti, co se účastní právě na možnostech obsáhlejšího jednání  tedy vykonávají 

moc ve společnosti, podle Nietzseho tak činí, protože jsou toho schopni a jsou obdařeni  

vlastně určitou výsadou.  To činí pozitivní politickou svobodu nerovnou záležitostí.  Při 

tomto jednání  jsou ale nutně potlačeny projevy individuality, neboť  to obnáší  vždy 

také závislost a vázanost.  Tento způsob existence člověku sice otevírá určité možnosti, 

ale zároveň je omezující a činí jej závislým.  

 Kouba ve své knize, že k ideálu života v blahobytu se touží propracovat jak 

liberální buržoazie, tak i dělnický proletariát. Rozdílná je však cesta, kterou se do tohoto 

stavu chtějí dostat. Je logické, že ti dobře situovaní tíhnou k liberálnímu individualismu, 

kdo nemá dobré postavení , spíše spoléhá na morálku kolektivismu, který slibuje 

postarat se o všechny bez nejistého soupeření, přestože ani zde nikdy nenastane 

opravdová rovnost. Výrazná individuální iniciativa by tomuto cíli škodila, a proto není 

přijatelná. Důsledným působením ve smyslu nivelizace vzniká vláda horších nad 

lepšími. Všemohoucí organizace, která má zajišťovat sociální rovnost, musí zohlednit  

právě ty nejméně schopné a jednat v jejich zájmu.  To, že je zničena  struktura přirozené 

nerovnosti ve společnosti, nahrává těm nejméně kvalitním lidem, aby se dostali na 

vlivné pozice.  Nietzsche tento stav označuje jako demokracii  „lidovou“ nebo jako 

ochlokracii, kdy jsou nevyhnutelně potlačena občanská práva a svobody, pro individua 

nastává tak zásadní nesvoboda, že znemožní jakoukoliv původní iniciativu, která pokud 

není narušena vzpourou, sama se vyčerpá ztrátou motivace a tvořivosti.  

 Nietzsche srovnává  vůli k moci s instinktem svobody. Aby se člověk mohl 

dosáhnout svobody, musí neustále za svobodu  bojovat. Podle Nietzscheho je svoboda  
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stav, který má být člověkem  vydobýván. Tedy svobodný člověk je stále ve 

stavu boje.Je překvapivé, že svobodu nalezneme právě tam, kde bychom ji vůbec 

nečekali, protože svoboda vzniká z odporu. A kde je největší odpor? Tam kde je 

největší útlak a  nesouhlas.   

 O tvořivosti mluví velmi nekonkrétně, co by vlastně ti silní jedinci tvořili a 

v jakém smyslu? Nietzscheho pojetí svobody je kritikou tradičních forem chápání 

svobody. Jeho pohled je velmi svérázný a určitě stojí zato jej promyslet.  

SSvvoobbooddaa  uu  KKiieerrkkeeggaaaarrddaa  

 U Kierkegaarda dovršíme svobody pomocí uvědomění si svého já, které si 

můžeme různě sami zvolit. Můžeme svojí svobodnou volbou dosáhnout etického stádia, 

ve kterém se člověk poznává. Pokud se vnímáme ještě prostřednictvím Boha, 

dostáváme se do religiózní sféry a tímto skokem k Bohu se stáváme nejvíce svobodní. 

„Člověk si uvědomuje své možnosti, ruší pouhou smyslovou bezprostřednost, otevírá se 

svým nekonečným možnostem, dosahuje ryzího sebeuvědomění jako vědomí sebe 

sama.“
15

 Stejně jako Nietzsche si Kierkegaard uvědomuje sílu vlastního nitra, které 

vede ke svobodě, ale na rozdíl od Nietzscheho, Kierkegaard nejvyšší svobodu svého 

vlastního já vidí skrze Boha. Ale u obou je to ve výsledku  člověk, který „je strůjcem 

svého vlastního štěstí“. „Pouze bázeň a chvění a pouze sebeovládání může člověku 

pomoci ke svobodě.“
16

 Tedy jen kdo si prošel těžkou cestou, kdo bojoval v dobách 

zlých, prožil si strach a trápení, ten si uvědomuje své já a může dojít ke svobodě. 

„Kierkegaard vystupoval ze sebe, a to především ve svém psaní. Svobodu přeměňoval 

v řeč: tak se projevoval, tak sděloval svou svobodnou existenci a překonával se ve své 

samotě.“
17

 Kierkegaard vystupoval ze sebe, protože byl nešťastný, jeho největší bolest, 

                                                

15
 OLŠOVSKÝ, Jiří. Niternost a existence - Úvod do Kierkegaardova myšlení. Praha:  

Akropolis, 2005, 262 s. ISBN 80-86903-08-7. s.154-155 

16
 OLŠOVSKÝ, Jiří. Niternost a existence - Úvod do Kierkegaardova myšlení. Praha:  

Akropolis, 2005, 262 s. ISBN 80-86903-08-7. s.156 

17
 OLŠOVSKÝ, Jiří. Niternost a existence - Úvod do Kierkegaardova myšlení. Praha:  

Akropolis, 2005, 262 s. ISBN 80-86903-08-7. s.157 
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která ho probodávala, byla způsobena láskou k Regině a pocit, že s ní nemůže být, byl o 

to rozervanější. Svobodu hledal tedy hlavně ve psaní. Není divu, že podnětem jeho 

tvorby byla hlavně Regina a bolest, ze které se chtěl vypsat. 

SSookkrraatteess  jjaakkoo  vvzzoorr  ii  rroozzppoorr  

 Každý člověk potřebuje mít pocit, že se může o něco „opřít“, tak i Nietzsche a 

Kierkegaard mají vzor či modlu. Pro Kierkegaarda je to Bůh. Nietzsche hledá zase 

jistotu v historii a to v historii antické. V antice se více než rozum používal instinkt, 

který je pro Nietzscheho hlavním stavebním kamenem individuality. Tedy je to 

prostředek k tomu, aby se měl člověk o co opřít, a to hlavně o sebe sama. Na základě 

instinktu, můžeme budovat své sebevědomí a to nám umožňuje se přibližovat k věcem, 

o které máme zájem a tím můžeme tvořit náš vlastní svět. Kdežto Kierkegaard má svého 

Boha proto, aby přetrpěl svůj svět jako mučedník a žil po smrti.  

 Jak jsem již zmínila, Nietzsche obdivuje antiku pro její instinktivnost, ale přesto 

se zde najde někdo, kdo v antice podle Nietzscheho instinktivní jednání popírá. 

Nietzsche si dovolil kritizovat velkého filozofa a tím je právě Sokrates. Sokrates pro 

Nietzscheho znamená příčinu úpadku a to způsobuje rozbití mytického pohledu na svět, 

čímž  přišla antika o svůj instinkt. Sokrates tedy rozhodně v očích Nietzscheho 

neztělesňuje řeckou podstatu a tedy ani nevystihuje podstatu člověka. 

 „Se Sokratem přichází konec tragické epochy a začíná období rozumu a 

teoretického člověka. Existence přestává být otevřena pro temné, obrácené stránky 

života, vytrácí se mytická znalost jednoty života a smrti, existence se zplošťuje je 

lapena do sítě jevů, je „osvětlována“. Sokrates představuje pro Nietzscheho světodějnou 

postavu řeckého osvícenství, v němž řecká existence nejen ztratila svou nádhernou 

jistotu  instinktu, ale navíc ještě svůj životní základ, svou  mytickou hloubku.“
18

  

 Nietzschemu tedy vadí, že Sokrates rozbil mystického ducha a zároveň tím lidi 

naučil vnímat pouze část pravdy. On jim předkládal pouze to, co bylo pro ně v tu chvíli 

snesitelné, co je dělalo spokojenými a uklidněnými. Každá pravda však jednou vyjde 
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 FINK, Eugen. Filosofie Friedricha Nietzscheho. Praha: Oikoymenh, 2011 - 223 s. ISBN: 
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celá na povrch a pak tito lidé jsou najednou bezradní a propadají zoufalství, protože 

neunesou celou pravdu.  Potlačil v nich tak přirozený jev, jako je instinkt, který by v jim 

pomohl rozlišit co je pravda a co ne, či co je pouze částečná pravda. 

 Nietzsche by si přál, aby se našel někdo, kdo by pokračoval v duchu antické 

kultury. A hlavními pokračovateli jsou podle Nietzscheho v umění Richard Wagner a ve 

filosofii Artur Shopenhauer, protože oni ve své době přemýšleli tragicky. A co vlastně 

to tragické myšlení pro Nietzscheho znamená? Velkou úlohu v tragickém myšlení hrají 

instinkty a to instinkty protikladné, které spolu vedou boj a vytvářejí tak protichůdné 

tlaky, které jedince vyrovnávají. „Teprve z tohoto napětí vyrůstá velikost. Kultura 

v pravém slova smyslu je dílem nepohodlných jedinců, neboť jejím cílem je velikost, 

nikoli štěstí.“
19

Z toho tedy můžeme pochopit, že Nietzsche neměl moc sociální cítění a 

opravdu striktně prosazoval tvořivou sílu individua. 

 Vrátíme  se ke kritice Sokrata, protože je to další společné téma těchto dvou 

myslitelů. Nietzsche, jak už bylo řečeno, se Sokratem nesouhlasí a to hlavně z toho 

důvodu, že používá rozum a zároveň vykládá formy pravdy, a ne celistvou pravdu,  bez 

instinktu, který je člověku od narození dán. Oproti tomu Kierkegaard posuzuje Sokrata 

kladně. Kierkegaard
20

 se Sokratem inspiroval. Sokrates pro Kierkegaarda znamená 

řečníka, který rozvíjí debatu a tím i ironii. Ironie zde slouží jako nástroj, který vede 

k podstatě a jádru opravdových věcí. Takže další společný znak Nietzscheho a 

Kierkegaarda je hledání podstaty, ale pro každého podstata znamená něco jiného. Tedy 

opět mají společný úkol, ale dopracují se k jinému závěru.. 

 „Kierkegaard se zval Sokratovým žákem. Východiskem Kierkegaardova 

vlastního myšlení a pojetí komunikace zvláště byla právě maieutika, metoda Sokratova. 

Tu pak mohl aplikovat na dobové křesťanství, které podle něho potřebovalo maieutiku. 

                                                

19 KOUBA, Pavel. Nietzsche. Praha: Oikoymenh, 2006 - 278 s. ISBN: 80-7298-191-9. s.27 

20 „Jeho otec se také zasloužil u Kierkegaarda o rozvoj dialektiky. Když se Kierkegaardův otec 

dal do rozhovoru s někým jiným než s Kierkegaardem, pak syn poslouchal s napětím o to 

větším, že všechno probíhalo téměř podle slavnostního řádu. Otec nechal nejdříve oponenta 
vypovídat, a pak nastala otcova výpověď a hle! V okamžiku bylo vše jinak, vysvětlitelné se 

stalo nevysvětlitelným, jisté pochybným, protiklad evidentní.“ (Rohde, s.10) „Otcova výchova 

směřovala k tomu, udělat z dítěte básníka, myslitele, etickou osobnost a křesťana. Ale metody, 
kterých používal byly nanejvýš nekonvenční. V jeho domě se stýkaly mnohé moudré hlavy 

města, dokonce i biskup, chytrý a uznávaný biskup Mynster a oba tito mužové se k sobě chovali 

s velkou úctou.“ (Rohde, s.15) 
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Sokratův styl mluvy a ironie, kterou ztělesňoval, byly pro Kierkegaarda inspirací. 

Kierkegaard se tudíž pohybuje jako Sokrates po vlně nepřímého sdělení a možnosti 

maieutizace jednotlivce, který se tak může probouzet k uskutečnění sebe sama a své 

vlastní svobody. Z hlediska úspěšnosti  sdělování pravdy je vskutku účinnější určitá 

forma nepřímého sdělení, kterou lze dospět k účinnějšímu nazření pravdy. Skutečný 

smysl je třeba sdělovat nepřímo.“
21

 

 Nepřímé sdělení je podle Kierkegaarda důležité, protože člověka nutí nad 

pravdou přemýšlet a hledat ji, a to právě v tomto nepřímém sdělení. Pokud se mluví 

přímo, člověk pochopí pravdu zcela obecně, aniž by se do něj existenčně otiskla. 

Nepřímým sdělením se zabýval hlavě proto, že tím chtěl „sokratovsky zbavovat život 

křesťanstva iluzí.“
22

A další důvod proč chtěl psát nepřímo, byla Regina.
23

 To jí psal ve 

Svůdcově deníku, ve svých dopisech,v knize Buď a nebo,atd…Byla mezi řádky ve 

většině jeho tvorby, byla většinou tam, kde se dramaticky rozepisoval o zoufalství a 

existenci. Vedla ho proměnou z estetického stádia do etického a pak do religiózního. 

Díky psaní ze sebe vystupoval a cítil se svobodný, protože se vypisoval ze svého 

zoufalství a ze své samoty.  

  

                                                

21 
OLŠOVSKÝ, Jiří. Niternost a existence - Úvod do Kierkegaardova myšlení. Praha: 

Akropolis, 2005, 262 s. ISBN 80-86903-08-7. s.219 

22
 OLŠOVSKÝ, Jiří. Niternost a existence - Úvod do Kierkegaardova myšlení. Praha:  

Akropolis, 2005, 262 s. ISBN 80-86903-08-7. s.220 

23 Kierkegaard Reginu velmi miloval. Po třech letech vztahu se s ní zasnoubil. Ale i po tom 

přemýšlel, zda si ji zaslouží. Chtěl mít s Reginou otevřený vztah bez lží, ale nechtěl jí za boha 
sdělit rodinné problémy. Dovede to do takového extrému, že ze sebe udělá svůdce tyrana, a tak 

nepřímo donutí Reginu se ho vzdát. Zbytek svého života polemizuje nad tím, zda ho Regina 

miluje, a protože bydlela stále v Kodani, kde byl i Kierkegaard, měli možnost se potkávat, a tak 
Kierkegaard nekonečně přemýšlel o tom, zda Kierkegaarda pozoruje, když se potkají , o čem 

přemýšlí, jestli se na něj usmála, podívala. Kierkegaardovo zoufalství bylo obrovské, není divu, 

že se Regina odráží v mnohé jeho filosofické problematice, a to až do jeho smrti.  
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KKAAPPIITTOOLLAA  33..  

Ve druhé kapitole jsem porovnala společné východiska obou myslitelů, na kterých jsem 

demonstrovala společné i odlišné znaky. Ve třetí kapitole budu rozebírat jednotlivé 

pojmy, které jsou charakteristické buď pro Nietzscheho či Kierkegaard. 

KKiieerrkkeeggaaaarrdd    

Zoufalství 

 Kierkegaard se věnuje zoufalství, protože v něm žil poměrně celý život. Jeho 

otec byl zoufalý člověk. Byl zároveň velice chytrý a pro Kierkegaarda byl velkou 

autoritou. Mladého Kierkegaarda ovlivnil, ale bohužel si z něho vzal i zoufání si nad 

svým životem. Kierkegaardův otec byl eticky založený člověk, a proto každé své 

provinění bral vážně a pociťoval povinnost se vytrestat. Pro většinu lidí by hříchy otce 

Kierkegaarda v dnešní době znamenaly morálně normální chování  a možná i lidé 

v jeho čase by jistě nebyli na sebe tak přísní. Otcovo provinění bylo takové, že si vzal za 

ženu služebnou a to krátce (rok) po manželčině smrti, nevíme však, jestli s tou 

služebnou neměl poměr ještě, když manželka byla na živu. Vzhledem k tomu, jaké 

z toho všeho měl trápení, se můžeme domnívat, že byl nevěrný. Nicméně otec, jakožto 

morálně založený člověk, si služebnou vzal i přes své výčitky. Žena však zůstala 

služebnou i po svatbě, nemohla a neměla dovoleno podílet se na výchově svých dětí. 

Kierkegaard ve svých dílech a pracích o matce nehovoří. Fink ve své knize o 

Kierkegaardovi zmiňuje fakt, že otec byl pro něj vážená a uznávaná osoba, ale o matce 

ani zmínky, jako kdyby ji bral jen jako služebnou, která nemá v jeho životě důležité 

místo. Další událostí, která poznamenala otce, byla ještě více absurdní než výčitky ze 

sňatku se služebnou. Otec jako dítě proklel Boha. Poté, co mu umřel první syn, který 

dovršil Kristova léta, začal si otec myslet, že ho Bůh trestá a že všechny jeho děti 

zemřou v Kristových letech. Samozřejmě to ovlivnilo i Kierkegaarda a on se choval, 

jako kdyby měl opravdu zemřít. Proč byl ale Kierkegaard již od svého útlého dětství 

trudomyslný? Protože tušil, že otec mu skrývá něco z jeho minulosti, z jeho života a  to 

v něm vyvolávalo hloubavé myšlenky až deprese.  
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 „Jednou zcela vážně, když otec pozoroval syna a viděl, jak je ustaraný, stanul 

tiše před ním a řekl: „Ubohé dítě! Vězíš v tichém zoufalství. Ale nikdy se ho nezeptal 

podrobněji, ach! To nedokázal, neboť sám vězel v tichém zoufalství.“ Otec byl 

přesvědčen, že zavinil synovu trudomyslnost, a syn si myslel, že on zavinil otcovu 

trudomyslnost.“ 
24

  

 Co je to tedy zoufalství podle Kierkegaarda? „Zoufalství je nemoc v duchu, 

v lidském já a může být trojí: zoufalství, kdy si neuvědomujeme vlastní já (nevlastní 

zoufalství), zoufalství, kdy nechceme být sami sebou, a zoufalství, kdy chceme být sami 

sebou. Člověk je duch. Co je však duch? Duch je „já“. Ale co je „já“? Já je poměr, jenž 

má poměr k sobě samému, čili stojí v poměru, že poměr má poměr k sobě samému. 

Takto je v definici duše poměr mezi duší a tělem poměrem. Je-li však poměr v poměru 

k sobě samému, pak je tento poměr něco třetího a pozitivního, a to je člověkovo já.“
25

 

 Zoufalství „je nemoc k smrti“. „Pojem „nemoc k smrti“ se musí chápat 

zvláštním způsobem. Přímo znamená nemoc, jejíž konec a následek je smrt. Křesťansky 

vzato je však smrt průchodem k životu. Pak ovšem chápáno křesťansky, žádná 

pozemská ani tělesná nemoc nemocí k smrti není. Má-li se v přísnějším slova  smyslu 

mluvit o nemoci k smrti, musí to být taková nemoc, jež smrtí končí, v níž smrt znamená 

konec. A toto je právě zoufalství.“
26

 

Existence  

Kierkegaard existenci vidí ve třech stádiích: 

Estetické stádium 

 Estetické stádium je podle Kierkegaarda nejnižší ze tří úrovní a tato úroveň má 

své fáze. Jako příklady pro vysvětlení různých fází estetického stádia Kierkegaard 

používá postavy jako estét A, Faust, Don Juan a v neposlední řadě Johannes svůdce. 

                                                

24
 ROHDE,Peter. Kierkegaard. Praha:Votobia, 1959 – 187 s. ISBN: ISBN: 80-85885-29-8. s.16 

25
 KIERKEGAARD, Søren. Bázeň a chvění; Nemoc k smrti. Praha: Svoboda-Libertas, 1993 - 

249 s. ISBN 80-205-0360-9. s.123 

26
 KIERKEGAARD, Søren. Bázeň a chvění; Nemoc k smrti. Praha: Svoboda-Libertas, 1993 - 

249 s. ISBN 80-205-0360-9. s.126 
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Estetický člověk je typem člověka, který vyznává spíše materiální, povrchní čili 

estetické hodnoty. Estetičtí lidé mají cit pro krásu díky níž vytvářejí vztahy,  ale tyto 

vztahy jsou pomíjivé, protože jsou založeny na materiálních hodnotách či požitkářství, 

nemají tedy dlouhodobého, natož stálého trvání. Kierkegaard říká, že v estetickém 

stádiu sama bytost nenajde sebe sama. Aby se nalezla, musí se vnitřně rozhodnout pro 

etické stadium, a poté postoupit do religiózního stádia. Pohyby, které vedou k vyšším 

stádiím, se dějí „skoky“. Charakteristickým znakem pro estetické stádium je nestálost, 

prchlivost, vnitřní rozštěpenost, protikladnost. V tomto stádiu nemůže být dosaženo 

nějaké dlouhodobé stability, té je možno dosáhnout v případě, že jedinec vnitřně 

postoupí do etické úrovně. Esteticky laděný člověk postrádá řád, poslušnost, 

odpovědnost. „Člověk je ve svém estetickém  bytí hédonik: jeho touha touží po 

smyslovém naplnění, po požitku. Sféra přirozeného a vitálního je u člověka sférou 

pudů, afektů, tužeb, přání, vášní a požitků. Je to tedy oblast bezprostředního, 

emocionálního a pudového oproti reflexi, jež sebou nese již uvažování. Tak lze u 

Kierkegaarda z hlediska bezprostřednosti a reflexe nalézt dva základní typy estétů: 

bezprostřední typ a reflektující typ.“
27

 Nyní charakterizuji esteticky laděné postavy. 

Začnu Donem Juanem, který je symbolem „démonična“ tedy  smyslovosti. Patří tedy 

k bezprostřednímu typu. Don Juan není schopen duševního vztahu, jde mu pouze o 

erotiku, kterou dostává od svých slečen, ale nic víc si od nich nebere, protože mu to 

stačí, tím pádem jeho vztahy končí tak rychle, jak začaly. Plynule přejdeme ke krátké 

charakteristice Fausta. „ Jestliže  Don Juan je určen jako výraz démonického, které je 

zcela smyslové, pak démonické ve Faustovi je určeno jako duchovní. Tato touha má se 

smyslovou společné pouze to, že je také bezprostřední. Faust prahne po splynutí 

s dívkou, ale tímto splynutím myslíme splynutí duší, jde mu hlavně o to, aby dívku 

mohl ovládat.  „ Faustovská bezprostřednost s sebou nese jistě silné prvky reflexe, a tak 

lze Fausta zařadit již mezi reflektující estetiky a estéty. Reflektujícím typem estéta je též 

Johannes Svůdce.“
28

 

                                                

27
 OLŠOVSKÝ, Jiří. Niternost a existence - Úvod do Kierkegaardova myšlení. Praha:  

Akropolis, 2005, 262 s. ISBN 80-86903-08-7. s.28 

28
 OLŠOVSKÝ, Jiří. Niternost a existence - Úvod do Kierkegaardova myšlení. Praha:  

Akropolis, 2005, 262 s. ISBN 80-86903-08-7. s.30 
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Etické stadium 

 Druhý stupeň existence u Kierkegaarda je etické stádium, které je vyšším 

stupněm po estetickém stádiu. Proto, abychom se mohli dostat do etického stádia, 

musíme vynaložit určitou vůli. Příběh o Abrahámovi slouží také jako podklad u 

náboženského stádia, které následuje po etickém jako nejvyšší možné stádium člověka. 

 „Kdo nemá sám sebe, žije podle Viléma excentricky, žije mimo svůj střed. Kdo 

žije eticky, jeho ladění je centralizované, má ladění v sobě. Jeho život netrpí 

nedostatkem nálad, má dokonce určité celostní ladění,  není nikdy pouhou přirozenou, 

bezprostřední daností, není to estetické naladění.“
29

 Do etického stádia se člověk 

dostane tehdy, když přehodnotí své požadavky na sebe, na ostatní i na okolí, které ho 

obklopuje. Snaží se nebýt povrchní. Jeho hodnoty začínají mít morálnější smysl. Tato 

změna se děje kvůli nějakému smutnému okamžiku, kvůli zoufání. Ve chvíli, když si 

člověk zoufá a je velmi smutný, uvědomuje si, jak věci materiálního charakteru kolem 

něho jsou něčím nepodstatným. Uvědomuje si, že to, jak se dřív choval, bylo pošetilé a 

malicherné. Z opravdového zoufalství může člověk získat klid, protože díky zoufalství 

dojde ke svému já, ke své svobodě. Kierkegaard hlavně demonstruje etické stádiu na 

příběhu o Abrahámovi. Člověk si nemůže nevšimnout, jak Kierkegaard sympatizuje 

s Abrahámem, a to hlavně v religiózní sféře, kterou vyložím později. Právě se 

zabýváme etickou sférou, a pokud zde chceme eticky  hodnotit Abrahámův čin, 

dojdeme k závěru, že otec zabil syna. Tento čin ve sféře etiky musíme hodnotit jako 

vraždu. Abychom pochopili tento Abrahámův zrůdný krok, musíme udělat skok do 

religiózní sféry a k tomu nám pomůže naše vůle. Není to jako u Nietzscheho vůle 

k moci, ale tato vůle směřuje k absurdnu, tedy směřuje k Bohu. 

 Dále nám Kierkegaard promýšlí další známý příběh oběti dítěte, který se však 

odehrává na jiném pozadí a samotná oběť podle rozdílných pravidel. Tento mytický 

příběh pojednává o králi Agamemnónovi, který obětoval svojí dceru ve prospěch lidu. 

„Agamemnón  obdržel příkaz od bohyně Artemis, zprostředkovaný věštcem 

Kalchantem, že na znamení  usmíření  musí obětovat svou dceru Ífigeneiu. Agamemnón 

                                                

29
 OLŠOVSKÝ, Jiří. Niternost a existence - Úvod do Kierkegaardova myšlení. Praha:  

Akropolis, 2005, 262 s. ISBN 80-86903-08-7. s.49 
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se podřizuje příkazu a pro dobro celku obětuje svou dceru.“
30

 Podle Kierkegaarda 

Agamemnón zůstává i po tomto aktu v etickém stádiu, protože on obětoval svojí dceru 

ve prospěch lidu. Není z něho vrah, ale hrdina lidu. Položím si otázku. Kdo byl z nich 

ve výsledku šťastnější? Samozřejmě že Abrahám, protože on jednal silou absurdna a 

syna získal zpět, ale Agamemnón jednal pro lid a dceru zpět nezískal. Ovšem 

Agamemnón získal mravní titul hrdiny. Naskýtá se další otázka. Bylo hlavním osobním 

přáním Agamemnóna stát se hrdinou a zabít dceru? Myslím, že ne! Abrahám nejednal 

pro lid, ale pouze pro Boha, odhodil etický řád a oddal se absurdnu a ve výsledku, získal 

víc než Agamemnón, získal zpět své dítě. Ale čin Agamemnónův ve mně vzbuzuje  

lítost a čin Abrahámův spíše negativní pocit, protože ho více chci hodnotit v té etické 

sféře. 

 Pojem paradoxní zbožnosti 

 Nyní jsme se dostali k religiózní sféře. Abychom v ní mohli zakotvit, je potřeba 

opět udělat skok, ale ne k sobě, ale do absurdna, tedy k Bohu. „Na etické úrovni jako by 

člověk nedosahoval plně sebe sama, etika vyžaduje zcela se vydávat druhým, rodině, 

společenství, respektovat etický ideál..“
31

Kdežto v náboženském stádiu hraje roli pouze 

Bůh a mé vlastní já, které se Bohu oddává. Je tu tedy méně podnětů než v etickém 

stádiu, kde se člověk ohlíží na prostředí, ve kterém žije, kde bere v potaz lidi kolem 

sebe. Jedině Bůh podle Kierkegaarda naučí člověka promlouvat k sobě samému a Bůh 

je ten, který vytvoří v jedinci oporu – náboženský jedinec si uvědomuje své já a dokáže 

si vytvořit díky Bohu „štít“, který ho do jisté míry bude ochraňovat. Soren Kierkegaard 

tvrdí, že nejvyšším stádiem, které člověk může dosáhnout, je náboženské. Člověk tvoří 

spojení: konečného a nekonečného, časnosti a věčnosti, těla a ducha. Abrahám právě 

dosahuje pravé etiky tím, že jedná podle Boha. Kiergekaard zastává ten názor, že pravda 

vzniká v subjektivitě. „ Čím více objektivní spolehlivosti, tím méně niternosti (neboť 
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 OLŠOVSKÝ, Jiří. Niternost a existence - Úvod do Kierkegaardova myšlení. Praha:  

Akropolis, 2005, 262 s. ISBN 80-86903-08-7. s.53 
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 OLŠOVSKÝ, Jiří. Niternost a existence - Úvod do Kierkegaardova myšlení. Praha:  

Akropolis, 2005, 262 s. ISBN 80-86903-08-7. s.52 
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niternost je právě subjektivita), čím méně objektivní spolehlivosti, tím je hlubší 

niternost.“
32

 

 Tady si můžeme povšimnout dalšího společného znaku mezi Nietzschem a 

Kierkegaardem. Stejně jako Nietzsche Kierkegaard vnímá důležitost subjektivity, která 

je podstatná proto, aby člověk našel sám sebe, svoji vnitřní harmonii. Kierkegaard by si 

přál, aby lidé našli svobodu prostřednictvím  vztahu s Bohem, kdežto Nietzsche, chce 

svým individualismem v člověku probudit tvořivý pocit, díky němuž by se člověk mohl 

stát opravdovou svobodnou individualitou. 

Pohyb a skok 

 Kierkegaard se ve svém výkladu zabývá skokovým pohybem, který vede ke 

změně lidské svobody. Skok je tedy prostředkem k tomu , aby se člověk mohl stát 

svobodným. „Obecně pak Kierkegaard vidí ve jsoucnu a v životě různé druhy 

kvalitativních skoků: například skok, kterým se voda mění v led, skok, kterým se 

přechází od dobra ke zlu (či naopak), skok, v němž náhle porozumím autorovi.“
33

 Je to 

určitý okamžik pohybu, prozření, kdy se najednou věc či myšlení změní tak, že nabude 

jiných rozměrů. U myšlenkových pochodů je to stav, kdy nám něco dojde jakoby 

náhodou či díky souhře souvislostí. Ve filosofii je skokový pohyb poměrně častý. 

Ponoření se do filosofických myšlenek není obvykle jednoduché, ale když se nám to 

podaří, skokový pohyb je pak velmi povznášející a uspokojující pro filosoficky 

smýšlejícího jedince. Kierkegaard tento posun měl hlavně ve svých třech stádiích, kdy 

se z  z estetického stádia dostává na etické, a největší pohyb, který mu podle něho 

přinesl největší svobodu, byl skok do religiózní sféry. Tím, že člověk „skočí“, změní 

kvalitativně svůj život, je to nenásilná změna, která se děje kvůli nějaké souvislosti, 

stane se z nějakého důvodu, hlavně však přirozeně. Oproti tomu kvantitativní pohyb je 

vynucený a „naservírovaný“. „Pojem skoku patří u Kierkegaarda ke kvalitativním 

přechodům, které nemohou být vysvětleny kvantitativní změnou či zprostředkováním. 
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U Hegela se děje přechod logicky a pojmově, u Kierkegaarda se přechod děje skokem, 

paradoxně. Jde o „štěrbinu plnou obnovy“, která konstituuje mezi-bytí mezi různými 

sférami.“
34

 

 Opět můžeme narazit na určité podobné rysy našich dvou myslitelů. Kierkegaard 

říká, že skok může vzejít pouze u odvážného člověka, ten kdo se bojí „pustit uzdu 

niternosti“, nemůže se do okamžiku skoku trefit. To samé říká Nietzsche, ale trochu 

jinak. Nietzsche hovoří o probuzení vnitřního pohybu, o tvořivosti, a opět k tomuto 

probuzení člověk potřebuje odvahu. Bojácný člověk se nestane svobodným. 

Skok do Absurdna  

 Kierkegaard používá příběh o Abrahámovi, protože Abrahám v něm představuje 

postavu, která dokáže skočit do nekonečna a díky své víře v něm setrvat. Díky své 

odvaze rezignovat na vše a dosáhnout  skoku do absurdna získává dvojnásobek. „ Stavu 

ryzího jedince, skutečného rytíře víry se tak u Kierkegaarda dosahuje skrze rezignaci a 

v pohybu víry, která se děje skrze absurdno.“
35

K tomu, abychom získali pohyb víry, je 

tedy důležité se rozhodnout, na vše rezignovat, nebrat ohled na to, co nás do té doby 

ovlivňovalo, a nevnímat to, co nás oklopuje. Jakoby se člověk transcendentoval a 

vnímal jen nitro a Boha. Je tedy zapotřebí dosáhnout svobody duše. Pokud člověk 

rezignuje, pak skočí, ocitne se v nekonečnu, a teprve tady nachází svůj skutečný život. 

Není to jednoduchý pohyb, vychází ze zoufalství, ale toto úsilí je náležitě odměněno 

tím, že se člověk stává syntézou konečnosti a věčnosti.  A právě zde dochází ke 

konečnému pohybu víry. Člověk se na začátku všeho vzdal, ale v závěru má ještě 

mnohem víc. 
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Abrahám
36

 

 „Ne , nikdo nebude zapomenut, kdo býval ve světě velikým, ale každý  je veliký 

po svém a každý v poměru k velikosti toho, co miloval. Kdo miluje sám sebe, bude 

veliký sebou samým, a kdo miloval lidi, stal se velikým oddaností, ten však, kdo 

miloval Boha, převyšuje všechny ostatní. Někdo, kdo byl veliký tím,že doufal v něco 

možného, jiný tím, že doufal ve věčnost, avšak kdo doufal v nemožné, je nade všechny 

ostatní. Neboť ten kdo bojoval se světem, je velký tím, že svět přemohl, a kdo bojoval 

se sebou samým, je větší tím,že přemohl sebe sama, ale kdo bojoval s Bohem, je větší 

než všichni ostatní.“
37

 

 V podstatě záleží na tom, jaké si stanovíme hranice víry, jak daleko věříme. 

Jsme určeni tím, v co věříme. Velmi často si lidé neuvědomují tuto svojí řídící možnost, 

neuvědomují si, že právě oni jsou strůjci svého štěstí, a svou sílu plýtvají na 

malicherných věcech, na nedůležitých věcech, či se příliš zaobírají druhými.  Na tom 

není nic špatného, ale pouze do té doby, do kdy nás to neokrádá o energii. Spousta lidí 

žije životy těch druhých a zapomínají na sebe, trápí se pro druhé, kteří o to ani třeba 

nestojí. Milující člověk chce svému milovanému člověka pomoct v jeho obtížích, ale on 

žádnou pomoct nechce, chce zůstat ve svém nihilismu. Milující člověk se tak trápí kvůli 
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„Kluku hloupá, myslíš si opravdu, že jsem tvůj otec? Jsem modlo- služebník! Myslíš si, že 
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představuje, že jsem netvor, než aby ztratil víru v tebe!“ 
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trápení toho druhého, a protože si je vědom, že mu nepomáhá, dostává se tak sám do 

nihilismu. Kdežto pokud milujeme Boha, dokážeme  transcendovat do vyšších sfér své 

duše, dokážeme se prostřednictvím Boha více vnímat, eliminovat či se zcela zprostit 

věcí, které nás pouze ruší, či okrádají o energii. Najednou se věci zdají být jednodušší, 

život hezčí. Člověk je pak sám více schopen dělat okolí spokojené, protože ho nakazí 

svojí vyrovnanou a pozitivní náladou a postojem. 

  Největší možný skok do absurdna udělal Abrahám. Jeho příběh však vzbuzuje 

v lidech spíše odpor. Pokud ale pochopíme Kierkegaardův výklad tohoto činu, zjistíme, 

že se dá na Abraháma dívat i jinak než jako na vraha. 

  „Vírou přijal Abrahám zaslíbení, že v jeho semeni budou požehnána všechna 

pokolení země. Čas plynul, možnost tu byla, Abrahám věřil, čas plynul už to možné 

nebylo , ale Abrahám stále věřil. On nepoklesl natolik, aby na zaslíbení  zapomněl – 

proto ani on nebude zapomenut. Je lidské tesknit, je lidské truchlit s truchlícím, ale větší 

je věřit a hledět na věřícího. Od Abraháma nemáme žádný žalozpěv. Čas mu utíkal, on 

ale nepočítal teskně dny, nepohlížel na Sáru s podezíravým pohledem, zda už není příliš 

sešlá, nezastavil koloběh slunce, aby mu Sára nezestárla a s ní jeho očekávání, nezpíval 

nad ní tichý žalozpěv.“
38

 

 A opět si na základě citovaného textu můžeme povšimnout, jaká duševní síla z 

Abraháma vycházela. Pokud nechceme pochopit Abrahámův čin s obětí pro Boha, 

můžeme si z něj vzít alespoň to, jak neztrácel naději do posledního okamžiku. Nejenže 

věřil, ale on hlavně nepropadal zoufalství, on nezoufal, ale doufal a snažil se i tak žít na 

plno, jako by každý den byl jeho poslední. Nebyl marnivý, byl stále plný síly,i když už 

byl stár.  

Izákův návrat 

 „Abrahám věřil a věřil pro tento život, že má na zemi zestárnout, že bude lidmi 

ctěn v rodě požehnán a připomínán v Izákovi, v tom nejdražším, co kdy v životě vůbec 
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měl, v synovi láskou zobjímaném.“
39

 „Z etického hlediska o Abrahámovi tvrdíme, že 

chtěl Izáka zavraždit, z náboženského  hlediska platí, že jej chtěl obětovat. „Jenom 

vírou, nikoli vraždou se Abrahámovi můžeme podobat.“
40

 

 Jak může Izák milovat svého otce? 

 Jak se mohl Izák cítit po tom, co se ocitl v tváří v tvář smrti? A jak se cítil po 

tom, co ho Bůh zachránil? Jak mohl dál ve svém otci spatřovat otce a ne vraha? Podle 

etiky by se vztah  Abraháma a Izáka nevrátil nikdy do starých kolejí. Izák by mohl 

časem částečně zapomenout na obrovskou bolest, ale nikdy by nevymizela skutečně. Je 

velká pravděpodobnost, že by Izák svého otce už nechtěl nikdy vidět. Jenže doba, 

ve které Izák žil, byla plná Boha, plná slepého náboženství. Tak Izák Abrahámovi 

odpustil, protože Bůh by si to tak přál. 

 Paradox 

 Abrahám Kierkegaardův rytíř víry. „Abrahám je tím, kdo vykonává pohyb víry, 

kdo spoléhá na absurdno Boha, kdo věří v sílu absurdna.“
41

Zde se odkládá rozum, 

protože s rozumem nemůžeme udělat skok a dojít do absurdna. A nyní právě nastává 

paradox. Je paradoxní, že bez rozumu můžeme dojít dál. Rozum je jakoby zakázaný ve 

skoku do absurdna. Je zapotřebí   transcendence.  Přeneseme se nad rozum. Pak se 

dokážeme odlepit a skočit do nekonečnosti bytí. Abrahám obětoval dítě a stal se jeho 

vrahem. Ve výsledku ale získal víc než měl, a to je právě ten paradox.  
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NNiieettzzsscchhee  

Vůle k moci 

 Pojem vůle k moci se objevuje v druhém díle Zarathustry, kde je hlavní 

myšlenkou, což se pokusím charakterizovat v krátké citaci. „Kdyby byl bůh a bohové, 

prostor svobody by byl pokyny, příkazy a zákazy omezen, bůh je v protikladu k lidské 

svobodě.“ 
42

  Nietzsche má základní princip života, protikladný k Schopenhauerově vůli 

k životu. Tento základní princip znamená vůli k moci, tedy sílu silných lidí, kteří 

překonávají své lidství tím, že odmítají křesťanské výroky a tvoří zcela jinou morálku, 

která směřuje k nadčlověku. Nietzsche neuznával sociální rovnost a všeobecným štěstím 

jen pohrdal. Jak již bylo řečeno, klade důraz na sílu individua. Nietzsche zastává ten 

názor, že silný člověk by se neměl podrobovat slabšímu. Slabší si tvoří zákony, proto 

aby mohli vedle silných a průbojných lidí vůbec existovat. Nietzsche nesouhlasí se 

západní tradicí a jejím chápáním spravedlnosti. Tvrdí, že čím méně se budeme 

vyrovnávat s nerovností  lidí, tím méně budeme potlačovat individuum. Nietzche 

neuznává potlačování lidí, kteří kypí úspěchem a životem. „Vůle k rovnosti je tak jen 

bezmocnou vůlí po moci, která je typická pro neúspěch.“
43

 Ti, kdo se nevyrovnávají 

úspěšným a silným jedincům, pomstívají se a „kují proti nim pikle“.   

Nihilismus 

 Nihilismu hraje u Friedricha Nietzscheho  velkou roli. Nietzche kritizuju nejen 

historii, ale s ní i spojenou kulturu, a v neposlední řadě křesťanství od jeho prvopočátku. 

Nietzsche tvrdí, že lidé žijí ve lži a že nihilismus jim pomůže překonat samy sebe, a toto 

překonání vede  k nadčlověku. Nietzsche nesouhlasil se sociální rovností a pohrdal 

všeobecným blahem, protože zastává ten názor, že silný člověk by se neměl podrobovat 

slabšímu. Tím Nietzsche myslí, aby se každé idividum snažilo být samo sebou, aby 

používalo svůj vlastní rozum a probudilo svojí tvořivost a v podstatě i svojí 
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odpovědnost k sobě samému. Jedině tak může vzniknout smysluplná společnost, jež se 

skládá z jedinečných lidí, kteří tvoří celek. Oproti tomu křesťanství dělá z lidí „otroky 

víry“. Nietzsche se snaží nábožensky založenému člověku odkrýt pravý svět, ale 

zároveň si uvědomuje,že takový člověk po prozření bude „pravý svět“ nenávidět. 

„Nihilismu je tedy ve své podstatě jakýmsi mezistavem či přechodem. Bude překonán 

tehdy, až se tento vezdejší svět po smrti bohů už nebude chápat pouze jako odbožštěný, 

jako bohem opuštěný, ale až se tento bezbožný svět rozzáří ve světle nové zkušenosti 

bytí nihilismu.“
44

 Díky vymazání boha z naší mysli, můžeme volně existovat, „volně 

dýchat“ a tvořit podle vlastní vůle, nikoli v područí vůle boží. Jakmile člověk procitne, 

pozná sám sebe, pak začíná existovat. Z člověka se stává tvůrce a náhle je schopen 

vytvářet nové hodnoty své morálky.  

Nadčlověk 

 „Nietzsche zdůrazňuje  potřebu historického filosofování, jež by bylo 

skromnější a tuto vázanost by respektovalo.“
45

Metafyzika používá lidské pojmy, ale 

přehlíží jejich podstatu a zařazuje je do současnosti. Z toho nemůže vzejít pravé 

poznání. Nejen že se Nietzsche zabýval historií, ale také otázka budoucnosti mu nebyla 

cizí. Snažil se o to, aby v lidech vyvolal posun a změnu v jejich dosavadních morálních 

hodnotách, aby  nezůstávali u starých představ o dobru a morálce. Vybízel k tomu, aby 

lidé šli s dobou, protože to, jak se mění okolí, tak se mění i styl a zvyky člověka.  

 Nietzsche zastává názor, že vše dosavadní je pouze předstupeň, přechod od 

zvířete k nadcházejícímu nadčlověku. K tomuto vyššímu stupni se můžeme dostat díky 

své vůli a tvořivosti, kterou v sobě musíme probudit. Pokud se člověk k tomuto 

překonání vzchopí, pokud pochopí, že „člověk je něco, co musí být překonáno“ a že je 

„mostem k nadčlověku“, může se zprostit o falešných představ a nadějí. Nietzsche 

pohrdá člověkem dnešní doby, ale je si vědom, že jeho současníkem, ale i tak je z něho 

znechucen. Nadčlověkem Nietzsche myslí člověka, který dokáže překonat zastaralé 

morální hodnoty, které si neseme z dřívějších dob. Nietzsche tvrdí, že lidé se vyvíjí 
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s dobou, tím pádem se mění jejich požadavky, jak na sebe, tak na lidi z okolí, mění se 

jejich prostředí, v kterém žijí, a proto musí dojít i k „překopání morálky“. Ne nadarmo 

se Niezschemu říká „filosof s kladivem“. O nadčlověku Nietzsche především píše 

v první knize o Zarathustrovi.  Zarathustra přišel po deseti letech samoty z hor. Když  se 

nachází mezi lidmi, potkává v lese světce, poustevníka, který před lidskými bytostmi 

utekl, aby se mohl oddat plně bohu, nepotřebuje kulturu lidí ani jejich vzdělání, jeho 

existence směřuje pouze k bohu, s bohem debatuje jen prostřednictvím modlitby. 

Poustevník Zarathurusta říká: „což je to možné! Tento stařičký světec ještě ani 

nezaslechl ve svém lese, že bůh je mrtev!“ Tento poustevník, který nepromlouvá 

k nadlidskému, musí – mají-li mít jeho slova váhu – promlouvat  k  lidem, musí 

zvěstovat. Po smrti boha už není nejvlastnější řečí člověka vzývání bohů, oslovování 

svatého – nyní je to řeč člověka k člověku: oslovení nejvyšší lidské možnosti je učení o 

nadčlověku.“ 
46

 

 Zarathustra představuje takový most, který má lidi přivést k nadčlověku. Tedy 

má je přivést ke svému nitru a v něm začít tvořit nadčlověka, vyššího člověka. Tento 

člověk by si měl být vědom sebe sama a s tím to sebevědomím tvořit. Tato myšlenka o 

lepším člověku v praxi nejvíc bohužel nahrála velkému zlu, a to nacismu.  

Křesťanství ne jako symbol spásy 

 Nietzsche byl filosof, který se zabýval všemi etapami křesťanství. Ostře 

vystupoval proti církevním dogmatům. Křesťanství je podle Nietzscheho založeno na 

základě matení lidí a zneužívání jejich víry. Nietzsche vyznává názor, že křesťanství je 

zlem pro lidi, a kvůli okázalosti církve  utrpělo mnoho lidí jak duševní tak fyzické 

ztráty. „Dějiny křesťanství - a to počínaje smrtí na kříži – jsou dějinami neporozumění, 

krok za krokem stále hrubšího symbolismu. Každým rozšířením křesťanství na masy 

ještě širší, ještě surovější, jimž stále více chyběly předpoklady, z nichž se zrodilo, 

stávalo se nutnějším křesťanství vulgarizovat, barbarizovat.“
47

 Nietzsche kritizuje 
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křesťanství, protože nepochopilo podstatu Krista. Kristus byl ten, kdo měl sílu a ochotu 

jednat absolutně, tvořit a jít si za svým vnitřním hlasem. Křesťanství si pouze 

zapamatovalo smrt na kříži a použilo to jako symbol pro získávání síly, která 

znásilňovala slabé, tato síla neměla však s individualitou Krista nic společného. 

Křesťanství tak od smrti Krista začalo vydělávat na zoufalství, strachu a oddanosti lidí, 

kteří netušili o své síle a raději se nechali táhnout. „I při nejskromnějším nároku na 

poctivost musíme dnes vědět, že se teolog, kněz, papež, každou větou, již vyřkne, nejen 

mýlí, nýbrž že lže, že mu už není dáno na vůli lhát z „nevinnosti“, z „nevědoucnosti“.
48

 

Církev vybírá peníze za oddanost a přiživuje se na lidech a jejich trápení.  

 Je velmi důležité si uvědomit, že Nietzsche nebyl proti všem bohům a 

náboženství. Odpor shledával pouze u rabských,tedy otrockých náboženství, kde bůh je 

prostředníkem tyranského náboženství. Naopak uznával ty bohy, kteří posilovali lidskou 

sílu, naději a víru v sebe. Velmi sympatizoval s řeckými bohy. 

  

                                                

48
 NIETZSCHE, Friedrich. Antikrist: přehodnocení všech hodnot. Olomouc: Votobia, 2001 -126 

s. ISBN: 80-7198-481-7. s.82 
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ZZÁÁVVĚĚRR  

 Kierkegaard a Nietzsche jsou filosofové, kteří ve mně vzbuzují rozporuplné 

pocity, to asi proto, že jejich duše jsou plné neklidu. Své existencialistické myšlení umí 

dovést do radikálních sfér. Oba chtějí v člověku vyvolat změnu, posun.  

NNiieettzzsscchhee  

 Nietzsche chce v bytosti probudit tvořivý pud, který má vést ke svobodě a 

individualitě. Nepreferuje sociální podpory určené pro slabé lidi. Nietzsche si myslí, že 

tvořivá síla je zakotvena v každém z nás, jen jí musíme v sobě nalézt. Proto nemá 

sociální myšlení. Myslí si, že i slabě jevící se jedinec může dokázat velké věci, stačí mít 

či chtít vůli k moci. A právě zde nacházím problém. Nietzsche nedefinuje hranice. Ne 

každý může být na vrcholu, protože mu to okolnosti nedovolí. Často je rodina řídící 

faktor, která člověka může psychicky či finančně ovlivnit natolik, že nemůže posbírat 

tolik sil, aby se dostal na řídící pozici. Nicméně člověk  nacházející se v nihilismu by 

podle Nietzscheho mohl překonat nástrahy života, když právě v sobě najde a probudí 

sílu. Na jednu stranu velice sympatizuji s jeho hnacím motorem k životu. Vždy, když se 

potřebuji vzchopit, vzpomenu si, že je ve mně elán , který mi pomůže jít dál. A to právě 

Nietzsche myslí - člověk je silný jen díky sobě, díky svému sebeuvědomění, proto klade 

tak velký důraz na individualitu.  

 Hodně silný a průbojný člověk může být až tak radikální ve svém jednání, že jde 

takzvaně přes mrtvoly a svojí vůlí k moci může být velmi nebezpečný,  jak pro 

své okolí, tak sám sobě. Právě tohle odvážný filosof s kladivem, měl trochu eliminovat, 

tedy měl stanovit hranici své tvořivosti. Kdyby věděl, že jeho myšlenky mohou být 

zneužity například Hitlerem, člověkem, který se nikoho a ničeho nebál, tak by se jistě 

otáčel v hrobě. 

 U Nietzscheho mi je sympatická jeho odvaha, s jakou šel proti křesťanství, proti 

rabské morálce, kterou právě křesťanská obec měla. Nejsem křesťanka, proto mohu 

s Nietzschem souhlasit. Nietzsche nezatracuje pojem boha, ale zatracuje lidi, kteří ho 

svým chováním zabili. On uznává pouze ty bohy, prostřednictvím nichž člověk vyrůstá 

v osobnost. Já mám víru, jen k tomu nepotřebuji Krista na kříži a chodit do kostela. 



32 

 

Stačí vědět, že je tu síla a tu sílu si můžeme jakkoliv pojmenovat, třeba jako ONO, JÁ, 

vesmír, v závěru je stejně v nás, jak by řekl Nietzsche.  

KKiieerrkkeeggaaaarrdd  

 Kiekegaard byl velice komplikovaná osoba. Do života si stavěl z mého pohledu 

zbytečné překážky, ale díky tomu se z něj stal velký filosof. Filosofickou dráhu 

nastartoval jeho otec, který v něm rozvíjel dialektiku, estetiku, cit pro krásu a vztah 

k Bohu. Nejvíce ho však ovlivnil ve vztahu k Regině, sice velmi nepřímo, ale zato 

pořádně. Kierkegaard od sebe zcela nesmyslně svojí největší lásku odháněl, a to jen 

proto, že jeho rodinná historie byla údajně  prokleta díky otci a jeho provinění, jeho 

vztah ke služebné poskvrnil dobré jméno Kierkegaardových. Je paradox, že tak duševně 

založený a vnímavý Kierkegaard vyměnil spokojený život za zoufalství. Jeho 

dobrovolné a nesmyslné utápění se, ve mně vzbuzuje neúctu k životu. Nicméně díky 

jeho vývoji  osobnosti dal člověku na výběr, aby se mohl rozhodnout, v jakém stádiu 

chce být, protože si každým stádiem prošel. Nechá na každém, zda zůstane estetikem  

nebo etikem, či křesťanským mučedníkem podobným svou vírou Abrahámově víře. Ale 

Kierkegaard si myslí, že toho je schopen jen on, že on je ten pravý rytíř víry. Tak proč, 

když měl tak silnou víru, nedokázal věřit vztahu s Reginou? Protože on potřeboval být 

natolik zoufalý, aby se mohl prozoufat a v určitém okamžiku skočit do absurdna, tedy  k 

Bohu. Je to paradox a ještě větší paradox nám popisuje na příběhu o  Abrahámovi. Je 

velmi těžké pochopit Abraháma a jeho činy. Kdybych byla nábožensky založená, snad 

bych se dokázala vcítit rychleji, ale abych se na Abraháma nedívala pouze jako na 

vraha, musela jsem poznat i jiné hodnotící úhly pohledu na tento příběh. Díky 

Kierkegaardovi vidím smysl pouze v Abrahámově víře. Myslím tím víru samotnou. Je 

velice povznášející dozvídat se o síle, která je v každém člověku. Stačí si pouze 

uvědomit, jak velký rozdíl je mezi zoufáním a doufáním. Jsem zastánce toho názoru, že 

to jak vnímáme svůj život, jak si ho promítáme, tak takový doopravdy je. Pokud jsme 

zamračení a dlouhodobě přemýšlíme pesimisticky, naše vrásky se prohlubují a jsme i 

náchylnější k nemocem, protože si svým pesimistickým myšlením přivoláváme špatné 

věci. Oproti tomu když se nebereme příliš vážně a snažíme si úžit každý den 

s úsměvem, vše jde lépe. Stačí věřit v dobré věci. Láskyplný vztah Izáka a Abraháma 
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mi ze strany Abraháma nepřijde zcela přímý. Mluví se zde, že Izák je to nejcennější, co 

Abrahám má, ale přesto Abrahám je schopen Izáka obětovat Bohu, kterému je Abrahám 

nekonečně oddán tělem i duší, tím pádem Abrahám Boha nekonečně miluje a mohu se 

domnívat, že ho miluje více než Izáka.  Abrahám měl víru, dočkal se Izáka. Proč si přál 

Izáka? Aby měl syna nebo pokračovatele Abrahámovi lásky k Bohu? Podle mého 

názoru Izáka miloval, ale ne jako svého syna, ale jako prostředníka, který bude schopen  

Boha milovat podobně jako Abrahám. Proto Izáka dokázal obětovat. Daroval ho jako 

prostředníka nikoli jako syna. 
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PPrroomměěnnaa  hhooddnnoott  iinnddiivviidduuaa  

Na Nietzschem a Kierkegaardovi je značně vidět proměna hodnot individua.  

Symbolizují evropský vývoj. Celá tato práce je o hledání hodnotového systému dvou 

filosofů, kteří pronikli do historického kontextu a zároveň se transcendovali do 

současnosti. Nechtěli se smířit s oddaností osudu a chtěli i sami aktivně zasahovat do 

světa. Nietzsche i Kierkegaard silně zatřásli hodnotovým systémem doby, ve které žili, 

a stali se tak jedněmi z předchůdců nového věku, kteří opustili zavedená metafyzická 

schémata a náboženská dogmata. Nepochybně přispěli k proměně morálních hodnot a 

tím i norem chování v evropské společnosti. Nové generace, mající k dispozici 

filozofickou reflexi velkých myslitelů, si na jejím základě ujasňují svoje generační 

pocity, buď s nimi mohou sympatizovat, či naopak udržovat si odstup. Zachytili svůj 

zápas, takže vnímali svojí existenci a snažili se zasáhnout a nepopiratelně zasáhli do 

filosofického světa. Tito myslitelé žili v době, kdy celospolečensky vládla tradiční 

morálka, ale oni dokázali svojí filosofii vést svým směrem. Většina jejich současníků si 

nedovolila odporovat náboženským dogmatům a metafyzickým schématům. Tito dva 

vzdělanci si dovolili každý svým způsobem polemizovat  a byli velkými kritiky 

dosavadních hodnot a vykročili cestou náznaků. Bůh byl a skončil. Je mrtev, a jestliže 

skončil, skončily i dosavadní hodnoty, které si musíme položit jako problém a hlavně ho 

i pochopit, protože se změnilo i naše myšlení. 

 

Tito dva  myslitelé ovlivnili nemalý počet evropských myslitelů, myšlenkové 

proudění ke konci 19. století a počátku 20. charakteristické svojí rozmanitostí, z části i 

vnitřní rozporuplností, existenciálním pocitem zakončení století, či dokonce jedné 

epochy a zrození epochy nové. Životní a umělecký sloh těchto generací reprezentovala 

secese, představující protest proti purismu. Její styl posbíral a shrnul v novou jednotu 

dosavadní slohový vývoj, počínaje antikou až po práh doby tehdejší, což se odrazilo 

v novém životním stylu zanechávajícím svou stopu nejen na uměleckých předmětech, 

ale i na nábytku, zrcadlech, vanách, obrazech. Toto období představuje novodobou 

modernu. 

„Mytologická dimenze secese, její touha vrátit se k čistým počátkům věcí a světa se tu 

dotýká myšlenky anamnéze, intuitivního rozpomínání, která přesahuje meze osobní, 
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individuální paměti a stává se nástrojem vnitřního pochopení světa. V obrazotvornosti 

secesního umělce je funkcí, pomocí níž se individuální vize zmocňuje kolektivních 

obsahů. Obraz ženy jakýmsi mostem mezi nimi“
49

 

„Jádrem secesní hádanky života nebyla jen příroda sama o sobě, ale především 

otázka po místu člověka v radlickém a nakonec i v nelidském vesmírném kolotáním. 

Secesní umělec chtěl vyjádřit spřízněnost člověka s tímto celosvětovým základem, který 

byl ovšem něco jiného než jevová, povrchová příroda. Zároveň s překonáváním 

naturalismu a stupňováním abstrakce se však opět komplikoval vztah člověka 

k přírodnímu kosmu, pohybující se od pólu osudové oddanosti ke snaze ovlivnit toto 

faktum…“
50

 

„Modernismus vznikl jako reakce na globální problémy a krizi církve a jejího působení 

v proudu dějin. Základní snaha katolického modernismu, která je také jeho nejobecnější 

charakteristikou je překlenout propast, která oddělovala historické křesťanství od 

moderního člověka.“
51

 Modernizmus preferoval lidskou existenci. 

S pádem historických bariér dochází ve komunikaci. Díky obrovskému nárůstů  

informací a možností dochází ke zjednodušení komunikace. Symbolizmus a zkratky 

hrají čím dál tím větší roli v naší řeči. 

 Díky technologii a industriálnímu vývoji se z nás stávají konzumenti. Konzumujeme to 

co se nám servíruje, bez toho, abychom se do objektu otiskli, tedy přemýšleli o jeho 

podstatě. Přestáváme přemýšlet nad souvislostmi, protože se nemusíme namáhat. Díky 

technice a vědě přijímáme věci tak, jak nám je prostředky vyprodukují. Nad věcí 

nemusíme přemýšlet, nepokládáme si tak otázky, nehovoříme se svým já, a tím pádem 

se od sebe oddalujeme. Na druhou stranu vyspělý svět vyvíjí snahu vyřešit rasové, 

antisemitské, feministické, ateistické problémy. 

Kierkegaard velmi jemně vytvořil prostor pro postmodernu, ale Nietzsche byl téměř 

předvídavý a jeho filosofie nadčasová. 

                                                

49 KUČERA, Zdeněk. Hoře a milost, Ke kořenům teologie církve radikálního modernismu. Praha: Pontes 

Pragenses. 2001-128 s. ISBN:80-86263-19-3. 9 s. 
5050 KUČERA, Zdeněk. Hoře a milost, Ke kořenům teologie církve radikálního modernismu. Praha: 

Pontes Pragenses. 2001-128 s. ISBN:80-86263-19-3, s.8 
51 KUČERA, Zdeněk. Hoře a milost, Ke kořenům teologie církve radikálního modernismu. Praha: Pontes 

Pragenses. 2001-128 s. ISBN:80-86263-19-3. 12 s. 

 



36 

 

Jedním z charakteristických prvků postmoderní doby je snaha o nalezení harmonie ve 

světě.  Postmodernismus chce najít cestu, která povede ke koexistenci národů, kultur, 

etnik, menšin. Jde tu tedy o multikulturní propojení, které by eliminovalo sociokulturní 

problémy. Jde o to, aby lidé změnili své přemýšlení. V knize Péči o jazyk a komunikace 

od Semrádové transverzální rozum získáme právě díky informační a komunikační 

technologii. Ve výsledku je to opět překonání sama sebe. Člověk se posune o stupeň 

výš, překročí most, a tím dokáže komunikovat mezi kulturami, státy. Do světa zapadá a 

stává se důležitou sounáležitostí, která nese zodpovědnost sama za sebe jako 

individuum a zároveň se cítí být odpovědný ke světu.  
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