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Anotace:  

Práce „Existence u Sørena Kierkegaarda“ se zabývá pojetím a 

problematikou existence u Sørena Kierkegaara. Cílem práce je popsat jednotlivé 

etapy existence, porovnat je mezi sebou, určit jakým způsobem se od sebe odlišují a 

popsat, co je pro danou etapu hlavním znakem. Tyto etapy jsou zaměřeny na 

estetiku, etiku a náboženství. Práce se více zaměřuje na jednotlivce a jeho existenci 

náboženskou. Snaží se přiblížit vzájemný vztah jedince s Bohem. Vztah jedince a 

Boha je těsně propojen se svobodou, o které práce také krátce pojednává. 

 

Annottation: 

The Thesis „Søren Kierkegaard´s conception of existence“ deals with the 

issue of Kierkegaard´s existence. The goals of this thesis are to describe individual 

stages of our existence and compare them with each other to determine how they 

differ and describe what is the main feature for each stage. These stages are focused 

on aesthetics, ethics and religion.The Thesis is more focused on individuals and 

their religious existence. It tries to bring forward a mutual relationship between an 

individual and God, which is closely connected with freedom, that is also briefly 

discussed in this thesis. 
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svoboda, zoufání, víra 
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Úvod 

Søren Kierkegaard je považován za předchůdce existencialismu. Jako první 

použil pojem existence vztažený a připisovaný pouze člověku. Ve své době byl 

prvním, kdo vyslovil tuto myšlenku a ovlivnil tak spoustu filozofů 20. století, kteří 

na základě jeho myšlenek a poznatků rozvíjeli dál existenciální filozofii.  

Ve své práci se pokusím rozebrat jeho novátorské myšlenky v odvětví 

existenciální filosofie a poukázat na rozdílné názory mezi ním a jinými filozofy, 

kteří svými myšlenkami ovlivnili smýšlení té doby, jako byl například Hegel. 

Ačkoli Kierkegaard uznával Hegela jako filozofa, neustále kritizoval jeho názory.  

„Vždyť pro něj se stalo životním úkolem potírat Hegela, což se ale nevylučovalo, že 

sám jím byl na počátku silně zaujat a jeho spisy zevrubně studoval.“
1
 Odlišné 

pohledy, které měl Hegel a Kierkegaard, jsou naznačeny v první kapitole, kde jsem 

popsala základní rozpory mezi těmito dvěma filozofy. 

Celá práce je založena především na studiu, rozboru a interpretaci 

primárních textů, kterými jsou knihy Buď alebo, Filozofické drobky aneb drobátko 

filozofie, Bázeň a chvění, Svůdcův deník a Čistota srdce. Svá tvrzení, která z textů 

dedukuji, dokládám citacemi z děl Sørena Kierkegaarda. V bakalářské práci pracuji 

i se sekundární literaturou, která slouží především jako doplňkový zdroj informací, 

které používám hlavně pro objasnění souvislostí, které nejsou z primárního textu 

patrné. Jedná se například o souvislosti historické či dobové smýšlení. Zároveň 

slouží jako zdroj k výkladu existence u Sørena Kierkegaarda. Každá z knih nabízí 

různé perspektivy, jak je možné na tuto problematiku nahlížet. Čerpala jsem z knih 

Jiřího Olšovského, Václava Umlaufa, Jana Patočky, Jakuba Marka. Dále mi jako 

zdroj informací sloužily knihy od Jiřího Brandese, Petera Rohdeho, které 

pojednávaly o životu Sørena Kierkegaarda. 

Cílem této práce je podat přehled smýšlení a filozofie Sørena Kierkegaarda, 

která je zaměřena na existenci jedince. Hlavním úkolem práce je prozkoumat jeho 

díla, ve kterých se existencí zabývá, a s pomocí další literatury jeho myšlenky 

sepsat do systematického textu. 

Hlavním tématem, kterým se v bakalářské práci zabývám, jsou stádia lidské 

existence, která Kierkegaard popisuje ve svých knihách. Jedná se především o 

                                                 
1
 ROHDE, Peter P. Kierkegaard, Olomouc: Votobia, 1995, s. 20. ISBN: 80-85885-29-8 

 



- 7 - 

 

analýzu jednotlivých období a to období estetického, etického a náboženského. 

Největší pozornost je věnována stádiu náboženskému. Každé stádium lidské 

existence má své charakteristické rysy, které jednotlivé stádium definují. Na 

příkladech Estéta A, Don Juana, Izáka a Abrháma se Kierkegaard snaží detailně 

popsat praktické fungování těchto teoretických charakteristik.  

Søren Kierkegaard propojuje existenci člověka s Bohem. Pojem Boha je pro 

něj velmi důležitý. Vrcholem lidské existence je vzájemná syntéza člověka a Boha, 

tedy konečného a nekonečného. Svým novým přístupem k Bohu se vymykal 

tehdejšímu všeobecnému názoru a dostal se do konfliktu s dánskou církví. I na tento 

problém beru v bakalářské práci ohled a hned v úvodní kapitole se o tomto 

konfliktu zmiňuji. 

Poslední kapitola bakalářské práce je věnována pojmu svobody, tak jak ho 

Kierkegaard ve svých dílech definuje a používá. I pojem svobody je úzce spjat 

s ústředním tématem práce tedy s existencí jedince. „Jedinec zná volbu v zoufalství 

a ví, že volba je dílo svobody.“
2
 Jedinec se může svobodně rozhodnout, zda zvolí 

zoufání, které je podmínkou pro další krok k vyššímu stádiu, nebo se rozhodne 

setrvat tam, kde se právě nachází. V kapitole Pojem svobody jsou zahrnuty a 

vysvětleny další pojmy, s kterými Kierkegaard ve svém výkladu pracuje. Jedná se 

například o pojmy zoufání a úzkost, bez kterých by existence, tak jak s ní Søren 

Kierkegaard pracuje, nebyla úplná. 

 

                                                 
2
THULSTRUDOVÁ, M. M. Kierkegaard a dějiny křesťanské zbožnosti. Brno: CDK, 2005, s. 17. 

ISBN 80-7325-056-X 
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.1 Život Sørena Kierkegaarda a jeho životní postoje 

Dánský filozof Søren Kierkegaard, narozen roku 1813 v dánském hlavním 

městě Kodani, je známý především jako předchůdce existenciální filozofie, který 

inspiroval mnoho pozdějších stoupenců existencialismu, a do vědomí světových 

filozofických badatelů se zapsal především svým dílem Buď anebo, Filozofické 

drobky a Bázeň a chvění. Jeho život, posléze i dílo a nahlížení na svět bylo 

ovlivněno dvěma osobami. Největší vliv na něj měl jeho otec, který zasahoval do 

jeho života především z hlediska výchovy, jež byla ovlivněna jeho náboženským 

přesvědčením. Co se týká vztahů a lásky, v tom se na jeho životě nejvíce podepsala 

jeho přítelkyně Regina.  

Kierkegaardův otec byl na svého šestého a nejmladšího syna velmi přísný, 

ale byl to velmi křesťansky založený člověk, který všechny své děti vedl 

k náboženské pokoře. Nikdy mezi nimi nevznikl příliš harmonický vztah. „Zdá se, 

že otec a syn, každý sám o sobě činili se zodpovědnými za trudomyslnost druhého: 

syn obával se, že otec truchlí nad ním a naopak.“
3
 Søren Kierkegaard měl tušení, že 

mu otec něco tají, ale nikdy se ho na to nedovážil zeptat. Jeho otec se svěřil se svým 

tajemstvím svým posledním dvěma synům téměř až na smrtelné posteli. Byl 

posedlý myšlenkou, že přežije všechny své děti, že každé z jeho dětí zemře před 

svými čtyřiatřicátými narozeninami. Toto přesvědčení si otec zdůvodňoval svým 

hříchem, kterého se sám údajně dopustil jako malé dítě, když proklel Boha. 

Domníval se, že ho Bůh obdaroval bohatstvím a dal mu šest dětí k tomu, aby se on 

sám mohl dívat na to, jak mu děti odcházejí před očima a musel tak trpět za své 

provinění, kterého se dopustil. Když mu pak postupně zemřely čtyři děti a žena, 

nemohl uvažovat jinak, než že přichází odplata, kterou si zaslouží. Søren po tomto 

zjištění, které nazval velkým zemětřesením, prozřel a uvědomil si skutečnost, že 

mezi ním a otcem byla velká podobnost. Oba dva spojovala ještě jedna událost, 

dopustili se hříchu smilstva. Jeho otec měl poměr se služebnou, která s ním čekala 

dítě a kterou si vzal, a mladý Søren prý jednou navštívil jeden z nevěstinců, a tím 

zhřešil. „Zvláště pro Sørena to byl otřesný zážitek, dovědět se o této události 

z otcových úst, neboť náhle musel pocítit spříznění s otcem, jak je dosud nikdy 

                                                 
3
 BRANDES, Jiří. Soren Kierkegaard, Praha: Josef Pelcl, 1904, s. 20. 
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nezažil.“
4
 Samotný Søren se také provinil proti Bohu tím, že se od něj odvrátil a 

pochyboval o tom, že Bůh je Bohem lásky. 

Jeho otec zemřel 11. srpna 1838. Tím se zbořil mýtus, ve který Søren 

bezmezně věřil, nenaplnilo se proroctví, že otec přežije své děti. I toto si však Søren 

dokázal zdůvodnit. Podle něj musel odejít jeho otec, aby on sám mohl dokončit své 

poslání, které na tomto světě má. „Měl jsem nejvroucnější přání, aby žil ještě 

několik let a považuji jeho smrt za poslední oběť, kterou přinesl své lásce ke mně. 

Neboť neodešel ode mne, ale nýbrž odešel pro mne, aby – pokud možno- ještě něco 

ze mne mohlo být…“
5
 Ze Sørena se roku 1840 stal kandidát teologie, a tím splnil 

otcovo přání. I nadále se mu v hlavě honila myšlenka, že na tomto světě má ještě 

další poslání, že si ho Bůh vyvolil jako mučedníka, který musí ostatní křesťany 

přimět k tomu, aby poznali, co je opravdové křesťanství. 

Co se týká žen v Kierkegaardově životě, nejvážnější známostí byla dívka 

jménem Regina. Několikaletý vztah s Reginou se však nedočkal šťastného konce. 

Søren Kierkegaard, ačkoli byl do Reginy zamilovaný, nemohl dostát svému slibu a 

vzít si ji za ženu. „Aby tedy ušetřil ji věcí nejhorších, odhodlal se namluvit jí, že už 

ji nemiluje, že zpronevěřil se jí, ačkoli v srdci svém zůstal ji věren, jako kdy 

doposud.“
6
 Jejich vztah musel, i přes velikou snahu ze strany Reginy, skončit a byl 

to právě Søren, který se pokusil zpřetrhat pouta mezi nimi a na určitý čas oslabil 

jejich milostný vztah. Paradoxně mu tento okamžik v jeho životě přinesl spoustu 

inspirací k psaní jeho nejzávažnějších filozofických děl. Velkou podobnost či shodu 

s jeho milostným příběhem nalézáme ve spise Svůdcův deník, který velmi 

připomíná vztah Reginy a Sørena, a není proto vyloučené, že psal právě o nich 

dvou. Tento nenaplněný vztah a otcovo prokletí Boha mělo na Kierkegaarda velký 

vliv. Nasměrovalo jeho životní dráhu a ovlivnilo jeho filozofické myšlení o světě a 

lidské existenci v něm. 

V roce 1841 odjel na cestu do Berlína, kde chodil navštěvovat přednášky 

známých filozofů, jako byl například Schelling. Z jeho přednášek byl Kierkegaard 

zprvu nadšený. Nadšení však po několika přednáškách opadlo a Kierkegaard 

začínal být z přednášek zklamaný a přestal na ně po nějakém čase docházet úplně. 

Po půl roce opustil Berlín a vrátil se zpět do rodné Kodaně. Roku 1843 vydal knihu 

                                                 
4
 ROHDE, Peter P. Kierkegaard, Olomouc: Votobia, 1995, s. 39. ISBN: 80-85885-29-8 

5
 Tamtéž, s. 41. 

6
 BRANDES, Jiří. Soren Kierkegaard, Praha: Josef Pelcl, 1904, s. 70. 
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Buď – anebo, ve které popisuje první dvě formy lidské existence. Kierkegaard 

omezil společenský život a začal se plně věnovat tvůrčí činnosti. V témže roce 

vyšly i další významné knihy jako je například Bázeň a chvění nebo kniha 

Opakování, kterou začal psát při své druhé návštěvě Berlína. O rok později vyšla 

sbírka Filozofické drobky neboli drobátko filozofie. K tomuto dílu napsal roku 1846 

dodatek s názvem Konečný nevědecký dodatek k Filozofickým drobtům. 

Některé jeho spisy vycházely pod pseudonymy, ale jiné vycházely pod 

Kierkegaardovým jménem. „V tomto dělení spočívá jasný smysl: křesťanské spisy 

vyjadřují jeho jednoznačné přesvědčení, proto může bez výhrad mluvit vlastním 

jménem, zatímco ostatní spisy mají experimentální charakter a jsou psány 

z předpokladů, které ne vždy mohou být označovány za jeho vlastní.“
7
 Kierkegaard 

používá velmi často pseudonymy, za kterými se snaží schovat svou vlastní identitu. 

Důvodů, které ho k používání pseudonymů vedou, je několik. Za prvé je pro 

Kierkegaarda nutností použít pseudonym, aby neovlivňoval čtenáře svým vlastním 

já, a proto použil tzv. „nepřímé sdělení“. „Pseudonymy vyjadřují pravdy jako 

hádanky, neusilují o nějaké definitivní kladení pravdy a smyslu, pouze cosi 

naznačují.“
8
 Prostřednictví pseudonymů Kierkegaard jakoby předkládal určité 

možnosti, jakým směrem se může lidská existence ubírat, a přitom nechává čtenáři 

svobodné rozhodnutí, zda tato tvrzení přijme za svoji pravdu, nebo se s tím 

tvrzením neztotožní. 

„Pseudonymy Kierkegaardovi také sloužily k vyjasňování si vlastní pozice, 

pomáhaly mu vést dialog se sebou samým.“
9
 Tak jako čtenáře Kierkegaard provází 

po jednotlivých krocích svým dílem a snaží se najít cestu k nejlepší formě existence 

prostřednictvím dílčích otázek, které si pokládá, tak sám dozrává a nachází to, co je 

mu vlastní. Nalézá odpovědi na své otázky, které ho tíží a potřebuje si je vyjasnit. 

Zároveň se mu naskýtá pohled na problémy z mnoha jiných perspektiv. „ Používání 

pseudonymů je ve své povaze maieutické*. Účelem této maieutice pseudonymie je 

poodhalit iluze, kterými trpí křesťanstvo. V tom tkvěl Kierkegaardův úkol a odtud 

                                                 
7
 ROHDE, Peter P. Kierkegaard, Olomouc: Votobia, 1995, s. 87. ISBN: 80-85885-29-8 

8
 OLŠOVSKÝ, Jiří. Niternost a existence. Praha: Akropolis, 2005, s. 230. ISBN 80-86903-08-7. 

9
 Tamtéž, s. 230. 

*Maieutické znamená schopnost vést dialog takovým způsobem, jako ho dovedl vést Sokrates, který 

zakládal dialog na kladení otázek, takovým stylem, aby se adresát sám dobral k pravdě, kterou 

hledal. 
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vzešel i jeho pohled na přímé a nepřímé sdělení.“
10

  Kierkegaard se přikláněl spíše 

k používání nepřímého sdělení a jak sám tvrdí, dopomohla mu k používání této 

metody hlavně jeho přítelkyně Regina. Nepřímým sdělením mohl působit na 

křesťany a zároveň si nepřipadat jako nějaký boží nástroj. S nepřímým sdělením se 

pojí další pojem a to reduplikace. „Při autentické reduplikaci existuje bytostný vztah 

mezi autorem a sdělováním.“
11

 Sdělení, které je prostřednictvím autora přenášeno 

na čtenáře, musí být spojeno s autorem, aby bylo vidět, že se s tím, co autor píše, 

ztotožňuje. Jeho sdělení má být součástí jeho samého. Jen takovýto autor, který má 

schopnost reduplikace, je schopný předávat opravdovou pravdu a otevírat čtenáři 

cestu k pochopení a rozvíjení pravé náboženskosti a filozofie v člověku samém. 

Současně reduplikaci používá Kierkegaard v nepřímém sdělení, kdy už nepoužívá 

pseudonymů. Jeho cílem je, aby adresát prostřednictvím jeho reduplikace, tedy být 

to, co člověk hlásá, byl schopen své vlastní reduplikace a předával učení dál. 

„V pozdním spise O mé spisovatelské činnosti rozděluje Kierkegaard své 

autorství do tří skupin. První skupinu jsou rané pseudonymy ( Vigilius Huafniensis, 

Constantin Constantinus, Johnnes de Silento, Johannes Climacus). Do druhé 

skupiny Kierkegaard zařadil poučné spisy a kázání, které vydal přímo pod svým 

jménem. Poslední část představují Anti – Klimakovy spisy (Nemoc k smrti, Nácvik 

křesťanství).“
12

 Toto rozdělení má své důvody. První část Kierkegaardovy tvorby, 

která je psána pseudonymy, nevyjadřuje přímé přesvědčení autora o tom, že co je 

napsáno, je vždy to správné. V knihách je nastíněno více možných řešení 

k interpretaci. Zatímco poslední dvě části jeho děl jsou přímým vyjádřením 

autorova názoru, a proto se snáze interpretují. 

Søren Kierkegaard se ostře vymezoval proti hegelovské filozofii. „Sám jsem 

věnoval hodně času tomu, abych Hegelově filozofii porozuměl; mám za to, že jsem 

ho také poněkud pochopil, a odvažuji se nadto tvrdit, že jestliže mu přes všechno 

úsilí na některých místech přece jen nerozumím, pak je to proto, že sám není zcela 

jasný.“
13

 Kierkegaard se zajímal o Hegelovu filozofii a studoval ji. Jeho názor na 

věci byl však zcela opačný než Hegelův. Jeho kritika byla namířena proti Hegelově 

                                                 
10

 Tamtéž, s. 231. 
11

 Tamtéž, s. 234. 
12

UMLAUF, Václav. Kierkegaard. Hermeneutická interpretace, Brno, 2005, s. 185. ISBN: 80-7325-

064-0 
13

 KIERKEGAARD, Søren. Bázeň a chvění/Nemoc k smrti. Praha: Svoboda, 1993, s. 28. ISBN 80-

205-0360-9 
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racionální dialektice a jeho pojetí dějin. Základním principem u Hegela je 

ztotožnění bytí s myšlením, s čímž Kierkegaard nemůže souhlasit. „Hegelova 

racionalistická dialektika, shrnuje Kierkegaard svou polemiku, nevede ke konkrétní 

totalitě shrnující jsoucno v celku, nýbrž jen k abstraktní obecnosti.“
14

 Pro 

Kiekegaarda byl člověk jedinečná, konkrétní individualita, pro kterou je důležité 

zaměřit se na svou vlastní existenci. Kierkegaard připsal jedinečnou a skutečnou 

existenci pouze člověku. Nikdo jiný ji nemá, dokonce ani Bůh. „Hegelovský 

jednotlivec se rozplývá v kolektivní mase historie, je reprezentován jako moment 

dialektického pohybu dějin.“
15

 Zatímco jedinec chápaný podle Kierkegaardova 

výkladu stojí vždy nad obecnem, je něco více než obecno a vztahuje se do své 

niternosti k sobě samému, aby nalezl své pravé já. 

Ačkoli byl Kierkegaard hluboce věřícím člověkem a chtěl se stát knězem, po 

nějakém čase se přestal shodovat se smýšlením křesťanské církve a začal kritizovat 

tehdejší dánskou církev. Zastával názor, že lidé nejsou schopni splnit požadavky, 

které po nich křesťanská víra žádá. Jejich život proto nemůže odpovídat učení, ke 

kterému se hlásí. Církev se stala institucí, která je založena na materiálnu a ne na 

duchovnu. Církev nedokáže porozumět smyslu pravé víry, a proto nedokáže předat 

pravé poznání i dalším křesťansky založeným lidem. A to je velkou chybou církve, 

že hledí spíše na počet věřících, než na kvalitu výkladu božího slova a je propojena 

se státem. Svou kritiku proti církvi zveřejňoval ve svém časopise Okamžik, který 

začal vydávat v květnu roku 1854. Celkem vyšlo deset čísel tohoto časopisu, ale 

nesetkal se s přívětivým ohlasem u společnosti.  

Smrt Sørena Kierkegaarda potkala na ulici. Ranila ho mrtvice a v nemocnici 

11. listopadu 1855 umřel. Bylo mu pouhých dvaačtyřicet let. I za tak krátkou dobu 

svého života napsal spoustu děl, které se staly impulsem pro tvorbu dalších 

světových filozofů. Patří mezi ně například Heideger, J. Derrida, K. Jaspers, M. 

Buber, E. Lévinas, Comus a další. Významným francouzským filozofem, který 

staví svou filozofii na základech od Kierkegaarda je J. P. Sarter. Z českých autorů je 

to například Jan Patočka, který se pokusil vyložit Kierkegaardovu filozofii ve svých 

textech s názvem Negativní platonismus. 

                                                 
14

 MAJOR, Ladislav. Dějiny poklasické filozofie v 19. a na počátku 20. století. Praha: Karolinum, 

1991, s. 20. ISBN 80 –7066-462-2 
15

 OLŠOVSKÝ, Jiří. Niternost a existence. Praha: Akropolis, 2005, s. 124. ISBN 80-86903-08-7 
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.2 Tři stádia lidské existence 

Søren Kierkegaard zachycuje lidskou existenci ve třech stádiích. Tato stádia 

si můžeme představit jako schody, po kterých stoupá každý člověk. Nejnižší schod 

nemusí být podmínečně předstupněm před dalším vyšším stádiem. V této podobě 

zachycující lidskou existenci může dojít k přeskakování jednotlivých stupňů.  

Někomu je lépe například v etickém stádiu a dál za zbytek života nedojde. „V 

nižších stádiích může člověk zůstat, pokud se pro ně vědomě rozhodne, může v nich i 

nevědomě spočinout.“
16

 Důležité je, aby se člověk rozhodl, ve kterém stádiu chce 

být a svou existenci v něm plně realizoval. Někdo si může projít všemi stádii 

postupně, ale musí mít dostatek síly se rozhodnout k odchodu ze stávajícího stupně, 

aby dosáhl vyšší a lepší formy existence. Nejnižší formou existence je stádium 

estetické, vyšším je etické a nejvyšší stádium, kterého je možné dosáhnout, se 

nazývá náboženské. K tomu, abychom se dostali až k náboženskému stádiu, je 

zapotřebí zoufání a víra. 

Každé stádium je definováno určitými základními rysy, které vystihují 

postoje jednotlivce, jenž se v tomto stádiu nachází. V dílech Sørena Kierkegaarda 

vystupuje vždy minimálně jedna postava, na které lze dokázat a popsat základní 

charakteristiky jednotlivého období. Pro každé období je to vždy jiná osoba. 

Kierkegaard neměl v úmyslu sestavit nový filozofický systém, či přímo vytvořit 

nový směr filozofie, ale nepřímo se mu to povedlo, a proto můžeme z jeho děl 

poskládat stupně existence, ve kterých se člověk může během svého života ocitnout. 

Z jeho děl lze vyvodit tři základní stádia. Prvním stádiem je estetické stádium, ve 

kterém jsou hlavními aktéry Johannes s Kordélie a dále Don Juan. V etickém stádiu 

jsou důležitými postavami soudce Vilém a otec Abrhám. Ve třetím stádiu, které 

představuje nejdokonalejší formu existence, je nejdůležitější Bůh a vztahování se 

jedince k němu. Též v tomto stádiu vystupuje otec Abrhám.  

                                                 
16

 OLŠOVSKÝ, Jiří. Niternost a existence. Praha: Akropolis, 2005, s. 26. ISBN 80-86903-08-7. 
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.2.1 Estetické stádium 

Estetické stádium představuje nejnižší stupeň existence. Synonymem pro 

toto stádium by mohlo být označení hédonické stádium. Pro člověka, který se 

nachází v tomto stupni existence, jsou důležité hlavně jeho smyslové prožitky a 

pudy. Nalezneme zde i rozumovou reflexi, které jedinec využívá pro plánování 

strategie k manipulaci s druhým jedincem. Člověk jedná podle svých vnitřních 

pocitů, jedná bezprostředně a na základě emocionálního prožitku. Jeho přirozeností 

je jednání, které se zakládá na jeho tužbách a vášních. „Sféra přirozeného a 

vitálního je u člověka sférou pudů, afektů, tužeb, vášní, přání a prožitků“.
17

 

Tyto vlastnosti, které jsou přisuzovány člověku v tomto stádiu, jsou 

aplikované na postavě Dona Juana. Søren Kierkegaard se snažil o rozbor opery Don 

Giovanni od Mozarta, avšak dokázal vystihnout rysy a chování Dona Juana, kterého 

lze zařadit do tohoto období lidské existence. 

„Don Juan je svůdcem, jeho erotikou je svádění.“
18

 Tento typ svůdce, jako 

je Don Juan, se vyznačuje především svou nespoutaností, bezprostředností a 

smyslovou touhou po erotičnu a dobývání ženy. Jeho existence je založena na 

okamžiku svádění, který se v jeho životě neustále opakuje a udržuje svůdce v 

aktivitě. Díky těmto jednotlivým okamžikům si je vědom svého bytí a určitým 

způsobem je tak naplňována jeho podstata existence. Žije tím, co je teď a tady, jen 

aktuální čas je pro něj důležitý. Nikdy neplánuje své činy dopředu, je to typ 

démonického svůdce. „Don Juan je tedy výrazem démonickosti, vymezené jako 

erotičnost.“
19

 Sexuální touha a pud, kterým je svůdce ovládán, jsou geneticky 

zakódované ve všech lidech a každý je může ovládat a rozumově usměrňovat, ale 

Don Juan jedná pouze na základě své smyslovosti a naplní ji v případě, kdy svede 

ženu. „Život sexuálního dravce i jeho svolné kořisti stojí pod diktátem přírodního 

pudu, který neautentická existence proměnila do ideové podoby.“
20

 Žena pro něj 

představuje ideál, kterého se musí zmocnit, protože právě to je jeho pravou 

podstatou. Svůdce nemá čas na reflexi svých činů, smyslem jeho bytí je svádění, 

                                                 
17

  Tamtéž, s. 27. 
18

 KIERKEGAARD, Søren, Buď alebo. Bratislava: Kaligram, 2007, s. 107. ISBN: 80-7149-913-7 

*Pracuji se slovenskou verzí překladu díla Buď alebo. Pro celistvost bakalářské práce, převádím text 

do češtiny a pracuji se svým překladem. 
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 Tamtéž, s. 99. 
20

 UMLAUF, Václav. Kierkegaard. Hermeneutická interpretace, Brno, 2005, s. 147. ISBN: 80-

7325-064-0 
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které je pouhým okamžikem, proto neustále vyhledává nové objekty pro své 

dobývání. Jeho život není možný bez svádění, a proto není schopen z tohoto stupně 

existence přejít na vyšší stupeň. Jeho volbou je neustále svádění, které provádí 

donekonečna, jelikož žije v aktuálním čase. „Existuje totiž jenom v momentě, ale 

moment si představujeme pojmově jako sumu momentů, a takto dospíváme ke 

svůdci.“
21

 Tento jeden okamžik, který rychle vyprchá, musí být neustále 

nahrazován dalšími okamžiky, a tím je naplňována existence svůdce. 

Don Juan je v opeře vymezen hudbou, díky níž je tím svůdcem, který 

nepotřebuje lest a podvádění k tomu, aby získal ženu. „Hudební Don Juan 

vychutnává pocit uspokojení,…“
22

 Jeho sílou je nespoutaná reakce. Nezáleží mu na 

tom, jaká ta žena je, stačí mu, že je to žena a v jeho očích se stává ideovým 

objektem svádění. „Svůdce žijící ve světě abstrakce touží po dosažení ideálu. Žena, 

která tomuto vábení podléhá, není vzata ve své jedinečnosti, ale je přenesena do 

ideálního světa.“
23

  

Dalším názorným příkladem, jakým způsobem může člověk procházet tímto 

stádiem, je postava Johannese, kterého lze nazvat reflektujícím svůdcem. Je to 

jakýsi další vyvinutější stupeň svůdce, který na rozdíl od Dona Juana, svůj způsob 

svádění promýšlí dopředu a do podrobností. Vytváří si vlastní plán ke svedení ženy. 

Søren Kierkegaard ve své knize Svůdcův deník velmi detailně popisuje životní 

stanoviska svůdce. Johannes je člověk, který pro to, aby získal ženu, udělá všechno 

možné. Není mu proti srsti ke svému plánu využít jiných lidí. I to je jedna 

z charakteristik tohoto stádia. Johannes spřádá plán a k jeho dosažení využije muže 

(Edwarda), který si Cordelii, ženu, po které on sám touží, namlouvá. Johannes 

dopředu promýšlí své kroky, aby neudělal chybu a dosáhl svého cíle, tedy aby mu 

Coredelie podlehla. Když ji poprvé spatřil, očarovala ho svým krásným vzhledem. 

Postupně se snaží proniknout i k její vnitřní stránce, pokouší se nalézt její ženskost, 

která je v každé ženě a musí se postupně dostat na povrch. Prvním krokem je 

poznání její psychiky, aby si s ní mohl posléze lépe pohrávat. „Ještě stále sám 

nevím jak ji chápat. Proto se chovám tak tiše, tak nenápadně – jako voják na 

průzkumu, který se vrhne k zemi a naslouchá i nejvzdálenějším ozvukům 

                                                 
21
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postupujícího nepřátele.“
24

 Ke svému pozorování využívá Edwarda, kterému se 

Cordelie líbí. Ale není to jen Edward, s kým si Jahannes zahrává. Je to i samotná 

Cordelie, která podlehne Johanesovu kouzlu. 

Johannes si pohrává s lidskou existencí. Dokládá to jeho vyjádření v deníku: 

„Nejdříve zneutralizuji její ženskost prozaickým rozumováním a výsměchem, ne 

přímým, ale nepřímým i zcela neutrálním: duchem. Tak ji připravím o ženskost a 

v takovém stavu nebude moci žít osaměle. Vrhne se mi do náručí…Odevzdá se mi 

tou nejhoroucnější vášní světa“
25

 Vědomě začne manipulovat s Cordelií 

prostřednictvím dopisů, které jí píše. „Mé dopisy plní své poslání. Vychovávají ji 

duchovně, eroticky ne. K tomu se spíše než dopisy hodí krátká písemná sdělení. Čím 

více se v nich uplatňuje erotika, tím jsou kratší, ale tím jistěji také zasahují erotický 

cíl.
26

“  Dopisy na ni působí a rozvíjí její duchovní erotiku. Ona pociťuje, že ačkoliv 

odesílatel dopisu není přítomen, jakoby ho dopis zpřítomňoval a on se stával 

skutečností, která vyvstává z dopisu. Jako by byl s ní prostřednictvím dopisu. 

Johannes se baví tím, jak dokáže ovládat lidi, ale nepřemýšlí nad důsledky, které by 

mohly vzniknout a co by svým „figurkám“ mohl způsobit. To, že se Johannes takto 

chová, je způsobeno jeho vnitřní touhou po ženě, která se mu hned při prvním 

setkání zalíbila a zapůsobila na všechny jeho smysly. Jeho manipulace je založena 

na principu vzplání a následném zchlazení vášní u ženy. Svými manipulačními 

schopnostmi dokáže obrátit role, a nakonec je to žena, která se ujme svádění, když 

vidí, že se jí muž vzdaluje. 

Neštítí se zajít tak daleko, že se s Cordelií zasnoubí. To je jeho další 

promyšlený krok. V tomto stádiu se člověk nesnaží své jednání eticky ospravedlnit 

či odůvodnit. Na etiku má názor, že etika je vlastně nuda. „Jaký je to rozdíl; pod 

klenbou estetična je všechno lehké, krásné, letmé, ale jak se k tomu přidá etika, 

dostane všechno tvrdé hrany a promění se v nekonečnou nudu.“
27

 Neznamená to, že 

by etikou opovrhoval, chová k ní respekt, a proto chce, aby zásnuby, až přijde pravý 

čas, zrušila Cordelie. Vše, co dělá, má smysl a je důkladně promyšleno. Zasnoubení 

potřebuje k tomu, aby se mu mohla žena oddat a být oficiálně jen jeho. Je to 

nepostradatelný prostředek, který uplatní. Zrušení zásnub mu poskytne výhodu, aby 

                                                 
24

 KIERKEGAARD, Søren. Svůdcův deník. Praha: Mladá fronta, 1994, s. 55. ISBN: 80-204-0452-X 
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mu mohla Cordelie opravdově a vášnivě podlehnout se vší svou ženskostí a 

odevzdat se mu. Když dosáhne svého cíle a uspokojení, opouští Cordelii a jde za 

dalšími ženami, které mu znovu podlehnou. 

Tento způsob existence je velmi lákavý a plný krásných prožitků, avšak je to 

jeden velký kolotoč. Jakmile jedinec dosáhne svého cíle, ženu opouští a začíná 

svádět další ženu. Uspokojením mu je právě to ono dobývání ženy, kdy on je ten, 

kdo všechno řídí a kontroluje a jeho „oběť“ se do něj vášnivě zamiluje. „Svádění se 

podřizuje vládě abstrakce, která postupně realizuje estetickou existenci definovanou 

jako bezprostřední okouzlení svým vlastním okouzlením.“
28

 V rámci jednoho 

zaštiťujícího estetického stádia může probíhat několik dalších úrovní tohoto stádia. 

Jedním příkladem je Don Juan jakožto bezprostřední svůdce, který jedná na popud 

svých erotických vášní. Jeho vzplanutí vášní uhasíná po svedení ženy, následně na 

ni zapomene a přesměruje svou pozornost k další ženě. Druhým zralejším a 

vyvinutějším typem svůdce, je reflektující svůdce Johannes, který své jednání 

promýšlí, je pro něj důležitý způsob realizace svádění. Ani jeden z těchto dvou typů 

svůdců se nesnaží své jednání eticky ospravedlnit. Na etické stádium nemohou 

postoupit, protože jsou oba nestálí a nemají odvahu udělat zásadní rozhodnutí, aby 

se dostali z nekonečného pokušení svádění. „Estét se vyčerpává ve vyhledávání 

téhož, místo aby hledal uvnitř sebe sama něco nového.“
29

 Estétům zcela chybí 

náboženský postoj, a proto nemohou dosáhnout sebe sama. „Aby se autentické 

vědomí stalo sebou samým, musí se stát nekonečným, věčným, a to před tváří 

boha.“
30

 

Kierkegaard s tímto stupněm existence nesouhlasil. „Estét podle 

Kierkegaarda, pokud ustrne v estetickém stádiu existence, nemůže nalézt sám sebe, 

své pravé já své pravé bytí, (…) “
31
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.2.2 Etické stádium 

K tomu, aby se člověk mohl dostat do etického stádia, je zapotřebí vůle. 

Lidé se do tohoto stádia dostávají díky tomu, že se jejich existence začíná vztahovat 

bytostnějším způsobem sama k sobě a snaží se uskutečnit ve svém životě nějakou 

vyšší hodnotu.
32

 Člověku už nepostačuje žít hédonickým způsobem, snaží se najít 

něco vyššího, co naplní jeho smysl života. Musí se obrátit do svého nitra a začít 

hledat u sebe. Nezbytnou podmínkou k tomu, aby mohl člověk dosáhnout vyššího 

stádia, je zoufání. Musíme se prozoufat k tomu, abychom mohli zvolit sebe samu 

jako absolutno. Zoufání a lítost člověka provází až do doby, než dospěje do 

religiózního stádia. Právě na přechodu do nejvyššího stádia člověk prožívá největší 

zoufání a lítost. 

V druhé části knihy Buď anebo je pozornost soustředěna na postavu soudce 

Viléma, který vykládá vztah etických norem a manželského soužití. Nejprve se 

věnuje kritice a objasňování nedostatků žití v estetickém stupni. Svou reflexi soudce 

Vilém provádí na postavě anonymního svůdce. Soudce Vilém v  manželství nevidí 

pouze etické a náboženské aspekty, ale je zde soustředěno i velké množství 

estetických podmětů, které spolu s dvěma výše zmíněnými utváří harmonický celek, 

jakým může manželství být. V manželství nesmí chybět erotický moment, na který 

Vilém také upozorňuje, ale závažnějším momentem v tomto případě je, že jádro 

manželství je tvořeno láskou. Láska je nosným pilířem, na kterém je manželství 

postaveno. „To, co vlastně konstituuje manželství a tvoří jeho podstatu, je láska, 

anebo kdyby si to chtěl vymezit přesněji, eros*.“
33

 Tento druh lásky je výrazem 

estetických momentů, ale pravá manželská láska v sobě obsahuje i etický a 

náboženský moment. To jsou nejzásadnější rozdíly v porovnání se svůdcovským 

typem milování. Svůdce si zakládá na jediném okamžiku, který ho uspokojí, 

zatímco manželství si tvoří svoji historii ze sledu událostí, které se odehrávají 

v přítomnosti a budoucnosti. Manželství je vztah, na kterém se musí pracovat a 

musí se osvojovat a utvářet časem. „Manželé vztahují do své niternosti to, co 

                                                 
32
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prožívají oba partneři společně.“
34

 Manželé jsou obohaceni o prožitky svého 

partnera. To jim umožňuje prohlubování těchto prožitků, které mohou nechat 

působit o to intenzivněji ve své niternosti. K manželství se vztahuje i utváření 

rodiny. Potomci manželů v sobě přechovávají cosi původního z manželství, co díky 

nové generaci může být obsaženo i v budoucnosti. 

Jedním z důvodů, proč je manželství považováno za výraz etického, je to, že 

jsou partneři navzájem zodpovědní za jejich vztah. „Povinnost pro mě není jedním 

podnebím a láska druhým, spíše je to tak, že povinnost mi utváří mírné podnebí pro 

lásku, tak jako láska mi ho vytváří pro povinnost, a v té jednotě je dokonalost.“
35

 

Pro každého člověka by mělo být povinností vstoupit do manželství, protože je to 

eticky správné a prostřednictvím manželství člověk realizuje všeobecné. V moci 

etiky však není to, aby řekla, koho si má daný člověk vzít, jaký partner by se 

k němu hodil. To je už v rukou každého z nás, koho si zvolíme. I v tomto bodě na 

sebe bereme veškerou odpovědnost za to, koho si vyberme za svého manžela. 

Etické stádium má v sobě zahrnut velmi důležitý okamžik volby, díky 

kterému se velmi odlišuje od estetického stádia, i když v sobě přechovává některé 

jeho prvky. Rozdíl spočívá v tom, že v estetickém člověk nevolí. Volba je důležitou 

součástí života, protože to, že volíme, je výrazem etiky. „Estetické volba je buď 

celkem bezprostřední, a tedy není volbou, anebo se rozplyne v rozmanitosti.“
36

 

Volíme-li na základě našich vášní a tužeb, kdy nás ovládají při rozhodování hlavně 

naše city, nejedná se o volbu v pravém slova smyslu. „Estét volí pro daný okamžik, 

protože může v příští chvilce svou volbu změnit. Etik volí v daném okamžiku.“
37

 Při 

volbě se estét soustředí na to, aby zvolil takovou možnost, která mu nejlépe a 

nejsnáze pomůže dospět k vytouženému cíli. Oproti tomu etická volba je 

soustředěna na jedince, který je v procesu volby sám angažován a rozhoduje o sobě. 

Etickou volbou se rozumí to, když se rozhodujeme mezi dobrem a zlem. Není 

vyloučené, že se naše volba nebude měnit a my zvolíme jednou dobro a podruhé 

zlo. Důležité je, že jsme se odhodlali ke kroku, kdy jsme schopni se rozhodnout a 

jednu z těchto dvou možností si vybrat a zvolit. Když se dostaneme k tomuto bodu, 
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ve kterém jsme nuceni volit, volba se uskuteční, protože ve volbě není úniku, 

musíme jednu z daných možností vybrat. 

„Kdo přistupuje k osobnosti eticky, má hned absolutní rozlišení, totiž 

rozlišení mezi dobrem a zlem, a když v sobě najde více zla než dobra, potom to 

neznamená, že by se mělo na povrch dostat zlo, ale jde o to, že zlo musí zpět a 

dobro vpřed.“
38

 V člověku je obsaženo dobro i zlo. Volbou mezi nimi se člověk 

udržuje v etické formě existence, ale pokud plně podlehne zlu, etickému se 

vzdaluje, protože člověk nedokáže zoufat úplně, a zoufání je další podmínkou 

k tomu, abychom jednali eticky. Člověk si musí být zla vědom, aby byl schopen 

s ním bojovat a nenechat ho projevovat se navenek. 

Nejdůležitější volbou, ke které by se měl odhodlat každý člověk, je volit 

samu sebe. Je potřeba určitá dávka odvahy, abychom volili sami sebe. „Tím, že 

osobnost volí samu sebe, volí se eticky a absolutně vylučuje estetické, když však 

člověk volí sám sebe a touto volbou se nestane jinou bytostí ale sám sebou, vrátí se 

celé to estetické nazpátek do své relativnosti.“
39

 Etické nevylučuje působení 

estetického v osobnosti, ale snaží se ho přetvářet. Již na příkladu manželství je 

vidět, že určité estetické působení zde má svou funkci. Základní vlastnosti 

z estetického v etickém stádiu zůstávají, ale jejich projevování je jiné. Projevování 

estetických typů vlastností je v souladu s etickými normami. Jedinec má různé 

nálady, tak jako tomu bylo v estetickém, ale člověk preferující etické, dokáže 

nálady ovládat. Člověk by se volbou sebe sama neměl úplně přetvářet v jinou 

osobnost, ale hlavním úkolem je najít v sobě to pravá JÁ, kterým jsme, a soustředit 

na něj veškerou naši pozornost. Volení sebe sama jako absolutního já může být 

provázeno zoufáním nebo lítostí, která se probudí v okamžiku této volby. Zoufání je 

dalším krokem, jak přejít z estetického k etickému. Ale i v zoufání existuje 

možnost, že bude jedinec zoufat špatným způsobem. „Kdo si zoufá z něčeho 

jednotlivého, vystavuje se nebezpečí, že jeho zoufání nebude pravdivé a hluboké, že 

bude zklamání, bolestí z jednotlivého. (…)když si v zoufalství našel sám sebe, potom 

ho budeš milovat, protože je tím, čím je.“
40

 To, že zoufáme, je taky naše volba, a 

proto to patří k etickému způsobu života. Pokud budeme dostatečně dlouho a co 

s největší snahou zoufat, potom můžeme žít eticky a dospět sami k sobě. 
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V zoufalství hrozí i další nebezpečí a to, že si zmýlíme zoufalství s pochybováním, 

které není řazeno do etické sféry. Pochybovat lze pouze v myšlenkách, a proto se 

nedostáváme pochybováním do takové hloubky, jako je tomu u zoufání. V 

pochybování zůstáváme na povrchu v rovině myšlení. Zoufání je oproti tomu 

výrazem celé osobnosti, musíme komplexně a do hloubky zoufat. Zoufáme na 

rovině celé osobnosti a je to pro jedince přirozenější, a proto by to dokázat každý 

člověk. „Zoufání je mnohem hlubší výraz, jeho pohyb je mnohem rozsáhlejší, než je 

pohyb pochybování. (…)Na to, abychom pochybovali, potřebujeme talent, ale na to, 

abychom si zoufali, na to talent není potřeba.“
41

 Když se člověk oddá zoufání, 

nejen že zoufá nad vším, ale především se soustředí na zoufání sám nad sebou, které 

je součástí absolutna. Zoufání je dalším druhem volby, prostřednictvím níž člověk 

nabývá klidu a dostává se k sobě samému. 

Etická lítost je další součástí etického stádia. Díky lítosti jsme schopni volit 

sebe sama a vidět v sobě své chyby, které mohou vyvolávat lítost. „Když se volíme 

v lítosti, soustředíme se do sebe v celé své konkrétnosti a tím, že se tak volím ven 

z konečnosti, sem s ní v nejabsolutnější kontinuitě.“
42

 Tato volba je volbou etickou, 

díky níž se zkonkrétníme, a tím se z nás stane jedinec svobodný, který má 

zodpovědnost sám za sebe. Svobodný jedinec si je vědom svých schopností, pudů, 

vášní a je natolik uvědomělý, aby za toto všechno převzal zodpovědnost. Svoji 

zodpovědnost za sebe převezme svědomitě. 

„Když osobnost celou svojí energií pocítí intenzitu povinnosti, v tu chvíli 

eticky dozraje a povinnost si v ní prorazí cestu.“
43

 Povinnost napomáhá k tomu, aby 

člověk začal brát etiku vážně a snažil se jednat podle jejích zásad. Jednou 

z povinností je i práce a vydělávání si na živobytí. Práce nemusí být pouze nutnou 

povinností, ale prací se člověk i osvobozuje. Pro někoho se může práce stát rozkoší, 

která ho bude v životě plně uspokojovat a naplňovat. Další povinností je přátelství. 

Tato povinnost by měla být plna pozitivní nálady, protože bez pozitivní nálady 

nemůže existovat etický moment. „Etické životu krásu dává.“
44

 Takže i přátelství je 

součástí etického života jedince, stejně jako manželství a práce, které se snaží dělat 

život příjemnějším a spokojenějším. Tyto jednotlivé součásti tvoří podstatu etického 
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stádia, která má základ v povinnosti, zodpovědnosti, lásce, svobodě a zoufání. 

Všechno dohromady to utváří existenci krásnější, protože jsou to etické vlastnosti, 

které utvářejí osobnost. Osobnost se stává vnitřně silnější a je si sama sebou jistá 

natolik, že nikdy svůj boj v životě nevzdává. Když se vyskytnou nějaké problémy a 

svedou jedince na scestí, neztrácí čas a okamžitě jedná. Zvolí si nějakou alternativní 

cestu, po které se může vydat dál. „I ten, kdo žije eticky, si přeje být ve své volbě 

šťastný, když se ukáže, že volba nedopadla celek podle přání, neztratí odvahu, hned 

vidí, co je jeho úlohou a uvědomí si, že umění není přát si, ale chtít.“
45

 

 Prostřednictvím soudce Viléma Kierkegaard dokazuje, že etika má na 

člověka velký vliv a dokáže ovlivnit jeho život a nasměrovat ho směrem k vyššímu 

stupni existence. V etickém stádiu si člověk plně uvědomí, že je ovládán 

smyslovými prožitky a nedovolí, aby tomu bylo tak i nadále. Je natolik silný, že se 

těchto prožitků vzdá a začne se soustředit na své etické já. „Eticky probuzený 

jedinec volí sebe sama ve svém bytostném, absolutním já, které je jeho vlastní 

svobodou. Eticky probuzený jedinec vykonává odvážný skok z jednoduché smyslové 

bezprostřednosti do etické existence, k větší dialektičnosti pravého a svobodného 

svojství sebe sama, kdy dochází k jeho znekonečnění.“
46

 Už v tomto stádiu se 

ukazuje, že i víra je podstatnou součástí lidského života. „Bůh je zde tvůrcem a 

podporovatelem etických možností člověka, podporuje původní lidskou iniciativu na 

cestě spásy.“
47

 Etické jednání má oporu v Bohu. I tím je etické stádium povýšeno 

nad estetickým. Víra v Boha a propojení s ním je to nejvyšší, čeho může člověk 

dosáhnout. Bůh jedinci pomáhá se povznést nad estetickým a začít jednat eticky. 

Etické jednání je přípravou ke vstupu do náboženského stupně existence. 

Jako další příklad si Søren Kierkegaard vybral příběh Abrháma. Soustředí se 

na postavu Abrháma a snaží se na něm ukázat, jaké etické problémy mohou člověka 

potkat na cestě k nejvyššímu stádiu lidské existence. V knize Bázeň a chvění je 

vylíčen příběh otce Abrháma, který byl Bohem vyvolen k tomu, aby obětoval na 

hoře Mória svého jediného syna Izáka. V Abrhámově případě se dostáváme za 

běžnou etiku, která je výrazem mravnosti. Kdybychom zůstali na poli běžné etiky, 

museli bychom označit Abrháma za vraha, protože podle běžných etických norem 

chtěl spáchat vraždu na svém synovi. V tomto případě se soustředíme pouze na 
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výsledek, který mohl nastat, a odvracíme se od důvodů, které ho k tomu kroku 

vedly. „Etika je sama o sobě věc obecná, a jako obecná platí pro každého.“
48

 Platí-

li etika pro každého, tak i pro Abrháma by musela platit etická pravidla a on by 

tímto činem jednal proti této obecné etice. Jeho čin by z toho pohledu byl absolutně 

eticky nepřípustný a neospravedlnitelný. U Abrháma ale nemůžeme mluvit o 

nějakém obecném principu etiky. Abrhám jednal subjektivně, rozhodoval se sám za 

sebe a z vlastní vůle, proto překročil běžnou obecnou etiku a dostal se někam výše 

mimo ni. 

Došlo k takzvané teleologické suspenzi etiky. Kierkegaard tento termín 

používá pro označení stavu, kdy se člověk dobrovolně vzdává etiky, překoná 

všechno obecné a stojí nad ním. Obětování syna Izáka bylo pro Abrháma zkouškou 

od Boha, kterou musí splnit, aby dokázal, že miluje více Boha než svého syna. 

„Láska k bohu a podřízení se jeho vůli je absolutní telos, vedle něhož obvyklé normy 

a zákony etiky musí jít stranou.“
49

 Kierkegaard se zaměřuje na subjektivní 

rozhodnutí jedince, které se může dostat do střetu s platnými etickými normami. 

Jedinečné vnitřně odůvodněné rozhodnutí jedince a odvaha jednat proti etice a proti 

všeobecně uznávanému názoru, který sdílí většina lidí, je pro Kierkegaarda velmi 

poutavým tématem, které zkoumá ze všech možných stran. Porovnává jednání 

Abrháma s jednáním Agamemnóna, který nechal obětovat svou dceru. Rozdíl mezi 

těmito dvěma případy je v tom, že Agamenmón učinil toto rozhodnutí, aby udržel 

obecné dobro svého národa, proto lze toto jednání ospravedlnit, i když nebylo 

v souladu s etickými normami. „Agamemnón se Ifigenie vzdává a odměnou mu je 

uklidnění v obecnu, takže pak přímo bojuje za to, aby ji obětovat směl.“
50

 Zatímco 

Abrhám jednal pouze ze svého popudu a nejednalo se o všeobecné blaho, proto 

z hlediska všeobecné etiky nemůže být ospravedlněn.  

Důležitou součástí, bez které by nebyl možný přechod do religiózního 

stádia, je víra. Víra se uplatňuje hlavně v náboženském stupni, ale k tomu abychom 

se tam dostali, musíme mít víru už v etickém. Abrhám díky tomu, že věřil a 

neskonale miloval Boha, se dopustil činu, který z etického pohledu byl odsouzený. 
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Abrhám svůj čin považoval za zkoušku, kterou pro něj Bůh nachystal, a proto 

nedokázal odolat a syna byl odhodlaný obětovat. 

 Jakýmsi odrazovým můstkem k víře je nekonečná rezignace. „Nekonečná 

rezignace je posledním stádiem před vírou; kdo tento pohyb nevykonal, nemůže 

uvěřit. Teprve v nekonečné rezignaci se sám sobě ukáži v nekonečné platnosti a 

teprve pak se dá mluvit o pochopení života skrze víru.“
51

 K tomu, abychom se 

odhodlali k rezignaci, není potřeba víry, protože se jedná o krok, který chce člověk 

sám vykonat a podle potřeby se v rezignaci zdokonalovat. Pokud nedokáže člověk 

vykonat tento pohyb, znamená to, že je zbabělec, který nedokáže soudit sám sebe. 

V rezignaci by se měl jedinec dokázat vzdát všeho. Nekonečná rezignace je spojena 

s časností a věčností. K tomu, abychom se dokázali vzdát časnosti a získat věčnost, 

stačí lidská odvaha, nepotřebujeme víru. 

Pohyb nekonečné rezignace je tedy možný pro všechny lidi. Oproti víře je to 

snadná věc, kterou můžeme vykonat. „Ale s vírou je tomu jinak. Nikdo nesmí lidem 

namlouvat, že víra je malá a snadná věc; je to naopak věc ze všech největší a 

nejtěžší.“
52

 Je jen málo vyvolených jedinců, kteří dokážou pohyb víry uskutečnit. 

Søren Kierkegaard v knize Bázeň a chvění zdůrazňuje obavu z toho, že není 

jednoduché se odhodlat ke kroku, kterým bychom byli schopni v sobě nalézt víru. 

Spousta jedinců se zalekne a nenajde v sobě dostatečně sil tento pohyb vykonat. 

Prostřednictvím víry se přiblížíme k Bohu a dosáhneme nejvyššího stádia naší 

existence. Tento přechod není jednoduchý a vyžaduje velkou dávku odvahy. 
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.2.3 Náboženské stádium 

Vrcholem lidské existence je podle Sørena Kierkegaarda náboženské 

stádium. Zde se člověk díky zoufání stává sám sebou a zároveň je spjat s Bohem, 

neboť díky zoufání má možnost stát se duchovním člověkem, dostává se do vztahu 

k sobě samému, má možnost stát se skutečným já.
53

 Bůh je něco nekonečného a 

věčného, člověk něco konečného. Syntézou těchto dvou pojmů, konečného a 

nekonečného, dovrší člověk náboženského stádia. Nic vyššího v lidské existenci 

nelze dosáhnout. 

K této syntéze je zapotřebí víry. Právě tato víra je to, co člověku umožní 

vyjít ze zoufalství. Již v příběhu o otci Abrhámovi Søren Kierkegaard naznačuje 

nedostatky etického a určité možnosti, jak lze z tohoto stádia vstoupit do stádia 

religiózního. Abrhám svým jednáním zasahuje do náboženské sféry. Jeho jednání se 

zakládá na vlastním přesvědčení, že obětování syna Izáka bylo zkouškou od Boha. 

Jelikož je Abrhám silně věřící, domnívá se, že tento skutek mu pomůže přiblížit se k 

Bohu a dospět tak do nejvyššího možného stupně lidské existence. Pohyb, kterým 

Abrhám uskutečňuje přechod do vyššího stádia, je nazýván pohyb víry.  

Prostřednictvím víry se dostáváme dál za pouhou etiku. Tento pohyb víry je 

spojen s absurditou. „Abrhám jedná silou absurdna, a právě to je absurdní, že jako 

jedinec stojí nad obecnem.“
54

 Absurdita spočívá v tom, že jedinec přesahuje obecno 

a zároveň se absolutně vztahuje k absolutnu, tedy k Bohu. Dochází k transcendenci, 

kdy se jedinec vztahuje k něčemu mimo něj, co stojí na vyšší úrovni a je zároveň 

absolutnem. I víra se stává paradoxem, protože ve víře je na prvním místě jedinec a 

za ním obecno, což je samo o sobě absurdní. „Víra je paradoxní tím, že jedinec pro 

ni znamená více než obecno.“
55

 Podmínkou k tomu, aby jedinec mohl být více než 

obecno je to, že se musí z obecna vymanit a izolovat se od něj. Musí provést krok 

z obecna k víře. Jedinec je tak povýšen nad obecno. Ve své podstatě přesahuje 

obecno ačkoliv není absolutnem, pouze se k němu vztahuje. 

Kierkegaard označuje jedince, který dokáže provést pohyb víry jako „rytíře 

víry“. Rytířem se může jedinec stát, když přijme tento paradox a uskuteční pohyb 

víry. Pokud toto nedokáže, nemůže se rytířem nikdy stát. Aby se člověk stal rytířem 
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víry, musí k tomu mít dostatek sil a odvahu. Nejprve musí soustředit veškerou svou 

pozornost na jedinou myšlenku, a to právě na tu, aby uskutečnil tento pohyb. 

„Nemá-li tuto rozhodnost je jeho duše roztříštěna do mnoha stran a nikdy mu 

k onomu pohybu nezbude čas.“
56

 Je zapotřebí trpělivosti a naprosté soustředěnosti. 

Pokud by toto člověku chybělo, nemusel by se k tomuto kroku odhodlat nikdy, 

anebo by ho pořád odkládal, protože by byl rozptylován jinými věcmi, a pokoušel 

by se o něj později. Rytíř víry dokáže vykonat tento pohyb a přitom se nestane 

nikým jiným. „Nemá naprosto chuť se změnit, nic ho k tomu neláká. Jedině nízké 

povahy samy sebe zapomínají a stávají se něčím jiným.“
57

 Rytíř víry se nesnaží o to, 

aby ze své paměti vytěsnil to, čím je. Je tomu právě naopak. Dokáže přijmout sebe 

samu takového, jaký opravdu je. Přijímá se i se svými špatnými vlastnostmi a 

zkušenostmi, které právě tvoří jeho osobnost. Nezapomíná na špatné věci, které se 

mu přihodily. Pokud by zapomínal na to, čím je a předělával svou podstatu sebe 

sama v někoho jiného, pak by nemohl být rytířem víry. 

„Rytíř víry rezignuje na obecno, aby se stal jedincem.“
58

 Člověk se rodí 

v obecnu. Už v obecnu se sám utváří, aby byl co nejlepším vydáním sebe sama. 

Chce být pro všechny ve svém okolí co nejlepším jedincem. Je natolik schopný a 

vytrvalý a z obecna vystoupí, a tím uskuteční pohyb víry. Tím, že vystoupí 

z obecna, přestává být jeho součástí a utváří se z něj svébytný jedinec, který 

nepodléhá tlaku obecna. Může sám sebe realizovat a doutvářet jako výjimečnou 

individualitu. 

„Rytíř víry však nemůže spát, neustále prochází zkouškami a stále se setkává 

s možností, že se s lítostí může do věcí obecných vrátit; tato možnost mu může být 

zrovna tak pokušením, jako je pravdou.“
59

 Abrhám je považován za rytíře víry. Bůh 

ho zkoušel, když mu zadal úkol, aby obětoval svého syna. V této situaci byl 

Abrhám v neustálém napětí, byl si vědom své zkoušky a nechtěl zklamat Boha. 

Proto byl ochotný dát svého syna jako oběť Bohovi. Rozhodnutí se pro tento čin 

bylo zcela na Abrhámovi, nikdo mu v tom nemohl poradit, vždyť tak se právě 

projevuje správný rytíř víry. Je to projev odhodlání a odvahy. Pravý rytíř víry je na 

vše sám a sám se rozhoduje a jedná. V tomto procesu rozhodování si nikdy 
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nemůžeme být jisti výsledkem. I Abrháma, který se rozhodl pro absolutno (Boha) a 

domníval se, že je to nejlepší co mohl udělat, se neustále snažil své jednání sobě 

samému obhájit a věřil, že je to správná věc, když to po něm žádá Bůh, ale i on byl 

neustále v nejistotě. Nevěděl, jaké důsledky bude tento jeho čin mít. 

„Opravdový rytíř víry je svědek, nikdy učitel; v tom spočívá hluboká 

lidskost, o mnoho cennější než nějaká povrchní účast na žalu či zdaru jiných, 

uctívaná pod jménem sympatie, jež není nic jiného než domýšlivost.“
60

 Rytíř víry 

nikoho nepoučuje a neříká nikomu, co má dělat. Netouží po tom, aby byl rozhodčím 

a vedoucím všech lidí, netouží po slávě. Sám se dostává do situace, kdy je mnoha 

lidmi nepochopen a odsuzován, ale dokáže se vypořádat se vším sám. On sám od 

ostatních nežádá o radu, jak má jednat. Své jednání považuje za správné, protože se 

pro ně rozhodl za cílem přiblížit se absolutnu. Stejně tak Abrhám jednal za cílem 

přiblížit se Bohu. „Dělal to pro Boha, protože Bůh tento důkaz víry požadoval, a 

dělal to pro sebe, neboť byl s to důkaz podat.“
61

 Tím, že mu Bůh uložil tento úkol, 

si Abrháma zkoušel v jeho víře. Abrhám zkouškou prošel a to bylo jeho cílem. Na 

jedné straně dokázal sám sobě, že jeho víra je natolik silná, že mu pomůže obstát ve 

všech zkouškách a že je schopen tyto zkoušky absolvovat. Na druhé straně dokázal 

Bohu, že jeho víra je dost pevná na to, aby si zasloužil být božím vyvoleným. 

Pro Kierkegaarda je rytíř víry chápán jako ideál. „ Poslední pohyb paradoxní 

víry provést nedovedu, kdybych chtěl, kdyby to byla třeba moje povinnost.“
62

 Sám 

není schopný provést pohyb paradoxní víry, to náleží jen opravdovému rytíři víry, 

kterého může jen obdivovat za to, že to dokáže. Může k němu vzhlížet, jako 

k někomu naprosto dokonalému, kdo je ztělesněním ideálního proroka víry. 

Kierkegaard se podrobněji zabývá absolutním paradoxem ve své knize 

Filozofické drobky aneb drobátko filozofie. Søren Kierkegaard se detailně soustředí 

na Boha, jakožto na nejvyšší možné absolutno, a proto je nezbytné ho nějak 

definovat a dokázat jeho existenci. „Avšak mezi Bohem a jeho skutky je absolutní 

vztah; Bůh není jméno, ale pojem a možná je to proto, že jeho essentia involvit 

existentiam – jeho podstata zahrnuje existenci.“
63

 Důkaz Boha je složitá věc, 

jestliže mezi Bohem a jeho činy, které vykonal, je absolutní vztah, pak můžeme 
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podle božích skutků dokázat jeho jsoucnost, ale je potřeba vědět, co máme pokládat 

za boží činy. Problém spočívá v tom, že pokud se rozhodne jedinec podat důkaz o 

boží existenci, už automaticky předpokládá jeho existenci tím, že se rozhodl ji 

dokázat.  Dokázat jsoucnost je v posledku věc nemožná. „Paradoxní vášeň neustále 

na tento neznámý bod naráží; sice tu je, ale jako neznámý, a jako takový vlastně 

není. Dále se rozum nedostane, ale kvůli své paradoxnosti se mu vyhnout nemůže a 

musí se jím zabývat.“
64

 Bůh je to neznámé, co chce vášeň poznat, ale jelikož je to 

věc nemožná, musí si rozumově vyvodit tvrzení, že neznámé nelze poznat, pokud 

by šlo poznat, nepůjde popsat. 

„K pouhému vědění o tom, že Bůh je jinakost, potřebuje člověk Boha, a 

teprve pak se doví, že Bůh je od něj absolutně odlišný.“
65

 Pokud se chce člověk 

dovědět něco o Bohu, musí si nejdříve připustit, že se mu Bůh nepodobá, ale tento 

krok člověk nedokáže udělat sám, k tomu potřebuje Boha, který to rozumu vštípí. 

Člověk by sám sebe mohl považovat za Boha, pokud by si nebyl vědom odlišnosti 

mezi ním a Bohem. Hlavní rozdílnost je v tom, že Bůh si je vědom hříchu, zatímco 

člověk ne. Vědomí hříchu se člověk může naučit zase jen od Boha. 

Aby existence jedince byla úplná, je zapotřebí popsat a vysvětlit další 

pojem, který existenci dotváří. Tím pojmem je pravda. Søren Kierkegaard 

vysvětluje pojem pravdy s pomocí Sokratova výkladu. Snaží se ukázat rozdíly 

v chápání pravdy u Sokrata a jeho nové pojetí pravdy spojené s existencí jedince. 

Na samém počátku stojí otázka, kterou si Kierkegaard pokládá. Tato otázka zní: 

„Jak se můžeme naučit pravdě?“ 

Začíná svou polemiku předpokladem, že pravda není, a proto se jí máme 

učit. Pravdu musíme nejdříve hledat a objevit. Poté ji můžeme studovat a učit se jí. 

„Člověk rozhodně nemůže hledat to, co ví, ale ani nemůže hledat to, o čem neví. 

Neboť co ví, hledat nelze, to už ví; co neví, hledat nemůže, protože vůbec neví, co 

hledat má.“
66

 Toto je tvrzení Sokrata, který dále rozvíjí myšlenku a doplňuje ji o 

tvrzení, že v podstatě pravdu má každý člověk ukrytou v sobě už od narození, 

jedinec musí vyvinout úsilí, aby si na to, co má již v sobě, znovu vzpomenul. Je to 

srovnatelné s  Platònovo učením o duši. V Platònovo učení se duše musela 
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rozpomínat na to, co již jednou ve světě idejí věděla, a sestoupením do lidského 

světa zapomněla. Podobné je to s verzí od Sokrata, který předpokládá, že pravdu 

v sobě máme, tu do nás vložil Bůh hned na začátku, a proto ji nemusíme hledat. 

Hlavním úkolem je vzpomenout si na to, co již v nás je. 

Kierkegaard dále pracuje se základní myšlenkou od Sokrata, že pravda je 

v každém jedinci, ale v podrobnějším výkladu o nalézání pravdy se od Sokrata 

vzdaluje a předkládá jiné řešení. Shoduje se se Sokratem v tom bodě, že je potřeba 

učitele, který by jedinci pomohl nalézt pravdu.  Stejně jako Sokrates i Kierkegaard 

tvrdí, že každý tedy pravdu má, ale sám je vlastně nepravdou, protože neví, že ji 

v sobě má. „Má-li se učitel stát příležitostí, jak žáka upamatuje, pak nemůže přispět 

ke vzpomínce na pravdu, kterou by vlastně měl znát; vždyť, kdo se učí, je 

nepravdou.“
67

 Učitel, který by měl pomoci jedinci v sobě nalézt pravdu a 

rozpomenout se na ni, mu v podstatě může pomoci jen tak, že mu pravdu sdělí. 

Kdyby se snažil dovést jedince k pravdě, dosáhl by jen toho, že jedinec by došel ke 

své vlastní nepravdě, a to by ho od pravdy ještě více vzdalovalo. K pravdě, kterou 

učitel žákovi poskytne, musí přiložit i podmínku, která je nezbytná k pochopení této 

pravdy. „Ten však, kdo dává učícímu se nejen pravdu, ale i podmínku, učitelem 

není. Každé vyučování spočívá v tom, že tu vlastně podmínka už je.“
68

 Podmínku, 

která už tu je, může dát pouze Bůh, protože ten člověka stvořil a ten mu může dát 

podmínku k pochopení pravdy. Z toho plyne, že učitelem může být pouze Bůh. Bůh 

je tím, kdo nás učí nalézt pravdu, a díky kterému je nám umožněno této pravdy se 

dopátrat. Jestliže je Bůh naším stvořitelem, pak nás stvořil i s pravdou a podmínkou, 

proto tyto dvě věci už každý člověk má. 

„Učitelem je Bůh sám, jenž působí jako příležitost a způsobuje, že si žák 

připomíná, že je v nepravdě, a že to je jeho vinou.“
69

 Jedinec se může v nepravdě 

ocitnout i v případě, že podmínku, kterou mu dal Bůh, utratil. Tento stav, kdy se 

jedinec ocitne v nepravdě vlastní vinou, se nazývá hříchem. Zároveň se jedinec 

stává nesvobodným. „Ale přece je nesvobodný, vázaný a stojí mimo, neboť svoboda 

od pravdy je totéž jako být vyloučen, a být sám sebou vyloučen, je být vázán.“
70

 

Člověk, který ztratil podmínku a s ní i pravdu, se může cítit svobodným bez této 
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podmínky, bez které nemůže pochopit pravdu, ale je to pouze jeho dočasný pocit. 

Ve skutečnosti se ocitl v nesvobodě.  Jedinec se může od nesvobody osvobodit 

pouze sám, a to tak, že bude chtít a znovu si připomene, co mu učitel vnukl. Když si 

toto uvědomí, jediný, kdo mu může vrátit podmínku a pravdu je zase jen Bůh sám. 

„Nazvěme ho Zachráncem, neboť žáka skutečně od nesvobody zachraňuje (…). Je 

Vykupitelem, neboť vykupuje toho, kdo sám sebe zaprodal (…), je mu též 

Spasitelem, jenž odjímá hněv, který na viníkovi spočinul.“
71

 Bůh plní funkci 

zachránce, vykupitele a spasitele. Aby se jedinec dostal z nesvobody, musí mu dát 

Bůh znova pravdu, čímž ho z nesvobody zachrání a zároveň je vykupitelem, protože 

tímto činem vykoupí jedince, který svou pravdu zaprodal a tím se ocitl 

v nesvobodě. Jelikož je jedinec hříšníkem, protože se dostal do nesvobody svou 

vlastní vinou, musí mu Bůh dát rozhřešení a zbavit ho hříchu. Tím pádem je i jeho 

spasitelem. Uvědomění si hříchu je důležitou podmínkou k tomu, aby člověk mohl 

dosáhnout religiózního stádia. Tím, že si jedinec uvědomí hřích a zároveň i rozdíl 

mezi ním a Bohem, může dojít až k bodu, kdy se dovrší syntéza mezi ním a Bohem. 

Pokud by si toto neuvědomil, nemohl by pokračovat dál, protože by zůstával žít 

v hříchu, aniž by si to uvědomoval. Ve víře je možné se hříchu zbavit. Zároveň 

Kierkegaard tvrdí, že nikdo nemůže s přesností říct, co hřích je, neboť žije v hříchu, 

a tak podle něho začíná i křesťanství.
72

 

Kierkegaard myšlenku o učiteli, jakožto průvodci jedince životem, aplikuje i 

na příklad dítěte, které se učí chodit. „Pomáhá mu (dobro), ale jen jako něžná 

matka, která učí své dítě samo chodit: je před ním dost daleko, aby je nedržela, ale 

natahuje paže, napodobuje jeho pohyby, a když dítě vrávorá, hned se k němu sklání, 

aby je zadržela – a tak si dítě myslí, že jde samo.“
73

 Matka plní funkci učitele, který 

má za úkol dodat dítěti jistotu, aby si připadalo, jako že ho matka vede a drží a ono 

se nemusí bát pádu. Matka je mu oporou a jistotu, dítě nemusí mít strach, že by si 

ublížilo. Tak i učitel je pro učedníka jistou oporou na jeho cestě k sobě samému. 

Dítě, které cítí, že je mu matka nablízku a myslí si, že ho drží a pomáhá mu při jeho 

prvních krůčcích, si pak ani neuvědomí, že už ho matka nedrží a ono kráčí samo bez 

opory. To je i cílem učitele, aby pomáhal jedinci, ale zároveň to dělal takovým 
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způsobem, aby si jedince myslel, že ho učitel vede, ale byl to vlastně on sám, kdo 

nalezl své pravé já. 

Jedinec, který byl v nepravdě a dostal novou podmínku, se stává novým 

člověkem. „Stane se člověkem jiné kvality, čili jak by se dalo říct, novým 

člověkem.“
74

 Jelikož jedinec člověkem byl, už když podmínku ztratil, nemůže se 

stát znovu člověkem, stane se jiným člověkem s novými kvalitami. Při obdržení 

podmínky se jedinec vrací zpět k pravdě, od které se vzdaloval, když byl 

v nepravdě. Tento pohyb se nazývá obrácení. Zároveň s obrácením se děje další 

pohyb z nebytí k bytí. „Tento pohyb z nebytí k bytí je zrození. Ten, kdo je, se už 

narodit nemůže, ale přece se rodí. Nazvěme tento přechod znovuzrozením,…“
75

 

Jedinec se dostává na svět, o kterém vlastně neví nic, jako když se poprvé narodil. 

O pravdě, také nic neví a musí se jí učit. Pravdu znovu dostal od Boha, tím se 

znovuzrodil.  

„V okamžiku si člověk uvědomí, že se narodil, neboť jeho minulost, k níž se 

vztahovat nemá, je nebytí. V okamžiku si uvědomí znovuzrození, neboť jeho 

předcházející vztah bylo nebytí.“
76

 Rozhodující u Kierkegaarda je okamžik, zatímco 

u Sokrata je to ona již zmíněná vzpomínka a rozpomínání se na pravdu. Pokud má 

jedinec podmínku původně, pak je i Bůh, protože jinak by nebyl on sám. Když je 

v nepravdě, nepomůže mu vzpomínka na Boha, pouze v okamžiku si může 

uvědomit, že se znovuzrodil a přešel z nebytí do bytí. Protože Bůh jedince 

znovuzrodil, musí mu pak žák být za všechno vděčný. 

Aby Bůh dopomohl jedinci v hledání pravdy, odváží se ke kroku, který je 

pro Boha vlastně ponížením. Sestoupí na zem v podobě služebník. Podobu 

služebníka si Bůh vybral záměrně proto, aby byl nejblíže i těm nejmenším lidem a 

to jsou ti jedinci, kteří slouží ostatním. „Takto stojí Bůh na zemi, se svou 

všemohoucí láskou a přece rovný tomu nejmenšímu.“
77

 Jeho láska je natolik veliká, 

že všechno dokáže strpět, vydrží bolest a hlad, tak aby byl v rovnosti s tím 

nejmenším a všem ostatním lidem. 

Bůh netouží po ničem jiném, než nalézt lásku učedníka a učit ho pravdě. 

Kdykoliv přijde Bůh v podobě učedníka mezi lidi, hned se kolem něj seskupí dav a 
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chce poslouchat jeho učení. Ačkoli se Bůh převlékl do postavy služebníka, aby 

nebudil pozornost, je v takovém davu velmi nápadný svými moudry, která pronáší. 

Zároveň vyvstává otázka, zda se dá dav, který obklopuje Boha, považovat za žáka. 

„Jestli se dav nebo učitel něčemu naučí, pak je Bůh, chápáno čistě sokratovsky, 

pouze příležitostí.“
78

 Dav není žákem, kterého by Bůh hledal, Bůh nechce být jen 

příležitostí. Bůh je tím, kdo dává podmínku pro nalezení pravdy. Žák se stane 

věřícím, když dostane podmínku, která je věčnou podmínkou, a současně vyřadí 

rozum. Vše se to děje v okamžiku.  

V tomto bodě dochází k velmi důležitému okamžiku. Bůh jakožto 

představitel nekonečného se rozhodl sestoupit na zem, mezi lidi s konečnou 

existencí. Díky setkání Boha a učedníka a předání podmínky od Boha učedníkovi, 

se propojuje konečné s nekonečným. „A právě v okamžiku se dotýká věčnost 

časnosti, v určitém dějinném okamžiku se děje cosi rozhodujícího v čas. Je to 

rozhodující okamžik v čase, kdy věčnost vchází do času a může tento čas 

prostupovat.“
79

 Bůh jakožto představitel věčnosti sestoupil na zem za jedinci, kteří 

žijí v určitém časovém poli. Sám se rozhodl, že tento krok podstoupí, aby mohl dát 

jedincům podmínku, kterou je víra. A právě víra je tím pravým prostředkem k tomu, 

aby jedinec nalezl pravdu. Pravda je u Kierkegaarda chápaná jako nalezení sebe 

sama, své vlastní a jedinečné podstaty bytí. Vše je propojené díky Bohu, který svým 

činem dokázal propojit časnost a věčnost, konečnost a nekonečnost a to v jediném 

okamžiku, kdy sestoupil mezi lid. „ K čemu je vpád takové věčnosti? Je tu pro to, 

aby se i v jednotlivci mohl uskutečnit určitý okamžik podobného charakteru, jakýsi 

obdobný okamžik věčnosti, který se uskuteční v čase jedincova pobytu na zemi.“
80

 

V tomto okamžiku, kdy se setká jedinec s věčností, může proběhnout syntéza 

věčnosti a časnosti a jedinec najde sebe sama, dosáhne vlastního já. „Rozumějme: 

být sebou samým je pro Kierkegaarda smyslem prohlubující se niternosti, v ní 

získává jedinec hlubší vztah ke svému původnímu založení. Být sebou samým pak 

má znamenat: odhalit toto své pravé určení a přijmout je jako své vlastní (tj. 

existovat v něm).“
81

 Dokáže-li jedinec nalézt své určení ve své niternosti a existovat 

v něm, pak nalezl své pravé já. Tento okamžik je pro existenci jedince velmi 
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důležitý, protože díky němu dosahuje na nejvyšší stádium lidské existence. Jedinec 

přijme tento paradox, v němž se střetává věčné s časností, a vstoupí tak do 

religiózního stupeň lidské existence. Díky nalezení sebe sama je mu umožněno 

tento krok podniknout, ale zároveň si je vědom, že bez pomoci Boha a obdržení 

podmínky by nalezení svého já nebylo možné. 

„Bůh však učedníkovi daroval podmínku, aby prohlédl, a otevřel mu oko 

víry.“
82

 Víra je Kierkegaardem nazývána jako šťastná vášeň, která je vlastně 

podmínkou, v níž se děje paradox. Z toho vyplývá, že i víra je paradoxem. „Sama 

víra je div, a vše, co platí o paradoxu, platí též o víře.“
83

 Podle Kierkegaarda si 

jedinec nemůže postačit jen s rozumem k pochopení paradoxu. Když nepostačuje 

rozum a vůle, nastupuje na jejich místo víra, ve které se také setkáme s paradoxem, 

tedy s pravdou. V tomto případě je paradoxem to, že se věčná pravda děje v čase, 

což je samo o sobě paradoxní, věčnost a časovost se setkávají a vzájemně 

prostupují. 

„Je-li věřící věřícím, a proto Boha poznal tím, že od něho dostal podmínku, 

pak musí i pozdější žák přesně tak podmínku od Boha obdržet a nemůže ji dostat 

z druhé ruky.“
84

 Kierkegaard své učení o Bohu a věřících propracovává do 

nejmenších detailů. Opravdový věřící musí přijmout podmínku od Boha samého, a 

tím se zároveň stává skutečným současníkem. Jen skutečný současník je pravý 

věřící, protože se s Bohem setkal a přijal od něj podmínku, tedy víru. „V okamžiku 

víry věčnost jako by pronikla do existence jednotlivého člověka. Okamžik víry činí 

jednotlivce současníkem Kristovým nehledě na to, v jaké době žije.“
85

 Tento 

současník po tomto kroku hledí na svět prostřednictvím víry, kterou získal. Víra se 

pro něj stala součástí jeho vlastní existence, díky které se přiblížil k Bohu samému. 

Kierkegaarda svým výkladem naráží na problém, zda může existovat 

„učedník z druhé ruky“. Tímto pojmem označuje učedníka, který by potencionálně 

neobdržel podmínku přímo od Boha, ale od současníka, který by byl 

zprostředkovatelem mezi následovníkem a Bohem. Tuto hypotézu Kierkegaard 

zavrhuje, protože pravý věřící musí dostat podmínku od Boha samého. Vztah mezi 

současníkem a následovníkem, tedy učedníkem z druhé ruky, je založen na 
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příležitosti, kterou může současník následovníkovi poskytnout. „Chceme-li vyjádřit 

poměr následovníka k současníkovi co nejkonciznějším způsobem, aniž bychom se 

kvůli stručnosti vzdali správnosti, dá se říci: následovník věří prostřednictvím 

současníkovy zprávy na základě podmínky, kterou sám od Boha dostal.“
86

 Zpráva, 

kterou současník podává, je pro následníka příležitostí. Zpráva se týká podání 

svědectví současníka o tom, že Bůh sestoupil na zem v postavě služebníka, na zemi 

s nimi žil, učil je a nakonec zemřel. Tato zpráva nesmí být podána jako nějaký holý 

historický fakt. Zpráva by měla znít takto. „Uvěřil jsem, že se Bůh roku toho a toho 

ukázal v nízké postavě služebníka, mezi námi žil a učil a potom zemřel.“
87

 Jen takto 

podává věřící svědectví o pobytu Boha na zemi svému následovníkovi. Musí to být 

zpráva věřícího, která není příliš rozsáhlá svým obsahem, jinak by pro učedníka 

neměla takovou vážnost a hodnotu, a zároveň věřící podává zprávu takovým 

způsobem, že ji nelze přijmout bezprostředně. Zároveň následovník musí obdržet 

podmínku od Boha, aby se stal pravým věřícím, ale k setkání s ním už nedojde. 

„Podstata náboženskosti tak u Kierkegaarda spočívá v náležitém zažehnutí 

osobní niterné relace k Bohu; jen pomocí nejosobnějšího otevření se lze přiblížit 

Bohu a pravdě.“
88

 Aby člověk mohl v sobě najít pravdu, je zapotřebí víry. Věřit, 

znamená ponořit se do své niternosti a najít v sobě samém víru. Pokud jedinec 

nalezne víru, začne věřit, je na nejlepší cestě k tomu, aby se přiblížil Bohu. Nalezení 

víry je nejpodstatnějším rysem tohoto stádia. Bez víry člověk nemůže dospět do 

nejvyšší sféry lidské existence. Zároveň to, jestli jedinec do toho stupně dospěje, 

záleží pouze na něm. Ponořit se do své niternosti a otevřít se víře, je vlastním 

rozhodnutím jedince. Víra není spojena s rozumem ani s vůlí, pokud člověk chce 

věřit, svou víru v sobě najde. „Víra je nejvyšší vášeň člověka.“
89

 Jestliže je víra 

vášní, pak nemůže být kontrolovatelná rozumem, protože by to popíralo podstatu 

vášně. „Pro Kierkegaarda je víra možná jedině tehdy, když nebude moci být 

založena žádným rozumovým důvodem.“
90

 Víra nevznikne z popudu rozumu, který 

by ji vysvětloval a obhajoval. Jedinec musí v sobě nalézt duchovní předpoklady a 
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vášeň pro víru. Někteří jedinci toto hledání ve své subjektivitě nemusí podstoupit a 

víru nikdy nenaleznou. Prostřednictvím víry se jedinec vztahuje k Bohu. Pokud víru 

nemá, k Bohu se nikdy vztahovat nemůže, a tím pádem je mu znemožněna syntéza 

s Bohem. Bůh nám dal víru, abychom ji nalezli a začali věřit, tím nám podal 

pomocnou ruku k nalezení sebe sama, svého pravého já. 

Náboženské stádium je tedy vnímáno jako nejvyšší a nejdokonalejší způsob 

existence, kterého je jedinec schopen dosáhnout. V tomto stádiu se nejvíce rozvíjí 

niternost jedince. „Jako niternost pak rozumíme způsobu bytostného přičítání si či 

osvojování si charakterů, jež náleží jednotlivci jako jeho vlastní, tedy jde o pohyb, 

v rámci něhož jedinec prohlubuje porozumění svému údělu a bytostnému určení 

(duch), a s tímto určením se identifikuje (resp. s ním svádí specifický „zápas“)“
91

 

Jedná se o pohyb, který vykonává jedinec sám v sobě, je to reflexe své existence. 

Jedinec se snaží v sobě najít to, čím on opravdu je a přijmout to a sžít se s tímto 

určením. Ačkoliv je prohlubování niternosti podstatnou částí v procesu, kterým se 

dostává jedinec na vyšší stupeň lidské existence, potřebuje k tomu Boha. Bez Boha 

by nikdy nemohl dosáhnout tohoto nejvyššího stádia. Prohlubování niternosti je 

prvním, avšak velmi podstatným krokem na cestě k religióznímu způsobu existence. 

„Ale v tom je právě zbabělost, pokud si člověk nedovede přiznat, že on sám 

není ničím, nic nezmůže (…). Zbabělost především brání tomu poznat, co je 

v pravdě veliké a ušlechtilé, kde je cíl směřování.“
92

 Pokud si jedinec není vědom 

toho, že bez Boha nic nezmůže, sám se nemůže dostat do jiné sféry existence, 

potom je to zbabělý jedinec, který není hoden toho, aby nalezl pravdu a obdržel od 

Boha podmínku. Bez toho nemůže dojít k cíli, ke kterému směřoval. Aby mohl 

vystoupit ze zbabělosti, potřebuje k tomu odhodlání, které nalezne ve své niternosti. 

Díky tomuto rozhodnutí a tedy odhodlání se k dobru a nalézání pravdy, může 

posléze dojít ke spojení s věčností. 

Kierkegaard ve svých dalších dílech konkretizuje své myšlenky a nehovoří 

už obecně o věřících, ale svou pozornost soustřeďuje na křesťany. „Totiž: „stát se 

křesťanem“ má pro čtenáře znamenat „sázku“ vlastní existence na víru v pravdu 

této události.“
93

 Jedinec, který má přání stát se křesťanem, se musí plně oddat víře a 

to celou svou existencí, svým bytostným já. Může to být chápáno jako nějaký 
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nejistý krok pokud to označíme slovem sázka, ale vlastně je to pro jedince jediný 

pevný bod, který v životě nalezne, protože víru nemůže člověku nikdo vzít, je to 

jediná jistota a v tomto případě i způsob existence, který si jedinec sám zvolil. 

„Naproti tomu je křesťanství bytostně podmíněno historickou událostí, 

zrozením Ježíše Krista, jeho životem a smrtí, tedy historickou událostí, jež není 

nikterak „obecná“ či „nutná“, nevyplývá z žádné zákonitosti vývoje, nýbrž je 

svobodným krokem Boha. Důsledkem však je, že bez tohoto poznání, bez této zvěsti, 

není možné „stát se křesťanem“.
94

 Každý věřící potřebuje být informovaný o tom, 

kdo byl Bůh a co vykonal dobrého. Jak již je zmíněno na předchozích stránkách, to 

že se Bůh svobodně rozhodl sestoupit mezi lid, bylo pro něj ponížením, avšak 

považoval to za důležitý krok. Díky tomu mohl předat víru těm, kteří nalezli sami 

sebe. Tato zpráva se pak předávala v určité podobě mezi věřícími, aby i oni měli 

možnost stát se křesťany. Kdyby byla tato historická událost zapovězena, nebylo by 

možné šířit křesťanství a vychovávat nové křesťany. Každý, kdo projde složitým 

procesem sebenalézání, má právo na obdržení této zprávy, aby se mohl dál utvářet 

ve věřícího jedince, křesťana. 

Cesta k nejvyššímu bodu lidské existence je velmi dlouhá, plná překážek a 

zkoušek, které vyžadují velkou odvahu, aby je jedinec dokázal překonat, ale bez 

pomoci Boha a víry není možné až na vrchol dosáhnout. Už v nižších stupních 

probíhá jakýsi výběr těch jedinců, kteří budou mít možnost jít dál, pokud splní 

podmínky, které jsou vyžadovány pro postup do dalšího stádia, ale není jim nikde 

zaručeno, že dojdou až do zdárného cíle. 

„Pro Kierkegaarda má víra smysl teprve tehdy, když jedinec, jenž v ní má 

spočinout, zprvu vůbec dospěje v plné míře k sobě samému, tehdy když se sám 

k sobě navrátí.“
95

 Tím se jedinec stává individualitou, která je svobodná.  
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.3 Pojem svobody 

Svoboda úzce souvisí s lidskou existencí. V Kierkegaardových dílech 

nalezneme úzké propojení lidské svobody s existencí člověka. Bez jednoho by 

nebylo to druhé. „Svoboda existence se Kierkegaardovi rodí ze vztahu k sobě, kdy 

se já stává samo sebou.“
96

 Předpokladem toho, aby člověk byl svobodný, je 

absolvování dlouhé cesty a nalezení sebe sama ve své niternosti. Svobodným 

člověkem se jedinec může stát, nalezne-li svou subjektivitu a obrátí-li se k Bohu. 

Opravdová svoboda se rodí spolu se vztahem k Bohu. 

Søren Kierkegaard neupírá svobodu žádné lidské existenci. Je svobodným 

rozhodnutím člověka, jaký způsob existence si vybere. Zároveň ta pravá svobodná 

existence je ta, kdy jedinec přijme paradox, sloučí se věčné s časným, konečné 

s nekonečným. V tomto případě mluví Kierkegaard o svobodné existenci. Tím, že si 

člověk volí svobodně, musí přijmout i určitá úskalí, která jsou s tímto spojena. Je 

jím zoufání, utrpení a vše, co doprovází jedince na cestě k nejvyššímu stupni 

existence. Religiózní stádium je ta pravá svobodná forma existence. 

„Jedině pod aspektem věčnosti vystupuje pravá svoboda, čas svobody.“
97

 

Pro jedince je důležité být si vědom něčeho věčného, k čemu může směřovat jeho 

bytí. Jedinec potřebuje utvářet svou duchovní existenci, svou svobodu. Právě 

věčnost je něco úplně časem nespoutaného a svobodného, co jedinec hledá a 

nachází to v Bohu. Zároveň si to svobodně volí a uctívá. 

„Svoboda existence je totiž podle Kierkegaarda nakonec komunikativní, 

vystupuje ze svého možného sebeuzavření. Dobro je otevřené, je svobodou. I 

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.“
98

 Člověk, který se do sebe uzavře a nedovolí, aby se 

otevřel jiným možnostem, které mu život nabízí, aby se projevil navenek, nemůže 

být svobodný. Svoboda není něco uzavřeného, svoboda je volná, plná nových 

možností. Samotný Kierkegaard si vybral jako projev své svobodné existence psaní, 

kterým dával najevo své postoje a myšlenky. Bez jeho textů by byl svět ochuzen o 

jedinečný pohled na existenci jedince jako osobitého jedince se svou existencí. 
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„Rozumějme: svoboda má znamenat „moci“, tímto „moci“ však v posledku 

má být: moci být sebou samým.“
99

 Člověk může být svobodný, rozhodne-li se pro 

to. Už na začátku lidské existence má člověk možnost si vybrat. Stádia, o kterých 

hovoří Søren Kierkegaard ve svých pracích, v sobě pokaždé nesou možnost volby. 

Tato volba je svobodná, a pomocí svobodné volby může dojít jedinec až k té 

nejvyšší svobodě, kterou je on sám. 

V etickém stádiu je projevem svobody rozhodnutí si zoufat, a tím se 

dostávat dál a mít naději, že nezůstaneme navždy pobývat v tomto bodě lidské 

existence. Tento projev svobody je ještě propojen s rozumem. Rozumem si člověk 

v etickém stádiu odůvodňuje své kroky, které podniká, ale činí to svobodně. 

Zároveň se cítí svobodným po boku někoho druhého, jako je tomu například 

v manželství. „Vraťme se teda k první lásce. Je jednotou svobody a nevyhnutelnosti. 

Individuum se cítí neodolatelně přitahované k jinému individuu, ale právě v tom 

pociťuje svoji svobodu.“
100

 Díky první lásce, kterou jedinec nalezne, si je vědom 

své svobody i v soužití s druhou osobou. V manželství se oba cítí svobodni, a ne 

vázáni k tomu druhému. Z toho plyne, že i manželství je výrazem svobody, ale i v 

manželství člověk touží ještě po něčem vyšším a absolutním (Bohu), ke kterému by 

se mohl obracet. Za to, že může být se svým partnerem (manželem), děkuje Bohu 

prostřednictvím modliteb. 

 Manželství člověka kultivuje, dává mu pozitivní vlastnosti, které před tím 

nemusel mít. „Až manželství teda poskytuje člověku jeho pozitivní svobodu, protože 

tento vztah může zahrnout celý jeho život, nejmenší i největší v něm.“
101

 Manželství 

jakoby jedince osvobozovalo od jiných lidí a dává mu svobodu s jedním člověkem, 

s kterým ho svazuje. Zároveň ho manželství osvobozuje od návyků, které měl, a 

dává věcem volnější průběh. Především muž se díky ženě naučí harmonicky 

pohybovat v životě. Žena zase od muže dostává sílu a cítí se pro něj významnou 

v tom, jak mu může pomoct ve všedních věcech. V manželství by měl člověk hledat 

pozitivní věci, které mu manželství nabízí. Není to žádné vězení, ale je to svobodné 

soužití dvou lidí, kteří k sobě chovají určitou přízeň a navzájem se milují. 

                                                 
99

MAREK, Jakub. Kierkegaard. Nepřímý prorok existence, Togga, 2010, s. 97. ISBN:  978–80–

87258–31-6 
100

KIERKEGAARD, Søren. Buď alebo. Bratislava: Kaligram, 2007, s. 499. ISBN: 80-7149-913-7 
101

Tamtéž, s. 521. 



- 39 - 

 

V náboženském stádiu jde o hlubší a vyšší svobodu, která je spojena s vírou. 

Prostřednictvím víry člověk navazuje kontakt s Bohem a nalézá i sám sebe. V tomto 

případě je jeho jednání odpoutáno od rozumu a je založeno pouze na jeho vlastním 

přesvědčení a cítění. Je to Bůh, kdo pomáhá jedinci se rozhodnout, když se ocitne 

v těžkých životních situacích. Člověk, který tohoto stupně dosáhne, se stane 

absolutně svobodným. Nalezne sám sebe a rozhodování, která ho v životě čekají, 

nejsou pouze na něm, ale pomáhá mu Bůh. „Žák se stává ničím, ale přece nebude 

zničen, dluhuje vše, ale přece zůstává pln naděje, že pravdě porozumí a ta ho 

osvobodí,(…)“
102

 V situaci, kdy Bůh člověka znovuzrodí, tedy dá mu znovu 

podmínku, jedinec musí být Bohu vděčný za to, že dostal znovu možnost nalézt 

pravdu. Nalézt pravdu tedy znamená osvobodit se. Jedinec se může stát svobodným 

tehdy, když najde sám sebe za pomoci víry. Svoboda je vyjádřením sebenalezení, 

ke kterému člověk Boha potřebuju, obzvláště v situaci, kdy se svou vinou o 

podmínku už jednou připravil. Nyní je to Bůh, kdo jedinci podá záchranou ruku a 

umožní mu strávit zbytek života ve svobodě. 

„U S. Kierkegaarda charakterizuje existenci vztah k sobě, ke svému 

vlastnímu, bytostnému já a zároveň vztah k transcendenci (absolutnu, Bohu).“
103

 

Podle Kierkegaarda se pravou existencí rozumí to, když se jedinec začne zajímat 

sám o sebe a vnímá sebe jako někoho jedinečného a výjimečného a pečuje o sebe. 

Obrátit pozornost na sebe není vždy jednoduché. Jedinec v sobě nalézá jak kladné, 

tak záporné vlastnosti, o kterých si nemusel být vědom, že je má. Je proto velmi 

náročné hledět na sebe s určitým nadhledem a přijmout svoji pravou podstatu, 

rozumět sobě samému. V životě dosti silného jedince nastává určitý zlom, kdy se 

začne vztahovat svým bytostným já k Bohu. Vztah k Bohu jakoby dotvářel a 

naplňoval smysl lidské existence. Bez Boha by nebyla lidská existence 

plnohodnotná, pořád by ji něco chybělo a snažila by se to hledat někde jinde a ne ve 

víře. 

„Být křesťanem je pro něho (Kierkegaarda) jedinou podobou lidské 

existence, která zbavuje zásadního nedostatku či zásadního rozpolcení. Teprve 

křesťan je pro něho tím, kdo vyšel ze stavu zbloudilosti či zatracenosti.“
104

 Až 
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v křesťanství může jedinec nalézt opravdový klid a svobodu. Křesťanem se může 

stát jedinec, který se zbaví vlastního rozpolcení a nalezne sám sebe prostřednictvím 

víry, Boha. Zároveň musí být natolik schopný, aby se nedal svést na špatnou cestu, 

nenechal se ovládat svými pudy a vášněmi. Křesťan je člověk věřící, je to jedinečná 

osobnost se svojí subjektivitou, niterností, svobodou a existencí. 

V posledku by se dalo říct, že lidská existence na nejvyšším stupni, kterého 

je možno dosáhnout, je výrazem svobody či realizací svobody. „Existence se má 

stát podle Kierkegaarda svobodnou existencí, žít životem ducha, volit nekonečno, 

věčno, procházet zoufalstvími a úzkostmi volby a pochybováním, kdy se já probouzí 

ke svému pravému já v jeho věčné (absolutní) platnosti.“
105

 Zoufání a úzkost jsou 

velmi důležité pojmy, se kterými Kierkegaard pracuje, a mají v jeho pojetí 

specifický význam. Oba tyto pojmy jsou velmi důležité, protože bez nich by nebylo 

možné se nalézt jako individuum. Zoufání je proces, při kterém jedinec jakoby 

ztrácel sám o sobě význam. „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 bezprostřednímu prožitku.“
106

 

Pokud je člověk schopen začít si zoufat, tedy být si vědom své nicotnosti a zároveň 

se postavit této situaci, může se ze zoufání dostat a pokročit do dalšího stupně 

existence. Pravý smysl zoufání je v tom, aby si jedinec uvědomoval zoufalství jako 

prostředek, díky němuž se může pohybovat dál. V zoufalství se jedinec cítí jako 

provinilý jedinec, který se snaží nalézt sám sebe i se svými chybami. Nalezení sebe 

sama je lidskou přirozeností. 

Úzkost má současně těsné spojení se svobodou. Vyjadřuje útěk nebo obavu 

před svobodou. „Úzkost je tu úzkostí před svobodou, před možností ničeho, před 

možnosti sebeztráty v ničem.“
107

 V okamžiku, kdy se objeví svoboda, dostává se do 

hry i úzkost. Svoboda se snaží v jedinci odhalit sebe sama a z toho pramení úzkost. 

Je to úzkost před svobodou a odkrytí a nalezení vlastního já. Chce-li jedinec nalézt 

své vlastní já, musí projít stavem úzkosti. Ta je však doprovázena stavem nejistoty a 

obavy před sebou samým. „Úzkost je svědectvím, že v člověku je věčné duchovní já, 

že si sám sobě může rozumět – ze syntézy sebe sama - jako duch.“
108

 Nalezení sebe 
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sama je předpokladem ke spojení s věčností, s Bohem. Důkazem, že je v jedinci 

věčné duchovní já, je právě úzkost, díky níž se o věčném duchovním já dozvídáme. 

Kdo by neprožíval úzkost, těžko by v sobě nalezl duchovní já a nemohl by si sám 

sobě rozumět jako skutečný jedinec. Úzkost vede jedince k tomu, aby sám sobě 

porozuměl a mohl uskutečnit syntézu věčného a časného, konečného a 

nekonečného. Úkolem úzkosti je také nasměrovat jedince k víře. Víra dokáže 

člověka zbavit úzkosti, díky víře už není třeba pokračovat v zoufání a úzkosti.  

„V úzkosti se jednotlivec vychovává k možnosti nekonečnosti, věčnosti.“
109

 

Úkolem úzkosti je ukázat jedinci cestu k nalezení sebe samého a víry. Úzkost nesmí 

chybět v procesu sebenalézání, je to velmi důležitý bod, bez kterého by k nalezení 

vlastního já, a tedy nalezení svobody, nikdy nemohlo dojít. V úzkosti naplno 

pociťujeme naše jsoucno to, že opravdu jsme. Se svobodou nachází člověk i víru a 

to také jen díky zoufání a prožívání úzkosti.  

„Člověk tedy může proniknout k sobě, může jako náboženská existence být 

svoboden. Není pak uzavřen v žádných faktech a příkazech, nýbrž stojí tváří v tvář 

v absolutnu sám na sobě.“
110

 Člověk není nějaká danost, která má předepsaný celý 

život, ale je to bytost, která se sama utváří a sama určuje, jaká bude její vlastní 

existence. Člověk se hledá v průběhu svého života a překonáním určitých fází, 

může nalézt jádro sebe sama a stát se svobodným ve své existenci. 

Kierkegaard stále hovoří o dobru a o pravdě, které jedinec hledá. Nalezení 

pravdy je pro Kierkegaarda určitým cílem a klíčem k celé existenci. „Neboť 

rozhodnutí pro dobro je to rozhodující jedno. Není možno přiblížit se k Bohu 

klamnými a lichotivými slovy, zatímco srdce je daleko od nich. Ne, Bůh je duch a 

pravda.“
111

 Pouze když máme čisté srdce, je v něm dobro a můžeme dojít k pravdě. 

Nejvyšší pravdou je Bůh. K Bohu směřujeme s pomocí dobra, které máme ve svém 

srdci. Kierkegaard přirovnává čistotu srdce k moři, které když je čisté a průhledné, 

tak je i klidné, stejně tak je to i se srdcem. Pokud máme v srdci klid, pak srdce touží 

po dobru. Člověk, který chce dojít k Bohu, musí chtít dobro. 
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.4 Závěr 

Pojetí existence, které Kierkegaard ve svých dílech předkládá, je zaměřeno 

především na jedince, který je na celém světě tím nejdůležitějším stvořením, a proto 

je nezbytné, aby na sebe pohlížel jako na konkrétní a výjimečnou individualitu, a 

tak se i sám k sobě choval. Cílem každého člověka by mělo být dosažení 

náboženského stádia, které je tím nejvyšším bodem lidské existence. Prvním 

stádiem je estetické stádium, po něm následuje etické stádium a na samém vrcholu 

stojí stádium náboženské. 

Kierkegaard detailně popisuje jednotlivé stupně lidské existence a používá 

k jejich popisu pojmy jako je například zoufání, úzkost, paradox víry a mnoho 

dalších. Každý z těchto pojmů má svou specifickou funkci v určitém stádiu. Jsou to 

dynamické pojmy, které zachycují postup jedince na jeho cestě k uskutečňování své 

existence. Absolvování zoufání a úzkosti jedince posune o kus dál v jeho cestě 

k nejvyšší fáze existence.  

Významný přínos Kierkegaardovy práce spatřuji především v jeho 

novátorském chápání člověka jakožto výjimečné individuality. Svým osobitým 

rozpracováním jednotlivých fází lidského života, kterými jedinec prochází, položil 

základy pro pozdější existenciální filozofii, která z něho často čerpá. Zároveň 

vypracoval bohatý pojmový systém, který je jedinečný při jeho popisu lidské 

existence. 

Kierkegaard se zasloužil i o to, že svým výkladem, kterým se stavěl do 

opozice k Hegelovi, umožnil nazírat na jedince z jiného pohledu, než na to byla 

soudobá filozofie zvyklá. Současně svými díly dával najevo svůj nesouhlas s 

postoji dánské církve, která měla v té době veliký vliv. Domnívám se, že 

Kierkegaard přinesl Dánsku zcela odlišný pohled na křesťanství, zejména co se týká 

spojení člověka s Bohem. Tím, že nesouhlasil s dánskou církví, zavdal podměty 

jiným věřícím, aby pohlíželi na křesťanství jako na něco dokonalého, k čemu 

mohou svým odhodláním dosáhnout sami a nepotřebují k tomu instituci, jakou je 

církev. 

V Kierkegaardově filozofii hraje ústřední roli jedinec a Bůh. Spolu 

dohromady vytvářejí syntézu věčné a časného, konečného a nekonečného. Bůh je 
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důležitým článkem v existenci člověka, proto mu Kierkegaard věnuje značnou 

pozornost a zmínku o Bohovi najdeme ve všech jeho dílech. 

Na závěr bych ráda poukázala na výjimečnost jeho knih, které byly 

přeloženy do mnoha světových jazyků. Kniha Buď anebo, ze které jsem často 

čerpala, nebyla dosud přeložena do českého jazyka, v čemž spatřuji značnou 

nevýhodu pro české čtenáře, kteří by měli zájem podrobněji zkoumat myšlení 

Sørena Kierkegaarda. I když kniha není psána příliš filozofickým stylem, je v ní 

obsaženo mnoho myšlenek, které se dotýkají běžného života lidí, a tak si tam každý 

může najít něco, s čím se identifikuje. Snažila jsem ve své práci hodně citovat z této 

knihy a přinést tak nový pohled na vnímání existence u Sørena Kierkegaarda. 

Domnívám se, že není příliš známo jeho nahlížení na manželství, které v této knize 

velmi detailně popisuje, a proto jsem ho zařadila do jedné kapitoly své práce. 

Myslím si, že jeho pohled na manželství by mohl být aktuálním i v dnešní době, 

kdy není manželství vnímané jako priorita ve vztahu dvou osob. 

Søren Kierkegaard své práce propracovává do nejmenších detailů a snaží se 

všechny pojmy, které v nich používá, vysvětlit. Jeho novátorské pojetí existence 

jedince zaujalo spoustu dalších následovníků, kteří se zabývali existenciální 

filozofií. Pro Dánsko se stal Søren Kierkegaard významnou osobností. 
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