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Úvod – základní vymezení práce 
 
 Je zvláštní pocit, psát úvod své bakalářské práce poté, co jsem ji již celou dopsal; ostatně o 
to zvláštnější, že jsem věděl, že tak to dopadne, ještě předtím, než jsem ji začal psát. Ale na tom 
vlastně není vůbec nic zvláštního, natož paradoxního, naopak je to zcela běžné. „...jen připomínám, 
že můj styl byl pokusem stát se tím, čím není – stylem revolučním.“1 
 Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza estetického stádia existence v 
Kierkegaardově filosofii2, respektive analýza konkrétních estetických charakterů3, jež se v jeho 
pseudonymní tvorbě objevují. Nejde tedy o práci věnující se Kierkegaardově estetice; estetice se 
budu věnovat potud, do jaké míry přímo souvisí s konkrétními estetickými charaktery. 
 Primárně se tedy budu soustřeďovat na díla: Buď/anebo, Opakování a Stádia na cestě 
životem. Pozornost naopak nebudu věnovat náboženským, paralelně vydávaným tzv. 
Vzdělávatelným řečem.  
 Základním východiskem celé této interpretace je přesvědčení, že Kierkegaardovo dílo tvoří 
dialekticky propracovaný, konsistentní celek. Interpretačním klíčem je především esej Dobový trend 
v dánské literatuře4 i Kierkegaardem nevydané Hledisko mé spisovatelské činnosti. Dále 
pochopitelně čerpám ze sekundární literatury5, abych mohl tuto estetickou produkci6 zařadit do 
celkového rámce Kierkegaardovy filosofie. Toto je třeba zdůraznit: během přípravy jsem si 
opakovaně uvědomoval nakolik je Kierekegaardovo dílo oním myšlenkovým organickým celkem, 
tedy: opakovaně jsem narážel na pouze načrtnutá, naznačená zásadní témata, jimž nemohu skutečně 
do hloubky porozumět, dokud neobsáhnu celé Kierkegaardovo dílo. Z druhé strany jsem se zase 
potýkal s hermeneutickým problémem předporozumění, jež jsem získal právě pomocí sekundární 
literatury – tyto před-sudky jsem se snažil si neustále zvědomovat a korigovat na základě 
konkrétních děl7; sekundární literatura mi tedy byla ponejvíce jakousi orientační pomůckou, bez 
které bych se jistě neobešel, zároveň jsem se ale snažil alespoň částečně respektovat pozici 
Kierkegaardova čtenáře8, tedy neustále se sám sebe tázat: Nakolik může být toto právě pro mne 
pravdou? Nakolik to mohu označit za své „niterné vlastnictví“? Kde v této problematice stojím já 
sám? Toto napětí mezi interpretem a čtenářem jsem se snažil v práci neustále udržovat.  
  Rozhodně bych nechtěl říci, že tato práce je hermeneutickou interpretací9, pouze jsem chtěl 
upozornit na problém předporozumění, jenž vyvstal. Pokud přeci jen bych měl tuto interpretaci 
nějak pojmenovat, nazval bych ji interpretací fenomenologickou v jejím širokém významu: 
„Fenomenologickou nazývám intepretaci díla myslitele tehdy, jestliže orientuje svůj zájem nikoli 
výhradně k němu, nýbrž právě tak jako k problému, které dílo vyjadřuje.“ 10 Jak již bylo řečeno, k 

                                                 
1 Osolsobě, P., Kierkegaard o estetice, divadle a dramatu, Brno: CDK, 2007, str. 185 
2 O (ne)oprávněnosti užívat tento termín viz níže. 
3 Tedy charakterů jejichž existenčním stanoviskem je estetický životní názor. 
4 Jež je součástí Konečného nevědeckého dodatku, díla uzavírající Kierkegaardovu „první etapu“, viz níže. 
5 Těmito hlavními interpretacemi byly: Malantschuk G., Kierkegaard´s thought, Princeton/London: Princeton 

university press, 1974; a: Marek, J., Kierkegaard. Nepřímý prorok existence, Praha:Togga, 2010; dále: Osolsobě, P., 
Kierkegaard o estetice, divadle a dramatu, Brno: CDK, 2007, str. 185 

6 V onom užším významu slova – věnující se estetickému stádiu existence. 
7 O hermeneutickém kruhu např. Heidegger říká toto: „...možnost, která je skutečně využita jedině tehdy, pochopil-li 

výklad, že jeho primárním úkolem je nenechat si své zaměření, předtuchu a předběžné poznání vnutit náhodou či 
obecným míněním, nýbrž dovolit, aby mu je ukázaly věci samy, a tím zaručily vědeckost jeho tématu.“ Tato citace 
je uvedena v Díle Reale, G., Platón, Praha:2005,  str. 14 

8 Se všemi limity – např. Nedodržoval jsem chronologii děl a jak už bylo řečeno, nevěnoval jsem se náboženské 
produkci. 

9 Bylo by například naprosto mimo mé možnosti, snažit se Kierkegaarda myslitele zařadit do kontextu jeho doby. 
10 Benyovszky Ladislav, „Fenomenologická imterpretace...“ str  9. V: Marek, J., Kierkegaard. Nepřímý prorok 

existence, Praha:Togga, 2010, Str. 300 
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tomu však přistupuje ještě jeden moment  – totiž osoba interpreta samého.11  
 Cílem tohoto výčtu rozhodně nebylo vyjevit propracovanou, neprůstřelnou metodu 
intepretace - ostatně to by to celé muselo vypadat poněkud odlišně! Chtěl jsem pouze jasně 
artikulovat svůj přístup v této práci. Pokud je možné výše vyřčené věty obhájit, pak nikoli skrze 
svou abstraktní stavbu, jež tu ostatně zcela chybí, ale pouze a jedině skrze obsah práce samé. 
 Pokročím nyní dále: Proč jsem si vybral k interpretaci výsek Kierkegaardovy filosofie? 
Musím říci, že více než nepravidelné docházení na přednášky/seminář o Kierkegaardovi, mě 
pravděpodobně ovlivnily přípravy na zkoušku Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě, 
konkrétně někde v mezidobí během četby kapitol z knihy Bergera a Luckmanna Sociální konstrukce 
reality a z učebnice Evoluční psychologie člověka12. Celé to na mě zapůsobilo děsivým dojmem: 
ono obvyklé úvodní vymezení svých vědeckých hranic a pak zevrubné analyzování člověka 
(samozřejmě jen skrze své vědecké paradigma) pomocí verifikovatelných, kvantifikovatelných 
metod.13 Vzpomněl jsem si na Kierkegaarda, jenž mluví právě o tomto panteistickém řádění 
exaktnosti, vzpomněl jsem si, jak varuje právě před tímto nebezpečným vnášením objektivity, do 
sfér, jež objektivita nesmí a nemůže postihovat. A vzpomněl jsem si na jeho útěšná slova, jež říká 
ústy soudce Viléma: „...jestliže jednotlivec konec konců sám není něčím absolutním, potom je 
empírie jedinou cestou, která je mu přisouzena a s tou cestou je to ve vztahu k   jejímu vyústění 
stejně jako s řekou Niger ve vztahu k jeho pramenům – nikdo dodnes neví, kde Niger 
pramení...Jestliže je osobnost čímsi absolutním, potom je sama tím archimédovským bodem, z 
kterého je možné pohnout světem.“ 14 A tak sice již dávno víme, kde Niger pramení, ale to, co je 
zdůrazňováno stovky let a Kierkegaard je v tomto smyslu jen článkem v řetězu velikých myslitelů, 
jsme mnohem spíše ještě více opustili... 
 Struktura práce je následující: 1) nejdříve se pokusím načrtnout základní obrysy 
Kierkegaardovy filosofie 2) následně blíže popíši estetické stádium existence 3) a konečně 
přistoupím k analýze estetických charakterů. 
 Mám-li říci ještě poslední slovo k této interpretaci, nazval bych ji intepretací pohybující se 
na pomezí filosofie a literatury. Jistě lze namítnout, že zpočátku jde pouze o suchopárné filosofické 
„referátky“, zatímco s postupem času se bakalářská práce nechává čím dál více unášet proudem 
nahodilých dojmů interpreta. Jistě, to je velké nebezpečí této práce; je-li vůbec možné se proti této 
námitce obhájit, pak pouze a jedině skrze obsah práce samé. 
 V případě, že citace, jež jsem se rozhodl použít, nebyly v českém jazyce, v zájmu čtivosti 
práce jsem je sám přeložil a jejich originální znění ponechal v poznámce pod čarou. Za všechny 
nesrovnalosti nesu plnou zodpovědnost.. 
(Ukazuje se mi to víc než jasně – ta stará opelichaná pravda, že když dva dělají totéž...Teprve teď si 
totiž plně uvědomuji, jakou průpravou musel Kierkegaard projít, než sám začal psát anti-
systematicky, fragmentárně; jaké musel mít brilantní systematické vzdělání! Skvěle zvládnutá latina, 
řečtina, logika, filosofická i theologická tradice, mýty...Zatímco já si vždy četl filosofii jako 

                                                 
11 Zde jsem si humorně připravil půdu k uvedení zásadního Climacova tvrzení: „Ze všeho nejrozhodnější pro každé 

stanovisko až do paradoxu je pojetí času...“ Při analýze estetických charakterů jsem to měl neustále na zřeteli.  
Kierkegaard, S., Má literární činnost, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003 str. 42 

12 Konkrétně: Berger, P. a Luckmann, T. 1999: Sociální konstrukce reality. Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, s. 128-180 (kap. Společnost jako subjektivní realita).; Barrett, L. Dunbar, R. Lyccett, J. Evoluční 
psychologie člověka, Praha, Portál, 2007, str. 27-81 (Kap. Evoluční přístup k lidskému chování a Základy evoluční 
teorie).  

13 Byl bych skutečně nerad, kdyby toto působilo jako nějaké celkové odsouzení společenských věd či něco podobného; 
ostatně nevím, zda Berger s Luckmannem danou problematiku lidské identity skutečně míní tak, jak to celé na mě 
zapůsobilo; znovu tedy zdůrazňuji – šlo pouze o mé dojmy; ostatně bych velmi uvítal zjištění, že tyto dojmy byly 
zcela mylné. 

14 „...pretože ak jednotlivec koniec koncov sám nie je niečím absolútnym, potom je empíria jedinou cestou, aká je mu 
prisúdená a s tou cestou je to ve vzťahu k jej vyústeniu rovnako ako s riekou Niger vo vzťahu k jeho prameňom – 
nik dodnes nevie, kde Niger pramení...Ak je osobnosť čímsi absolutným, potom je sama tým archimédovským 
bodo, z ktorého možno pohnúť svetom.“ Kierekgaard, S., Buď -alebo, Bratislava:Kalligram, 2007, str. 718-9  
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víceméně zajímavou odnož poesie! Při čtení různých interpretací Kierkegaarda jsem míval podivný 
pocit, že celá ta struktura dané práce je taková plovoucí, nejistá...Teď jsem ty interpretace terpve 
docenil! Podobně jako ti „filosofové“, s nimiž se stýkal mladý Climacus, přeskočili pochybnost, tak 
já přeskočil systém! Jak akutně hrozí, že se má práce bude sestávat z nesouvisejících, z kontextu 
vytržených postřehů...) 
 

Část první: Pokus o nástin Kierkegaardovy filosofie ve 
fragmentárním úsilí 

  
Kierkegaardova filosofie 
 Nyní osvětlím obtíže, jež vznikají, užiji-li termínu filosofie ve spojení s Kierkegaardovou 
naukou. Sám Kierkegaard odmítal být označován za filosofa a v kontextu jeho díla je filosofie 
pouze jistou částí, respektive sférou rozumového myšlení, zajišťující „objektivní, koherentní náhled 
na existenci ve sféře časnosti“ 15, v logice Kierekgaardovy nauky tedy nemůže obsáhnout problém 
lidské existence v jejím celku.16 Celá Kierkegaardova nauka je navíc filosoficky nezaložená i 
nezaložitelná, proto byl například Sartrem označen za ideologa17. Na druhou stranu odpovídá velmi 
originálním způsobem na základní filosofickou otázku: Co je filosofie? a jasně vytyčuje její meze. 
Domnívám se, že právě z tohoto hlediska je smysluplné označovat Kierkegaardovu nauku jakožto 
filosofii, totiž v její bytostné polemice s hegeliánstvím a téměř celou moderní filosofií počínaje 
Descartem a zároveň její hlubokou spřízněností s filosofií antickou, kde Kierkegaard oceňuje mimo 
jiné její myšlenkovou poctivost18 - tedy právě onou provázaností, snad až propleteností s jinými 
filosofiemi - vždyť co jiného je filosofie než „souvislost jisté základní lidské zkušenosti.“ 19. A tak 
jako by se Kierkeggard myslitel neobešel bez předcházející filosofie (či přesněji předcházejících 
filosofií), snad ještě výrazněji by se bez něj neobešla filosofie 20. století. Tím se však Kierkegaard - 
myslitel nevyčerpává a jistě nezanedbatelnou roli hraje také v moderní teologii. Tu filosofii, kterou 
Kierkegaard ve svém myšlení překonává je myšleno pouhé teoretizování, spekulace bez přímého 
vztahu k existenci, neboť Kierkegaardova filosofie je určena právě tím, že je filosofií směřující k 
životu, filosofií kladoucí na svého čtenáře existenční nárok.20 Zároveň je třeba mít na paměti, že 
jádrem této Kierkegaardovy filosofie, těmi prvními předpoklady, od nichž je vše ostatní odvislé, je 
bytostné přesvědčení, že jediná možná existence, jež je autentická, jež je v jádru ne-rozporuplná, 
ne-zoufalá, je existence křesťanská. Jádrem této filosofie tak není nic jiného než víra ve Zjevení. 
Část Kierkegaardovy filosofie, kterou se budu zabývat, je tedy součástí velkého rozvrhu vedoucí až 
právě k „normativnímu lidství“, k odpovědi na otázku: Jak se stát křesťanem? 
 A jako Dantemu byl přidělen k jeho cestě trnitými stezkami z(a)tracených existencí veliký 
básník Vergilius, podobně i mně přišel na pomoc básník snad všech dob největší – sám veliký 
Platón. Ostatně Kierkegaard, jak již bylo naznačeno, obrátil svůj duchovní zrak daleko zpět a 

                                                 
15 „...objective, coherent view of existence in the sphere of temporality“ Malantschuk G., Kierkegaard´s thought, 
Princeton/London: Princeton university press, 1974 ,str. 140 
16 Neboť: „Člověk je syntéza nekonečna a konečna, časnosti a věčnosti, svobody a nutnosti...“ Kierkegaard, S., Bázeň 

a chvění, Nemoc k smrti, Praha:Svoboda-Libertas, 1993, str. 123 
17 Viz: Marek, J., Kierkegaard. Nepřímý prorok existence, Praha:Togga, 2010 
18 Například tento deníkový zápis:„Že více z Platónových dialogů končí bezvýsledně, má o mnoho hlubší důvod, než 

jsem si dříve myslel. Ukazuje se tut totiž  Sókratovo maieutické umění, jež povzbuzuje čtenáře či posluchače k 
činnosti...Je to výborná parodie na moderní odříkávačskou metodu, jež dochází k výsledku co nejdříve a najednou, a 
to nikoho neprobouzí k vlastní činnosti...“ (PAP VII, 1A 74) V Kierkegaard, S., Má literární činnost, Brno:Centrum 
pro studium demokracie a kultury, 2003, str 144 

19 Petříček, M., Úvod do (současné) filosofie, Praha:Hermann a synové, 1997, str. 13 
20 Podrobněji je to rozebráno ve studii Kierkegaard. Nepřímý prorok existence pomocí pojmu profétická filosofie K. 

Jasperse. 
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mnoho inspirace čerpal z antické filosofie21 a nepochybně samotnému Platónovi vděčí za mnohé. 
Proto budu často využívat citací z jeho dialogů pro lepší pochopení dané problematiky;22 abych to 
shrnul přemrštěnou parafrází jednoho slavného filosofického bonmotu: Každá poznámka pod čarou 
v této práci o Kierkegaardovi – je Platón.  
 
 Kierkegaardovo dílo lze rozdělit na dvě vcelku jasně vymezené části: 1) na tvorbu 
pseudonymní počínaje dílem Buď/Anebo končící Konečným nevědeckým dodatkem – tuto fázi lze 
chápat jako cestu směřující ke křesťanství, jako „zúčtová(vá)ní s filosofií“, jež vrcholí právě 
Dodatkem23 2) na tvorbu náboženskou. Zároveň však paralelně s pseudonymní tvorbou od samého 
počátku vychází tzv. Vzdělávatelné řeči, otevřeně náboženská dílka a po dlouhou dobu jediná, která 
píše S. Kierkegaard bez pseudonymní masky. Podíváme-li se na tuto složitou duplicitní strukturu 
díla (tedy od estetických spisů)24 ke spisům náboženským a zároveň paralelní vydávání estetické a 
náboženské produkce) a povšimneme-li si k tomu „kadence“ s jakou jsou obvykle 
mnohasetstránková, myšlenkově nesmírně náročná díla vydávána, lehko uvěříme autorovým 
slovům, jež píše ve stati Má spisovatelská činnost: „Tento pohyb byl uskutečněn čili popsán uno 
tenore, jedním dechem, smím-li to tak říci, takže díváme-li se na spisovatelskou činnost jako na 
totalitu, je od začátku do konce náboženská...“25 Tímto ujištěním nám však žádné zásadní 
interpretační obtíže neodpadají. Neboť i přestože uvěříme autorovým slovům, že dílo je ve své 
totalitě od začátku do konce náboženské, nejsme o nic blíž klíčové otázce: V jakém smyslu tvoří toto 
dílo celek? Lze v jeho základech nalézt propracovaný filosofický systém, nebo, jak se někteří 
radikální interpreti domnívají, jde vposledku jen o „kupení protikladů“, o stavění neslučitelných 
perspektiv vedle sebe, kdy jediné, co má čtenáři zbýt je nálada26?Jako dosud ne-bakalář 
humanitních věd, mohu sám za sebe pochopitelně tento problém těžko rozřešit. Proto jsem se 
přidržel klasických interpretací, totiž že Kierkegaardovo dílo tvoří konsistentní27 celek; při 
intepretaci se necháváme vést Kierkegaardovými instrukcemi, které napsal již ke konci svého života 
právě z uvědomění si toho, že jeho svébytné „literární taktice“ nebylo kvůli její nesmírné složitosti 
porozuměno28. Tím rozhodně nemíním upozaďovat význam nálad v Kierkegaardově díle, zároveň 
ale Kierkegaarda rozhodně nepovažuji za filosofa proti-rozumového. „Rozum (Forstanden) snižuje 
vše, na co přijde fantazie a cit. To je od rozumu velmi správné, ale cit a fantazie dělá právě totéž 
vůči rozumu. Nebo snad cit a fantazie nepatří k člověku zrovna tak bytostně jako rozum? Či snad 
chce rozum nejprve dokázat, že je tím nejvyšším? Koho chce o tom přesvědčit – sám sebe? To přece 
není zapotřebí. Fantazii, cit? To nemůže. Proto je to akorát tak velká náhodnost oslavovat výhradně 
rozum, jako výhradně slavit cit a fantazii. Pravdivost záleží v nachytání rozumu a zřeknutí se ho, 
abychom se dostali k pravdě, neboť rozum je zrovna tak sobecký a proradný jako cit a fantazie.“ 29 

                                                 
21 Osolsobě(Osolsobě, P., Kierkegaard o estetice, divadle a dramatu, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 

, 2007) ukazuje např. Kierkegaardovu silnou aristotelskou inspiraci. 
22 Případně postřehů vlivného interpreta G. Realeho. 
23 Celkově sem tedy patří( v závorce je uveden pseudonym, pod kterým bylo toto dílo vydáno): Buď/anebo (Victor 

Eremita, 1843), Bázeň a chvění (Johannes de silentio, 1843), Opakování (Constantin Constantius, 1843), Pojetí 
úzkostí (Vigilius Haufniensis, 1844), Předmluvy (Nicolas Notabene, 1844), Filosofické drobky (Johannes Climacus, 
1844), Stadia na cestě životem (Hilarius Knihvazač, 1845). Konečný nevědecký dodatek k Filosofickým drobkům 
(Johannes Climacus, 1846) 

24 Zde estetickými spisy myslím všechny, které nejsou otevřeně náboženské. Toto rozlišení ostatně sám Kierkegaard 
používá v eseji Hledisko mé spisovatelské činnosti  (V: Kierkegaard, S., Má literární činnost, Brno: Centrum pro 
studium demokracie a kultury, 2003) 

25 Kierkegaard, S., Má literární činnost, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, str. 64 
26 Marek, J., Kierkegaard. Nepřímý prorok existence, Praha:Togga, 2010, str. 295 
27 Význam tohoto důležitého Kierkegaardova pojmu bude objasněn níže. 
28 Pokud tedy přistoupíme na to, že nejde jen o zpětnou reinterpretaci. 
29 Kierkegaard, S.: Z Deníků a papírů, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, str. 45; zvýrazněná část 

je vlastní oprava, v originále se praví: „...v nachytání rozumu a odřeknout se ho...“, což považuji za stylisticky 
nesprávné 
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Tak je také, domnívám se třeba chápat Kierkegaardovu vášeň pro paradox – oním neustálým 
kupením nových a nových paradoxních tvrzení neúnavně vytyčuje meze rozumu a říká mu: Dál už 
nesmíš, a ani nemůžeš. Velmi prospěšnou mi byla především studie Malantschuka: Kierkegaard´s 
thought30, kde je mimo jiné skvěle popsána metodou imitace31 Kierkegaardova velmi důkladná, 
systematická filosofická příprava před vydáním prvního spisu.32  Zároveň je ale třeba zmínit, že náš 
dánský filosof otevřeně hovoří o významu Prozřetelnosti ve svém díle, z počátku si sám prý 
dostatečně neuvědomoval, k jaké dialektické stavbě se rozhodl, a proto ji vlastně nemůže připisovat 
sobě.33 To je tvrzení, které pochopitelně lze těžko filosoficky obhájit a stále zde tedy visí nepříjemná 
otázka (krom pochybnosti, že Kierkegaard teprve při zpětném pohledu se snaží dát svému dílu 
smysl), zda i toto nelze chápat jako ironii „velkého ironika“ směrem k filosofům. Ano, tato 
pochybnost je zde stále přítomna a každá interpretace snažící se tyto pochyby rozptýlit si musí být 
dostatečně vědoma, že přání bývá nesmírně starostlivým otcem myšlenky.  
Zbývá tedy jen říci: Nemyslím si to, protože věřím, že tomu tak není. Pro mne osobně 
nejpřesvědčivější argument pro tvrzení, že celý Kierkegaardův korpus čítající na 35 děl tvoří 
dialektickou jednotu (což – pokud proběhlo- nemohlo pochopitelně probíhat jinak než kombinací 
nesmírně pečlivé přípravy, základního rozvrhu s neustálým novým promýšlením, reinterpretací, 
aktualizací, objevováním dosud netušených, nových významů starých slov) vyplývá z toho, že 
Kierkegaard sám se několikrát vědomě připodobnil k Šeherezádě, čímž chtěl říci, že vypravováním 
nových příběhů, respektive rozvíjením jednoho velkého příběhu, se udržuje při životě; píše: „Jsem 
zvyklý žít tak, že mi podle vlastní představy k životu maximálně zbývá jeden rok, a někdy, ne zřídka a 
když to zvlášť spěchá, žiji jen na osmidenní, někdy jen na denní rozvrh.“34 Pro mě osobně je tento 
hluboký paradox přesvědčivý: Jedině člověk, který cítí tak nesmírný nárok času, člověk, který téměř 
každou chvíli umírá, jedině ten může vytvořit tak monstrózní rozvrh svého díla a – uskutečnit jej. 
 Cílem níže uvedených úvah je přesvědčivě předvést, že Kierkegaardova filosofie je ve 
specifickém smyslu nesmírně propracovaným konsistentním celkem. 
 
Metoda nepřímého sdělení 
 Již jsem řekl, že základní otázkou Kierkegaardovy filosofie je: Jak se stát křesťanem? 
Přichází nám však nová obtíž – přeformulujeme-li ji do kontextu Kierkegaardovy doby, dostáváme 
otázku ještě zapeklitější: Jak se stát křesťanem, když všichni jsou křesťany?35 Tedy: jak znovu uvést 
křesťanství do křesťanstva, které žije ve smyslovém klamu, že všichni jsou zcela přirozeně 
křesťané; žijí ve smyslovém klamu zaměňujíce nejvyšší možný cíl lidské existence za společenskou 
konvenci. „P římým útokem člověka ve smyslovém klamu pouze posílíme a zároveň ho rozhořčíme. 
Nic nevyžaduje tak mírné zacházení jako smyslový klam, který má být odstraněn. Dáme-li nějakým 
způsobem podvedenému příležitost k odporu, je všechno ztraceno. To je jen důsledek přímého útoku, 
který též obsahuje tu smělost od druhého žádat, aby se před námi doznal nebo učinil přiznání, ale 
nejvíce to prospívá, když si je člověk u sebe v tichosti udělá sám.“36  Se čtenářem je proto nutné 
                                                 
30 Malantschuk G., Kierekgaard´s thought, Princeton/London: Princeton university press, 1974 
31 To jest: nechat se vést Kierkegaardem pomocí Kierkegaardových doporučení a jeho vlastních pojmů. 
32 Zároveň si však uvědomuji tuto logickou past, že důkaz je učiněn na základě předpokladu, jenž je posléze 
dokázán, tedy i zde nutně vycházíme z problematického předpokladu, že Kierkegaardovo dílo jako celek tvoří 
dialekticky jednotu.  
33 Přesná citace, kdy o sobě K. mluví ústy básníka: „Dialektickou stavbu, kterou dokonal, jejíž jednotlivé části vešly 

do děl, nemohl připsat žádnému člověku a ještě méně sobě; kdyby je měl někomu připsat, bylo by to Prozřetelnosti, 
již tak jak tak, den ze dne, rok po roce, byla autorem věnována, a který vzato historicky, zemřel smrtelnou nemocí, 
ale poeticky vzato zemřel touhou po věčnosti, aby pak nedělal nic jiného, než bez přestání děkoval Bohu.“  
(Hledisko mé spisovatelské činnosti v: Kierkegaard, S., Má literární činnost, Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury, 2003, str. 124) 

34 Dobový trend v dánské literatuře v: Kierekgaard, S., Má literární činnost, Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2003, str. 11 

35 Humoristicky bychom to mohli aktualizovat do naší doby: Jak se stát svobodným, když všichni jsou svobodní? 
36 Hledisko mé spisovatelské činnosti v: Kierkegaard, S., Má literární činnost, Brno: Centrum pro studium demokracie 
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komunikovat nepřímo, maieuticky37 a právě k tomu slouží pseudonymní tvorba. Jádrem tohoto 
přístupu je přesvědčení, že pravda se nachází v každém jednotlivci: „Je to zrovna tak krásná, jako i 
hluboká a správná myšlenka, kterou vyslovuje Platón, že vědění je vzpomínka, neboť jak by bylo 
smutné, že to, co má člověka uklidnit, by nemohlo dát klid a leželo mimo něho, a tak dalece by 
vždycky zůstávalo mimo něho a jediný způsob útěchy by pomocí této vnější vědeckosti (sit venia 
verbo [s odpuštěním – pozn. autora]) byl uspěchaný a hlučící rámus na přehlušení individuální 
potřeby, jež nikdy nebyla splněna.“38 Namísto toho, aby byl čtenář informován o tom, že žije v 
klamu, je zaujmuta jeho pozice a předvedena do důsledku39 a tím mu je dána možnost, aby si svůj 
klam uvědomil. 40Neboť jedinou pravdou je niternost, již je třeba chápat jako polemiku vůči 
pouhému teoretickému vědění; niternost je to, co je skutečně mé, k čemu jsem sám došel a osvojil si. 
„Pr ůsvitnost myšlenky v existenci je právě niternost.“41K této důmyslné větě se ještě vrátím. Kdo je 
však oním Kierkegaardovým čtenářem? 
 Kierkegaardovým čtenářem je ten, jenž směřuje k tomu stát se jedincem. Aby měl však 
Kierkegaard vůbec možnost oslovit co nejvíce těchto potencionálních jedinců, účelově na počátku 
své tvorby vyvolal senzaci. Tím pochopitelně není míněno nic jiného než notoricky známý Svůdcův 
deník.42 Vzápětí však následovaly útlé Dvě vzdělávatelné řeči, jež mohly vyvolat různé pocity, ale 
rozhodně ne senzaci. Kierkegaard chápal svého čtenáře, jako právě toho, kdo si bere nejen z jeho 
levé, pseudonymní ruky ale i z té pravé.43 Jedinec je ten, jenž stojí proti množství, proti davu.“To je 
má víra, že zrovna tolik zmatku, zla a odpornosti, jako může být v lidech, jakmile se stanou 
nezodpovědným a nekajícím publikem a hordou, zrovna tolik je v nich pravdivosti, dobra a 
laskavosti, když se s nimi můžeme setkat jako s jedinci.“44 Kierkegaard pojetí jedince postupně čím 
dál více propracovává a snad můžeme říct, že hlavním cílem celé Kierkegaardovy tvorby je předat 
toto vědomí o jedinci, vyvolat u těch, kteří nepatří davu, touhu stát se jedincem. Abychom mohli 

                                                                                                                                                                  
a kultury, 2003, str. 83 

37 Maieutika – pojem popisující metodu sókratovsko/platónského dialogu, metodu „porodního umění“ např. V dialogu 
Theaitétos se dočteme: „Ale nejdůležitější věc v mém umění je schopnost vším způsobem zkoušeti, zda-li mysl 
mladého člověka rodí pouhý přelud a nepravdu, či plod zdárný a pravý. Neboť tuto vlastnost mám i já jako 
pomocnice k porodu: nejsem schopen roditi moudrost, a co mi už mnozí vytýkali, že se ostatních dotazuji, ale sám o 
ničem nic neprojevuji, protože v sobě nemám nic moudrého, to mi vytýkají po pravdě. Příčina toho je tato: bůh mě 
nutí pomáhat k porodu, ale roditi mi zabránil. A tak tedy sám nejsem nijak moudrý ani se nemohu vykázat nějakým 
moudrým nálezem, který by byl plodem mé duše; ale na těch, kteří se se mnou stýkají, je vidět, že někteří jsou 
nejprve zcela nevědomí, ale postupem styků že všichni, kterým toho bůh dopřává dělají podivuhodné pokroky, jak se 
zdá jim samým i ostatním; a to je zřejmé, že ode mne se nikdy ničemu nenaučili, nýbrž sami ze sebe nalezli a zrodili 
mnoho krásných věcí. Ale pomocníkem toho rození je bůh a já.“ (Theaitétos 150 c-e); srovnatelně například: 
„...jsem ten, kdo je sám vychováván. Nebo ten, jehož spisovatelství vyjadřuje výchovu ke křesťanství. Tak jako 
výchova dotlačuje na mne, tlačím zase sám na dobu, ale učitel nejsem, jsem jen spolu-učedník“ (Kierkegaard: Má 
spisovatelská činnost, str. 109) či „Nejsem žádný světec, krátce jsem jako špión, který se vyzvídáním dozví o 
nepravostech a podvodech smyslů a o podezřelých věcech, dohlíží a sám je pod nejpřísnějším dohledem.“ (Tamtéž 
str. 116) 

38 Kierkegaard, S., Z deníků a papírů, Brno: Centrumpro studium demokracie a kultury, 2010, str. 42 
39 Tak jako je Svůdcův deník domyšlením estétské pozice. 
40 „Co tedy znamená „klamat“? Znamená to, že se nezačne přímo tím, co chci sdělit, ale začnu tak, že představu 

druhého přijmu s vážnosti. Nezačne se tedy(abychom zůstali u toho, co je bytostně předmětem tohoto spisku) takto: 
já křesťan jsem, ty křesťan nejsi -ale takto: ty křesťan jsi, já křesťan nejsem. Ani se nezačne takto: já zvěstuji 
křesťanství, ty žiješ pouze v estetických pojmech – ne, začne se takto: promluvme si o estetičnosti.“ (Má lit. Činnost 
str. 91) 

41 Dobový trend v dánské literatuře v: Kierkegaard, S., Má literární činnost, Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2003 str. 9; 

42 Jenž je součástí již zmíněného díla Buď/anebo. 
43 „Levou rukou jsem světu podával Buď-anebo, pravicí Dvě vzdělavatelné řeči; ale všichni, nebo skoro všichni 

natáhli pravici k levé ruce.“ Kierkegaard, S., Má literární činnost, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 
2003, str. 79 

44 Hledisko mé spisovatelské činnosti v: Kierkegaard, S., Má literární činnost, Brno: Centrum pro studium demokracie 
a kultury, 2003, str. 69 



7 
 

pochopit, jak může říct, že „...touto kategorií stojí a padá věc křesťanství.“45 a že Bůh je 
meziurčením jedince a jedinec meziurčením Boha46, musíme se nejdříve blíže podívat na pojem 
existence, jemuž Kierkegaard dává zcela specifický význam.47  
 
Existence48 
 Na začátku Nemoci k smrti stojí stejně slavné jako dosti složité vymezení: „ 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. Já není poměrem samým, ale tím, že poměr má 
poměr k sobě samému.“49 Člověk se tedy nevztahuje ke světu bezprostředně, neproblematicky, ne – 
člověk se ke světu vztahuje a tento vztah k tomuto vztahování teprve lze označit jako „já“. „Já“, jenž 
nahlíží osobu - sebe vztahujícího se ke světu. „Já“ je tedy reflexí předmětného, vnějšího vztahu? 
Ano, i ne. Neboť nelze říci, že tento předmětný vztah by konstituoval „Já“, neboť „Já“ nahlížející 
tento vztah, zde již muselo být předtím, tzn. musí být určeno jiným vztahem. A jelikož „já“ je duch, 
není touto silou nikdo jiný než „B ůh, který mě pustil z ruky“. „Já“ je tedy nesmírně dvojaký pojem, 
neboť sám sebe si uvědomuji skrze vztah k vnějšímu světu, zároveň jsem ale konstituován 
Absolutnem. Jak se k němu mohu vztahovat? Skrze svůj zájem na svém bytí, snad lépe: skrze 
stávání se autentickým „Já“. Toto „uskutečňování se“, tento zájem, tento interres je synonymem 
pojmu Inter-esse, tedy jakéhosi mezi-bytí, nebo-li „rozprostření“ mezi tím, že „jsem si dán“ a 
„vztahuji se k sobě“ 50. A zároveň tímto „vztahováním se k sobě“ se děje to, že „člověk si je dán“. V 
silném významu slova lze říci, že člověk existuje jen do takové míry, do jaké se vztahuje k vlastní 
existenci, respektive do jaké skutečně má zájem o to „být sám sebou“ čili být duchem.51 Opačně to 
lze formulovat tak, že pokud se člověk nevztahuje sám k sobě právě jako k rozporu věčnosti a 
časnosti, svobody a nutnosti, konečnosti a nekonečnosti, existuje pouze v tom významu slova, že 
má možnost existovat52  neboť dosud se v něm nezačal probouzet „vnitřní člověk“, neuvědomuje si 
tedy sebe samo jako rozpor, tudíž si neuvědomuje pravý charakter původnosti vlastního založení. 
Existence je médiem, kde se tyto ne-mediovatelné rozpory střetávají během procesu odkrývání 
vlastního nitra. A protože člověk je vystaven rozporným nárokům, kdy si musí sám sebe volit, stává 
se jeho buď/anebo „hybnou silou pohybu existence.“53 Abych nezůstal jen u abstraktních konceptů, 
podívejme se na Kierkegaardovu (Vigilius Haufniensis54) slavnou analýzu úzkosti na Adamovi v 
ráji v jeho nesmírně obtížné filosofické knize Pojem úzkosti.  

                                                 
45 Jedinec v: Kierkegaard, S., Má literární činnost, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, str. 141 
46 Tamtéž, str. 141 
47 Při výkladu existence jsem se přidržel intepretace z Benyovszky L. a kol.: Úvod do filosofického myšlení, 

Plzeň:Aleš Čeněk s.r.o., 2007, § 66 Existence a transcendence (Kierkegaard), str. 391-8 
48 Zajímavý etymologický postřeh Osolsoběho, že existence měla původně význam „být od něčeho“, „pocházet z 

něčeho“. Proto se zcela běžně tvrdilo, že Bůh neexistuje.; počínaje 17. stoletím se však tento význam mění na 
„skutečně, reálně být“, „být ve skutečnosti“, a náhle tedy „Bůh existuje ve svrchované míře“ (podobná tvrzení 
najdeme u Descarta); u Kierkegaarda pojem „existence“ však označuje specifický typ lidského bytí ve světě, 
zdůrazňující jeho neukončenost. Toto Kierkegaardovo pojetí tedy dále rozvíjí M. Heidegger. (viz Osolsobě str. 222-
3) 

49 Kierkegaard, S. Bázeň a chvění, Nemoc k smrti, str. 123 
50 Člověk je tedy „rozprostřen“ doslova mezi bytí a nic. 
51 Zde vycházím z výkladu o existenci v knize Marek J., Kierkegaard, Nepřímý prorok existence, Praha:Togga, 2010, 

str. 161-9 
52 V podobném významu např. Mluvíme o voliči v demokratickém volebním systému jako o „svobodném“. 
53 Marek J., Kierkegaard, Nepřímý prorok existence, Praha:Togga, 2010, str. 165 
54 Zde citujeme Kierkegaardova slova přímo, aniž bychom museli sahat k nutnému „pseudonymnímu odstínění“. 

Vigilius Haufniensis  je jiným typem pseudonymu než estétské způsoby existence a Kierkegaard dokonce dle 
Malantschuka uvažoval, že Pojem úzkosti vydá pod svým vlastním jménem. V díle Dobový trend v dánské literatuře 
(Johannes Climacus) se píše: „Ostatně Pojetí úzkosti je bytostně rozdílné od ostatních spisů, jeho forma je přímá a 
dokonce trochu poučující. Spisovatel si možná myslel, že by v tomto bodě mohlo být sdělení vědění nutné, než se 
dál pokročí ke zniterňování...“ (V: Kierkegaard, S., Má spisovatleská činnost, Brno:Centrum pro studium 
demokracie a kultury, 2010, str. 20) 
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 Adam v Ráji (tedy před Pádem) je čirou nevinností, je nevědomostí o dobru a zlu. Adam je 
duchem pouze v tom smyslu, že je duchem spícím. Adam je syntézou těla a duše a právě touto spící 
syntézou je duch. Nemůže cítit žádný vnitřní svár, neboť je ve stavu nevinnosti. Je tam pouze nic - 
jenže právě toto nic je úzkostí, což je zároveň velkým tajemstvím nevinnosti: nevinnost je totiž 
úzkost. „P řítomnost ducha se neustále vyjevuje ve formě touhy po možnosti, duch však zmizí v 
okamžiku, kdy se jí pokusí zachytit, a náhle je ničím, jež může vyvolávat pouze úzkost.55 Ne, že by o 
tom nevinnost věděla, vždyť nevinnost může být pouze nevinná a nemůže klamat; podívám-li se na 
dítě, neví, že je úzkostné, projeví se to však aktivitou, touhou po dobrodružství, což je teprve cesta, 
jak se úzkost může v budoucnu projevit („úzkost si hledá kořist)“. Úzkost je na rozdíl od strachu 
specifická tím, že neplyne z ničeho (konkrétního), čímž v jádru vyjevuje charakter lidské existence: 
touto bezpředmětnou (mimo-světskou) úzkostí mi vyjevuje, že „jsem si byl dán“ a zároveň 
bytostným zakoušením, že „je mi úzko“ zakouším reflexivní, předmětný vztah k sobě samému. 
Úzkost má tuto dvojakost navíc obsaženou imanentně,je to: antipatetická sympatie, sympatetická 
antipatie. Neboť dokonce můžu říct, že cítím něco jako blaženou úzkost. Tato ambivalence plyne 
právě z paradoxu, že cítím, jak moc je ono cizí mému vlastnímu „já“, jenže zároveň právě toto ono 
je tím mým pravým „já“. K tomu je třeba dodat, že duch je zároveň svoboda. Úzkost tedy plyne z 
toho, že svoboda je zapletena v sobě samé, že cítím možnost mít možnost. Tato úzkost je však stále 
nevědomá. „Zbavit se sám sebe duch nemůže; zmocnit se sám sebe nemůže do té doby, dokud má 
sám sebe mimo sebe. Nemůže se ani spočinout do vegetativním, jelikož je určen jako duch; utéci od 
úzkosti nemůže, neboť ji miluje; skutečně ji milovat nemůže, neboť od ni utíká.“56 Tak je popsána 
mez nevinnosti; tato (ne)rovnováha může být zrušena jen skokem, kdy se vše změní. Pak přichází k 
Adamovi Bůh a říká: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však 
nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“57 Jak tomu mohl Adam rozumět? Nevinný 
Adam, který neví nic o dobru a zlu, ani o smrti, nemohl rozumět nic. Vždyť podobně se asi cítí 
člověk zcela ne-duchovní, který slyší rozpravu nějakého mystika. A přesto Adam nějak rozuměl; 
podobně mohl oním ne-duchovním člověkem poslouchajíc mystikova slova prochvět zvláštní pocit; 
jako když dítě nechápe souvislosti, ale až magicky na něj působí prozatím nepochopené kategorie 
zákazu a trestu, na které je kladen tak zvláštní důraz. Stejně tak rozuměl i Adam - úzkost si našla 
svou kořist, vycítila možnost. Bůh učinil zákaz, kterému Adam nerozuměl, Bůh vyřkl případný trest, 
kterému Adam nerozuměl a přesto cosi v Adamovi rozumělo... 
 Ponechme však již Adama s Evou o samotě, ať už s hadem či bez něj a zkusme vyzdvihnout 
některé motivy, které tu byly vyřčeny. Úzkost tedy ve své dvojakost vyjadřuje původnost lidského 
založení. Člověk tedy jaksi „metafyzicky krvácí“, a bude tak krvácet stále, dokud se nestane 
jedincem, dokud rozpor konečna-nekonečna, věčnosti-časnosti, možnosti-nutnosti ad., nerozřeší.  
 Dále je velmi důležitá role nálad, jež byla konkrétně předvedena(Adam X Bůh); totiž že 
nálady mohou vyjadřovat cosi hlubšího, co sám člověk ještě neví. Toto je třeba mít na paměti:  
Nálady, pokud je jim dobře porozuměno, jako jakési seismické vlny, respektive otřesy ohlašující 
prolamování onoho vnitřního, niterného člověka z útrob jednotlivce. 
 A konečně bych u výkladu tohoto fragmentu rád zdůraznil, že se zde, domnívám se, velmi 
plasticky objevily některé základní rysy Kierkegaardovy filosofie. Abych to shrnul: ve stručnosti 
jsem nastínil filosoficky nesmírně propracované a revoluční pojetí existence, které je zároveň, 
bytostně spjato s naukou o Prvotním hříchu (neboť pochopitelně analýza pokračuje Adamovým 

                                                 
55 The actuality of the spirit constantly shows itself as a form that tempts its possibility but dissapears as soon as it 

seeks to grasp for it, and it is nothing that can only bring anxiety.“The Essential Kierkegaard,Princeton:Prniceton 
university press, 2000, str. 139 

56 Tamtéž str. Do away with itself, the spirit cannot; lay hold on itself, it cannot, as long as it has itself outside of itself. 
Nor can man sink down into vegetative, for he is qualified as spirit; flee away form anxiety, he cannot, for he loves 
it; really love it, he cannot, for he flees from it.140-141 

57 Bible, ekumenický překlad, Gn 2:16-17 
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hříchem, jenž je skokem a jenž je určující pro každou lidskou přirozenost) a také neméně úzce 
propojeno s velmi důkladným, psychologickým pozorováním nálad; zároveň v neustálých 
paradoxních tvrzení cítíme, že toto všechno, co bylo řečeno, není všechno, že to nemůže postihnout 
problém ve svém celku. Ostatně uvidíme to i při Kierkegaardových estetických studiích, že je zde 
zcela vědomě pracováno s prvkem čehosi nevyslovitelného, možná nevýslovného. Opět tedy vidíme 
onu důmyslnou syntézu „rozumu a citu“, jež je celá založená na hluboce náboženských 
předpokladech. 
 
Konsistence  
Na toto pamatuj – varovně vztyčil prst k nebesům jak na Rafaelově obrazu řka - „...neboť, kdo umí 
srovnávati, jest schopen k dialektice, kdo však neumí, není.“58 
 
 To jsou slavná slova z Platónovy Ústavy a není náhoda59, že Kierkegaard jim ve svých 
zápiscích věnuje velkou pozornost; ta mi nyní poslouží k pochopení dialektické stavby 
Kierkegaardova díla, tedy k osvětlení Kierkegaardova specifického chápání pojmu konsistence. Je 
zřejmé, že právě svou dialektiku sdělení Kierkegaard vypracoval především díky Platónovi. Za 
pozornost například jistě stojí v dialozích patrná sókratovská metoda dojít jen tak daleko, jak jsou 
účastníci dialogu schopni; u Kierkegaarda máme tento dialog „zvnitřněn“, respektive tento 
sókratovský dialog jakoby probíhá uvnitř duše pseudonymního autora samého. 
 S pojmem konsistence úzce souvisí rozdělení sféry bytí a myšlení; to se nyní pokusím 
objasnit. 
 
 V jakém smyslu je tedy Kierkegaardovo dílo konsistentní? Co konsistence znamená? Na 
jednom místě svých zápisků si Kierkegaard poznamenal, že s konsistencí se to má stejně jako s 
orthodoxií, lidé si myslí, že to znamená dělat stále to samé - jako třeba nosit deštník, i když už 
dávno neprší.60 Konkrétně řečeno: Kierkegaard se domnívá, že základním problémem moderní 
filosofie61 je, že není schopna rozlišovat mezi sférou bytí a myšlení, respektive v tom, že aplikuje 
čistě logické soudy na sféru bytí a ani nepozoruje, že skutečnost tyto myšlenky vyvrací. Velmi 
trefně se této problematice věnuje například v nevydaném spisku De omnibus dubitandum est 
napsané pod pseudonynem Johannes Climacus; toto zaměňování bytí a myšlení vyjevuje na mladém 
nadějném filosofovi, který se snaží ony tolik omílané fráze o pochybování brát vážně, mohli 
bychom říci: zniternit. Zvláštní mu připadá například to, jak lidé hlásící se k absolutní pochybnosti 
o všem bez nejmenších obtíží tvoří jednolitý proud a v zásadě spolu ve všem souhlasí, ostatně když 
nějaký učitel vyzývá k pochybování o všem, sám v tu chvíli přeci již nemůže být učitelem. „Kdyby 
si proto někdo myslel, že takzvaně objektivním myšlením pochybování přemůže, bylo by to 
nedorozumění, neboť pochybnost je vyšší forma než všechno objektivní myšlení; to ji předpokládá, 
ale má něco navíc, něco třetího, a to je zájem jeho vědomí.“62 Ukazuje se, že jejich filosofická 
pochybnost je jen pouhým myšlenkovým experimentem, jen objektivním věděním a že myslitel 
hlásající, že překonal pochybnost usvědčuje sebe z nepravdy. Neboť pravá existenční pochybnost je 
mnohem více než všechno objektivní myšlení; pochybnost nelze překonat metodicky; i zde se 
Řekové ukazují jako mnohem poctivější myslitelé oproti moderní filosofii: „V tomto smyslu mu 
připadalo jednání řeckých skeptiků o mnoho důslednější než moderní přemáhání pochybování. Oni 
dobře věděli, že pochybnost spočívá v zájmu, proto se zcela konsekventně domnívali, že odstraní 
                                                 
58 Ústava , 537c 
59 Zde vycházíme z již zmíněné práce: Malantschuk G., Kierekgaard´s thought, Princeton/London: Princeton university 

press, 1974 
60 Malantschuk G., Kierekgaard´s thought, Princeton/London: Princeton university press, 1974, str. 111 
61 Tímto termínem je myšleno především tehdy velmi módní hegeliánství a celkově jde o filosofii po kartesiánském 

obratu. 
62 De omnibus dubitandum est V: Kierkegaard, S.,Z Deníků a papírů, Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury, 2010,, str. 35 
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pochybování tím, že interes promění v apatii.“63 
 Jak se tedy vyhnout tomuto nepatřičnému vměšování elementů do cizích sfér? Myslím, že je 
ilustrativní představit si jakousi škálu, na jejíž jedné straně máme matematiku a logiku, tzn. ty 
„nejobjektivnější“ vědy – ty jsou specifickým typem konsistence, mohl bych snad říci jazykem. 
Odtud můžu pokračovat dále k vědám exaktním, jež už nemohou vykázat tak čistou logickou 
strukturu jako logika sama (logicky), dále k vědám humanitním, kde se již do velké míry mísí prvky 
ne-objektivní, subjektivní až se dostanu k lidské existenci samé, kde převládá subjektivita. K tomu 
je třeba zdůraznit několik věcí: 1) nic není čistě objektivní, ani subjektivní 2) objektivní znamená 
mnohem spíše vědění bez interresu, objektivní je tedy určeno absencí vztahu k mé vlastní existenci 
3) subjektivní tedy také rozhodně neznamená nahodilé, rozhodně to neznamená ono protágorovské 
„M ěrou všech věcí je člověk“ , právě naopak, vždyť Kierkegaard sám se chápe jako bojovník proti 
moderní sofistice: „Rozdíl mezi těmito dvěma skupinami může být také nahlížen tak, že objektivní 
disciplíny se zabývají konečnými a kvantitativními vztahy a dimenzemi, zatímco disciplíny v druhé 
sféře dospívají k předpokladům, které mohou pro lidský subjekt nabývat v souvislosti s 
existenciálními otázkami a rozhodnutími nekonečného významu, které právě pro svou přirozenost 
nemohou být vyjádřeny přímým, objektivním způsobem. Zde hlavní důraz není kladen na myšlení, 
nýbrž na bytí. 64 Když tedy Kierkegaard řekne: „Subjektivita je pravda“, je neustále mít třeba na 
pamětí, že za tím stojí představa správného, normativního lidství: „To, na čem skutečně záleží, je 
nalézt smysl, uvidět, co skutečně Bůh chce, abych já činil; rozhodující je nalézt pravdu, jež je 
pravdou pro mne, nalézt ideu, pro kterou jsem ochoten žít a zemřít. K čemu by mi bylo, kdybych 
nalezl takzvanou objektivní pravdu, kdybych se probíral filosofickými systémy, takže bych byl 
schopen, kdyby mě o to požádali, je kriticky zhodnotit a označit chyby v každém z nich; k čemu by 
mi bylo, kdybych byl schopen formulovat teorii státu, získat údaje z různých zdrojů a utvořit z nich 
celek, a vytvořil bych tak svět, v kterém jsem nežil, jako jsem ho spíše zanechal ostatním, aby jej 
spatřili; k čemu by mi bylo, kdybych byl schopen formulovat smysl křesťanství, kdybych dokázal 
osvětlit mnoho konkrétních problému – pokud by to nemělo hlubší smysl pro mne a můj život?“65 Na 
tomto velmi slavném citátu je vidět tedy mimo jiné, že se opět zrcadlí ona základní dvojakost 
lidského založení, tedy, že to, co je skutečně mé, je právě to, co pro mne vybral Bůh. A zároveň je 
potřeba dodat, jak jsem již zmínil v úvodu, že Kierkegaard není primárně proti např. logickému 
myšlení jako takovému, velmi se však obává, že věda opojena svými vlastními úspěchy se bude 
snažit „svým vlastním jazykem“ vysvětlit problémy spjaté s lidskou existencí. A tak jako 
metafyzika nahradila teologii velmi akutně hrozí, že etika bude nahrazena jakousi kvantifikující 
fyziologií...Je tedy bezpodmínečně nutné, aby daný typ konsistence se podřizoval tomu, co zkoumá 
a nikoli naopak! Kierkegaard si například píše: „...vysvětlení a porozumění je to, po čem toužím; 
konsistence je vše, co vyžaduji.“ 66 A také: „Když vynikající myslitel, jenž má ideu konsistence, 

                                                 
63  De omnibud dubitandum est V: Kierkegaard, S.,Z Deníků a papírů, Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury, 2010,, str. 35 
64 „The difference between the two groups can also be seen in the way in which the objective disciplines are 

preoccupied with finite and quantitative relations and dimensions, whereas the disciplines in the second sphere 
proceed upon the presupposition that for human subject there can be existential factors and decisions of infinite 
significance which because of their nature cannot be expressed in a direct and objective manner. Here the main 
stress is not on thought but on being.“ Malantschuk G., Kierekgaard´s thought, Princeton/London: Princeton 
university press, 1974,str. 140 

65 „What matters is to find a purpose, to see what it really is that God wills that I shall do; the crucial thing is to find a 
truth which is truth for me, to find the idea for which I am willing to live and die. Of what use would it be to me to 
discover a so-called objecitve truth, to work through the philosophical systems so that I could, if asked, make 
critical judgment about them, could point out the fallaces in each system; of what use would it be to me to be able to 
develop a theory of the state, getting details from various sources and combining them into a whole, and 
constructing a world which I did not live in but merely held up for others to see; of what use would it be to me to be 
able to formulate the meaning of Christianity, to be able to explain many specific points – if it had no deeper 
meaning for me and for my life?“ Tamtéž, str. 114 

66 „...explanation and understanding are what I desire; consistency is all I demand...“ Tamtéž, str. 167 
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napne vaziva myšlenek až do krajnosti, jen velmi málo lidí mu porozumí. A většinu to odpudí. Pokud 
však, nechává někdy dialektiku odpočívat a jednou začas mluví nesmysly, množství mu porozumí.“ 
67Jenže jak potom rozlišit správný typ konsistence pro určitou sféru, jak poznáme, že tato 
dialektická stavba správně osvětluje daný problém, v případě, že na ni nelze nárokovat čistě logická 
kritéria? A když tedy tento myšlenkový systém, či snad přesněji organický celek spočívá na jedné 
základní myšlence, jak ji mohu poznat? Zde se již dostávám zcela za hranici rozumového myšlení, 
neboť sem, jak tvrdí Kierkegaard, mě může dovést jen intuice a jen „ti výjimeční“ mohou rozlišit 
mezi velkým dialektikem a žvanilem; představa, že první předpoklady lze nějak přesvědčivě 
filosoficky založit je jen iluzí moderní filosofie; stejně tak jako pochybnost můžu překročit jen 
volbou,  tak ona základní idea může vyplynout jen z mého bytostného přesvědčení, z naší existence 
samé. Celý tento systém/nesystém si lze představit jako spletitou dialektickou síť vzájemných 
odkazů a poukazů, které zároveň vesměs směřují stále tím jedním směrem, ke svému gravitačnímu 
centru, jímž je ona základní myšlenka. Snad se na předcházejícím výkladu dostatečně ukázalo, poté 
co jsem stanovil, že základní ideou celé Kierkegaardovy filosofie je: Jak se stát křesťanem, jak 
opakovaně narážím na jisté pojmy - připomenu například větu : „Pr ůsvitnost myšlenky v existenci je 
niternost.“ „Subjektivita je pravda.“ „V této myšlence („jedinec“ proti „publiku“) je soustředěn 
celý životní a světový názor.“68, a snad je nyní dostatečně zřejmě nakolik blízko si tyto pojmy stojí, 
byť vždy v jiném kontextu a čím hlouběji pochopím daný pojem a jeho „místo“ v Kierkegaardově 
filosofii, tím zřetelněji vidím, jak přímo směřuje právě k této centrální myšlence.69 
 
 Již jsem tedy vytyčil v jakém smyslu můžeme Kierkegaardovu nauku nazývat filosofií, 
opakovaně jsem narážel na místa, kde již běžná filosofická argumentace nestačí, respektive kam 
kierkegaardovsky prostě již nemůže, ale ještě bych měl minimálně nechat zaznít pochybnost, do 
jaké míry je vůbec smysluplné Kierkegaarda podrobovat filosofické analýze. Jak píše Hejdánek v 
doslovu ke Svůdcově deníku, Kierkegaard si na jednom místě posteskl, že ví, že celé jeho dílo 
skončí v rukou profesorů a docentů, a i když si tento povzdech přečtou, budou o něm jen 
akademicky referovat.70 V mé literární činnosti navíc píše: „...právě referát odjímá to nejdůležitější 
a falešně mění spis na poučnou přednášku...“ 71 Toto mi přijde nesmírně důležité – pokud bych 
zůstal jen u filosofických analýz pojmů ve smyslu jen další myšlenkové ekvilibristiky, pak 
samotným přístupem popírám ono hlavní sdělení Kierkegaardovy filosofie.S trochou nadsázky bych 
se mohl zeptat, zda neběží spíše o to, než abych se neustál tázal nakolik dokáži intepretovat 
Kierkegaarda, namísto toho se ptát nakolik může Kierekgaard interpretovat mé deníky... 
 
Osobnost S. Kierkegaarda v jeho díle 
Na závěr je potřeba říci alespoň pár slov k tomuto ožehavému tématu. Do jaké míry se máme snažit 
Kierkegaardovo dílo nahlížet skrze jeho vlastní osobně pohnutý život, zvlášť u tohoto filosofa, 
který tak nesmírně zdůrazňoval schopnost autentického bytí v kontrastu s pouhou nezávazným 
myšlením? Osobně se domnívám, že rozhodně není bezcenné klást si otázky typu: Nestal se 
Kierkegaard – ten, který neustále zdůrazňoval nutnost být sám sebou - nakonec obětí svých 
vlastních rolí? popř. Není možné Kierkegaarda nahlížet jako (křesťanského) mučedníka, který 

                                                 
67  „When an eminent thinker with the idea of consistency tightens the reins of thought to the uttermost, only very few 

will understand him. And the majority will be repelled. If, however, he realaxes the dialectic, talks nonsense once in 
a while, many will understand him.“ Tamtéž, str. 167 

68 Kierkegaard, S., Má literární činnost, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, str. 80 
69 Zde také můžeme osvětlit význam zvláštního překladatelského novotvaru Vzdělávatelný – význam tkví v tom, že 

má sloužit ke vzdělání ve smyslu niternosti, nejde však o žádný automatický proces, proto nemohou být řeči 
vzdělávací, nezbytnou podmínkou je totiž „zájem“, interres čtenáře o svou vlastní existenci.  

70 Humorné je samozřejmě to, že tím, že o této Hejdánkově zmínce referuje student ve svém větším referátu, přesně to 
činí. 

71 Kierkegaard, S., Má literární činnost, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003Kierkegaard, S., Má 
literární činnost, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, str. 30 
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podobně jako Sókratés zasvětil svůj život vlastně jedné jediné myšlence a ke sklonku svého života se 
ji zcela vydal? I když je samozřejmě absurdní, snažit se tyto otázky objektivně zodpovědět, 
domnívám se, že to, čemu je třeba se vyhnout, je přílišné zdůrazňování klíčových okamžiků 
Kierkegaardova osobního života, které se v jeho díle v obměnách neustále vrací.72 Myslím, že tímto 
„pohledem zpět na autora“ se často přehlíží pravý význam určitého motivu v celku díla, a také se 
zeslabuje jeho působivost po umělecké stránce. Tato fascinace patologičnem, která může hraničit až 
s jakýmsi filosofickým bulvárem se možná jen chytá do ironické pasti druhého největšího ironika 
podobným způsobem, jako když někdo s obdivem vůči svůdci Johann(es)ovi čte Svůdcův deník. 
Myslím, že je třeba zdůraznit právě to, že Kierkegaardovi - tak jako píše o mladém muži v 
Opakování ústy Constantina Constantia - „p řihodivší se událost, která by triviálnímu člověku v 
klidu a pohodě zapadla do nicoty mu nabobtnala v událost světovou.“73 A na závěr přidávám citaci, 
kterou považuji za velmi důležitou: „Kdokoli, kdo zakusil něco zcela běžného, zakusil také ve sféře 
ideality možnosti té stejné věci a zároveň i možnosti opačné. Tyto možnosti jsou jeho legitimním 
literárním vlastnictvím. Nicméně jeho vlastní osobní skutečnost jím není... Autor samozřejmě musí 
mít svou vnitřní svatyni, a tak jako je její vchod bráněn dvěma vojáky na stráži se zkříženými 
bajonety, tak je pomocí dialektického kříže kvalitativních protikladů rovnocennost podob ve sféře 
ideality závorou, jež zabraňuje jakémukoliv proniknutí. 74 
 
 Ještě je třeba se zmínit o přístupu ke Kierkegaardovým pseudonymům. Ztotožňuji se (nejen) 
s McCarthyho tvrzením, že je třeba se vystříhat obou extrému, totiž buď vzít všechny výroky 
pseudonymních autorů za přímo Kierkegaardovy a nebo celou pseudonymní tvorbu škrtnout jako 
irelevantní.75 Ostatně sám Kierkegaard píše, že se nezříká zodpovědnosti za pseudonymy, ale když 
je někdo cituje, ať laskavě je uváděno také jméno daného pseudonymního autora.76 Tento apel beru 
vážně a proto se vždy budu snažit nejen udat, který pseudonym daný výrok řekl, ale v jaké 
„existenční pozici“ daný pseudonym stojí, z čehož teprve budu daná slova interpretovat. Neboť 
teprve skrze určení vzájemných pozic v celkovém rámci, skrze tuto dialektiku můžu blíže určit 
význam daných slov i jejich celkový smysl: „Abychom byli schopni určit polohu světla, 
potřebujeme ještě další. Představíme-li si sami sebe v absolutní tmě, ve které se náhle objeví jeden 
světelný bod, nedokázali bychom určit jeho polohu, neboť nedokážeme v temnotě určit rozlehlost 
prostoru. Pouze pokud se objeví další světlo, je možné určit jeho polohu ve vztahu k tomu 
druhému.“ 77  
 
 

                                                 
72 Vztah k otci, zrušení zásnub s Reginou Olsen 
73 Kierkegaard, S., Opakování, Praha:Vyšehrad, 2006, str. 165 
74  Kierkegaard, S., Fear and Trembling, Repetition, Princeton: Princeton university press,  1983, str. 9 „Anyone who 

experiences anything primitively also experiences in ideality the possibilities of the same thing and the possibility of 
the opposite. These possibilities are his legitimate literary property. His own personal actuality, however, is not...An 
author certainly must have his private άδυτον [inner sanctum], and just as the entrance to a house is barred by 
stationing two soldiers with crossed bayonets, so by means of the dialectical cross of qualitative opposites the 
equality of ideality forms the barrier that prevents all access.“ 

75 „The two extreme possoble positions are either to „erase“ the pseudonyms and také everything as Kierkegaard´s, or 
else to accept nothing as Kierkegaard´s, as he himself councels, unless it is published under his name.“ McCarthy, 
str. 4 

76 „Mé přání a moje prosba je proto, aby ten, koho by mohlo napadnout citovat jediné slovo z těchto knih, mi laskavě 
udělal tu službu a uvedl jméno pseudonymního spisovatele, ne moje, to jest, aby se mezi námi činil rozdíl tak, jako 
by žensky vzato pseudonym patřil pseudonymitě a měšťansky vzato odpovědnost připadla mně.“ Má literární 
činnost ,str. 45 

77 Kierkegaardův zápis uveden v„In order to see one light determinately we allways need another light. For if we 
imagined ourselves in total darkness and then a single spot of light appeared, we would be unable to determine what 
it is, since we cannot determine spatial proportions in darkness. Only when there is another light is it possible to 
determine of the first in relation to the other.“ : Malantschuk: Kierkegaard thought, str. 108 
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Část druhá: Estetické stádium existence 
 

 Abych mohl ukončit náčrt Kierkegaardovy filosofie a začít charakterisaci estetického stádia 
existence, zbývá ještě objasnit tzv. teorii stádií (příp. sfér), jež je zásadní pro pochopení celého 
Kierkegaardova díla. Stádia můžeme chápat jako možné způsoby založení lidské existence; každé 
stádium je jakýmsi rámcem či společným jmenovatelem různých způsobů vedení života. Každý 
způsob vedení života, každý jednotlivý životní názor má svou specifickou dialektiku. „Dialektika“ 
se obecně považuje za něco zcela abstraktního, většinou se tím myslí logické posloupnost. Nicméně 
život člověka naučí, že existuje mnoho druhů dialektiky a že téměř každá vášeň má svou vlastní.“78– 
např. o Elvíře, jeptišce svedené Donem Juanem se dočteme: „ Kvůli sobě samé teď musí milovat 
Dona Juana, přikazuje jí to pud sebezáchovy; impulz reflexe ji navíc nutí uvažovat o paradoxu, zda 
ho může milovat navzdory tomu, že ji podvedl. Vždy, když se jí zmocní zoufalství, utíká ke 
vzpomínkám na lásku Dona Juana, a aby se v tom útočišti skutečně cítila dobře, mívá sklon si 
nejrozmanitějším způsobem namýšlet, že Juan není podvodník...“79 I tak je možné být konsistentní!; 
Zároveň je však důležité, že při bližším prozkoumání rozdílných životních názorů uvnitř jednoho 
stádia se ukazují vposledku, i přes nesmírnou pestrost, jako v jádru stejně ne-autentické, stejně 
rozporuplné. Těmito stádii existence jsou: 1) estetické 2) etické 3) religiózní 4) křesťanské 
stádium.80 A protože, jak již bylo několikrát řečeno, celá Kierkegaardova filosofie stojí a padá na 
přesvědčení, že jediným možným způsobem autentické existence je existence křesťanská, nejde 
pochopitelně o různé, stejnocenné životní názory, nýbrž naopak spíše o „schodiště vedoucí směrem 
vzhůru“ až ke konečnému nerozporuplnému způsobu existence, totiž k onomu cíli „být zcela sám 
sebou“.  
 S tím úzce souvisí Kierkegaardova teorie přechodu, resp. skoku. Kierkegaard tyto skoky 
zkoumal jak ve sféře myšlení, tak ve sféře bytí. Například v eseji Dobový trend v dánské literatuře 
píše: „...imanentní přechod je chiméra, představa, pro kterou se stanovisko nutně samo v sobě 
oproti jinému rozhodlo, protože sama kategorie přechodu je zlom imanence – je skok.“81 
Kierkegaard také rozlišoval mezi dialektickými skoky (tzn. pohyby ve sféře myšlení) a vášnivými 
skoky (pohyby ve sféře bytí) . Nejzajímavějším typem skoku a také tím, kterému se Kierkegaard 
nejvášnivěji věnoval, je pochopitelně skok ze sféry myšlení do sféry bytí; jinak řečeno: proces 
uvědomění stvrzený činem.82 
 Estetickou existenci nemůžeme chápat jen jako pouhé estétství, nýbrž jde o širokou škálu 
způsobů lidského bytí, jehož je estétství jen vrcholnou formou; „...pod určení estetické existence je 
třeba zahrnout veškeré ty způsoby existence, jež zakládají smysl svého existování v bezprostředních 
vztazích ke konečným předmětů (světu). Tento vztah je „aisthetický“, smyslový.“83 Soudce Vilém z 
Buď/Anebo k tomu dodává: „ Každý člověk, i když je třeba nedostatečně nadaný či má podřadné 
postavení v životě, pociťuje přirozený sklon si vytvořit životní názor, představu o významu a cíli 
života. Tak se chová i ten, kdo žije esteticky a všeobecné úsloví všech dob a nejrozmanitějších stádií 
říká: „Užívej si života.“ Nacházíme tu, přirozeně, mnoho obměn, nebo i představa požitku je 
rozličná, ale ve výraze, že je třeba si užívat života, jsou všichni zajedno. Kdo však tvrdí, že si chce 
užívat života, klade vždy i podmínku, a ta je buď mimo jednotlivce a nebo v jednotlivci, ale přitom 
                                                 
78   Osolsobě str. 190 
79 Buď/alebo ,str. 209 „Kvôli sebe samej teda musí milovať Dona Juana, prikazuje jej to pud sebezáchovy; impulz 

reflexie ju navyše núti uvažovať o paradoxe, či ho možno milovať napriek tomu, že ju podviedol. Vždy, keď sa jej 
zmocní zúfalstvo, utieka sa k spomienkam na lásku Dona Juana, a aby sa v tom útočisku naozaj cítila dobře, máva 
sklon najrozmanitejším spôsobom si namýšlať že Juan nie je podvodník...“ 

80 Přidržuji se interpretace Marka, jinde bývají často uváděny pouze stádia tři.  
81 Kierkegaard, S., Má literární činnost,  Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, str. 39 
82 Tato myšlenka bude rozvedena etikovým výkladem o významu volby. 
83 Marek, J., Kierkegaard. Nepřímý prorok existence, Praha:Togga, 2010, str 46-7; celkově vycházím při obecnějším 

výkladu estetické existence především z této publikace, kap. III. Estetická existence 
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není v jeho moci.“84  Myslím, že mohu konstatovat, jak se snad blíže ukáže níže, že do estetického 
vymezení způsobu existence tak patří naprostá drtivá většina lidí, ostatně včetně autora samého.  
Soudce Vilém dále popisuje různá stádia uvnitř tohoto estetického životního názoru, domnívám se, 
že, přes úskalí jeho etického životního názoru, jsou tato jeho pozorování velmi přesná85. Nejdříve 
však ještě je třeba ujasnit: estetická existence je založena ne skrze sebe sama, ale skrze své vnější, 
konečné vztahy k předmětům. „...jsou to právě ony předměty, jež určují smysluplnost vztahu a jsou 
tím, oč v něm vždy běží.“86 Vzpomeneme-li si na můj předcházející výklad o původnosti lidské 
existence, jde tedy o takový způsob bytí, jenž si sebe sama neuvědomuje jako syntézu (rozpor 
konečna a nekonečna), respektive jeho vztah se odehrává pouze transcendencí ke konečným 
předmětům, a proto také není existencí v silném slova smyslu. Člověk je tak sám jen sumou 
vnějších určení skrze své konečné vztahy (objektivní vědy nadšeně přikyvují) jako: bratr, syn, Čech, 
přítel, student, Evropan, hráč vodního póla a číšník. „Za těmito určeními však zůstává zcela 
prázdné pole hlubšího sebevztahu.“87 To, na čem tento životní názor spokojeně spočívá, je: pocit 
štěstí, uspokojení. V případě, že se dostavuje pocit neštěstí, nedostatku, vzbuzuje to v jednotlivci 
žádost, jež usiluje o opětovné získání štěstí skrze vztah ke konečným předmětům. Pokud se tento 
„proces uspokojování“ daří, můžeme říci, že člověk žije bezprostředně ve světě. „Bezprostřednost 
není zcela klidem, je v jistém smyslu původně (neustále) otevřena světu – závisí na světě 
(konečnosti), protože očekává patřičný, uspokojující reflex, očekává štěstí jako výsledek svého 
úsilí.“ 88  Člověk se tak sebepotvrzuje ve vnějším. 
 Nyní přejděme ke slíbenému výkladu soudce Viléma o různých typech (snad estetických 
stádií) uspokojování žádosti: 1) Onou podmínkou, mého štěstí, oporou mé „existence“ je zdraví, 
příp. krása. Podmínka tak neleží mimo člověka, leží však zcela mimo jakékoliv možnosti jeho 
kontroly, resp. on sám tuto podmínku neklade.89 2) Zde se nám již podmínka dostává mimo 
jednotlivce, žádost užívat si života se tak realizuje pomocí nabytého bohatství, zisku společenské 
prestiže ad. Případně skrze zcela naivní zamilování se do osoby, jež se mi stane naprosto vším; tedy: 
ten druhý se stane výhradním obsahem mého života.90 3) Tento životní názor je založený na talentu, 
a smyslem života je jeho rozvíjení, ať už jde o talent řemeslnický, matematický, básnický či 
obchodnický. Tito lidé se často vyznačují horoucí aktivitou. 4) Dosud byl předmětem žádosti vždy 
jen jediný cíl, nyní se nám již hlavním předmětem žádosti stává prostě rozkoš ve své nesmírné 
rozmanitosti, jakou je jen svět schopen nabídnout. Tím, že nemáme jeden konkrétní předmět, po 
němž toužíme, objevuje se také reflexe, byť jen pochopitelně reflexe ve sféře konečných vztahů; 
bezprostřednost se stále odehrává právě v rozkoši. „Žít, abychom ukájeli svou rozkoš, je velmi 
příjemnou životní náplní, a přece víme, že, chválabohu, se něco takového jen zřídka uskuteční – 
příčinou jsou těžkosti spojené s pozemským životem, ty nutí člověka myslet na jiné věci. Kdyby tomu 
tak nebylo, nepochybně bychom byli častěji svědky příšerného divadla; jedno je však jisté: lidé 
často naříkají, jak krutě je brzdí tento prozaický život, ba co víc, chtějí tím vyjádřit, jak velmi touží 
po tom, aby se odvázali v celé své divokosti, do které člověka strhává vír rozkoše. Aby se však tento 
názor mohl uskutečnit, na to by jednotlivec potřeboval vhodné vnější podmínky, a člověku se tak 

                                                 
84 „Každý člověk, nech by bol aj nedostatečně nadaný, nech by mal podradné postavenie v živote, pociťuje prirodzený 

sklon vytvoriť si životný názor, predstavu o význame a cieli života. Správá se tak i ten, kto žije esteticky, a všeobecné 
uslovie všetkých čias a najrozmanitejších štádií hovorí: „Užívaj život.“. Jestvuje tu prirodzene vel'a obmen, lebo aj 
predstava pôžitku je rozličná, ale vo výraze, že třeba užívať život, sú si všetci zajedno.  Kto však vraví, že chce užívať 
život, kladie vždy aj podmienku, a tá je buď mimo jednotlivca alebo v jenotlivcovi, ale pritom nie je v jeho moci.“ 
Kierkegaard, S., Buď -alebo, Bratislava:Kalligram, 2007, str 635 

85 Jak již jsem avizoval, přidržuji se zároveň výkladu Marka. 
86 Marek, J., Kierkegaard. Nepřímý prorok existence, Praha:Togga, 2010, str. 47 
87 Tamt., str. 48 
88 Tamt, str.52 
89 Ostatně, pohlédneme-li do tváří postarších dam ustrnulých v tomto stádiu, nezbývá než konstatovat, že moderní 

plastická chirurgie svým neúnavným úsilím toto tvrzení vyvrátit, zdá se, jej nevyvratitelně potvrdila. 
90 Stojí za připomenutí, že v Dantově Pekle je otec, jenž neučinil ni jiného, než že zcela miloval svého syna... 
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často nedostane toho štěstí či správněji neštěstí; ano, neštěstí, vždyť to štěstí pochází od 
nelítostných, ne od milostivých bohů.“ 915) Může se však stát, že právě onen fakt, že pokud by se mu 
podařilo realizovat každou rozkoš, stejně by nebyl šťastný, si jednotlivec uvědomí. Zde již můžeme 
mluvit o ztrátě bezprostřednosti, a rozkoš již slouží pouze k tomu, aby byl člověk ze svého neštěstí 
vytržen. Člověk tedy ztratil svůj životní názor v pozitivním smyslu, toto prolomení se projeví 
melancholií jako právě ohlášení definitivní ztráty bezprostřednosti.92 6) Vyšším stádiem je užíváni 
si sebe sama v rozkoši, jde o vyšší formu reflexe, která si uvědomuje, že bezprostřednost je již 
tatam. Užívá si tedy sama sebe v rozkoši reflektovaně. Jednou z forem je například epikureismus - 
sebekázeň usilující o vyhnutí se přemíry i nedostatku, vyhýbající se neštěstí plynoucí z přílišných 
výkyvů. Případně druhou možnou formou je demonstrativní opovrhování požitkem, v neustálém 
odvrhování všech vnějších podmínek, z nichž by požitek mohl plynout. Obě tyto pozice však 
vyžadují žádost a štěstí jím plyne právě z toho, že se vůči ní vymezují. 7) Poslední pozicí je již plné 
vědomí marnosti. Vědomí, že celá existence je založena jen na věcech pomíjivých  - a přesto si 
nedokáže naplno zoufat, jen vzdorovitě ulpívá na dávno ztraceném. Tuto pozici charakterisuje Estét 
A z první části Buď/Anebo, jenž bude podrobněji představen níže. 
 Tímto schématickým výčtem, který je třeba chápat jako výčet jakýchsi ideálních, čistých 
typů, jsem především chtěl předvést zvláštní dialektiku estetického stádia existence, totiž že při 
„probouzení ducha“ se vzdálenost mezi žádosti a bezprostředním požitkem, jenž může znovu 
estetickou existenci dočasně pevně založit, neustále zvětšuje, přímo úměrně tomu, jak vzrůstá 
schopnost reflexe, čímž pochopitelně zároveň nevyhnutelně nastává ztráta bezprostřednosti. 
Předmět žádosti se čím dál více oprošťuje ze světa konečného do sféry ideality. Vposledku jde tedy 
o to, slovy etika Viléma: „..že každý estetický názor je zoufalstvím a každý, kdo žije esteticky, je 
zoufalý, ať už to ví anebo ne.“ 93 
 Toto krátké teoretické preludium jsem považoval za nutné rozeznít, ještě než nám první 
estetické charaktery vystoupí na pódium. Zbývá toho nesmírně mnoho neobjasněného, pokusím se 
toho co nejvíce osvětlit během konkrétní interpretace „našich hrdinů“. Ještě než se však pustím do 
analýzy prvního a nejobsáhlejšího díla týkající se (nejen) estetické existence, učiním drobnou, dle 
mého názoru nutnou odbočku ohledně přístupu, řekněme, způsobu čtení Kierkegaardových děl. 
  
 A protože jádrem následujícího výkladu bude již interpretace estetické produkce (v užším 
slova smyslu), považuji za vhodné na jednom konkrétním fragmentu předvést jak (a zda vůbec) 
jsem pronikl do této části Kierkegaardovy pseudonymní tvorby. K těmto účelům jsem si vybral stať 
Bezprostřední erotická stádia čili erotické v hudbě z díla Buď/anebo, tedy zcela prvního vydaného 
Kierkegaardova díla94; navíc je tento esej prvním souvislejším textem nacházejícím se hned za 
úvodními Diapsalmaty(nepočítaje předmluvu vydavatele V.Eremity)95.Tento, snad mohu říci, 
umělecko-filosofický esej, může dobře posloužit k tomu, abych předvedl Kierekgaardovu metodu 
paralelního výkladu, tj. probírání mnoha témat či motivů najednou, pomůže tak dopřesnit dialektiku 

                                                 
91 „Žiť, aby sme si ukájali rozkoš, je veĺmi prijemnou životnou náplňou, a predsa vieme, že, chvalabohu, čosi také sa 

len zriedka uskutoční – na príčine sú ťažkosti spojené s pozemským životom, tie nútia človeka myslieť na iné. Keby 
to nebylo tak, nepochybne by sme boli častejšie svedkami príšerného divadla; jedno je však isté:ĺuďia často 
bedákajú, jako kruto ich vraj brzdí tento prozaický život, ba čo viac, chcú tým vyjádriť, ako veĺmi tužia po tom, aby 
se odviazali v celej divokosti, do ktorej človeka strháva krútňava rozkoše. Aby sa však tento názor mohl uskutočniť, 
na to by jednotlivec potreboval vhodné vonkajšie podmienky, a človeku sa tak často nedostane toho šťastia či 
správnejšie nešťastia; áno, nešťastia, veď to šťastie pochádzá od neĺútostných, nie od milostivých bohov.“ 
Kierkegaard, S., Buď-alebo, Bratislava:Kalligram, 2007, str. 639-40 

92 Proto je ostatně melancholie tak blízce spjata s básnickou tvorbou, vždyť jak velká část poesie je psána a čtena, aby 
se duch alespoň nachvíli navrátil do té ztracené říše bezprostřednosti! / Slavný Dürerův obraz Melancholia je dle 
Kierkegaardovy klasifikace typickou ukázkou, v tomto případě „faustovské“, trudnomyslnosti.  

93 „...každý estetický životný názor je zúfalstvom a každý, kto žije esteticky, je zúfalý, či už to vie alebo 
nie.“Kierkegaard, S., Buď-alebo, Bratislava:Kalligram, 2007, str 648  

94 Nepočítáme-li literární recenzi Z papíru dosud žijícího. 
95 Celkovou strukturou Buď/anebo se budu zabývat později.  
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žádosti estetické fáze existence pomocí erotických stádií a také se dostanu až k možným přesahům 
souvisejícím s celým Kierkegaardovým dílem. 
 
Bezprostřední erotická stádia 
Forma eseje 
 Tato esej, psána pod pseudonymem Estét A96, srší emocemi, je to naprosto neskrývaný holt 
Mozartovi a opakovaně jsme ujišťování, že to Estét A píše jen a jedině pro sebe; píše čistě z toho 
důvodu, že Mozart je pro něj vším. Estét přesahuje veškeré rozumné meze obdivu – tuto ne-
rozumnost můžeme spatřit nejen ve vztahu k Mozartovi; autor se přímo vyžívá v protiřečení, v 
přepjatých tvrzeních - a sám to reflektuje: „..vždyť taková protiřečení jsou hluboce založená v lidské 
povaze. Můj obdiv, moje sympatie a úcta, dítě ve mně, žena ve mně – to vše požaduje víc, než může 
poskytnout myšlení.“ 97 Celý esej je zároveň rozhovorem se čtenářem: znovu jsme ujišťování jaké 
povahy je osobní vztah autora k Mozartovi; dozvíme se, že je pouhým laikem v oblasti hudby, píše 
vlastně zvnějšku, jen „nakukuje“; zároveň sám neustále zpochybňuje vlastní myšlenkové kroky (viz 
tvrzení o přednostech řecké filosofie kontra té moderní), ukazuje jejich troufalost a v přísném 
logickém smyslu nehájitelnost, sám mluví o myšlenkové lyrice „která poletuje tak vysoko, že 
předbíhá i myšlenku samu“ 98; do estetické studie je mimo jiné tak vložena jakási úvaha o 
možnostech této úvahy.  
 Vystoupíme-li nyní „o patro výš“domnívám se, že velmi správně to pojmenoval Osolsobě, 
když charakterisuje Kierkegaardovu estetiku (a obecněji i celou jeho filosofii) takto: „Umět podržet 
i to, co je na uměleckém díle nepochopitelné a uvědomovat si nezbytnost „negativních pojmů“ 
vyjadřující osobní vztah k dílu, jeho ideji i jeho autoru (vedle, nikoli proti pojmům pozitivním)...“ 99 
 
Klasické dílo: Rozdělení uměleckých disciplín 
 Přestože jsem téměř všechny své estetické poznatky získal jen skrze Kierkegaarda, snad 
nevyzní úplně naprázdno, řeknu-li, že z estetického hlediska je tento esej nesmírně zajímavý. Skrze 
polemiku s jednotlivými estetickými směry, jež buď jednostranně zdůrazňovali význam látky (pak 
tedy Homér je pouhý šťastlivec, jemuž se dostal do rukou tak úžasný epický materiál), případně 
formy (pak se klasickým dílem jakákoliv formálně vybroušená libůstka, přestože zde absolutně 
chybí idea; případně prizmatem formotvorné činnosti génia by musela všechna díla Mozarta být 
stejně klasická) a ocenění hegelovské estetiky za navrácení významu ideji v dílese dostáváme k 
vlastnímu, zde můžeme říci, Kierkegaardovu vymezení klasického díla, jež spočívá v dokonalé 
souhře formy (v nejširším významu slova, tedy jak tvořivé činnosti, tak určitého média) a látky, jež 
dokonale prostoupí idea100.„Když se tedy říká, že Homér měl štěstí, že se mu dostala do rukou tak 
skvělá epická látka, lehce to vede k tomu, že zapomeneme, jak skvělou epickou látku máme i nadále 
v Homérově podání, respektive, jeví-li se nám jako epicky nejdokonalejší, vděčíme za to Homérovu 
přetvoření. Kdybychom však vyzdvihovali jen Homérovu básnickou tvořivost, kterou pronikl celou 
látku, lehko bychom zapomněli na fakt, že jeho báseň by se nikdy nestala tím, čím je, kdyby 
myšlenka, kterou ji Homér pronikl, podstatně nepatřila látce samé, kdyby forma nebyla vlastní 
formou látky.“101 Stejně dokonalým prolnutím, kdy látka pronikne formou stejně jako forma 

                                                 
96 Důkladnější analýzu jeho samého učiním později. 
97  „Môj obdiv, moja sympatia a pieta, dieťa vo mne, žena vo mne – to všetko požaduje viac, ako môže poskytnúť 

myslenie.“  Kierkegaard, S., Buď-alebo, Bratislava:Kalligram, 2007, Str 67 
98 „…s mojou myšlienkovou lyrikou, ktorá poletuje tak vysoko, že predbehne aj myšlienku samu...“Tamt.,Str 67 
99 Osolsobě, P., Kierkegaard o estetice, divadle a dramatu, Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, str 

53 
100 Nakonec je stanovena tato definice: Klasické umělecké dílo vzniká ideální rovnováhou čtyř prvků: nadčasové 

ideje, historické látky, uměleckého média a frmálního zpracování. 
101 „Ak sa teda hovorí, že Homér mal šťastie, keď samu dostala do rúk taká skvelá epická látka, poĺahky to vedie k 

tomu, že sa zabudne, akú epickú látku máme aj naďalej v Homérovom podani, respektíve, ak sa nám dnes javí jako 
epicky najdokonalejšia, vďačíme za to Homérovi. Keby sme však vyzdvihovali len Homérovu bsnickú tvorivosť, 
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pronikne látkou102 je Mozartův Don Juan. „Jen tam, kde je idea dovedená do pokojného stavu a 
přehlednosti v určité formě, jen tam je možné hovořit o klasickém díle...“103 Tato úvaha má 
pochopitelně své meze, vždyť například u klasických architektonických či sochařských děl lze často 
jen velmi těžko hovořit o nějaké původní látce.  
 Tím se dostáváme k úvaze, jak klasifikovat různé umělecké disciplíny. Estét navrhuje 
rozdělení pomoci média, respektive dle kritéria, nakolik je médium abstraktní či konkrétní, což 
neznamená nic jiného než, že médium je tím abstraktnější čím je vzdálenější řeči. A protože 
abstraktní nemá žádný vztah k dějinnému, tím hůř bude počet klasických děl v daném abstraktním 
odvětví narůstat. Přestože je nesporně Homér klasickým epickým básníkem, lze si představit 
bezpočet klasických epických děl a tento nárůst nelze nikdy mít za ukončený, neboť dějiny nám 
budou poskytovat vždy sdostatek materiálu; naopak například u sochařství bude počet skutečných 
děl vždy jen velmi malý, neboť skutečným absolutním předmětem sochařství je lidská krása. 
Samozřejmě, že sochařství může zpodobovat mnoho jiných věcí, tím se však nic nemění, neboť 
stejně např. „Pojmem člověka je duch a netřeba se nechat pomýlit tím, že krom toho chodí po dvou 
nohách.“104 Zde je důležité upozornit na toto Kierkegaardovo přesvědčení, že stejně jako je něco 
přirozené člověku, či: má úkol, jež je mu jakožto lidské bytosti vlastní (být sám sebou, být 
křesťanem), stejně tak mají různé umělecké disciplíny a žánry cosi, co je jim vlastní a je to jejich 
absolutním předmětem. Osolsobě to vyjadřuje takto:„Každý skutečný žánr, pokud je něčím určitým 
by nám měl něco zapovídat, a v tom tkví i jeho zranitelnost...“105 Na jednom místě v Papírech 
například Kierkegaard kritizuje závěr Dona Quijota, jenž je naprosto nevhodný k ideji samotné. 
„D.Q. je nekonečná fantazie, a proto je bezduchost, aby příběh skončil tím, že D.Q. zemře poté, co 
zmoudřel. Je to pokus učinit z D. Q. moralistní vyprávění, zatímco toto dílo má své místo v 
romantické komice.“ 106 Po krátké odbočce se tedy vraťme k tvrzení, že nejabstraktnějším médiem 
je to, jež je nejvíce vzdáleno od řeči a nemá žádný vztah k dějinnému; které to je? Architektura to 
být nemůže - přestože se neděje v řeči, ideje, které vyjadřuje jsou velmi úzce spjaté s dějinami. 
Tímto nejabstraktnějším médiem nakonec není ani již zmiňované sochařství (natož malířství), 
neboť tou skutečně nejabstraktnější ideou je smyslná geniálnost, kterou může vyjádřit pouze a 
jedině: hudba. Abych tato prostá konstatování učinil srozumitelnějšími, bude potřeba učinit delší 
odbočku ve výkladu, především ohledně smyslnosti a poté se vrátím ke vztahu řeči a hudby.   
 
Kierkegaardova „fenomenologie ducha“ 
  „Tvrdit, že křesťanství uvedlo do světa smyslnost, je podle mě dost troufalé a riskantní. Jak 
se však říká, risk je zisk...“107 S křesťanstvím totiž vstoupil do světa duch jakožto pozitivní princip a 
teprve tímto aktem postulování ducha byla smyslnost vyčleněna, tedy teprve tehdy se objevila jako 
samostatný princip duchu nepřátelský. Samozřejmě, že Řekové měli hluboký smysl pro erotiku a 
smyslnost tedy pro ně byla velmi důležitá, byla to však zcela přirozená součást jejich života, byla to 
jedna ze strun tvořících harmonii nevinné, řecké duše. „To, že smyslnost byla na světě už před 
křesťanstvím, by bylo, přirozeně, dost naivní námitkou, vždyť je zřejmé, že něco, co se má vyloučit, 
muselo existovat ještě před tím, co ji chce vyloučit, zároveň ale v jiném smyslu vznikne až tím, že ji 

                                                                                                                                                                  
ktorou prenikol celú látku, poĺahky by sme zabudli na fakt, že jeho báseň by sa nikdy nebola stala tým, čím je, kieby 
myšlienka, ktorou ju Homér prenikol, podstatne nepatrila látke samej, keby forma nebola vlastnou formou 
látky.“Kierkegaard, S., Buď-alebo, Bratislava:Kalligram, 2007, str. 57-8 

102 Tamt, Str. 61 
103 „Len tam, kde je idea dovedená do pokojného stavu a priehĺadnosti v určitej forme, len tam možno hovoriť o 

klasickom diele...“Tamt., Str. 62 
104 „Pojmom človeka je duch a netreba sa dať pomýliť tým, že okrem toho chodí na dvoch nohách.“Tamt., Str. 73 
105 Osolsobě P., Kierkegaard o estetice divadle a dramatu, Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 

str. 40 
106 Tamt., str. 8 
107 „Tvrdi ť, že kresťanstvo uviedlo do světa zmyselnosť, je podĺa mňa dost trúfalé a riskantné. Ako sa však vraví, 

risk je zisk...“Kierkegaard, S., Buď-alebo, Bratislava:Kalligram, 2007, str. 70 
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vyloučíme. Je to tím, že vzniká v jiném smyslu a i proto bych hned dodal, že risk je jen poloviční 
zisk.“108 Estét si také všímá, že u řeckých bohů je běžné, že skrze ně se lidé podílejí na síle, jež oni 
sami nemají (např. Éros, který téměř nikdy nebyl zamilovaný); „to, co tvoří sílu boha, není v bohu, 
ale ve všech ostatních individuích, které ji odvozují od něj...“109 Oproti tomu ve středověkém-
křesťanském kosmu se objevují mýtické postavy, jež jsou cele representanty idejí: tak jako je Don 
Juan vyjádřením rozporu těla a ducha a představitelem smyslné geniálnosti či démoničnosti 
nepřátelské duchu, stejně tak je Faust výrazem duchovní démoničnosti neslučitelné s křesťanským 
pojetím ducha.   
 To říkám proto, že Kierkegaard zde jen matně, přesto však prokazatelně, operuje se svou 
„filosofií dějin“, jejichž středobodem je pochopitelně život Kristův. Znamená to, že tato událostí 
nekonečného významu je v dějinách zásadním kvalitativním skokem.  V eseji Reflex antického 
tragična estét mimo jiné píše: „Osobitost řecké tragédie totiž spočívá v tom, že jednání se 
subjektivně příliš nereflektuje a že do jednání se mísí relativní množství utrpení...v antickém světě 
nebyla subjektivita plně sebereflektující.“110 Proto může také Kierkegaard tak nesmírně si cenit 
Sókrata jako největšího ironika a přitom být hluboce polemický vůči „tehdejším představitelům 
ironického přístupu ke světu“; Sókratés vulgárně řečeno, „jde kupředu“, je první skutečnou 
subjektivitou v dějinách, Sókratés vlastně vyjevuje, kam může člověk dojít vlastními silami bez boží 
pomoci, zatímco tito ironici, jež Kierkegaard nachází především mezi romantiky, pouze „jdou zpět“, 
vracejí se k ironickému odstupu v době, kdy už „ta pozitivní, jediná Pravda“ je dávno přítomna a 
nesmí být přehlížena.111 
  
Hudba versus jazyk 
 Po historické odbočce se vratím ke vztahu řeči a hudby; duch (Duch) již vstoupil do světa a 
jeho výsadní sférou působení je pochopitelně slovo (Slovo). Zároveň je smyslnost nyní postulována 
jako sféra mimo ducha. A také jsem již řekl, že čím je médium abstraktnější, tím je vzdálenější řeči 
a tímto nejabstraktnějším médiem je hudba. A další částí skládanky, co ještě zbývá dosadit je, že řeč 
je vždy reflexí, zatímco hudba je bezprostředností. Ještě blíže osvětlím vztah ke smyslnosti: zatímco 
v malířství, architektuře či sochařství je smyslnost či tělesnost součástí umělecké formy (ta budova 
tu prostě stojí a já si na ni můžu šáhnout), tedy tato umělecká odvětví se „odehrávají“ v prostoru, 
tak řeč i hudba se dějí v čase. Hudba existuje, jen když zní; stejně jako řeč se obrací na ten 
nejduchovnější ze všech lidských smyslů - na sluch. Hudba i řeč jsou tedy médii negujícími 
smyslnost, jsou médii určenými duchem. Navíc soustředíme-li se blíže na vztah řeči a hudby, 
zjistíme, že řeč je ze všech stran ohraničena hudbou: vždyť řeč se z hudby rodí, děti vlastně „zvučí“, 
předtím než začnou vydávat zvuky připomínající alespoň vzdáleně jazyk - tímto „přechodem“ 
vlastně můžeme chápat citoslovce; jenže zároveň stoupáme-li v jazyku výš „...hned při řečnickém 
přednesu, v libozvučné výstavně souvětí je cítit ozvěna hudebnosti, která vystupuje do popředí stále 
silněji v rozličných stupních poetického přednesu, ve stavbě verše, v rýmu, až se náhle to hudební 
rozvine tak mocně, že jazyk zmlkne a vše se stává hudbou.“112 Nebylo by správné tvrdit, že hudba je 

                                                 
108 „To, že zmyselnosť bola na svete už před kresťanstvom, by bolo, prirodzene, dosť naivnou námietkou, veď je 

zrejmé, že niečo, čo da má vylúčiť, muselo jestvovať eště před tým, čo ho chce vylúčiť, hoci ako také v inom zmysle 
vznikne až tým, že ho vylúčíme. Je to tým, že vzniká v inom zmysle, a aj preto by som hneď dodal, že risk je len 
polovičný zisk.“Tamt.,  str. 70 

109 „To, čo tvorí silu boha, nie je v bohu, ale vo všetkých ostatných individuách, ktoré ju odvozujú od neho...“ 
Tamt., str. 72 

110 Osolsobě, str 178 
111 Tuto svou „filosofii dějin“ Kierkegaard rozpracoval podrobně ve své disertační práci O pojmu ironie s 

neustálým zřetelem k Sókratovi 
112 „...hneď při rečníckom prednese, v ľuobzvočnej výstavbe súveti cítiť ozyv hudobnosti, ktorý vystupuje do 

popredia čoraz silnejšie v rozličných stupňoch poetického prednesu, v stavbe verša, v rýme, až sa naopokon hudobné 
rozvinie tak mocne, že jazyk zmĺkne a všetko se stáva hudbou.“Kierkegaard, S., Buď-alebo, Bratislava:Kalligram, 
2007,str. 77-8 
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vyšší než řeč, případně naopak; je ale dobré si být vědom toho, jak omezený je jazyk, když chceme 
někomu popsat náš zážitek z hudby a z druhé strany, jak hudba nedokáže zprostředkovat nic jiného 
než bezprostřednost, může, pravda, v nás rozeznít cosi nesmírně hlubokého, kam řeč prostě 
nedosáhne, ale hudba sama o sobě tomu nikdy není schopna dát konkrétní podobu. Hudba jako 
médium určené duchovně může zprostředkovávat dva typy bezprostřednosti: bezprostřednost 
spadající do kompetencí ducha čili duchovní bezprostřednost - zde se však hudba nemůže plně 
rozvinout „hudba je na cizím teritoriu a připomíná ustavičně přerušované preludium.“113 
Absolutním předmětem hudby je totiž smyslná bezprostřednost, jež je vylučována duchem, a proto 
bytostně patří právě ke křesťanství. „Geniálnost smyslů je absolutně lyrická a v hudbě propuká v 
celé lyrické netrpělivosti; je totiž určována duchovně, je v ní tedy síla, život, pohyb, ustavičný 
nepokoj...Kdybych měl označit tuto lyrickost jediným predikátem, musel bych říci, že zní; tím se zase 
vracím k bodu, v kterém se geniálnost smyslů projevuje jako něco bezprostředně hudebního.114“  
Jistě není náhoda, že hudba se vždy stává terčem útoků náboženských fanatiků115. A také tímto 
způsobem můžeme odůvodnit, proč se hudba plně rozvinula až v křesťanském světě, zatímco u 
Řeků (těch smyslových požitkářů) zůstala v kontrastu s námi jen v plenkách. 
 
Tři erotická stádia 
 A nyní budeme rozvíjet dialektiku žádosti, o které jsme mluvili při výčtu sedmi stádií, jež načrtl 
soudce Vilém. Teď však půjde o stádia 3 inspirovaná Mozartovými díly s vrcholem v Donu Juanovi. 
První stádium ztělesňuje páže z Figarovy svatby. Zde sledujeme dosud neprobuzenou 
žádost(ivost), předmět tužby, jenž by se měl nacházet ve vnějším světě, dosud ještě klidně spočívá v 
pážeti samém. Tato neprobuzená žádost, jenž zatím sebe sama jen matně tuší, způsobuje 
trudnomyslnost; tato žádostivost „...je tedy bez pohybu, bez pokoje, jemně jí pohupuje 
nevysvětlitelné niterné dojetí a jako je život rostlin pevně připoutaný k půdě, i ona je ponořená do 
tiché přítomnosti tužby, zahloubená do rozjímání...“ 116 Páže jen zasněně, ne-skutečně touží po 
ideálu. A jako jsou na některých rostlinách zastoupeny samčí i samičí prvky, tak je také part pážete 
koncipován jako veskrze ženský. Druhé stádium si budeme ilustrovat na postavě Papagena z 
Kouzelné flétny. Zde se žádostivost konečně probouzí, je to jako vytržení ze sna, předmět se 
konečně vyděluje „...vznese se na křídlech a vrtošivě a neúnavně poletuje sem a tam.“ 117 
Žádostivost je nyní hledající, předmět touhy se Papagenovi rozčlenil do mnohosti světa. A tak 
neustále hledá. Třetí stádium ztělesněné Donem Juanem je absolutně toužící, Don Juan nic 
nehledá, Don Juan svůj ideál nachází v každé jednotlivé ženě, právě v tom, že je ženou. „Prvé 
stádium touží ideálně po jediném; druhé stádium touží po čemsi jednotlivém, co je však vymezené 
rozmanitostí, třetí stádium je jejich jednotou...Žádostivost je tedy v tomto stádiu absolutně zdravá, 
vítězná, triumfující, neodolatelná a démonická.“118  

                                                 
113 “...hudba je na cudzom teritóriu a pripomíná ustavične prerušované prelúdium.“Tamt., str. 79 
114 „Geniálnosť zmyslov je absolútne lyrická a v hudbe prepuká v celej lyrickej netrpezlivosti; je totiž určovaná 

duchovne, čiže je v nej sila, život, pohyb, ustavičný nepokoj...Keby som mal označiť túto lyrickosť jediným 
predikátom, musel by som povedať, že znie; tým sa zase vraciam k bodu, v ktorom sa geniálnosť zmyslov prejavuje 
jako niečko bezprostredne hudobné.“Tamt.,str. 80 

115 Nemusím hned hledat mezi islámskými fundamentalisty; skvěle to poisuje, kdo jiný než sv. Augustin se svým 
vášnivým srdcem; budiž mu ke cti, že by hudbu přece jen ponechal pro ty „dosud slabé v duchu“: „A tato rozkoš, jež 
by nikdy neměla oslabovati ducha, mne často klame, poněvadž nechce trpělivě kráčeti za rozumem, kvůli němuž 
přece byla vpuštěna, nýbrž snaží se jej předejíti, ano, ovládnouti...Tak kolísám mezi nebezpečnou žádostivostí a 
dokázaným užitkem zpěvu.“ Augustinus A., Vyznání, Praha:Kalich, 1990, str. 351-2  

116 „...je teda bez pohybu, bez pokoja, jemne ju pohojdáva nevysvetliteĺné vnutorné dojatie, a jako je život rastlín 
pevne pripútaný k pôde, i ona je ponorená do tichej prítomnostnej túžby, zahĺbená do rozjímania.“Kierkegaard, S., 
Buď-alebo, Bratislava:Kalligram, 2007, str 85 

117 „...sa vznesie na krídlach a vrtošivo a neúnavne poletuje sem a tam.“Tamt., str. 89 
118  „Prvé štádium túží ideálne, po jedinom; druhé štádium túží po čomsi jednotlivom, čo je však vymedzené 

rozmanitosťou, tretie štádium je ich jednotou....Žiadostivosť je teda v tomto štádiu absolútne zdravá, víťazná, 
triumfujúca, neodolateĺná a démonická.“Tamt., str. 94 
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Jak nám mohou tato stádia posloužit k lepšímu pochopení dialektiky žádosti v estetickém stádiu u 
Kierkegaarda? Všechny tyto typy jsou samozřejmě jen mýtickými obrazy, zároveň, jak již bylo 
uvedeno, je Don Juan oním skutečným naplněním, v kterém předcházející stádia splývají. Don Juan 
je totiž plností, absolutní smyslnou bezprostředností v tom smyslu, že dokáže dokonale odpovídat 
na svou žádost a proto nikdy nevstoupí do sféry reflexe. „Až když k tomu přistoupí reflexe, ukáže se, 
že jde o říši hříchu, tehdy však je Don Juan už zabitý, hudba zmlkne a je už vidět jen zoufale se 
vzpínající vzdor, který nikde nenachází oporu, ani v tónech.“119 Don Juan je démonickou ideou 
definovanou jako smyslnost; je géniem v umlčování ducha, který právě svou neustále opakovanou 
dokonalou odpovědí na žádost nikdy neztratí bezprostřednost. Abych to řekl jasně: zatímco soudce 
Vilém předvedl sedmistupňovou škálu, na které jsme sledovali, jak se duch probouzí až ke 
kýženému zjištění, že žádost nemůže být naplněna skrze konečné vztahy ve světě; nyní vidíme 
škálu o probouzení smyslnosti, zhmotnění Estétova snu (stále je třeba myslet na to, kdo tyto úvahy 
píše) jež ústí v absolutní triumf uspokojování žádosti. Duch tedy není nikdy připuštěn ke slovu. 
 
 Abych přece jen nestrávil u tohoto eseje nesnesitelně dlouhou dobu, přeskočím nyní 
pozorování o historickém vývoji vzniku ideje Dona Juana a spokojím se s pouhým tvrzením, že 
Kierkegaard pro sledování idejí rozhodně nepřehlíží časově podmíněný kontext, naopak velmi 
ostrým pohledem analyzuje tuto dialektiku časného a věčného120; přeskočím vztah ideje Dona Juana 
a Fausta pouhým tvrzením, že Dona Juana nelze v pravém slova smyslu považovat za svůdce, 
vždyť je jen kypící žádostí, živlem, žádné ženě nelže, žádné nic neslibuje, zatímco Faust je 
reflektovaným svůdcem, jeho doménou je řeč, tedy lež; Faust totiž už ničemu nevěří a do 
smyslnosti utíká jen proto, aby zde opět nabyl síly; tak jako Don Juan svede stovky žen, Faust svede 
pouze jednu jedinou, protože reflektovanému svůdci již nejde o množství, ale o způsob, o metodu. 
Přeskočím analýzu jiných adaptací Dona Juana s pouhým tvrzením, že se nám zde ještě zřejměji 
ukáže, že idea Dona Juana je zpodobitelná jen skrze hudbu,;jakmile vstoupí do sféry řeči, stává se 
nepříliš vydařenou komickou postavou. 
 
 A na závěr se ještě zastavme u analýzy výstavby Mozartovy opery Don Juan, neboť, 
domnívám se, to může posloužit k lepšímu pochopení Kierkegaardovy filosofie jakožto celku. Don 
Juan je dokonalým, klasickým dílem, protože  „...celá opera je v podstatě výrazem ideje.“121  
Neboli: „...tajemství této opery je právě v tom, že její hrdina je zároveň silou, která působí v 
ostatních postavách, jeho život je zároveň i jejich životním principem...Všechny ostatní existence 
jsou v porovnání s ním jen deriváty.“122 Don Juan neustále zaznívá skrze ostatní postavy, je stále 
všude přítomen, a přitom nemusí být vůbec na scéně. Don Juan je sluncem, které osvětluje jen ty 
momenty života jiných postav, jež jsou obráceny směrem k němu.123 A nyní: připomenu-li, co bylo v 
nástinu Kierkegaardovy filosofie řečeno ohledně centrální myšlenky, ohledně onoho 
„archimédovského bodu“ myšlenkového systému, respektive „organického celku“, nenaznačuje 
nám zde Kierkegaard právě celou dialektickou stavbu svého díla124? Když ještě ústy Estéta dodáme: 
„Kdo poslouchá overtúru, když se předtím seznámil s operou, možná má pocit, jakoby vnikal do 

                                                 
119 „Až keď k tomu pristúpi reflexia, ukáže sa, že ide o ríšu hriechu, vtedy však je Don Juan už zabitý, hudba zmĺka 

a vidieť už len bezmocný, zúfalo sa vzpínajúcí vzdor, ktorý nikde nenachádzá oporu, ani v tónoch.“ Tamt., Str 99 
120 Nejprůkazněji snad v eseji následujícím Reflex antického tragična, kdy estét komparuje pojem tragična v 

antice a současné době právě vzhledem k dobovému kontextu. Ostatně, jak již bylo řečeno, je celá Kierkegaardova 
filosofie založena na otázce: Jak se stát křesťanem?, jejíž dobovou aktualizací je: Jak se stát křesťanem mezi 
křesťany? 

121 „...celá opera je v podstate výrazom idey...“Kierkegaard, S., Buď-alebo, Bratislava:Kalligram, 2007, Str. 93 
122 „...veď tajomstvo tejto opery je práve v tom, že jej hrdina je zároveň silou, ktorá pôsobí v ostatných postavách, 

jeho život je zároveň aj ich životným principom..Všetky ostatné existencie sú v porovnání s ním iba derivátmí.“ 
Tamt., str. 128 

123 Tamt., str. 133 
124 Domnívám se, že není od věci také takto nahlížet vztah autora Kierkegaarda a jeho pseudonymů. 
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skryté dílny, kde živelně řádí síly, které v opeře poznal a plnou silou se navzájem tříští.“125 Není 
právě dílo Buď/anebo touto overtúrou, těmito tříštícími se silami, kterým skutečně porozumíme až 
při seznámení s celým dílem? Vždyť jak mnohovrstevnatým pojmem je samo buď/anebo?!126  
 
 A na úplný závěr závěru bych ještě rád dodal, proč si myslím, že Kierkegaard (mimo jiné) se 
věnuje takto důkladně hudbě. Domnívám se, že je důležité si uvědomit, že tak jako dle 
Kierkegaardova dělení naprostá většina lidí spadá pod estetické stádium, tak stejně drtivá většina z 
této drtivé většiny zase spadá kamsi hluboko pod pozici pseudonymu Estéta, jehož, lze chápat jako 
předobraz Kierkegaardova čtenáře respektive jako jeho nejnižší možnou výchozí existenční pozici; 
jde o onen vzácný exemplář, jenž má usilovat o to stát se jedincem. Myslím tedy, že stejně jako řeč 
se rodí z útrob hudby, tak podobně zanořena mimo sféru reflexe (což ostatně dopřesňuje soudce 
Vilém) je většina jednotlivců a v silném významu slova o nich nejde vůbec mluvit (natož s nimi),  
neboť právě vědomí nenaplnitelnosti vlastní žádosti skrze sféru konečných vztahů se musí v 
jednotlivci nejdříve rozvinout. Ano, jistě, Kierekgaardova filosofie je elitní - vždyť jde přece o 
jedince, jenž má zabránit davům, aby pronikly soutěskou v Thermopylách.127 Kam spadám já? 
Nevím... 
 Pokusím se to shrnout: Na tomto fragmentu, krom základního, inspirativního rozvrhu 
Kierkegaardovy estetiky, lze vidět následující: důležitost existenčního stanoviska autora; neustálé 
překračování „hranic rozumu“, jakožto implicitní polemika s moderní filosofií; Kierkegaardovu 
filosofii dějin; 3 erotická stádia, která pomáhají lépe osvětlovat etikova pozorování (byť inverzně) a 
zároveň se nám zde již rodí myšlenka na svůdce Johannese; k tomu přidávám teze v posledních 
dvou odstavcích vyřčené - snad  nyní vystoupilo plasticky to, co chci říct především: Jak 
důmyslnou, do všech směrů se rozbíhající dialektickou síť vzájemných odkazů je možné na chvíli 
spatřit, nejen v samotném kompozičně nesmírně rafinovaném díle Buď/anebo ale i v celé 
Kierkegaardově filosofii! 
 A nyní, již bez dalšího zdržování konečně přistoupím k očekávané analýze charakteru 
Estéta! 
(Znovu si pročítám Bezprostřední erotická stádia a děsí mě, jak je to přesné. Plný studu se mám 
chuť schovat za každou přečtenou stránkou, abych už nemusel číst tu další...Sedím naproti ní a 
říkám si: to není možné, to je přeci dávno za mnou, tady přeci nemůže nastat opakování! A přece – 
nastalo. Zase jsem ji, aniž bych to byl býval jen trošičku očekával, v mžiku bláznivě miloval. Já 
kretén...Hup! Dobrý den, andělé, co jste v tom mezidobí, kdy jsme se neviděli, dělali? Prosím? V 
čemže? usměje se nechápavě okřídlený...Stalo to asi před třemi roky a byla to skutečně ta první 
                                                 
125 „Kto počúvá ouvertúru, keď sa predtým zoznámil s operou, možno má pocit, akoby vnikal do do skrytej dielne, 

kde živelne vyčíňajú sily, ktoré v opere spoznal, a celou mocou sa navzájom trieštia.“Kierkegaard, S., Buď-alebo, 
Bratislava:Kalligram, 2007, str. 136 

126 Zde přidávám pár postřehů, aniž bych si činil nárok na úplnost: V onom prvním plánu nám vyjevuje základní 
strukturu díla složeného ze dvou částí (nepočítáme-li krátké, připojené kázání)- ze spisů Estéta a ze spisů etika 
Viléma. Zároveň to pochopitelně uvozuje k nutnosti existenční volby, to jest vyjevuje neslučitelnost těchto dvou 
existenčních stanovisek. Buď/anebo se pak vine dál Kierkegaardovým dílem jako jeden z centrálních pojmů 
vyjadřující právě nutnost rozhodnutí, nutnost existenční volby. Buď/anebo má však zároveň odlišnou dialektiku v 
závislosti na subjektu – jiné je buď/anebo Estéta, jiné etika a ještě jiné je buď/anebo Quidama ze Stádií na cestě 
životem ve výstižně nazvané části Vinen?/Nevinen? Zároveň toto buď/anebo v díle Buď/anebo bylo tajnou zprávou 
Kierkegaardově ex-snoubence, že sama se musí rozhodnout, zda vidět Sorena jako dandyho pohrávajícího si s 
ženami, nebo jako tragickou dosebeuzavřenou existenci, jež nebyla schopna vstoupit do vztahu právě kvůli své 
temné melancholii, k čemuž je připojen jakási dovysvětlující psychologická zkoumání různých typů podvedených 
žen; a konečně na konci samotného díla Buď/Anebo se člověk při pozorném čtení dozví, že ani jedna z možností 
buď/anebo nemůže být kýženým řešením, což se ještě zvýrazní při vydání Dvou vzdělavatelných řečí a jak sám 
Kierkegaard píše, chtěl, aby čtenáří pochopili, že toto pravé buď/anebo stojí mezi spisy Buď/anebo a Dvěma 
vzdělávatelnými řečmi... 

127 Má literární činnost, str. 138; A podobně by šlo domyslet, zda to, o co jde v Kierkegaardově filosofii neleží 
také mimo sféru řeči, není to onou druhou stranou, kde se řeč zase přetváří v hudbu a tedy tato sféra může být pouze 
velmi nejasně, vzdáleně naznačena. 
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láska v pravém smyslu; žádnou jinou jsem takhle nemiloval. Potkali jsme se na Letní škole ve 
druháku na FHS a poté, co jsem se vrátil domů, byl jsem z té ohromné štěpné reakce v mém jádru, 
jež následovala, vyděšen, omlazen, přitisknutý k prsu věčnosti zatímco mě rozdupávalo stádo koní. 
Chachá! Jak strašlivě patetické. Jenže jediné, co s takovou emocí dovedu, je cedit ji skrz ústa - a tak 
to dopadá takhle. Trvalo to asi třičtvrtě roku a bylo to nejintenzivnější období mého života: stále 
jsem musel něco tvořit; je to zvláštní dialektika, ale nepochyboval jsem, že musím ze sebe neustále 
něco vytahovat, abych se do sebe úplně nepropadl. Rozhodně byla mou múzou, ale možná právě 
proto, že jsme se viděli jen párkrát jsem si ten rozpor mezi idealitou a skutečností neuvědomil; když 
už jsme spolu byli o samotě, vůbec jsme si nerozuměli a ani jsme se nelíbali. Pro většinu mužů to je 
ubohost, pro většinu žen jen hezounká pohádka, každopádně to je bezpohlavní...A teď - cítím znovu 
to samé! Hned jsem vypnul hlavu a napnul plachty srdce a bral to celé jako metafyzický reparát. 
Dokola jsem si drmolil: Jsou přeci věci mezi nebem a zemí  - a nic jiného není. A zase jsem jí 
bláznivě vyznal lásku, několik hodin jsem se jí snažil znova a znova popsat to nepopsatelné, popsat 
to, co k ní cítím, jak všechna ostatní děvčata jsou jen vybledlé kopie, že i když se mezi námi fyzicky 
nic nestalo, tak jsem toho s ní zažil strašně moc, zatímco s těmi, s kterými jsem spal v marné touze 
se milovat, jsem fakticky nezažil nic. Věděl jsem, že se chovám jako kretén, že melu páté přes deváté, 
že naprosto ruším jakoukoliv možnost bezprostřednosti, a už si zase pletu ženu s Bohem, anděly a 
bůhví čím vším ještě, věděl jsem, že mě musí odmítnout, i kdyby nechtěla, věděl jsem, že jsem tak 
nesmyslně ne-smyslný. Všechno jsem věděl, ale nemohl jsem jinak. Musel jsem to všechno říct hned, 
všechno okamžitě muselo jít ven, jinak by mě to zavalilo, zhroutil bych se pod tíhou vlastní touhy...A 
také cítím, že jsou to mé zajeté programy - i u svých malých, nepravých lásek jsem to míval 
povětšinou takhle éterické; moje duše se tam někde asi rozpoltila...Opilý šašek si ještě lokne, pak 
zahaleká: Duše ty prosim tááámle po těch schodech dólů a ty tělo pudeš se mnou tudy. A co já?, 
ozvalo se Já. Ty, duchu, ty tu nestraš, zařve depka-šáša a zpod svého klobouku vykouzlí další flašku. 
Tihlencty kluci sou nešťastný a vosamocený, chápeš? Hlavně že ty máš furt poměr se fšema!...Tak 
jsme se zase hrozivě minuli...Alespoň jsem rád, že jsem byl tím, kým jsem - že jsem se nesnažil lásku 
oplantat iluzí. Byl jsem tak trapný, ale opravdově...A teď se chovám jak maniodepresivní blázen - 
vím, že přes ten hrozivý zmatek, zklamání, rozčarování se mi také někde v hloubce ulevilo. A vím, že 
mám problém s tělesností a zase mám hroznou chuť do života, mám obrovskou chuť objevovat ty 
ženy, které neznám. Chachá!...A vím, že to tak má být; jen mě při čtení BES děsí, jak málo je duše 
variabilní (tedy minimálně těch nevyrovnaných, neukotvených mladých mužů), jak s novým přílivem 
se náhle na břehu objeví zcela nové významy, celý svět se přeznakuje, jenže, ksakru, tak 
očekávatelně! A já nechci nic vymýšlet hlavou, chci jen cítit...A nebo jen blbnu...Ondra na mě kouká 
a říká: to, že ses do toho moc ponořil poznáš podle toho, že začneš říkat vtipy a příměry, kterým 
nikdo jiný nerozumí. Zbytečně se v tom netop, poradí mi Papageno přes Ondrovo rameno a 
znalecky si prohlídne okolojdoucí studentku, zatímco mi páže kontroluje mobil: Nenapsala, podívá 
se smutně. Říkals něco o důležitosti volby v Kierkegaardově filosofii, Pepo, říká Ondra.) 

 

Část třetí: Interpretace estetických charakterů 
 

 Přece jen než přistoupím k analýze pseudonymu Estéta, jen ve stručnosti se zmíním o 
Kierkegaardově dramatické formě podání. Drama je uměleckým druhem sloužícím k zpodobení 
toho, jak lidé jednají128. S tím pochopitelně zásadně souvisí okamžik rozhodnutí; ten však v 
dramatu nikdy nespatříme - sledujeme motivace, vlivy určité postavy a náhle přiznáme, že nastala 
nová kvalita. Každé rozhodnutí, každá volba je tak kvalitativním skokem. A protože teprve skrze 
jednání uskutečňujeme sami sebe (jinak řečeno: o zdárné spolupráci myšlení a cítění rozhodne jen 
vůle), má každá volba zásadní význam. Vždyť okamžik volby je: „Když okolo člověka vše zmlkne a 

                                                 
128 Osolsobě, str. 80, celkově vycházíme z této intepretace 
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jako za hvězdné jasné noci zavládne slavnostní ticho, když je duše náhle osamocená, tehdy se jí 
neukáže výjimečný člověk, ale věčná moc sama, rozevře se před ní nebe a jeho já si volí sebe, či 
správněji, přijímá sebe.“129 Člověk se vždy vydává pouze určitou cestou a všechny jiné možné 
cesty v tu chvíli zanikají. Zároveň je důležité vnímat svůj vlastní život jako proces; neexistuje žádná 
abstraktní svobodná vůle sama o sobě přítomná v každém okamžiku rozhodování, ne, i vůle má své 
dějiny – což také může znamenat, že sled mých (ne)rozhodnutí, mé utíkání před volbou, může dojít 
tak daleko až zcela ztratím schopnost volit. Soudce Vilém k tomu dodává: „Osobnost má zájem o 
volbu už před volbou a když volbu odložíme, potom si osobnost bude volit nevědomky anebo budou 
za ní volit temné mocnosti v ní. Když skutečně vykonáme volbu (zvolíme)...zjistíme, že tu je něco, co 
je třeba učinit znovu, co je třeba vzít zpět, a to bývá nejednou velmi těžké.“130  A také: „...při volbě 
nezáleží na tom, aby si správně zvolil. Záleží spíše na energii, vážnosti a patosu, s nimiž volíš. Tím 
se osobnost ve své niterné nekonečnosti manifestuje a konsoliduje. Tedy i kdyby člověk volil 
nesprávně, právě díky energii, kterou volil, by zjistil, že volil nesprávně.“131A nyní už k dílu 
Buď/anebo. 
 
ESTÉT  
 První část Buď/anebo psaná pod pseudonymem Estéta A tvoří: Diapsalmata – soubor 
estétových převážně ironických aforismů, již rozebíraná Bezprostřední erotická stádia, esej 
Reflex antického tragična v tragičnu moderním zaobírající se vztahy moderní a antické tragédie, 
hluboké psychologické studie svedených ženských postav Siluetky, ekstatickou přednášku 
Nejnešťastnější o různých typech neštěstí, recenzi divadelní hry První láska, esej Střídavé 
hospodářství o estetickém způsobu vedení života a konečně Svůdcův deník – zde se budu 
přidržovat stanoviska, že postava Svůdce Johannese je možným démonickým vyústěním Estéta.132. 
 Jak číst první část Buď/anebo a jak interpretovat její strukturu? Na jedné straně zde můžeme 
nepochybně nalézt, řekněme, rozvrh Kierkegaardovy estetiky – krom základního rozdělení 
uměleckých odvětví o nichž jsme mluvili výše se Kierkegaard ústy Estéta A také zaobírá komičnem 
či tragičnem, zároveň se dostáváme k základní otázce mezí uměleckého zobrazení – např. Siluetky 
jsou vlastně studií o natolik reflektovaném smutku, že jediným médiem, které ho může uchopit je 
řeč; jak jsem již však předeslal, budu se soustřeďovat pouze na charakter Estéta. První část 
Buď/Anebo je tak vlastně sebeprezentací a neuvědomělou sebekritikou pseudonymního autora 
samého a i estetického životního názoru jako takového.133 Budu postupovat takto: Diapsalmata jsou 
jakousi výchozí pozicí, jimž však, domnívám se, lze porozumět teprve skrze pozorné čtení všech 
zbývajících uměleckých esejů – v nich jsem hledal roztroušené, jakoby mimoděk řečené osobní 
poznámky, díky kterým plastičtěji povstane postava Estéta; zároveň budu využívat analýz etika 
Viléma; domnívám se, že jeho dopisy estétovi nelze přehlížet, jelikož nám velmi mnoho objasňují o 
estetické pozici samé - Vilém například píše: „...rozhodně bych ho na Tebe neodkázal, kdyby si 
dotyčný přál ve vyšším smysle pochopit, co je to žít esteticky; to bys mu ty totiž nedokázal objasnit, 

                                                 
129 „Keď okolo človeka všetko zmĺkne a ako za hviezdne jasnej noci zavládne slávnostné ticho, keď mu duša 

celkom osamie, vtedy sa jej neukáže výnimečný člověk, ale večná moc sama, rzotvorí sa před ňou nebo a jeho ja si 
volí sebe, či správnějšie, prijímá seba.“Kierkegaard, S., Buď-alebo, Bratislava:Kalligram, 2007, str. 632 

130 „Osobnosť má zaujem o voĺbu už před voĺbou a ak voĺbu odložíme, potom si osobnosť bude volit nevedomky 
alebo budú za ňu volit temné mocnosti v nej. Ak napokon vykonáme vykonáme voľbu, pravda, za predpokladu, že sa 
nestratíme, ako som upozorňoval už skôr, zistíme, že je tu niečo, čo třeba urobiť znovu, čo třeba vziať späť, a to bývá 
neraz velmi ťažké.“Tamt., str. 620 

131 „...pri voľbe nezáleží na tom, aby si si správne zvolil. Záleží skôr na energii, vážnosti a pátose, s akým volíš. 
Tým sa osobnosť vo svojej vnútornej nekonečnosti manifestuje a konsoliduje. Čiže aj keby člověk volil nesprávne, 
práve vďaka energii, ktorou volil, by zistil, že volil nesprávne.“Tamt, str. 623 

132   Zda jde tedy jen o jeho fantazii či tuto představu „uskutečnil“, je tak otázkou v zásadě irelevantní. Je to jeho 
démonická možnost – potud literatura.  

133 „Thus, for example, Either/or Part I is an autopresentation and unconscious auto-critique of the aesthetic life...“ 
McCarthy, V., The phenomenology of moods in Kierkegaard, Hague/Boston:Martinus Nijhoff, 1978, str. 106  
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vždyť sám v tom vězíš až po uši; objasnit mu to může jen někdo, kdo stojí na vyšším stupni...“134 
Samozřejmě zcela jiným problémem je, do jaké míry je autentický etikův životní názor a dokonce i 
velmi problematickou se mi zdá otázka, nakolik je Etikovo řešení pro Estéta skutečným 
východiskem, byť i jen dočasným. 
 
 Protože v nadcházejícím výkladu budu jaksepatří tepat do estétova způsobu existence, je 
potřeba nejdříve osvětlit, kde estét stojí, co už dávno „duchem přerostl“, aby bylo jasné, že estét 
není jen kromobyčejný zoufalec. Hned první aforismus v Diapsalmatech je hlubokou polemikou s 
tehdejším kultem romantického básníka; estét velmi trefně připodobňuje básníka k těm 
nešťastníkům, jež na mírném ohni pomalu mučili v měděném býku, a přitom pomocí důmyslného 
mechanismu zněly jejich výkřiky jako líbezný zpěv. „A když se lidé shromáždí kolem básníka a 
požádají ho, aby jim  zase brzy zazpíval, to jakoby říkali: ať ti duši ničí nová utrpení, ale rty měj 
našpulené jako doteď, víš, pokřik by nás vyděsil, ale hudba je to rozkošná...Věru, raději být za 
městem při mostě Amager pastýřem sviní, ty by mi rozuměly, než být básníkem, kterého lidé 
nechápou.“135 Vzhledem k estétovým literárním schopnostem netřeba pochybovat, zda-li by se 
mohl stát básníkem, on tím však pohrdá.136 
 Stejný postoj vyjadřuje i k filosofii jako takové – s filosofií se to totiž má podobně jako s 
cedulí ve výloze nesoucí nápis: Mandlujeme. Člověk přijde s čerstvě vypraným prádlem, ale náhle 
zjistí, že zde se žádné prádlo nemandluje, nýbrž jen ta cedule je na prodej... Také poznamenává: 
„Existuje cosi jako nekonečné rozumování – svou nekonečností je ve stejném poměru k výsledku 
jako nepřehledné dynastie egyptských faraónů k historickému poznání o nich.“137 A jako jsem 
ukázal při analýze Bezprostředních erotických stádií, Estét si velmi dobře uvědomuje, jaké jsou 
limity čistě racionálního myšlení a nesmírně vášnivě se věnuje právě zkoumáním nálad či např. 
úlohy tragična ve společnosti.  
 Neméně sžíravou kritikou častuje svou vlastní dobu. „Současnost je totiž nahlodána 
subjektivním pochybováním a čím dál tím více se rozmáhá izolace, což lze nejlépe doložit vznikem 
nejrůznějších sociálních hnutí. Tím, že se snaží čelit současné tendenci k izolaci, o ní de facto 
svědčí, a to do té míry, nakolik používají svých nerozumných způsobů. Izolovanost se vždy snaží 
vyhlašovat svůj číselný význam...Číslu je toto číslo vždy dokonale lhostejno, ať jde o 1 nebo 1000 
anebo počet všech lidí, co jich je na zeměkouli...Cožpak se z politického obzoru nevytrácí 
neviditelné duchovní pouto, které drželo stát pohromadě; což není síla náboženství, které udržovalo 
to, co je neviditelné, oslabena a poničena, což nemají státníci a kněží společné, že podobni dávným 
augurům dokážou jen stěží hledět jeden na druhého bez posměchu?“ 138 Neměl by být přehlédnut 
(velmi aktuální) postřeh, že hybnou silou společenského i politického sdružování do větších celků je 

                                                 
134 „...rozhodne by som ho na Teba neodkázal, keby si dotyčný želal vo vyššom zmysle pochopiť, čo je to žiť 

esteticky; to by si mu totiž nevedel objasniť, veď sám si v tom až po uši;objasniť mu to môže len niekto, kdo stojí na 
vyššom stupni...“Str. 634 

135 „Aj keď sa luďia zhromaždia vôkol básníka a požiadajú ho, aby im čoskoro zase zaspieval, to akoby vraveli: 
nech ti dušu zmárajú nové utrpenia, no pery maj našpulené jako doteraz, vieš, pokrik by nás vydesil, ale hudba je 
rozkošná...Veru, radšej byť za mestom při moste Amager pastierom svíň, tie by mi rozumeli, ako byť básnikom, 
kterého luďia nechápu.“ Kierkegaard, S., Buď-alebo, Bratislava:Kalligram, 2007, Str. 27 

136 Dle Kierkegaardovy interpretace sem například „duchovně nedorostl“ Heinrich Heine, viz jeho verše: „Sny 
dávno zbledly, s větry splynuly mi,/a splynul i můj nejmilejší sen!/Mně zbylo pouze, co jsem zanícen/ohnivě kdysi 
vléval v měkké rýmy.//Ty zpěve sirý, zbyl´s! Ve větrů spěch/  dej též se, hledej sen můj vymizelý,/ až najdeš jej, můj 
pozdrav dej mu vřelý -/za vzdušným stínem vzdušný sílám dech.“  Heine H., Kniha písní, Praha: Otta J. ,1892 Str. 13, 
přel. Pikhart A.    

137 „Jestvuje čosi ako utárané rozumkovanie – svojou nekonečnosťou je v rovnakom nepomere k výsledku jako 
neprehľadné dynastie egyptských kráľov k historickému poznaniu o nich.“ Kierkegaard, S., Buď-alebo, 
Bratislava:Kalligram, 2007, str. 29 

138 Osolsobě, P., Kierekgaard o estetice, divadle a dramatu, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 
2007, str. 176-7; stojí za připomenutí, že ve stejné době, kdy Kierkegaard píše o jedinci, který jediný může v 
thermopylské soutěsce zastavit příval masovosti, vychází komunistický manifest.  
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duch izolace139. Celý tento trend doby úzce souvisí také s jejím nepochopením pro tragično, neboť  
k tragičnu, k tomu, aby bylo možné zobrazit tragickou vinu je vždy nutná příměs neviny; tragický 
(v moderním významu slova) hrdina se vyznačuje tím, že není izolovanou jednotkou, nýbrž bojuje 
se silami a zároveň z nich povstává a nikdy je nemůže mít plně pod kontrolou. Tato doba však 
chápe bez hlubšího pochopení souvislostí jedince palegiánsky140, to jest jako svobodnou bytost 
odpovědnou za své štěstí i neštěstí, což má nutně za následek, že nejenže není chápán význam 
tragična, ale nakonec nemá význam ani soucit; každý je svou vlastní izolovanou jednotkou. „Každý 
jedinec, jakkoli je původní, je přece dítětem Božím, dítětem svého věku, svého národa, své rodiny, 
svých přátel; jenom tak má svoji pravdivost. Když se z této své vztaženosti snaží stát absolutním, 
stává se směšným.“141Můžeme tedy zde vidět vtipný paradox, že tím, že je člověk přesvědčen o 
tom, jak je svobodný, jak je autonomní individualitou, znamená to, že je pouze hluboce zanořen v 
klamu své doby. 
 Estét tedy dokáže skvěle diagnostikovat problémy své doby – vidí její izolovanost, ztrátu 
hodnot, prohlíží romantický klam oslavy básníků, nevěří abstraktním spekulacím hegelianismu. A 
připomenu-li škálu soudce Viléma, Estét ví, že nemůže nalézt štěstí v tomto konečném světě. Tuto 
Estétovu „vyhoštěnost“ si Etik velmi dobře uvědomuje: „...kolik bolesti, melancholie i příkoří je 
spojeno s tím, že jsi v uvedeném smysle cizincem a hostem na tomto světě.“ 142Definitivně pozbyl 
jakoukoli možnost bezprostředního vztahu ke světu, a to, co estét má je vědomí o zásadním rozdílu 
mezi idealitou a skutečností. Jeho vztah ke světu je čistá negativita. Jestliže tedy prohlédl všechny 
klamy vnějšího, konečného světa, jistě napřel svůj zrak do sebe, dovnitř. A co spatřil zde? 
 „Záhadným třeba být nejen pro jiné, ale i pro sebe. Zkoumám sám sebe, a když už toho mám 
dost, zapálím si cigaretu, abych si zkrátil čas a pomyslím si: kdoví, co měl Pan Bůh vlastně se mnou 
za lubem a kdoví, co ještě chce ze mne učinit.““ 143 A na jiném místě v Diapsalmatech zase Estét líčí 
bezkrevné přízraky s nimiž musí svádět boj každý večer věda, že on sám jim vdechl život. Estét 
píše: „Jsi při sobě jen tehdy, když narážíš na odpor a vlastně právě proto nikdy nejsi při sobě, 
ustavičně jsi kdesi mimo. Jen co si ten odpor osvojíš, opět zavládne ticho. Toho se obáváš; a tak 
máš stále proti sobě odpor a zase nejsi při sobě.“ 144 Z čeho však tento estétův vnitřní stav plyne? 
 
Ztracená bezprostřednost 
 V Bezprostředních erotických stádiích píše: „Co jsme zamlada bláznivě milovali, co jsme 
obdivovali v mladistvém zápalu, s čím jsme záhadně, tajemně obcovali, co jsme skrývali v hloubce 
srdce: k tomu se dodnes plaše se smíšenými pocity přibližujeme, když víme, že naším záměrem je 
pochopit to...Zdá se nám, že jsme tomu nevěrní, že jsme porušili svazek, cítíme, že už nejsme tak 
mladí a dětinští jako prve; v duchu se obáváme že přijdeme o to, co nás kdysi činilo veselými, 
šťastnými a bohatými...“145 Zde, na vcelku ještě příjemně vyznívajících formulacích, vidíme 

                                                 
139 Tamt., str 103 
140 Spor Augustina a Palegia o to, zda člověk může dospět ke spáse vlastními silami; Palégius v opozici vůči 

Augustinovi, jenž zdůrazňoval nutnost Boží milosti, tvrdil, že ano.  
141 Osolsobě, P., Kierekgaard o estetice, divadle a dramatu, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 

2007, str. 179 
142 „...koĺko bolesti, melanchĺie i príkoria je spojené s tým, že si v uvedenom zmysle cudzincom a hosťom na tomto 

svete.“Kierkegaard, S., Buď-alebo, Bratislava:Kalligram, 2007,str. 539 
143 „Záhadným treba být nielen pre iných, ale i pre seba. Skúmám sám seba, a keď už toho mám dosť, zapálím si 

cigaru, aby som si skrátil čas, a pomyslím si: ktovie, čo mal Pán Boh vlastne so mnou za lubom, a ktovie, čo eště 
chce zo mňa urobiť.“  Tamt., str. 34 

144 „Si při sobe len vtedy, keď narážáš na odpor, a vlastne práve preto niekdy nie si pri sebe, ustavične si kdesi 
mimo. Len čo si ten odpor osvojíš, opät zavládne ticho. Toho sa obáváš; a tak máš stále proti sebe odpor a zase nie 
si při sebe.“Tamt., str. 598 

145 „Čo sme zamladi rojčivo milovali, čo sme obdivovali v mladistvom zápale, s čím sme záhadne, tajomne 
obcovali, čo sme skrývali v hĺbke srdca: k tomu sa dodnes placho, so zmiešanými pocitmi približujeme, ak vieme, že 
naším zámerom je pochopiť to...Zdá se nám, že sme tomu neverní, že sme porušili zväzok, cítíme, že už nie sme také 
mladí detinskí jako prv; v duchu sa obáváme, že prídeme o to, čo nás kedysi robilo veselými, šťastnými a 
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reflexi ztráty oné prvotní bezprostřednosti, v Diapsalmatech estét píše: „Nejkrásnějším obdobím 
bývají první dny zamilovanosti. Tehdy si z každého setkání, z každého pohledu odneseme domů 
něco, z čeho máme radost.“146 „Vzpomínám na mladost a první lásku – tehdy jsem ještě toužil, teď 
už toužím jen po své první touze. Vždyť co je mladost? Sen. A co je láska? Obsah toho snu.“147 
Estét tedy jen touží po návratu do bezprostřednosti, chce si užívat chvíle mladického opojení, jenže 
jeho přebujelá reflexe jakoukoli takovou možnost zabíjí. „Je to moje neštěstí. Vedle mě ustavičně 
kráčí anděl smrti a já dveře vyvolených nepomažu krví na znamení toho, aby kolem nich jen prošel, 
ne, otevře právě jejich dveře a vejde do nich – neboť láska je šťastná až ve vzpomínce.“148 Estét 
tedy vlastně chce jen neustále zpřítomňovat vlastní minulost, chce žít to, co už je dávno odžité. Tím 
však zabraňuje pohybu ducha a výsledkem není nic jiného než trudnomyslnost. To je „...hysterie 
ducha. V životě člověka nastane okamžik, kdy bezprostřednost jakoby dozraje a duch si vyžádá vyšší 
formu, kde jako duch chce uchopit sám sebe. Jako bezprostřední duch souvisí člověk s celým 
pozemským životem, a teď se chce duch jakoby posbírat z této rozptýlenosti a přeměnit se sám v 
sebe; osobnost se chce uvědomit ve své věčné platnosti. Jak se to nestane, pohyb se zastaví, a jak se 
pohyb potlačí, dostaví se trudnomyslnost.“149 Toto odmítnutí ducha, zastavení jeho pohybu, toto 
odmítnutí volby sebe sama150, je možné sledovat v předmluvě k literární recenzi na Scribeho hru 
První láska. 
 
Problém vůle 
 Estét zde nesmírně zajímavým způsobem promýšlí problematiku podnětu (ve vztahu k 
umělecké tvorbě); podnět totiž bývá v estetice často velmi přehlížen, případně mu bývá naprosto 
špatně rozuměno. Podnět je to, bez čeho se jakékoliv umělecké dílo neobejde, zároveň s tímto dílem 
podnět nijak nesouvisí. „Podnět je tím nejvýznamnějším i nejbezvýznamnějším, tím nejvyšším i 
nejnepatrnějším, nejdůležitějším i nejnedůležitějším zároveň. Bez podnětu se vůbec nic nestane a 
přece nemá podnět nijakou účast na tom, co se děje. Podnět je tou poslední kategorií, kategorií 
přechodu ze sféry ideje do skutečnosti.“[zvýraznil J.B.]151 Poté estét popisuje vznik této literární 
recenze; to, co bylo jejím podnětem. Po shlédnutí zmíněné divadelní hry, která se vysmívá veskrze 
všemu a především první lásce, se on i jeho první láska sešli: „Plachá rozpačitost, která v místnosti 
obvykle obyčejně zavládla při našem střetnutí, náhle ustoupila a její místo zaujala přímo žoviální 
radost. Trochu jsme se pousmáli, rozuměli jsme si, a za to jsem vděčili básníkovi. Básníka označují 
jako věštce, neboť věští budoucnost. Všelicos jsme si vysvětlili. Celkem zničit, co bylo dosud, jsme 

                                                                                                                                                                  
bohatými...“Tamt., str. 68-69 

146 „Najkrajším období bývajú prvé dni zaĺúbenosti. Vtedy si z každého stretnutia, z každého pohľadu odnesieme 
domov niečo, z čoho sa tešíme.“ Tamt., str. 32 

147 „Spomínam na mladosť a prvú lásku – vtedy som eště túžil, teraz už túžím iba po svojej prvej túžbe. Veď čo je 
mladosť? Sen. A čo je láska? Obsah toho sna.“ Tamt., str. 51 

148  „Je to moje nešťastie. Veda mňa ustavičně kráčá anjel smrti a a dvere vyvolených nepomažem krvou na znak 
toho, aby popri nich prešiel, nie, otvorí práve ich dvere a vojde do nich – lebo láska je šťastná až v spomienke.“tr. 
49 

149 „...hystérie ducha. V živote človeka nastane okamih, keď bezprostrednosť akoby dozrie a duch si vyžiada vyššiu 
formu, kde ako duch chce uchopiť sám seba. Ako bezprostredný duch súvisí člověk s celým pozemským životom, a 
teraz sa chce duch akoby pozbierať z tejto rozptýlenosti a premeniť sa sám v sebe; osobnosť sa chce uvedomiť vo 
svojej večnej platnosti. Ak sa to nestane, pohyb sa zastaví, a ak sa pohyv potlačí, dostaví sa těžkomyslnost.“Tamt., 
str. 644 

150 Zároveň je nutné říci, že tohoto pohybu ducha se Estét obává v jistém smyslu samozřejmě oprávněně, neboť 
zvolit sebe sama, stát se konkrétním je skutečně nesmírně obtížné; za zmínku stojí krátký příběh, jež podává etik 
Vilém o velmi talentovaném mladíkovi, který se zajímal o mystiku a východní směry a naplno si sám sebe 
uvědomoval ve své absolutní platnosti – jenže abstraktně. Když pochopil, že svět mu toto jeho „věčné já“ může 
odejmout, spáchal sebevraždu. 

151 „Podnet je tým najvýznamnejšmí i najbezvýznamnejším, tým najvyšším i najnepatrnejším, najdôležitějším i 
najnedôležitejším zároveň. Bez podnetu sa už vonkoncem, a predsa nemá podnet nijakú účasť na tom, čo sa deje. 
Podnet je tou poslednou kategóriou prechodu zo sféry idey do skutečnosti.“Kierkegaard, S., Buď-alebo, 
Bratislava:Kalligram, 2007, str. 246 
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se však neodhodlali.“152Tak se tedy zavážou „svatým slibem“ podobně jako hlavní postavy této 
hry - že na tuto hru budou chodit, což má pochopitelně mnohonásobně ironické vyznění. Následně 
Estét popisuje strastiplné příhody týkající se možného publikování této recenze v jistém časopise; 
Estét vše odkládá, snaží se tomu seč mu síly stačí zabránit. Časopis nakonec zkrachuje. Poté je však 
nešťastnými okolnostmi donucen tento neustále přepracovávaný článek dát do rukou svého přítele, 
jenž chtěl také vydávat časopis; nad touto událostí jaksepatří naříká. Naštěstí i ten nikdy nevyjde. 
„Ach, co už jsou všechny lidské určení a rozhodnutí.“153, konstatuje ironicky estét. Shrnu to: 
Nejdříve byl tedy rozebrán podnět jako mezní kategorie přechodu ideje do skutečnosti, poté 
bezstarostné hození za hlavu zpočátku tak ušlechtilého citu a nakonec Estétovo přímo ostentativní 
nečinění zabraňující tomu, aby jeho recenze mohla spatřit světlo světa. Estét ničí jakoukoli možnost 
přechodu možnosti do skutečnosti. A jako je podnět tímto přechodem v umění, tak v životě jím není 
pochopitelně nic jiného než(při přechodu ze sféry myšlení do bytí) vůle. Neboť bez vůle se vůbec 
nic nestane a přece nemá nijakou účast na tom, co se děje.  
 
Estetická indiferentnost  
 V Dipasalmatech Estét píše: „Jednoduše se mi do ničeho nechce. Nechce se mi jezdit na 
koni, je v tom příliš mnoho pohybu. Nechce se mi chodit pěšky, příliš mě to namáhá. Nechce se jít si 
lehnout, neboť potom bych zůstal ležet, a to se mi nechce, anebo bych zase musel vstát, a ani to se 
mi nechce. Summa summarum: jednoduše se mi nic nechce.“154 Estetikovi se tedy celý svět stal 
indiferentností, žádné buď/anebo v pravém slova smyslu neexistuje. Trudnomyslnost jej skutečně 
zavalila. V extatické přednášce Estét píše: „Ožeň se, budeš litovat; neožeň se a budeš litovat. Ožeň 
se anebo se neožeň, obého budeš litovat. Ať už se oženíš anebo neoženíš, obého budeš litovat. Směj 
se z bláznovstvích světa anebo nad nimi naříkej, obého budeš litovat. Ať už se budeš smát z 
bláznovstev světa a nebo budeš nad nimi naříkat, obého budeš litovat.“155 A tak pokračuje estét 
ještě dlouho, až dochází k tvrzení: „Nevycházím ze své zásady, neboť kdybych z ní vycházel, litoval 
bych a kdybych z ní nevycházel, také bych litoval.“156 Estétův postoj ke světu spočívá v jakési 
absolutní indiferentnosti, jež sebe neustále neguje a tak také zároveň potvrzuje. „Estetická volba je 
buď celkem bezprostřední, a tedy není volbou, anebo se rozplyne v rozmanitosti.“157, podotýká 
soudce Vilém. Z této naprosté indiferentnosti pochopitelně plyne, že ve světě přísně vzato není proč 
žít. „Prý čas plyne, život je jako řeka atd. Nic takového nevidím, čas nehybně stojí a já s ním.“158  
 
Nálady 
 Zároveň je třeba nezapomínat, že Estét je nesmírně vášnivý, vždyť sám sebe přirovnává k 
jezdectvu uvízlém v obléhané pevnosti – jednou za čas je třeba koně zbičovat, aby se vůbec udrželi 

                                                 
152 „Plachá rozpačitosť, ktorá v izbe zvyčajne zavládla při našom stretnutí, zrazu ustúpila a jej místo zaujala 

priam žoviálna radosť. Byĺku sme sa pousmiali, rozumieli sme si, a za to sme vďačili básníkovi. Básníka označujú 
ako veštca, lebo veští budoucnosť. Všelico sme si vysvetlili. Celkom zničiť, čo bolo dovtedy, sme sa však 
neodhodlali.“Tamt.,. 251 

153 „Ach, čo už sú všetky ĺudské určenia a rozhodnutia!“Tamt.,str. 240 
154 „Jednoducho sa mi do ničoho nechce. Nechce sami jazdiť na koni, je v tom privela telesného pohybu. Nechce 

sa mi chodit peši, hrozne ma to namáha. Nechce sa mi ísť si lahnúť, lebo potom by som buĎ ostal ležať, a to sa mi 
nechce, alebo by som zase musel vstať, a ani to sa mi nechce. Summa summarum: jednoducho sa mi nič nechce.“ 
Tamt., str. 28 

155 „Ožeň sa, oĺutuješ; neožeň sa a oľutuješ. Ožeň sa alebo sa neožeň, oboje oľutuješ. Či sa oženíš alebo neoženíš, 
oboje oĺutuješ. Smej sa z blaznovstiev světa alebo nad nimi nariekaj, oboje oĺutuješ. Či sa budeš smiať z 
blázonvstiev světa alebu budeš nad nimi nariekať, olutuješ oboje.“Tamt., str. 47 

156 „Nevychádzám zo svojej zásady, lebo keby som z nej vychádzal, oľutoval by som, a keby som z nej 
nevychádzal, oĺutoval by som tiež.“Tamt., str. 48 

157 „Estetická volba je buď celkom bepzrostredná, a teda nie je voĺbou, alebo sa rozplynie v rozmanitosti.“Tamt., 
str. 622 

158 „Vraj čas plynie, život je jako rieka atď. Nič také nevidím, čas nehybne stojí a já s ním.“ Tamt., str. 34 
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na nohou.159 Z toho plyne obrovská vnitřní netrpělivost, vždyť v jádru nemá estét ani trpělivost žít, 
život mu plyne jen v jednotlivostech; proto se tak vysmívá jakémukoliv spěchu ve snaze cokoliv 
realizovat,  neboť osobní kontinuita je v hlubokém rozporu právě s tímto způsobem vedení života. 
Estét žije jen z neustálých možností, ničemu ve světě nevěří a zároveň nemá centrum v sobě, estét 
se tedy nachází v jakémsi prázdném meziprostoru, kdy to jediné, co mu zbylo je nálada. Zjistil, že 
celý svět je klam, stejně tak i on je pouze klamem. „Šokuje nás pohled na klauna, který má takové 
měkké a poddajné končetiny, jakoby se na něj nevztahovali zákonitosti chůze a držení těla; takový 
jsi i Ty ve smyslu duchovním...“160 , píše Vilém. Estét je pouze excentrickým pohybem, jehož formou 
je náhoda a obsahem aktuální nálada. Estét tak chce být plně svou náladou a co nejvíce se ji 
odevzdává, zároveň jeho mohutná reflexe, jeho až přímo ďábelská dialektika může jakoukoliv 
událost interpretovat zcela nahodile. Tento rozpor přebujelé reflexe a touhy po bezprostřednosti 
dovede do démonické dokonalosti svůdce Johannes: „V prvním případě byla pointa v tom, že 
egoisticky a osobně prožíval jednak to, čím sám tuto skutečnost oplodnil. V druhém případě jeho 
osobnost ustoupila stranou a on pak s požitkem prožíval situaci a sebe samého v ní.“161 Jak už bylo 
řečeno, tím, že se estét odevzdává jen své emoci, že chce naplňovat svoji žádost - ať už se jedná o 
získání úsměvu pohledné dámy, přečtení literárního díla, snězení pohankové kaše, na níž má 
důležité vzpomínky z minulosti (nejdůmyslnější svedení nevinné dívky), nebo třeba koupení 
klobouku - vždy jen neustále něco začíná. Etik píše, že vlastně nemá paměť pro vlastní život.162 
Proto má pro estéta takový význam vše prvé, vždyť by chtěl neustále jen začínat, chtěl, aby mu 
život chutnal tak jako když zažíval věci poprvé.163 Zároveň si však uvědomuje, že toto první je 
klam, a proto to – zase – záleží jen dle nálady, takže se buď s vášní a plným nasazením žene za tím 
prvým – což už samo je protiřečení, neboť neustále jen chce, aby se to první stále vracelo, anebo 
zase jindy štiplavě a ostře argumentuje proti upínání se k prvému.164 

 V tomto absolutním zajetí sebe sama, kdy se člověk vypouští všemi náhodnými směry, 
oddává se svým náladám a zároveň si vše dialekticky interpretuje tak, jak se to zrovna hodí, je 
člověk sám sobě pouhým stínem, iluzí, představou, jeho vlastní já se stává místem svévolného 
experimentování. To lze vidět naplno ve stati Střídavé hospodářství, kde estét popisuje způsob 
vedení života, jímž bojuje proti kořenu všeho zla, proti až metafyzickému principu světa, proti 
onomu démonickému panteismu prostupujícím celým světem již od počátku, neboť je přísně vzato 
prázdnotou165 – proti nudě. Ostatně stojí za to zmínit onen ironický paradox, že právě tato estétská 
existence nakonec končí v té nejvíce myslitelné próze života – jakési absolutní duševní utilitárnosti 
snažící se vytěžit ze světa co nejvíce požitku. Estét se hned vymezuje vůči vulgárnímu 
extenzivnímu hospodaření, jež spočívá v tom, že rychle střídám věci, lidi i kontinenty. Estét namísto 
toho navrhuje tedy nikoliv střídání půdy, ale střídání způsobu hospodaření a typu osiva. Je nutné se 
totiž ohraničit, teprve tehdy má-li člověk vymezené hranice, začíná být vynalézavý. „Osamělý 
vězeň odsouzený na doživotí bývá nadmíru vynalézavý, stačí mu objevit pavouka a o zábavu má 
postaráno.“166 Nejdříve je třeba se absolutně vzdát naděje - ta jen rozptyluje. A pak už je to v 
zásadě jednoduché – s nikým se příliš nesbližovat, nikde se příliš nezaplést, ničím se nenechat příliš 

                                                 
159 Tamt., str. 29 
160 „Šokuje nás pohľaď na klauna, ktorý má také mäkké a poddajné končatiny, akoby sa naňho nevzťahovali 

zákonitosti chôdze a držania tela; taký si aj Ty v zmysle duchovnom...“Tamt., str. 470 
161 Kierkegaard, S., Svůdcův deník, Praha:Mladá fronta, 1994, str. 10/Tuto velmi přesnou reflexi píše sám Estét o 

tom hrozivém člověku, jenž je autorem Svůdcova deníku.. 
162 Kierkegaard, S., Buď-alebo, Bratislava:Kalligram, 2007, str. 653 
163 Ve Svůdcově deníku se například píše: „A když se mi podaří vzbudit novou lásku, pak uvidím, jak dlouho se dá 

udržovat při životě. Budu se s ní mazlit, a to jsem s tou první nedělal. Příležitost se nenabízí často, ale když je po 
ruce, tak se musí jaksepatří využít.“ Kierkegaard, S., Svůdcův deník, Praha:Mladá fronta, 1994, str. 44 

164 Etikův výklad viz: Tamt., str. 491-2 
165 Takto estét vysvětluje nudu. 
166 „Osamelý väzeň odsúzený na doživotie bývá nadmieru vynachádzavý, stačí mu objaviť pavúka a o zábavu má 

postarané.“Tamt., Str. 302 
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strhnout. „Ani jeden moment života nesmí mít pro člověka větší význam, pouze ten, že na něj může v 
libovolném okamžiku zapomenout; každý jednotlivý okamžik smí však mít pro člověka takový 
význam, aby si na něj dokázal v každé chvíli rozpomenout. Věk, v kterém si člověk nejlépe vzpomíná 
je také věk nejzapomnětlivější – věk dítěte.“167 Jde tedy vlastně o takový přístup ke světu 
uzpůsobený k tomu, abychom neustále něco zažívali, zároveň si člověk ponechává dostatečný 
odstup, aby mohl cokoliv interpretovat dle aktuální nálady. Estét popisuje jednoho člověka, který si 
mu neustále stěžoval a ustavičně vedl nějaké filosofické řeči, jež byly příšerně nudné, vše se však 
náhle změnilo, když si všiml, že se mu po tváři objevují kapičky potu, jak zajímavé bylo sledovat 
vyrážející pot, když se mu ho podařilo nachytat na nějakém filosofickém problému168; podobně tak 
ve Svůdcově deníku - poté, co stržen citem k neznámé dívce konečně zjistí její totožnost – jmenuje 
se Cordelie. „Hezké jméno, i tohle je důležité, často působí velmi rušivě, když musíme ve spojení s 
nejněžnějšími predikáty vyslovovat nehezké jméno.“169 Člověk sice nemůže dokonale ovládat své 
nálady, měli bychom však „Tak jako zkušený námořník zrakem ustavičně zkoumá moře a na dálku 
vycítí prudké nárazy větru, stejně tak bychom měli dopředu předvídat náladu. Měli bychom vědět, 
jak nálada účinkuje na nás a pravděpodobně na jiné, a to ještě předtím, než se do ní převlékneme. 
Nejdříve je třeba jemně potáhnout smyčcem a vyloudit čistý tón, abychom zjistili, co v tom člověku 
je, až potom budou následovat mezitóny.“170 Estét definitivně odmítl převzít odpovědnost za svůj 
život, a tak se stává svůdcem Johannesem171, tou démonicky panovačnou obětí vlastních nálad, sám 
sobě tajemným strhávajícím hudebním živlem, což skvěle popisuje sama svedená Cordelie : 
„Vždycky jsem milovala hudbu a on byl báječný nástroj, vždy rezonoval a měl takový rejstřík jak 
žádný jiný, byl zosobněním všech citů a nálad, žádná myšlenka mu nebyla příliš vzdálená, žádná 
příliš nicotná, dovedl se rozběsnit jako podzimní bouře a dovedl neslyšně šeptat.“172 
 
Estét a ironie 
„ Podle Tebe je život maškaráda a nevyčerpatelný zdroj zábavy, vždyť zatím se nikomu nepodařilo 
poznat Tě; každé vyjevení je zároveň podvod...Děláš všechno pro to, aby sis zachoval svoji skrýš, a 
to se Ti daří, vždyť Tvoje maska je nejzáhadnější ze všech; nejsi totiž ničím...“173, říká výstižně 
Vilém o Estétovi to, na co jsme již několikrát narazili.Celému světu dokáže věnovat je ironický 
posměch174. „Stalo se jednou v divadle, že za kulisami vypukl požár. Na jeviště vyběhl šašek, aby to 
oznámil divákům. Ti si mysleli, že jde o žert, a aplaudovali, šašek to zopakoval a diváci se ještě více 
jásali. Podle mně i svět tak jednou zanikne – za všeobecného jásotu důvtipných hlav.“175  
 Estétova pozice je mezní – již překonal konečnost, „víří v něm nekonečno“. Etik mluví 

                                                 
167 „Ani jeden moment života nesmie mať pre človeka väčší význam, iba ten, že naň v lubovoľnom okamihu možno 

zabudnúť; každý jednotlivý okamih smie však mať pre človeka taký význam, aby sa naň vedel v každú chvílu 
rozpomenúť. Vek, v kterom si člověk najlepšia spomíná, je zároveň vek nejzabudlivejší, vek dieťata.“Tamt., str. 303 

168 Tamt., str. 310  
169 Kierkegaard, S., Svůdcův deník, Praha:Mladá fronta, 1994, str. 46 
170 „Tak jako skúsený námorník zrakom ustavičně skúmá more a na dialku vycítí prudké nárazy vetra, rovnako by 

sme mali vopred predvidať náladu. Mali by sme vedieť, jako nálada účinkuje a nás a pravdepodobne na iných, a to 
eště prv, jako sa do nej prezliečeme. Najskôr třeba iba jemne potiahnuť sláčikom a vylúdiť čistý tón, aby sme zistili, 
čo v tom človeku je, až potom budú následovať medzitóny.“Kierkegaard, S., Buď-alebo, Bratislava:Kalligram, 2007, 
str. 309 

171 Myslím tím toto: Svůdce Johannes je již rozhodnutou, vzdorovitou existencí; Estét ještě nikoliv. 
172 Kierkegaard, S., Svůdcův deník, Praha:Mladá fronta, 1994, Str. 15 
173 „Podĺa Teba je život maškaráda a nevyčerpateľný zdroj zábavy, veď zatiaľ sa nikomu nepodarilo spoznat Ťa; 

každé vyjavenie je zároveň podvod...Robíš všetko pre to, aby si si zachoval svojú skrýšu, a to sa Ti darí, veď Tvoja 
maska je nejzáhadnějšou zo všetkých; nie si totiž ničím...“Kierkegaard, S., Buď-alebo, Bratislava:Kalligram, 2007, 
str. 615 

174 Zde se přidržuji interpretace McCarthyho viz: Mccarthy, V., The phenomenology of moods in Kierkegaard, 
The Hague/Boston:Martinus Nijhoff, 1978  - kapitola: Irony 

175 „ Stalo sa raz v divadle, že za kulisami vypukol požiar. Na javisko vybehol pajác, aby to oznámil divákom. Ti si 
mysleli, že ide o žart, a aplaudovali, pajác to zopakoval a diváci eště väčšmi jasali. Podľa mňa i svet tak raz zanikne 
– za všeobecného plesania dôvtipných hlav.“Kierkegaard, S., Buď-alebo, Bratislava:Kalligram, 2007,str. 39 
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obecně o básnické existenci takto: „Když se duch nemůže povznést do věčného světa ducha, ustrne 
na půl cesty a utěšuje se obrazy, které se zrcadlí v oblacích a naříká nad jejich pomíjivostí. 
Existence básníka jako taková je existence nešťastná, je sice vyšší jako konečnost, ale naproti tomu 
není nekonečností. Básník vidí ideály, ale musí unikat ze světa, aby se z nich mohl těšit, nemůže nést 
v sobě ty božské obrazy uprostřed chaosu života, nemůže pokojně kráčet svou cestou, ustavičně ho 
atakuje karikatúra, která ho obklopuje, a už vůbec nemá sílu na to, aby natáhnul ruce po těch 
ideálech.176“ Tato velmi přesná charakteristika platí i pro Estéta, s jedinou výjimkou - on v žádné 
ideály nevěří. V již zmiňované literární recenzi ke hře První láska Estét s neskrývanou radostí 
odhaluje, že za klamem všech postav, všech jejich duševních hnutí, přání, za každou jednotlivou 
replikou vězí jen další klam - celé to je jen hluboká ironie. Zároveň to lze jistě vnímat jako protipól 
analýzy Dona Juana – zatímco tam byl oním středobodem všeho smyslný génius (tedy vidina, že 
svět lze existovat skrze plné uspokojování žádosti), zde je centrem kolem něhož se vše točí 
Emmelína, mladá dívka, jež má jen prázdné dětinské fantazie a nesmyslné vášně – středobodem 
celé hry je tedy – nic (tedy vědomí, že vše je klam). „Když se spustí opona, bude vše zapomenuté a 
nic už se neobjeví, a divák nic neuvidí; a jediné, co bude slyšet, je smích, který jako přirozený zvuk 
nepochází z jednotlivce, ale je řečí světové síly – tou silou je ironie.“177 A kdybych přece jen byl na 
pochybách, zda jen Estét nepopouští uzdu své fantazii a třeba sám toto ironické stanovisko ke světu 
nezastává, jsem na konci recenze ještě více než jasně ujištěn: Estét vysvětluje, že to, co mu ze hry 
zbude, je nálada, nedokáže si však zrekonstruovat dialektickou stavbu celé hry, vždyť jaký je ten 
Scribe virtuóz! Něco podobného se mu stalo, když si s jedním filosofem povídal o nauce o 
podstatách, přišlo mu to tak jednoduché, ale když přišel domů, neuměl si vzpomenout na všechny 
logické kroky toho filosofa...Jakáto ironie, mít na stejné úrovni tuto ironickou hru a filosofickou 
nauku o podstatách! Vždyť obé je přeci stejně ne-podstatné... 
 
 Jistě je nutné říci, že ironie je v Kierkegaardově filosofii nesmírně důležitý pojem – ostatně 
disertační práce S. Kierkegaarda se jmenuje O pojmu ironie s neustálým zřetelem k Sókratovi. 178 
Ironie má u Kierkegaarda oproti běžnému chápání mnohem širší význam. Obvykle ji chápeme 
jakožto rétorický, či snad lépe s přihlédnutím k Sókratovi, jakožto pedagogický nástroj. To je však u 
Kierkegaarda jen jakousi jeho vnější slupkou; nejvíce se zaměřuje na ironii jakožto stav vědomí, 
trvalý vztah ke světu, jakožto dlouhotrvající naladění.179. Ironie jakožto nástroj vyjevuje lidskou 
nevědomost, nesamozřejmost věcí - také ale implicitně uvozuje k nekonečnu, vždyť vždy když vůči 
něčemu používám ironii stavím tuto určitou konkrétní věc, tento určitý jev tak jak je a v kontrastu s 
tím cosi neurčitého, to, jak by to být mělo, jinak řečeno – ideál. Pokud tedy Sókratés v nějakém 
významu skutečně kazil mládež, pak v tom, že jim vše odňal, a když jim mělo za to něco nabídnout, 
jen nevědoucně pokrčil rameny...Ironické stanovisko jako trvalý stav vědomí vidíme neustále na 
příkladu estéta a v Kierkegaardově filosofii je toto ironické vědomí, tato čistá negativita, jež však v 
sobě implicitně postuluje ideál onou přechodovou oblastí mezi estetikou a etikou. Můžeme zde také 
nalézt jakési první stopy etiky, už v tom samotném, že člověk si cení více vlastní subjektivity než 
obecného názoru. Ironie však dosud stále zůstává v abstrakci, ironik zůstává zcela mimo svoji dobu 

                                                 
176 „Keď sa duch nesmie povzniesť do večného světa ducha, ustrnie na polceste a utěšuje sa obrazmi, ktoré sa 

zrkadlia v oblakoch, a narieka nad ich pominutelnosťou. Existence básníka jako taká je existencia nešťastná, je sice 
vyššia jako konečnosť, ale napriek tomu nie je nekonečnosťou. Básník vidí ideály, ale musí unikať zo světa, aby sa z 
nich mohol těšiť, nemôže niesť v sebe tie božské obrazy uprostred chaosu života, nemôže pokojne kráčať svojou 
cestou svojou cestou, ustavičně ho atakuje karikatúra, ktorá ho obklopuje, a už vonkoncom nemá síl na to, aby si 
natiahol rúcho tých ideálov.“Tamt., str. 665 

177 „Nesmie v nej býť jediná postava, jediná scéna, ktorá by si mohla nárokovať, že přežije katastrofú, ktorú irónia 
v hre pripravuje od samého začiatku všetkým a všetkému. Keď sa spustí opona, bude všetko zabudnuté a nič nezvýší, 
a nič iné divák neuvidí; a jediné, čo počuť, je smiech, ktorý jako prirodzený zvuk nepochádzá z jednotlivca, ale je 
rečou svetovej sily – tou silou je ironia.“Tamt.str. 283 

178 Stále vycházím z intepretace McCarthyho. 
179 Je otázka, zda lze ironii chápat jakožto náladu, má zkušenost... 
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a to jediné nekonečno, které má, jsou možnosti. A vězí v pasti dokud svou ironii, díky níž stojí 
vzdorně proti celému světu, neobrátí nakonec vůči tomu zcela poslednímu – svému ironickému 
vzdoru samému.  
 
 
Svůdcovství 
 Učiním jen kratičkou odbočku o problému svůdcovství, jež je ostatně jedním z velkých 
témat první části Buď/anebo. Poprvé je rozebíráno skrze postavu Dona Juana v Bezprostředních 
erotických stádiích, pak se v Siluetkách setkáváme s brilantními psychologickými analýzami 
svedených žen180načež se ve Svůdcově deníku zhmotňuje postava skutečného reflektovaného 
svůdce Johannese. Jak bylo řečeno - není pochyb o tom, že Johannes je eticky vinen. Ostatně, 
domnívám se, je zřejmé, že reflektovaný, duchovní svůdce ublíží dívce mnohem hlouběji než 
svůdce smyslný, jehož ideálním obrazem je Don Juan.  
 Srovnám-li Donnu Elvíru, bývalou jeptišku svedenou Donem Juanem s Markétkou, 
dívenkou svedenou Faustem, jakožto idéálním typem reflektovaného svůdce, objeví se zřetelné 
rozdíly. Předně to, že Donna Elvíra je mezi Juanovými svedenými dívkami výjimkou, - podvolení 
se Donu Juanovi si totiž vyžádalo, aby odhodila celou svou minulost. Jakmile Don Juan s 
rozbřeskem odchází, Elvíra má jen nic. Odhodila duchovno, aby se oddala živelné smyslnosti a už 
těžko najde ve světě sílu takové intenzity; nachází se v podivném postavení, kdy se zdá, že všechno 
bylo odžito a přitom má ještě celý život před sebou. Aby mohla Elvíra alespoň dočasně utíkat před 
uvědoměním si svého zoufalství, bude Juana pronásledovat - vždyť nemůže-li být s ním a milovat 
ho, bude ho alespoň ve své lásce nenávidět. 
 Markétka je nevinné, venkovské děvče a právě její čistota a nevinnost je pro Fausta tak 
důležitá. Faust hledá tuto bezprostřednost ducha, jíž se omlazuje a posilňuje. Markétka je nejdříve 
zdrcena Faustovou nesmírnou duchovní převahou, postupně však od Fausta vše přejímá, a protože 
Faust je o tolik výš, to všechno co je pro něj samého jen pochybnost, je pro ni nezpochybnitelná 
pravda. Faust doslova celou její duši obsáhne, stane se její životní energií, všechno její duševní 
bohatství pramení ve Faustovi a jakmile Faust zmizí... Faust je absolutním podvodem. Jakoby ji 
náhle někdo z tohoto světa nepochopitelně vyrval a ona přesto – z těžko vysvětlitelného důvodu – 
zůstala naživu... 
 Jsou tu tedy dvě dívky v mezní situaci - jejich celá estetická existence se usebrala do 
jediného konečného bodu – svého milovaného a náhle přišel absolutní paradox – to celé byl 
podvod. Básnicky můžeme říci, že svůdce podkopnul nohy její existenci; obě ztratily jakoukoli 
možnost opory ve vnějším světě... 
 Podívám-li se na propracovanou metodu svůdce Johannese (jenž je reflektovaným 
protipólem Dona Juana, neboť zatímco u tohoto španělského běsa šlo o to kolik u Johannese jde o to 
jak) lze spatřit zevrubňeji, co jsem zde jen načrtl; Johannes píše: „...když to můžeme dovést až tam, 
že dívka dává své svobodě jediný úkol, totiž odevzdat se tak, že v tom vidí všechnu svou blaženost, 
že si tuto odevzdanost téměř vyprosí, a přesto se cítí být svobodná, pak jde o skutečný požitek.“181 
Johannes se tedy nevinné dívce Cordelii dokonale uzpůsobí za jediným účelem – natolik ji 
duchovně rozvinout, aby skutečně, svobodně chtěla jen jeho. Johannes tak důmyslnou kombinací 
různých přístupů od toho, že ji dá pocítit svou duchovní převahu, nastrčí nešikovného uchazeče o 
Cordeliinu přízeň (aby sama přišla na to, co nechce), po postupné probouzení duchovní erotiky 
skrze dopisy, řízení růstu vášně až po získání ironického přístupu k běžným zásnubám, konvenčním 
vztahům a všednodennosti, ji skutečně výrazně duchovně rozvine a nakonec, když si utrhne onen 
květ mladosti, s ní okamžitě přeruší jakýkoliv kontakt se slovy: „Miloval jsem ji, ale od této chvíle 
nemůže mou duši již déle zaměstnávat. Kdybych byl Bohem, pak bych pro ni učinil totéž, co Neptun 

                                                 
180 Což nic nemění na tom, jak správně konstatuje Vilém, že: „Tvé psychologické zájmy jsou zájmy hypochondra“ 
181 Kierkegaard, S., Svůdcův deník, Praha:Mladá fronta, 1994, str. 53 
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udělal pro jednu nymfu – proměnil bych ji v muže.“182 Vyhnu se jakýmkoliv těžkostem s pojetím 
rozdílnosti pohlaví u Kierkegaarda pouhým konstatováním, že žena je pro něj bytím pro druhé. 183 
Vzpomeneme-li si na opět na Vilémovu sedmistupňovou škálu a jeho konstatování, že každá 
estetická existence je zoufalá, ať už o tom ví anebo ne, není pak tedy nesmírným neštěstím, když 
nějaké individuum ustrne vnitřně zoufalé kdesi v těchto stádiích, tedy ještě dříve než si může svou 
situaci uvědomit? A opačně řečeno – není právě toto strašlivé „vyrvání z konečnosti“ výše 
zmíněných dívek v jistém smyslu požehnáním, neboť se přeci nesmírně duchovně rozvinuly a byly 
vrženy do stejného meziprostoru, kde se nachází estét A?184 Není i v tomto hluboký paradox, že 
tímto absolutním podvodem jim byla věnována možnost duchovního růstu, spění k autentickému 
způsobu existence? A jako Sókratés zničil všechny iluze nebohých Athéňanů, ponechal je napospas 
prázdnotě, ponechal je napospas jim samým a zas hbitě pokračoval ve své neúprosné dialektice 
někde opodál, stejně tak i my, Platóne, můžeme ponechat tyto dívky jen jim samým... 
 A na úplný závěr odcituji postřeh Constantina Constantia na důkaz toho, že i etika sama 
může být svůdcem: „Oklamat a svést dívku je opovrženihodné, ale ještě opovrženihodnější je dívku 
opustit tak, že se člověk darebákem ani nestane, ale podnikne elegantnější ústup – odbude ji s 
vysvětlením, že ona nebyla ideálem, a utěšuje ji, že byla jeho múzou. Tohle se dá dobře dělat, pokud 
má člověk cvik ve vemlouvání se dívce; v hodině nouze i ona přijme návrh, z něhož člověk vyvázne 
dobře, stane se spořádaným člověkem, dokonce laskavým, a ona je posléze v podstatě zraněna 
hlouběji než ta, která si je podvodu vědoma.“185 
 
Nálady: 

1. Estét má občas krásné, básnické vzlety, ale proč toho chce ksakru říct tolik najednou! Jako 
mě Nietzsche vždycky nadchne, Kierkegaard mě akorát zavalí...Ale musím uznat, že mám 
slabost pro takovéto dekadentní rochněníčko – vzývání noci v Nejnešťastnější je skvělý; něco 
podobného (v mnohem horší kvalitě) rád píšu. Etik je strašlivě nudný, navíc mi přijde, že 
jeho pozice je odvozena z té estétovy; co by dělal, kdyby neměl někoho, komu může vysvětlit, 
jak špatně žije? - ale zato on, etik! Víš, má žena, já jí to samozřejmě neříkám, ale víš má 
žena...klapklapklap. 

2. Líbí se mi estét - má skutečně velký básnický dar  a přitom nezůstane jen u prázdných 
příkras, nýbrž ukazuje tu duchovní bídu, která dlí všude okolo - a také v něm samém. 
Svůdcově deníku nevěřím, přijde mi to čistý kalkul, nebo prostě ženy byly hodně jiné; 
zároveň si tam asi furt projektuju své ženské, 16letou nevinnou holku 19. století si fakt 
neumím představit. Etik - to je jen strašlivá, strašlivá nuda; snažím se najít něco, kde 
Kierkegaard ukazuje, jak je v jádru zoufalý. Asi si trochu přeju, aby byl ještě zoufalejší než 
Estét. Ta jedna příhoda z jeho mládí, jak docházel do školy, je dost podivná; není zde 
naznačeno, že etikova pravidla jsou jen klap-kami na očích? 

3. Estét mě vůbec nezajímá, Diapsalmata, Střídavé hospodářství a Svůdcův deník nechávám 
stranou a čtu to jako estetické studie, které jsou ostatně nesmírně zajímavé; Reflex antického 
tragična je nejlepší (protože také nejsevřenější) studie o postavení jednotlivce ve světě. 
Bravo! Ta ubohost individualismu, jež nechce vidět ty nevědomé síly, které nás tak silně 
ovlivňují...Začínám brát vážně etika. Asi jsem musel překonat ten odpor vůči mluvení o 
věcech jako „manželství“, „povinnost“, „místo ve světě“. Sám na sobě to pozoruji, že ten 
odpor, který se v téměř každém tak přirozeně vzedme vůči jakémukoliv moralizování, je v 
jádru dost možná čímsi chorým...Že žena posvěcuje věci všední je krásná a pravdivá 

                                                 
182 SKierkegaard, S., Svůdcův deník, Praha:Mladá fronta, 1994, str 176 
183 To říká sice svůdce Johannes, ale zdá se, že Kierkegaard to v zásadě takto pojímá, i v Nemoci k smrti si žena 

hledá vztah k Bohu skrze muže. Viz: Kierkegaard, S., Svůdcův deník, Praha:Mladá fronta, 1994, str. 158 
184 Samořejmě je zde zásadní rozdíl, že Estét zde „došel vlastními silami“, zatímco velikost „existenčního skoku“ 

musí odpovídat jejich otřesu; nevím, zda se tomu věnuje Kierkegaard někde konkrétněji. 
185 Kierkegaard, S., Opakování, Praha:Vyšehrad, 2006, str. 28 
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myšlenka.  
4. Čím více pronikám do povahy estéta, tím se mi celá jeho figura jeví přesvědčivější, etikova 

pozorování jsou víc než přesná a vlastně čím více rozumím první části, tím s větším 
zalíbením čtu tu druhou. Etikova pozice mi je stále vzdálená, ale chovám k němu sympatie. 
Začínám také brát mnohem více vážně Svůdcův deník, představím-li si mužovu naprostou 
duchovní převahu, pak se to stává uvěřitelným. Neutralizaci duchem jsem vlastně sám 
několikrát tak napůl vědomě použil.  

 
Etikova odpověď estétovi 
 Ještě zmíním jen několik, dle mého názoru, velmi pádných argumentů proti Estétovu 
životnímu názoru, vyřčených etikem Vilémem. Jak již bylo řečeno, Estét, jelikož zabránil pohybu 
ducha, tříští svůj život jen do pestrosti požitků a tak se i jeho život redukuje jen na momenty, nemá 
žádnou kontinuitu sebe sama. „Význam času je už prostě takový a údělem lidstva a jednotlivců je žít 
v něm. Pokud na to nemáš co říct, pouze to, že je to nesnesitelné, potom se raději poohlédni po 
jiném auditóriu.“186 Také právě proto, že žije jen v momentě, není Estét schopen v pravém slova 
smyslu milovat. Dokáže totiž jen dobývat, není však schopen nic vlastnit. Neboť schopnost vlastnit 
je teprve něčím velikým, vždyť čím jiným je vlastnění než neustálým dobýváním v souboji s časem. 
„Na dobývání třeba hrdosti, na vlastnění pokoru; abychom dobývali, na to třeba prudkost, abychom 
vlastnili – skromnost...“187 A nyní přichází nesmírně zajímavá úvaha, již je třeba vnímat jako, krom 
rady Viléma Estétovi, také jako odpověď či dokončení k první části Buď/anebo, jež se (mimo jiné) 
zabývala mezemi uměleckého zobrazení188. Etik říká: „...lidé si to, co je esteticky krásně, zaměňují 
s tím, co je možné esteticky krásně zobrazit.“189 Ve vztahu k individuu totiž existují dva druhy dějin: 
vnější a vnitřní. Ve vnějších dějinách leží to, po čem člověk touží vždy mimo něj samého (a proto 
jde vždy jen o estetický životní názor) a dějiny lze zkoncentrovat do jednotlivého momentu, neboť 
nemají skutečnou platnost. Tak může například Don Juan svést 1003 žen a nám postačí, abychom 
viděli na pódiu, jak svede jednu ženu, anebo třeba deset, je to stále totéž. Pokud jde však o vnitřní 
dějiny, zde záleží na každém detailu. Až vnitřní dějiny jsou skutečnými dějinami, neboť „zápasí s 
tím, co tvoří životní princip dějin – zápasí s časem.“190  A Vilém ještě dodává: „ Čím je to, co se má 
dostat na povrch významnější, tím je chod dějin pomalejší, tím významnější je však i chod sám, a 
tím více se ukáže, že to, co je cílem, je zároveň i cestou.“191 Jestliže tedy to nejvýznamnější a v 
pravém slova smyslu to esteticky nejkrásnější nelze v umění zobrazit, existuje tedy ještě nějaká 
možnost, jak se k němu můžeme vztahovat? Odpověď je nasnadě – žit jej vlastním životem. 
„Estetika tak ruší sebe samu a usmiřuje se se životem...“192 Ta estetika, která může být, jak bylo 
vidět na příkladu Estéta, vůči životu nepřátelská. 
 
 

Opakování 
 Útlá knížečka Opakování psána pod pseudonynem Constantin Constantius je skutečně velmi 
těžko interpretovatelným dílkem. Sám Constantin píše : „A ť si o tom, co zde bylo o opakování 
řečeno, soudí každý co chce, ať si také soudí co chce o tom, že to říkám zde a tímhle způsobem, když 
po Hamannově příkladu vyjadřuji se v různých jazycích a mluvím řečí sofistů, slovních hříček, 
Kréťanů a Arabů, bílých a Maurů a Kreolů a blábolím změť kritiky, mytologie, rebus a axiomů a 

                                                 
186  Kierkegaard, S., Buď-alebo, Bratislava:Kalligram, 2007,  str. 582 
187 Tamt., str. 586 
188 Tak například psychologická zkoumání Siluetky zabývající se vnějšně nepozorovatelným a umělecky 

nezpodobitelným ženským smutkem. 
189 Kierkegaard, S., Buď-alebo, Bratislava:Kalligram, 2007, str. 587 
190 Tamt., str. 589 
191 Tamt., str. 588 
192 Tamt., str. 591 
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argumentuji hned lidsky, hned v mimořádném stupni.“ 193 To jistě interpretační obtíže nijak 
neusnadní, alespoň však člověk ví, na čem je. 
 Zároveň je nutné říci, že Opakování úzce souvisí s Bázní a chvění (obě díla byla vydána v 
jeden den!). Bázeň a chvění dále rozpracovává výjimku mimo obecno, nebo-li konkrétní příklad 
suspenzace etiky; tento problém etické viny a otázky universálnosti etiky194 je načrtnut na 
konkrétním příkladu mladíka. Zároveň i formálním způsobem na sebe tato díla uvozují, např. tím, 
že Bázeň a chvění končí příkladem Hérakleitova učně, jež touhou radikalizovat mistrovu nauku 
větou: Ani jednou nevstoupíš do stejné řeky., paradoxně dospěl k nauce o pohybu zcela opačné – k 
eleatství.195 A Opakování nám začíná větou: „Když Eleaté popřeli pohyb, vystoupil, jak každý ví, 
jako oponent Diogénes; skutečně vystoupil; neboť neřekl ani slovo; ale pouze přešel několikrát sem 
a tam, čímž mínil, že jim ono tvrzení dostatečně vyvrátil.“196 
 Pojem opakování je úzce spjat s teorií existenčních stádií (a s tím souvisejícím kvalitativním 
skokem); opakování znamená, že při skoku do nového kvalitativně vyššího existenčního stádia je 
vše, jež dosud bylo známo, spatřeno náhle ve zcela novém světle.197 Typickým estetickým 
problémem je ztráta bezprostřednosti a již jsem ukázal zarputilou snahu Estéta navracet se k tomu 
prvému, aby to bylo stále takové, jaké to bylo kdysi. Žádný estetický charakter není schopen 
opakování právě proto, že nadále zůstává v estetickém stádiu existence. Constantin tedy píše o 
tomto problému a zároveň ze svého existenčního stanoviska nemůže dospět k žádnému pozitivnímu 
vědění o něm. Sám neustále zmateně vrší různé, často protichůdné významy opakování198 a dospěje 
ke zcela chybnému vědění o tomto pojmu, byť správně tuší jeho důležitost. Jinak řečeno: 
Constantin popře opakování, tak jako Diogénes popřel eleatskou nauku; Constantin tedy stejně jako 
Diogénes jen prokázal nepochopení daného problému. 
  
 To znám, ozval se Platón.  - Skutečně?, tvářím se překvapeně. - Jistě, jde o řešení 
herakleitovského a parmenidovského sporu tím, že je bytí rozděleno na dvě sféry: svět smyslový, jež 
je pomíjivý, jenž je světem vzniku a zániku, tak jak tvrdil Herakleitos a svět idejí, svět věčných 
jsoucen je světem neměnného, trvalého bytí, tak jak tvrdil Parmenidés. A jde o to obrátit svou duši 
od tohoto pomíjivého, k tomu, co skutečně jest. -Takže to od Tebe vlastně opsal? -Nic nechápeš! 
                                                 
193 Kierkegaard, S., Opakování, Praha:Vyšehrad, 2006,str. 41-2; tučně zvýrazněna je přeložená citace Hamanna z 

němčiny 
194 „Je-li nejvyšší věcí etika, tj. mravnost, a nezbude-li v člověku nic nesrovnatelného kromě zla, nezůstane-li 

jedinečnost, jež se má vyjádřit v obecnu, pak už nepotřebujeme jiné kategorie než ty, jež znala řecká filosofie...Víra 
je paradox právě proto, že jedinec jakožto jedinec převyšuje obecno, že vůči němu uplatňuje právo, že mu není 
poddán, nýbrž nadřazen – avšak jen tehdy, jestliže se mu zprvu jakožto jedinec podřídí. Z prostředků obecna se 
stává jedincem a je mu jakožto jedinec nadřazen; to jest, jedinec má jakožto jedinec absolutní poměr k absolutnu. 
Toto stanovisko se nedá nijak zprostředkovat, neboť mediace se děje právě pomocí obecna; musí na věky zůstat 
paradoxem, myšlení nepřístupným. Tento paradox je právě víra...“ Kierkegaard, S., Bázeň a chvění, Nemoc k smrti, 
Praha:Svoboda-Libertas, 1993, str. 48 

195 Filosofická škola popírající pohyb. 
196 Kierkegaard, S., Opakování, Praha:Vyšehrad, 2006, str. 9 
197 Tak např. Malantschuk: „...as each new higher viewpoint enters into existence, the earlier evaluations lose 

their significance and everything must be seen in the new light.“ Malantschuk, G., Kierkegaard´s thought, 
Princeton/London: Princeton university press, 1971, str. 135 

198 „Pokud jde o význam, který opakování má, může oněm člověk říci mnoho, aniž by se opakováním provinil. 
Když měl profesor Ussing svého času řeč ve Společnosti 28. května a jedno vyjádření v ní nebylo posluchačům po 
chuti, hle co pak profesor, který tenkrát býval vždy rezolutní a energický neudělal  uhodil do stolu a řekl: „Opakuji.“ 
Mínil tím tudíž tenkrát, že co říkal, zvítězí opakováním. Před několika lety jsem slyšel faráře pronášet při dvou 
slavnostních příležitostech řeč úplně stejnou. Kdyby byl býval zajedno s profesorem, tu byl podruhé, zajedno s 
profesorem, tu by byl podruhé, kdy vystoupil na kazatelnu, do ní uhodil a řekl: „Opakuji, co jsem již řekl minulou 
neděli.“ To neučinil a nedal na sobě vůbec nic znát...“ Kierkegaard, S., Opakování, Praha:Vyšehrad, 2006, str. 42/ 
Constantin ještě dále pokračuje v kupení dalších příkladů. Ostatně celá tato zvláštní Kierkegaardova metoda, kdy 
vlastně hledá správný význam samotného pojmu nepřímo – vršením či obkroužením chybnými významy si zaslouží 
pozornost.(tragično) Dalo by se  říci, že tak na jednotlivém slově vidíme v malém, co Kierkegaard činí se svým 
čtenářem pomocí metody nepřímého sdělení... 
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Copak si jde Pravdu přivlastnit?, rozohnil se průvodce.  
 
Pozorovatel Constantin Constantius aneb běsnící rozum 
 Estétovi jsem se věnoval tak obšírně, neboť Kierkegaard skrze tento charakter činí vlastně 
celkové rozvržení témat, s nimiž se estetická existence ve své vrcholné formě (tedy také 
nejupadlejší) potýká. Constantina je tak možné chápat jako modifikaci, jako jiný typ v zásadě 
stejného existenčního vzdoru. 
  Kniha má přídomek Pokus v oblasti experimentující psychologie a není těžké odhalit, že v 
knize jsou experimenty dokonce dva – jeden je Constantinovou cestou do Berlína kvůli svému 
„filosofickému bádání“, zda je možné, aby nastalo opakování a druhý se odehrává skrze 
komunikaci s mladíkem, nejdříve osobně, poté již zprostředkovaně skrze dopisy; teprve zde, jak 
ukáži později, nastává skutečná možnost opakování. A dívaje se na charakter Constantina 
neubráním se dojmu, že pro Constantina jsou oba experimenty na zcela stejné rovině... 
 Constantin je ironik, celý text je prošpikován obraty typu „...jsem nad tím problémem téměř 
zůstal stát“199(v souvislosti s eleatským pojetím pohybu) či „...aby se opět tiše vykradl ze života, 
např. že něco zapomněl.“ 200, nebo když jeden Němec před ním hájí estetickou platnost manželství 
(což je název jedné z části druhého dílu Buď/anebo a vlastně toto prokázaní leží etikovi Vilémovi 
nesmírně na srdci), komentuje to slovy: „To se mu povedlo mimořádně, právě tak dobře, jako 
minule dokázal dokonalost staromládenectví.“201 Constantin se zmiňuje o Estétovi, když píše, že 
jistý autor tvrdí, že jedinou šťastnou láskou je láska rozpomínání202, jak jsme viděli na jeho přístupu 
ke slovu „první“, Constantin se však snaží zvolit jiný přístup. Nebudu se příliš fixovat na jeho 
nesmírně zmatené formulace, zásadní rozdíl mezi těmito dvěma charaktery je, že Estéta ženou zpět 
do světa jeho vášně, jeho kypící nálady, jichž je vposledku sám obětí - u Constantina by člověk 
takové vášně hledal marně. Constantin je myslitel – ostatně velmi bystrý203, ve světě je však (právě 
pro tuto svou dominující složku osobnosti) jakýmsi nezúčastněným pozorovatelem – je vskutku 
dosti humorná scéna, když Constantin vylíčí jak z mladíkovy vášnivé zamilovanosti je celý bez 
sebe (chová prý  k němu neskonalé sympatie), poté dá Constantin příkaz, aby byl přistaven kočár, a 
následně si v této krátké době čekání - zatímco stále po oku sleduje zamilovaného mladíka - vyřídil 
pár dopisů...Podobně dále Constantin tvrdí: „Když jsem se proti své vůli nezdržel svého 
pozorovatelského přístupu k němu, nedokázal jsem ani zanechat všemožných experimentů, abych, 
jak říká námořník, měřil proudění jeho melancholie.“204 Myslím, že nejlépe Constantinův charakter 
vystihuje, alespoň co se týče vztahů k ostatním lidem, vzájemná komunikace mezi mladíkem a 
Constantinem; když mu Mladík v prvním dopise napíše, že: „Mluvit s Vámi obnáší něco utišujícího 
a blahodárného, neboť je to, jako by člověk mluvil se sebou samým nebo s ideou. Když se pak 
vymluvil a nalezl útěchu v tomto vyprázdnění a když náhle pohlédne na Váš nepozměněný výraz a 
uváží, že to před ním stojí člověk, člověk nesmírně chytrý, s nímž mluvil, pak se začne docela 
bát.“205 A neméně trefně mladík pokračuje: „Nebo to není druhem choromyslnosti, do takové míry 
si podmanit každou vášeň, každé hnutí srdce, každou náladu chladné nadvládě reflexe? Není 
choromyslností být takto normální, jako pouhá idea, ne člověk, nikoliv jako my ostatní, ohební a 
poddávající se, ztracení a ztrácející se? Není to choromyslností být takto vždy bdělý, vždy vědomý, 
nikdy nejasný a zasněný?“ 206A konečně hřebíček na hlavičku udeří sám Constantin, když dotčen z 
toho, že ho mladík nařkl z choromyslnosti, což velmi pěkně zracionalizuje207 a pak si postěžuje: „To 
                                                 
199 Tamt.,str. 9 
200 Tamt., str. 10 
201 Tamt., str. 48 
202 Tamt., str. 13 
203 V textu například opakovaně doceňuje přínos řecké filosofie a vyjevuje slabiny té moderní. 
204 Kierkegaard, S., Opakování, Praha:Vyšehrad, 2006, str. 19 
205 Tamt., str. 106 
206 Tamt., str 106 
207 Vysvětlí to jako mladíkovu melancholickou povahu, jež se projevuje svou nedůtklivostí - potřebuje se někomu 
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je teď vděk, kterého se člověk dočkal, že dny a roky vychovával sebe sama, jen aby měl objektivní 
ideově podložený zájem o lidi...“ 208 Copak by někdo snad nechtěl takového člověka, jenž má 
objektivní ideově podložený zájem o lidi, mít za svého přítele?  
 Constantin tedy do tohoto světa většinu času zasahuje co nejméně (tedy - pokud se zrovna v 
zájmu druhého, samozřejmě - nestane jeho důvěrníkem) „Kdo by dokázal spát tak lehounce, aby se 
sen sám nestal těžším břemenem než břemeno dne! Kdo by dokázal vstát ze svého lóže, jako by na 
něm nikdy nespočinul, takže lože samo by bylo chladné a lahodného a občerstvujícího vzhledu...“209       
Tak Constantin během těch nejhorších nocí, kdy se postel zdá skřipcem vlastní duše, jezdí za 
krásnou, neznámou dívku, aby ji mohl vyhlížet časně zrána v oknech sídla, kde žije – a o tom, že 
Constantin tak činí, neví dokonce ani jeho kočí... 
 Kdysi Constantin zkoumal, zda je možné uspokojovat vlastní žádost, došel však k tvrzení: 
„Každý, kdo o této věci důkladně rozvažoval, mi jistě dá za pravdu, že nikdy není dopřáno člověku, 
aby byl byť jen na půl hodiny v celém svém životě absolutně spokojen na všechny myslitelné 
způsoby.“210 „Jeho opakování“ by proto mělo vypadat takto: „Neběhá jako chlapec za motýly, ani 
se nestaví na špičky, aby zíral na skvosty světa; avšak nesedí ani jako stará žena předoucí na 
kolovrátku rozpomínání; ale jde klidně svou cestou a opakování jej těší.“211 
 Tak je třeba vnímat jeho cestu do Berlína - snaží se všechny vnější okolnosti zcela ovládat a 
podřizovat tomu, aby se dostavil kdysi onen příjemný pocit, aby mohl „v poklidu vychutnávat 
život“; to pochopitelně končí naprostým fiaskem. Při návratů domů alespoň doufá, že by to vše 
staré mohl zase uvidět svěžíma očima, jenže co se nestane! Jeho sluha v době jeho nepřítomnosti 
navzdory všem jasným instrukcím se pokusil pánův dům provětrat a uklidit. Jaké zoufalství padá na 
Constantina: „A není tomu snad tak,“ konstatuje zdrcen „že čím více člověk stárne, tím proradněji 
se mu život vyjevuje; čím chytřejším se člověk stává, čím více způsoby se učí pomáhat sám sobě, tím 
šíleněji dopadne, tím více trpí?“212 Je tak naprostou ironií, že jako estét, ten soptící vulkán nálad, 
dochází k tomu, že svět je zcela nehybný, tak Constantin přes svou nesmírnou snahu dochází k 
pravému opaku – život je jako poštovský roh; člověk, aniž by to měl možnost jakkoli ovlivnit, vždy 
vyloudí jinačí tón; vše plyne, nic nelze uchopit, vše je zcela proměnlivé. „Sbohem! Sbohem! Ty 
bohatá naděje mládí, proč tak kvapně pospícháš? To, za čím se ženeš, přece není, a ty sama jsi na 
tom zrovna tak!“213 Constantin tak nakonec dochází ke stanovisku, že pevně stanoveným 
jednotvárným řádem sice nelze dosáhnout opakování, avšak lze tak sám sebe postupně umrtvovat, 
ztrácet své pozorovatelské schopnosti, a tak postupně dospívat do stavu, že člověka z jeho 
neotřesitelného klidu, již nic nevyruší. A tak jako je fraška mezní estetickou kategorií, jež své 
charaktery jen abstraktně načrtává, a způsobuje u každého individua zcela rozdílné nálady a dojmy, 
tak zůstává náš Constantin jako mezní estetický charakter jen prázdnou abstrakcí. Ponechme ho 
tedy jeho jemným, nesmyslně se měnícím náladám tekoucím pod strašlivou mašinérií rozumu. 
Nedivme se mu však, vždyť jeho rozum je jen pravým obrazem světa, v němž žije. Vždyť, jak 
krásně objevil správný přístup ke světu na tom malém baculatém děcku, jež sedě v kočárku se 
naprosto nestaralo o své okolí, když tu náhle se jedoucí kočárek ocitl v nebezpečí, lidé pobíhali, 
pocítili úzkost, kojná nakonec naštěstí v poslední chvíli zareagovala - a dítě? Dítě zůstalo jen bez 
zájmu sedět. „Takové hrdinství“, a dodejme s Constantinovým nenapodobitelným přístupem – v 
této nelidské, protože nekontrolovatelné mašinérii světa „ člověk marně hledá u někoho staršího.“214 

                                                                                                                                                                  
svěřit, ale zároveň ho rozčiluje, že někdo zná jeho tajemství, tento rozpor pak řeší, že svého důvěrníka prohlásí za 
choromyslného – tato Constantinova analýza ostatně, domnívám se, není vůbec od věcí; což zároveň nic nemění na 
tom, že Constantin v jistém významu slova nepochybně je choromyslný.  

208 Kierkegaard, S., Opakování, Praha:Vyšehrad, 2006, str. 93 (zvýraznil J.B) 
209 Tamt., str. 76-7 
210 Tamt., str. 85 
211 Tamt., str. 12 
212 Tamt., str. 83 
213 Tamt., str. 84 
214 Tamt., str. 84 
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Tak přejme Constantinovi, ať mu jeho klid vydrží. Ostatně postačit by mělo již jen nelítostné, 
bezchybné pronásledovaní každé revoluční mouchy vniknuvší do domu. 
 
Jak přesná jsou psychologická pozorování Estéta především v Siluetkách! - A stejně jde jen o 
psychologický zájem hypochondra, odpovídá nelítostně Vilém. 
 

Mladík aneb neúspěšná cesta k religiozitě 
 Mladík je básníkem, rozeným melancholikem; vášnivě zamilovaný si u svého důvěrníka 
Constantina Constantia, nahlas předříkává ve sladké úzkostnosti lásky své oblíbené milostné verše. 
Obzvláště v kontrastu ke Constantinovi je třeba říci, že Mladíkova existence „dosud nezaujala 
jasnou pozici“ a skrze děj samotný sledujeme Mladíkovu „dynamiku ducha“. Přestože je třeba si 
dávat pozor na Constantinovy „dialektické hrátky“, nelze mu upřít nesmírný pozorovatelský talent. 
O mladíkovi, domnívám se, nesmírně přesně píše: „Byl zamilovaný hluboce a niterně, to bylo jasné, 
a přitom byl schopen již v jednom z prvních dní na svou lásku vzpomínat. Byl s celým vztahem v 
podstatě hotov. Hned, jak začal, učinil ten strašlivý krok, že přeskočil život...Po dívce touží, musí si 
na sobě činit násilí, aby na ní nevisel celý den, a přece se v prvním okamžiku stal vzhledem k 
celému vztahu starcem.“215 A ještě: „Mladá dívka nebyla jeho milovanou, byla příležitostí, která v 
něm probudila poetično a učinila z něj básníka. Proto jen ji mohl milovat, nikdy na ni 
nezapomenout, nikdy nechtít milovat nikoho jiného, a přece po ní neustále jen toužit. Byl k ní 
přitahován celou svou bytostí, její památka byla věčně čerstvá.“216 Mladík sám sebe dostává do 
pasti – nejraději by dívku opustil, ale při představě, jak moc by jí ublížil, je stále s ní, napřimuje 
veškeré své duševní úsilí, aby na něm nic nepoznala, tím se však ještě hlouběji uvrtává do své 
trudnomyslnosti … „Nahlédl, že ji učinil nešťastnou, a přece si nebyl vědom žádného provinění; ale 
právě to, že jako zcela nevinný zavinil její neštěstí jej pohoršovalo a uvádělo jeho vášeň v 
nejdivočejší pohyb. Doznat se jí, jak to spolu souvisí, znamenalo, jak se mu zdálo, ji nejhlouběji 
urazit. Znamenalo by to vlastně jí říci, že se stala nedokonalou bytostí, že z ní vyrostl, že ten stupeň, 
po němž vystoupil výš, již nepotřebuje.“ 217Pak před Constantinem prokleje veškeré žití i svou 
milovanou a chvíli se mu vyhýbá, následně se scházejí tajně po nocích, kdy z Mladíka vycházejí 
strašlivé vzkřeky, aby následně přes den zase mohl dále očarovávat svou dívku krásným kouzlem 
iluze.  „Starostlivý Constantin“ přispěchá se svým nesmírně racionálním plánem – Mladík musí 
svou vášnivou lásku k dívce vnějšně vyjadřovat jako jakousi kvazi-lásku, vnějškovou pozornost bez 
opravdovosti, aby to bylo dívce asi tak příjemné jako pohled na slintajícího muže a pak předstírat, 
že má druhý vztah velmi nepoetického typu; jinými slovy, udělat ze sebe takového darebáka, aby 
dívka byla zcela v právu. Mladík však nenalézá odvahu a utíká pryč. (Načež Constantin se svým 
objektivně ideovým zájmem o lidi konstatuje, že je to tak dobře, že sotva by vydržel hrůzy při 
uskutečňování jeho plánu...) 
 Po nějakém čase (Constantin už je zpátky z Berlína) Mladík začne psát Constantinovi dopisy 
(chodí v téměř přesném intervalu jednoho měsíce),nechce žádnou odpověď, chce jen mít svého 
důvěrníka. O tom, jak trefně Mladík popíše Constantina jsem již mluvil. Hlavní osou kolem níž se 
točí všechny dopisy je náboženské hledání; Mladík se upíná k postavě Jóba a skrze něj rozjímá nad 
etickou vinou až se dostává ke kategorií zcela metafyzické - ke zkoušce.  
 Ve 2. dopise se píše: „Tebe potřebuji, muže, který si dokáže stěžovat tak nahlas, že se to 
ozývá až v nebesích, kde Bůh se Satanem projednávají, jak ukout plány proti člověku! Jen si stěžuj, 
Pán se nebojí, dokáže se obhájit velice dobře; ale jak se má obhajovat, když si nikdo neodvažuje si 
stěžovat, jak člověku sluší? Mluv, zvyš svůj hlas, mluv nahlas, Bůh také dokáže mluvit hlasitěji, má 
přece hrom – avšak i ten je odpovědí, vysvětlením, spolehlivým, věrným, původním, je odpovědí od 

                                                 
215 Tamt.,str. 18-19 
216 Tamt., str. 21 
217 Tamt., str. 22 
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Boha samého, který jakkoli člověka drtí, je nádhernější než městské řeči a klepy o spravedlnosti 
řízení, vymyšlené moudrostí lidskou, rozšiřované babami a polomuži.“218  
 Po tomto vášnivém (stále ještě více než co jiného) prozatím básnickém výkřiku, se Mladík 
ve 3. dopise vrací konkrétně ke své situaci, ptá se velmi jasně a důrazně, proč se mu něco takového 
stalo? A je-li vůbec možné říci, že je vinen? „Nemohl jsem předem vědět, že celá má bytost má 
projít proměnou, že se mám stát jiným člověkem? Propuklo snad něco, co bylo zastřené v mé duši? 
Bylo-li to ale zastřené, jak jsem to pak mohl předvídat? Ale pokud jsem to nemohl předvídat, pak 
jsem přece nevinen. Kdybych byl dostal nervový záchvat, byl bych také vinen? Co je ta lidská 
mluva, která se nazývá řečí, za mizerné krákání vran...“219  
 V dalším dopise popisuje, jak čte Jóba stále dokola, čte ho ponejvíce nahlas, proniká stále 
hlouběji, nechává na sebe působit každé slovo, chvíli je absolutně s tím ztotožněn, jindy to je pro 
něj zcela nepochopitelné, chvilku má pocit, že zlo plyne jen z nepochopení lidí, ale pak se v něm 
opět vzedme vlna citu a on plně rozumí Jóbovým slovům, pak si ale hned zase uvědomí, jaký je 
rozdíl mezi jím a Jóbem... „Nikde na světě nedošla vášeň trýzně takového výrazu.“220  
 V 5. dopise Mladík pokračuje ve svých existenciálních úvahách a dochází k tomu, že 
tajemství Jóba spočívá právě v tom, že je plně v právu! Celý svět, všichni jeho přátelé, vše, co se 
mu stalo, tento argument vyvrací, on však v plné víře trvá na svém, sám tento rozpor nedokáže 
vyřešit, ale věří, že jej dokáže vyřešit Bůh. Člověk, ačkoli je nesmírně křehký a vadne tak rychle 
jako květ, má směřujíc ke svobodě vědomí, jež mu nemůže vzít ani Bůh sám. Jób se navíc nestal 
démonickým vzdorem typu např,: chci dokázat, že Bůh má pravdu, jelikož to je určitě ta pravda, jež 
vlastním já, popř.: Budu velkodušný a stále budu Boha milovat, přestože svět neudělal takový, jaký 
má být. „Když člověk má za to, že na něj za jeho hříchy neštěstí dopadne, může to být pěkné a 
pravdivé a pokorné, ale může tomu tak být i proto, že nejasně chápe Boha jako tyrana, což člověk 
bezmyšlenkovitým způsobem vyjadřuje tak, že ho ve stejném okamžiku řadí pod etická určení.“221 
Jaký je tedy smysl Jóbova určení? To celé byla zkouška! Copak to může člověka uklidnit? Jak je 
možné poznat, že je něco zkouškou nespadající pod etická určení? Copak Jób jako hrdina 
uklidňuje? Zkouška je zcela transcendentní kategorie, uvádějící člověka do přímého vztahu k Bohu. 
„Jóbův význam tkví v tom, že v něm byly svedeny zápasy na hranici k víře, že je zde představena 
ona nesmírná vzpoura divokých a bojechtivých sil vášně...Jób je takřka celkovým obsažným 
příspěvkem ze strany člověka ve velké záležitosti mezi Bohem a člověkem, v onom rozsáhlém a 
děsivém procesu, který měl svůj základ v Satanově uvržení zla mezi Boha a Jóba, a končí tím, že to 
celé byla zkouškou.“222 
 V 6. dopise se Mladík zamýšlí nad závěrem Jóbova příběhu, který dostal všeho dvojnásob – 
to je skutečné opakování! Jób se měl podle svých přátel kát, to on nechtěl, zápletka se zauzlila a 
musel udeřit hrom. Bylo Jóbovi učiněno po právu, jistě – neboť trpěl bezprávím před Bohem. 
„...když se myšlenka zastaví, když řeč oněmí, když se vysvětlení zoufale navrací – pak musí 
nastoupit bouře. Kdo tomu dokáže porozumět?“ 223 
 V předposledním dopise Mladík očekává toto hromobití; doufá, že poté, co tím hromobitím 
projde a hromobití projde jím, bude moci se stát manželem. Snaží se naprosto ovládat, 
koncentrovat, odkrajovat ze sebe veškerou nesouměřitelnost a čeká... 
 Dívka se vdala!, píše nadšeně Mladík v posledním dopise. Jak velkodušně se k němu 
zachovala, že na něj zapomněla; vždyť ho osvobodila, rozpolcenost jeho duše je pryč, vždyť ona 
mu darovala zpátky – jeho samého. Copak toto není opakování? Vždyť se sám sobě navrátil jako 
básník! „Když idea zavolá, pak opouštím všechno, nebo přesněji řečeno, nemám, co bych opustil, 
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nepodvedu nikoho, nezarmoutím nikoho tím, že jsem jí věrný, můj duch nebude sklíčen, že by musel 
sklíčit někoho jiného. Když se vracím domů, nikdo v mé tváří nečte, nikdo na mé postavě nevyzvídá, 
nikdo se nepokouší vylákat z mé bytosti vysvětlení, které ani sám nemohu nikomu jinému 
poskytnout, zda jsem blažený v radosti či skleslý v útrapách, zda jsem život získal či ztratil.“ 224 
 
 Dřív než otázku, jak tento nevydařený duchovní vývoj Mladíka  interpretovat, zodpovím, 
vrátím se ještě k jednomu důležitému motivu – totiž Constantinova neuskutečněného plánu s cílem 
učinit z Mladíka před celým světem darebáka. Jak již bylo řečeno, Mladík v zoufalé situaci utekl, 
dřív než tento plán – který měl trvat přibližně rok! - začal být realizován. Constantin to komentuje 
slovy, že Mladík nemá elastičnost ironie, což řečeno méně constantinovsky pravděpodobně 
neznamená nic jiného než, že Constantin vidí jako Mladíkův nedostatek, že se nedokáže ze sebe 
vyabstrahovat. Jak přesná jsou Mladíkova slova, která píše ve svém prvním dopise ohledně 
Constantinova plánu, poté, co uznal jeho důmyslnost a promyšlenost: „Představte si však, že byste 
se náhle probudil v noci a nemohl poznat sám sebe, zaměnil byste totiž sebe sama s přízrakem, který 
jste užil ke svému zbožnému klamu.“225 Mladík tedy stále ještě je vzdálen toho, aby tak jako 
Constantin či Estét, činil ze sebe jen svou vlastní představu, ještě stále implicitně operuje s nárokem 
autenticity k sobě samému. Ještě jasněji se to ukáže, když odcituji Constantinova slova: „Problém, 
u nějž se mladík zastavil, není nic většího ani menšího než opakování...Je to štěstí, že po mně nechce 
mladík žádné vysvětlení, neboť jsem se vzdal své teorie, jsem unášen. Opakování je i pro mne příliš 
transcendentní. Dokážu obeplout sebe sama; ale nedokážu sebe sama překonat, archimédovský bod 
objevit nedokážu.“ 226 Domnívám se, že tato slova jsou vůbec nejlepší „stopou, kterou nám 
Constantin mohl zanechat“ při hledání pravého smyslu opakování. Skutečně: aby bylo možné 
opakování, je třeba onen archimédovský bod, kterým pochopitelně není nic jiného než vlastní Já, 
duch. Nyní lze také lépe chápat souvislost Constantinovy cesty do Berlína a Mladíkova příběhu; cíl 
cesty do Berlína je předem odsouzen k neúspěchu, neboť učinit opakování má jako svou nutnou 
podmínku duchovní rozvoj, tedy volby Já; Constantin je ztělesněním naprostého opaku. Zato 
Mladík má naopak naději učinit opakování, vždyť již očekává hromobití, když v tom se jeho 
milovaná vdá. Constantin opět nemluvící z žádné pozice, respektive mluvící ze svého abstraktního 
já, konstatuje přesně: „Kdyby býval měl hlubší náboženské zázemí, nestal by se básníkem. Pak by 
vše dostalo náboženský význam. Událost, v níž uvízl, by pak nejspíš pro něj taktéž nabyla na 
významu, ale náraz by přišel z vyšších míst, a on by také měl zcela jinou pravomoc, i když 
vykoupenou ještě trýznivějším utrpením...Porozuměl by pak s náboženskou bázní a chvěním, ale 
také s vírou a důvěrou tomu, co činil již od počátku a co byl v důsledku toho zavázán učinit později, 
i kdyby tento závazek měl podivné důsledky.“227  
 Pro lepší porozumění je pochopitelně třeba nahlédnout do Bázně a chvění, kde je popisován 
rytíř víry v situaci, kdy hluboce zamilován zjistí, že láska k jeho princezně je neuskutečnitelná. Co 
udělá rytíř? Zapomene na vše? Nikoliv. Vždyť jedině nízké povahy na sebe zapomínají. „Hlubší 
povahy nikdy samy na sebe nezapomenou, nestanou se ničím jiným než tím, čím vždycky bývaly. Tak 
si také rytíř pamatuje všecko; třebaže mu vzpomínání působí bolest, přeci se v nekonečné rezignaci 
se životem usmíří. Láska k princezně se mu stává výrazem lásky věčné, odívá se nábožensky a 
projasňuje se v lásce k věčné bytosti, jež mu sice naplnění odmítá, ale také ho usmiřuje..V 
duchovním smyslu je možné všechno, ale ve světě konečném jsou mnohé věci nemožné. Věci 
nemožné umožňuje rytíř tím, že je vyjadřuje duchovně, a duchovně je vyjadřuje tak, že se jich 
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vzdává. Přání, jež by ho bývalo uvedlo do skutečnosti, ale ztroskotalo na nemožnosti, se musí stočit 
dovnitř; proto však nebude ztraceno ani zapomenuto.“228 Rytíř víry totiž „Chápe hluboké tajemství 
slov, že i v lásce k jinému člověku máme mít sami na sobě dosti. Nebere už konečný zřetel k tomu, co 
dělá princezna, a právě to dokazuje, že vykonal pohyb nekonečným způsobem. Zde se pozná, je-li 
jedincův pohyb pravdivý či vylhaný. Leckdo si už také myslil, že pohyb vykonal, ale čas plynul a 
princezna udělala něco nečekaného, například se vdala za prince. Tu pozbyla jeho duše elastičnosti 
rezignace. Tak se ukázalo, že jeho pohyb není opravdový, neboť ten, kdo rezignuje nekonečně, má 
sám na sobě dosti.“229 Nyní to snad lze vidět jasně: Mladíkův velmi nadějný vývoj, který silou 
nešťastné lásky byl pozvednut až k hranici s religiózním, náboženským stádiem existence, se 
nakonec ukázal jen jako iluzorní, neboť Mladík v hlubokém významu slova sám sebe nechtěl; poté, 
co pominul tento neřešitelný rozpor viny a neviny se nadšeně vrátil ke svému básnickému způsobu 
existence. Jak se píše v Bázni a chvění, v přírodě to chodí tak, že motýl dokonale zapomene, že 
býval housenkou, možná to je u některých lidí tak, že zapomenou, že bývali (či mohli být) motýlem 
a stanou se třeba – rybou.230 Jak ironicky tedy končí opakování – Mladík je šťastný, že před sebou 
utekl a nepravým opakováním mu bylo dovoleno vrátit se k básnické existenci a Constantin, jenž 
pokračuje ve své úporné snáze naprosto neutralizovat život, se nazve porodní bábou tohoto básníka. 
Kdepak je Sókratés, jenž by plný ironického nadšení přispěchal k těmto dvěma a začal jim klást své 
záludné otázky?  
Kde jinde než skrývající se pod tajuplným názvem skutečný čtenář této knihy231, jenž nikterak není 
mnohostí, ale pouze jedním, jak píše Constantin v doslovu. 
  
 

ESTETICKÉ FINÁLE: IN VINO VERITAS  
 Zbývá ještě veliké estetické finále – In Vino Veritas nacházející se v díle Stádia na cestě 
životem, 232 Opět je dobré neopomenout motto celého spisu – Takováto díla jsou jako zrcadla: když 
se opice do něj podívá, apoštol se neobjeví.233 Opět tedy přede mnou stojí další interpretační rébus, 
a o to těžší, že je nesmírně jednoduché a svůdné opičit všechny ty dekadentní projevy estetických 
charakterů na hostině přednesené.   
 
 Vůbec nechápu, co s těmi ženami furt máte, - krčí rameny nejskvělejší Hellén.  - Se vší úctou, 
Mistře, - dodal jsem si odvahy - tomuhle tématu bych se rád, vyhnul jak u Tebe, tak i u Sörena. - 
Skutečně? Tos mohl říct rovnou – říká překvapivě mile – jeden pozorný čtenář Symposia, shodou 
náhod byl i na té Kierkegaardově hostině a sepsal své dojmy - Skutečně? - Ano, někde tady... – zpod 
tógy náhle vytáhne kus papyru – Jo, to by mělo být ono. - Vzal jsem jej do rukou a začal předčítat:  
 Stále mi to připadá jen jako pouhá literární fikce. Skutečně jsem se něčeho takového mohl 
zúčastnit? Copak se mohou tak nepravděpodobné charaktery sejít všechny u jednoho stolu a 
naplánovat společnou hostinu?  
 No, u jednoho stolu se skutečně sešly a téma společné hostiny bylo nadhozeno, zdálo se 
však, že se nic takového, vzhledem k povaze přítomných, nemůže uskutečnit. Ale to už zase příliš 
vášnivě ženu své myšlenky dopředu a zapomínám udat základní fakta – byl tam Mladík, jistě bych si 
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jeho jméno zapamatoval, kdyby však nějaké měl! Byl to prostě Mladík, dále Constantin Constantius, 
Victor Eremita, Dámský krejčí (je to k neuvěření, ale i zde se to má se jménem stejně), svůdce 
Johannes a já, jenž zůstal raději celou dobu tichý. Ostatně ani Mladík se téměř neprojevoval; na 
první pohled mě zaujala jeho čistota, až průzračnost celé jeho bytosti, jeho žensky jemné 
vystupování, ale nejnápadnější na něm bylo jeho pohroužení se do sebe - jak nevnímá okolní svět a 
ani jím není rušen a jen jako náměsíčný se poddává svým náladám a fantaziím; celkově na mě 
působil jakoby v tomto světě jen z nezbytnosti vrhal stín. Doufal jsem však, že mě můj 
pozorovatelský um klame; vždyť jsem si dobře pamatoval jakým trápením Mladík prošel během své 
nešťastné lásky a upřímně jsem doufal, že toto poranění dokáže učinit svou výsostí. Doufal jsem, že 
opět se prokáže platnost těch krásných Platónových slov, jež odmala umím zpaměti: „...vštěpovat 
lidem to, co je musí vodit po celý život, má-li býti krásný, nedovede ani rod, ani vynikající 
postavení, ani bohatství, ani cokoli jiného tak krásně jako láska.“234 Jakou nesmírnou šanci měl ke 
svému duchovnímu vývoji, ale bohužel stejně pravdivá jsou slova, jež napsal kdesi můj přítel 
Johannes de silentio: „Člověk není veliký tím, co se mu stane, ale tím, co učinil.(CITACE)“ Druhý, 
na koho padl můj zrak, a na rozdíl od zbylých účastněných jsem ho viděl poprvé, byl Dámský krejčí. 
Nejdříve jsem se skoro chtěl začít smát z toho zvláštního nesouladu nesmírně opečovávaného 
zevnějšku, jeho jemného, spíše však až úlisného hlasu a jeho nepředstírané zlomyslnosti. Úsměv mi 
však vzápětí zmrzl na rtech, když jsem si uvědomil to zlo, jež z něj vyvěralo (za svou ne-vážnost jsem 
se zastyděl), neustále vyjadřované tím servilním stylem chování, což sám Dámský krejčí evidentně 
reflektoval, a to zas zpětně živilo jeho vztek. Kdybych zapomněl, že jde o člověka, mluvil bych o 
nesmírném unikátu, vždyť v takto vyhrocené formě to vidíme opravdu zřídkakdy – již se téměř 
dokonale rozptýlil ve světě, již z něj téměř byl hloupý, řadový krejčí, jenže svou reflexi nakonec 
nedokázal potlačit.  
 Po vznesení tématu hostiny jsem se stal svědkem něčeho téměř neskutečného - svůdce 
Johannes, především však Victor Eremita, se svými řečmi zasadili o to, aby hostina se zdála navždy 
neuskutečnitelnou. Victor vychvaloval bezprostřednost jako to jediné, co je třeba uctívat a poté 
přednesl vizi své ideální hostiny, což ostatně sám, pokud si dobře pamatuji, uzavřel slovy, že 
takovou nelze uskutečnit ani jednou. Za zmínku stojí především jeho důraz na nálady; říkal asi něco 
v tomto duchu: Vždyť jak těžké je, téměř nemožné, mít nálady pod kontrolou? Stačí, aby se stala jen 
malá rušivá drobnost a téměř celou hostinu můžeme strávit tím, že tuto nechtěně vyvolanou náladu 
budeme přemáhat... Možná to zní komicky, ale mě do smíchu skutečně nebylo, přestože jsem trochu 
znal většinu zúčastněných a skutečně o nich neměl valné iluze, dopadla na mě ta tíhá té běsnící 
reflexe, skrze jejíž pancíř nepronikne už téměř nic, zatímco budou stále dokola omílat cosi o tom, že 
je třeba být bezprostřední... 
 Constantin Constantius však zachoval chladnou hlavu (což je asi tak překvapivá skutečnost, 
jakože Don Juan svedl 1003 žen) a překvapivě hostinu potajmu zorganizoval a ještě překvapivěji 
pozval i mě! Přestože jsem věděl, že bych neměl být účasten na hostině takovýchto ztracených 
existencí, musím přiznat, že jsem nedokázal ovládnout svou zvědavost; alespoň jsem si tedy slíbil, že 
to celé využiji k psychologickým pozorováním a budu se stále chovat tak, jako bych tam vůbec nebyl 
přítomen. 
 Constantinovi nutno uznat, že to celé naplánoval bravurně. Nečekané pozvání, společný 
příjezd kočárem, nádherně vystrojená hostina a ta Mozartova hudba! Když se rozezněla hudba z 
Dona Giovanniho, málem mě to strhlo také. Victor začal náhle pateticky pět chválu na Mozarta, 
jenže slovy, jež patřily Johannesovi; nevím, zda si to jeden či druhý uvědomoval. Jak nepatřičně 
pateticky se choval a tím ničil jakoukoliv možnost skutečného prožitku. Téměř hmatatelně byl cítít 
ve vzduchu onen střet nových příjemných zážitků bojujících s tím temným mrakem reflexe; a jak 
příznačně ironické bylo když Johannes si zpíval donjuansky Ať žie svoboda! a Mladík zase: Ať žije 
Pravda.  

                                                 
234 Platón, Symposion, 178d, V: Platónovy spisy, svazek II, Praha: OIKOYMENH, 2003, str 168 
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 Přesto se v každém zúčastněném rozhostily libé pocity a po nějaký čas se spontánně (ano, 
snad až bepzprostředně!) pilo a hodovalo. A přesto by Victor nikdy nepřiznal, že Constantin vše 
zorganizoval skvěle a přesto by se Constantin už nikdy do tak vysilujícího, nejistého podniku 
nepustil!  
 Pak se dohodli, že každý bude mít svůj proslov na téma erotická láska mezi mužem a ženou, 
poté co se každý opije tak, že bude mluvit zcela bez zábran, ale zároveň nebude opilý tak, aby mu to 
zabránilo mluvit. Načež se okamžitě ozval Johannes, zda to naopak nezpůsobí, že oni – jakožto 
reflexivní povahy – se do sebe ještě více uzavřou a Victor Eremita neváhal znovu začít svou chválu 
na bezprostřednost tvrdíce, že žádné plánované opití není možné. Opít se je totiž možné jen 
bezprostředně...Naštěstí i tato jejich slova, jež už pomalu nahlodávala prvotní příjemnou atmosféru, 
byla zapomenuta. Pak se všichni opili způsobem, jaký člověk dnes už vidí jen zřídkakdy. 
 Pozorně jsem je sledoval a zase na mě dopadl pocit, jakoby to celé byla jedna velká iluze. 
Copak je možné, že to jsou skuteční lidé? Připomínají mi více než co jiného shakespearovské 
charaktery; jsou jako lidé ze zcela jiné doby, kdy vše bylo jaksi...větší. Jako bych byl uvnitř fikce 
velikého dramatika, který vzal vážně slova Sókratova, že „týž muž má uměti skládat komedie i 
tragédie...“235 Vždyť je v tom cosi nesmírně komického, kdo a jak se této hostiny účastní, jenže 
zároveň to je celé nesmírně tragické. Ten, jehož reakcí by byl jen smích, nepochybně sám sebe 
usvědčuje z nedostatku vážnosti žití. Jistě, člověk je dennodenně v kontaktu s tím drobným, 
záludným zlem, ale lidé, jež jej páchají jsou jako vlažná, neosolená polévka - tady trochu uškodím, 
tady udělám něco trochu dobrého – člověk se může zlobit především za tu malost či absolutní 
lehkovážnost, ale ta důslednost, kterou vidím u zde přítomných! Jakoby každý z nich do extrému 
rozvinul, to, čemu my, obyčejní lidé, jen občas věnujeme drobnou úlitbu. Protože bychom nechtěli? 
Či z nedostatku démonické vůle a fantazie? 
 Začal mluvit Mladík; doslova jsem propadl nadšení – říkal jsem si, ano, zmýlil jsem se. 
Mladík se neztratil ve svém myšlení! Vždyť nyní rafinovaně ironicky předvádí přítomným, kam může 
lidský rozum zajít, není-li konfrontován s žitou skutečností. Navíc jednou narážkou na Platóna, když 
mluvil, že přece láska k ženě vylučuje onen vznešený Éros236, jsem se domníval, nám naznačuje svou 
ironickou strukturu, neboť by přece tento ryze řecký argument v našem křesťanském světě jistě 
nemohl myslet vážně! A tak důsledně vyjevoval všechny možné kontradikce, zkoumáme-li lásku! Jak 
nelze řící, že milujeme krásné (vždyť zkuste říci ženě, že milujete krásné hory, krásné obrazy a 
protože ona je také krásná, tak ji milujete; a copak není možné milovat ženu, jež není krásná?) a 
samozřejmě ani s onou slavnou Aristofanovou řečí, kde tvrdí, že každý hledáme svou ztracenou 
půlku237 se nelze ztotožnit – vždyť proč by nás bohové nerozdělili t řeba na tři či na sedm lidí, kteří k 
sobě patří (a zkuste říct ženě, že ji milujete, protože je žena) a tak dospěl k tomu, že nikdy nejsme 
schopni říci jediný rozumný důvod, proč jsme do někoho zamilovaní a že i samotný akt zamilování 
je tak nesmyslný, vždyť přijde jako blesk z čistého nebe, a také trefně poznamenal, jak může muž, 
který se považuje za zcela autonomní bytost, chtít žít ve vztahu, vždyť pak budou jeden a něco? A 
nebo tedy prohlašujeme, dívaje se na půlku jablka: Toto je celé jablko? A uvedl příklad, jak je 
nekonečně komické představit si, že když např. papež chce korunovat Napoleona, náhle začne 
kýchat! A mé srdce plesalo blahem, protože jsem si byl jist, že krom toho, že ukazuje, že člověka 
nelze považovat jen za racionální bytost, jestliže nedokáže ovládnout ani věci tak nízké, tak také 

                                                 
235 Tamt., Str. 217 
236 „Obecné Afrodíty syn je v pravém smyslu obecný a působí zcela náhodně; a to je ta láska, kterou milují lidé 

všední. Milují pak takoví lidé za prvé právě tak ženy jako hochy, dále pak se jejich lásky vztahují více k tělům než k 
duším...“ Symposion 181b( Tamt., str. 170) 

237 „...nýbrž ještě k tomu bylo třetí,[pohlaví] složené z těchto obou, z něhož nyní zbývá jen jméno, ale ono samo 
vymizelo; bylo totiž tehdy jedno pohlaví androgynů, co do podoby i jména složené z obého pohlaví, mužského i 
ženského...“ Symposion 189e; Tamt., str. 179 Dále ústy Diovými: „...rozetnu každého z nich ve dvé a hned budou 
jednak slabší, jednak nám užitečnější, protože se zvětší jejich počet.“ 190d; Tamt., str 180 „Tedy každý z nás jest 
symbolon, půlka člověka, poněvadž vznikl jeho rozříznutím, podobně jako ryby platýsi, z jednoho se stali dva; a tu 
každý stále hledá svou polovici.“ 191e; Tamt., str. 181 



43 
 

jistě znovu naráží na krásný Platónův dialog, vždyť kdo by neznal Aristofanovo škytavku, jež ho 
zdržela v řeči; a byl jsem si zcela jist, že nyní již Mladík spěje k tomu, že Éros překonává naše meze, 
neboť způsobuje naši touhu po krásném, že je onou nesmírně důležitou složkou života, jež 
nedokážeme rozumově vyložit, ano tak jsem si byl jistý. Jenže, to už jsem zase své myšlenky hnal 
příliš vášnivě dopředu; náhle jsem si s hrůzou uvědomil, že Mladíkova řeč se chýlí ke konci, ale 
nezdá se, že spěje k ironickému rozuzlení. A toto zjištění na mě dopadlo strašnou tíhou, když Mladík 
definitivně vyřkl cosi jako: Dokud neproniknu ideu lásky úplně, odmítám erotickou lásku - myšlení 
je pro mě vším...Byl jsem zdrcen, Mladík je skutečně ztracen. Stalo se z něj čisté myšlení. Můj Bože, 
co z něj mohlo být, a co je z něj teď? 
 Poté mluvil Constantin a jeho slova jsem naprosto vědomě ignoroval. Constantina ducha 
znám příliš dobře na to, abych nevěděl, v jakém duchu se to bude nést. Ať už má zkušenosti 
jakékoliv, je zřejmé, že žena se nevejde do jeho racionálního řádu světa. To stačí. Constantin je a 
navždy bude konstantní.  
 Pak mluvil Victor Eremita - když jsem se díval na tohoto pyšného ducha, jenž vnitřně pohrdá 
snad vším, rozhodně vším, co se pohybuje po dvou nohách a důsledně lpí na své nezávislosti, 
vzpomněl jsem si, jak chodil kdysi den co den kolem jednoho starožitníka, neboť obdivoval 
vystavený sekretář. Trvalo mu však nesmírně dlouhou dobu než jen dokázal naznačit své přání tento 
stůl koupit, ale nakonec na něm ulpěl myslí natolik, že doslova sám sebe donutil k činu; není to 
nakonec rub té jeho demonstrativní nezávislosti? Z jeho řeči mi utkvěla v hlavě pouze jedna jeho 
myšlenka: tvrdil něco v tom smyslu, že žena může muže obdarovat vědomím nesmrtelnosti – tím, že 
umře. Jeho úvaha se nesla asi v tomto duchu: A skutečně – čím je žena déle naživu, tím je to více na 
pováženou. Ale jaké dobrodiní vykoná, když umře. Jako když se díváme na divadelní hru a víme, že 
ještě nemůže skončit, protože tato postava ještě musí říct své poslední slovo. A kde jinde by měla 
tato poslední slova být vyřčena než na onom světě! Muž se obvykle těch posledních slov nemůže 
dočkat tak dramaticky, že si k ukrácení čekání najde druhou ženu, čímž ideu nesmrtelnosti 
spolehlivě zabije – nabídka tam ale byla...To mi utkvělo v paměti. Victorův duch jen stále vzdorovitě 
shlíží na svět pod ním, který mu není k ničemu a přece mu není k ničemu menšímu, než k tomu, aby 
na něj vzdorovitě shlížel... 
 Řeči se ujal Dámský krejčí. Přestože jsem nechtěl poslouchat, jeho záštiplná slova se do mne 
hluboko vrývala. Tvrdil, že móda je absolutním vyjádřením ženského ducha; móda je prý pro ženu 
vším, slouží ji k tomu, aby se mohla předvádět před jinými ženami. Krejčí je všude považován za 
velikého znalce, tím on hluboce pohrdá; to, co mne šokovalo nejvíce, bylo zjištění, že on své 
působení v „módním světě“ vnímá jako úkol. Naschvál prodává své věci pod cenou, co na tom, že 
prodělává, ale ať se co nejvíce žen poddá té módní modle, jež je jejich pravým vyjádřením! Pak 
pokračoval asi takto: Přijde-li mladé děvče, které ještě nezná zákony módy, okamžitě ji zpracuji i 
pomocí jiných dam – tyto krysy předávají svůj módní jed podobně jako tarantule – a poté, co je 
dívka zahanbena, ponížena a obětována na oltáři módy, je pak dle módního diktátu vyzbrojena do 
světa, kde ji už nic nemůže zranit...Je to strašlivý, démonický zjev – svět z něj učinil někoho, koho on 
bytostně nenávidí, a tak se rozhodl tuto svou nenáviděnou roli ve světě využit k tomu, aby se světu 
vrchovatě pomstil. 
 A nakonec Johannes pronesl svou chvalořeč na ženu. Nerad bych mu upíral šarm, podobně 
jako bych jej neupíral Alkibiadovi, jenže ten měl svého Sókrata před kterým pociťoval stud; zatímco 
Johannes sám sebe považuje za pravého zasvěcence lásky, jenž prohlédl klam a neupřel svůj zrak ke 
konečnosti. Oceňuje kouzlo ženy, jež je určena mnohostí, žena je jeho božím nápojem a domnívá se, 
že když žena umře, jen se mlha rozestoupí a zbude jen vůně. Nepatří to však Johannesovi samému, 
vždyť, jak sám kdesi napsal, možná po něm zbude jen nálada... 
 Když hostina skončila, poté i s pomocí sluhů vše pečlivě rozbili (já zůstal stát opodál). A 
říkal jsem si, že možná tímto o sobě nakonec mi sdělili nejvíce – zase skončila jedna maškaráda a 
kolik bylo potřeba úsilí a alkoholu, aby vůbec započala! A teď, tak jako se tříští talíře a rozbíjejí 
číše o stěnu, stejně tak končí tento moment, jenž měl smysl pouze do té doby, dokud trval. 
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 Musím poděkovat tomuto záhadnému účastníkovi hostiny za jeho reflexi celého průběhu a 
popisu jeho účastníků; je třeba však zmínit jakési preludium, které celé této hostině předchází. 
Nebudu se věnovat nesmírně zajímavému pojednání o vzpomínání238, ale určitě bych neměl 
opomenout samotný popis aktu vzpomínání na tuto hostinu. Už v Buď/anebo byla vidět velmi 
propracovaná hra fiktivních odkazů – ať už jde o nalezení rukopisů Victorem Eremitou či Estétovo 
vymezování se vůči tomu „strašlivému Svůdci“. Domnívám se, že to Kierkegaard činil proto, aby 
nás vytrhoval z onoho „poklidného, nezávazného čtení literatury ve chvílích odpočinku“, právě tím, 
že tyto literární charaktery zdůrazňují svůj vztah ke skutečnosti až ad absurdum. Ve Stádiích na 
cestě životem se nám toto „předivo fikce“ napíná ještě více. Celou zprávu podává William Affham, 
jenž se značnou ironií vzpomíná na hostinu, na které evidentně vůbec nebyl účasten, zároveň to celé 
podtrhuje jakousi přízračnou atmosféru tohoto nesmírně nepravděpodobného setkání těchto – ve 
svém životním názoru skutečně důsledných – charakterů. Máme tedy vůči celému popisu ještě větší 
reflexivní odstup, což se zároveň sráží s Kierkegaardovou geniální a nesmírně přesvědčivé a živé 
hře iluze. William Affham tedy vzpomíná na hostinu, na které nebyl přítomen v Zákoutí osmi cest, 
jež se nachází hned vedle Nešťastné obory. A ještě předtím, než začne vzpomínat, potká mladý, 
zamilovaný pár. Co můžeme z tohoto popisu vyčíst? Není tak nepravděpodobné místo jako Zákoutí 
osmi cest jen obrazem estetické existence samé – vedoucí mnohými směry, mnohými cestami a 
nakonec ústící jen v izolaci, zapomenutí, ztracenosti? A poblíž uzavřené neštěstí? A nelze všechny 
řeči o ženách vnímat jako jejich naprostou bezradnost autenticky odpovědět na, řeknu ošklivě 
filosoficky, výskyt ženy v tomto světě? Neboť s tím se přece bytostně pojí témata jako manželství, 
schopnost sdílení – ale to už jsem v doméně etika Viléma... Neukazuje se zde právě tato naprostá 
bezradnost estetické existence, poté co již prvotní zamilovanost prošla kolem a zmizela v dáli? A 
vzpomeneme-li si na Platónovo pojetí Érótu jakožto plodivé síly, copak není nápadná jejich již 
téměř naprostá neschopnost cokoliv činit (krom případného protáčení se v jejich ďábelském plánu, 
jež je stejně zoufalý jako leží mimo ně), cokoliv tvořit ve významu poiésis?  
 A nakonec bych ještě rád upozornil na vrchol hostiny, totiž chvilkové spočinutí účastníků v 
již dávno ztracené bezprostřednosti. To těžko zachytitelné cinkání číší, přelévání se řeči od jednoho 
nezávazného tématu k druhému, ano, to bylo vrcholem celé hostiny, neboť účastníci si ještě nestačili 
zkazit náladu svými jednotlivými proslovy.239 A tento moment, toto pomíjivé nic je vrcholem toho, 
o co, tito kdysi tak nesmírně nadějní jednotlivci, usilují, o kratičké vytržení. Kdy všechno je tak 
nezávazně lehké - tak jako kdysi. A tak jako se nám reflektovaná estetická existence „zrodila z 
hudby“, tak se nám do ní – táto ďábelská, rozhodnutá, do-sebe-uzavřená estetika zase navrací: Celý 
tento spontánní průběh hostiny končí kratičkou úvahou o možnostech jazyka: „Jak chudý je jazyk 
ve srovnání s těmi jistě bezvýznamnými, zato však sugestivními souhrami zvuků znějících v jednu 

                                                 
238 Jde vlastně o poslední slovo k možnému postupu, jak podepřít své imaginární estetické já pomocí nesmírně 

propracovaného přístupu k sobě samému. Tak vzpomínání například budí zdání kontinuity, jež člověk tak 
potřebuje... 

239 Přidávám zde tento skutečně nádherný popis: „So then they dined. Before long the conversation had so woven 
its beautiful wreath around the guests that they sat festooned in it; at times the conversation was enamored of the 
food, at times of the wine, at times of itself; at times it seemed as if it would mean something, then it turn at times it 
meant nothing at all. At times a flash of wit burst forth, that wonderful kind that blossoms but once, that delicate 
flower that closes immediately. Then came an exclamation from one of the diners: These truffles are superb; then a 
shout from the host: This Château Margaux! At times the dinner music was drowned in noise, and then it was 
audible again. At times, at the crucial moment whe a new course was about to served or a new wine offered and 
designated by name, the waiters stood quietly as if in pausa; then they were busy again. Silence intervened for a 
second, and then the exhilarating spirit of the music passed over the guests again. Now thw one with an audacious 
thought took the lead in the convesation, an the others followed him, almost forgetting the food, and the music came 
trailing behind as it echoed the jubilation of the tumult; then at times only the clinking of the glasses and the sound 
of dinner plates were heard, and the task of eating proceeded in silence, supported only by the music, which festively 
took the lead and again caleed forth the conversation. - And so they dined.“  Kierkegaard, S., Stages on life´s was, 
Princeton: Princeton university press, 1988, str. 29 



45 
 

chvíli, tak jak tomu bylo na hostině; něco takového nedokáže zpodobit ani divadlo a jazyk pro to má 
sotva pár slov! A přitom je ve službách touhy tak bohatý, narozdíl od toho, popisuje-li skutečnost.“ 
240 Jazyk je idealita, která je zavrhnuta241, tak nám estetické existence končí v této jediné zbývající 
skutečnosti, v tomto momentu nesmyslného vytržení. 
 

 Estetický dovětek: Obvyklá i případná krize v životě herečky 
aneb naděje pro estetiku 
 
 Toto kratičké dílko je posledním z Kierkegaardových estetických spisů; jde o jakýsi návrat k 
estetice v době, kdy Kierkegaard již uzavřel svou tvorbu pseudonymní242. Tento estetický spisek je 
jakýsi holt herečce Johanne Luise Heibergové, jež hrála roli Julie v nejslavnější Shakespearově 
milostné tragédii nejdříve v 16 letech a poté ve věku 34. Kdyby to nebylo zcela zbytečné, mohl 
bych na tomto dílku prokázat Kierkegaardovu nesmírnou konsistenci, neboť na několika stranách se 
zde nachází témata, jež jsou Kierekgaardovu čtenáři důvěrně známá: ať už jde o Kierkegaardův 
estetický přístup soustředit se právě na to, jež nelze jednoznačně, pomocí zavedených estetických 
kategorií popsat243; o jeho viditelném kontrastu masy a jedince; o neutuchajícím smyslu pro 
paradox244; o významu času; o rozlišení estetického a etického přístupu, o nutnosti klamu ad.245 
Soustředím se však pouze na dva momenty. 
 Ten první odbudu velmi rychle – jde o důležitý Kierkegaardův postřeh ohledně toho, proč je 
masa tak bestiální, že stejně tak jako si z mladé herečky udělá nejdříve bohyni, stejně samozřejmě ji 
pak zatratí246; tato brutalita plyne dle Kierkegaarda z toho, že „...lidé bývají jen zřídkakdy esteticky 
vzděláni. Většina lidí kritizujících umění užívá ve vztahu k ženě v podstatě stejných kategorií a 
myšlenkových pochodů jako pacholci z jatek...“247 To jsem považoval za nutné říci, aby snad z 
předcházejících analýz nevznikl dojem, že estetika hraje u Kierkegaarda roli jakéhosi „ďáblova 
hřiště“; to, před čím Kierkegaard tak usilovně varuje a čím jsem se zabýval je estetika, jenž nemá 
žádný korektiv, jenž se bezbřeze rozlije po celé existenci a tím v pravém slova smyslu existenci 
zabrání. 
 Druhým momentem je motiv metamorfózy herečky. Domnívám se totiž, že, byť Kierkegard 
přímo mluví jen o metamorfóze herečky, lze se velmi přesvědčivě domnívat, že jde také o model 

                                                 
240 How impoverished is language in comparison with that certainly menanigless but neverthless so suggestive 

consonance of sounds all at once, as at a banquet, something that not even the theater can reproduce and for which 
language has but a few words! Yet how rich is language in the service of desire in comparison with language when it 
describes actuality.“Tamt., str. 29-30 

241 Snad dosud s výjimkou Mladíka, ten se naopak v idealitě „rozpouští.“ 
242 Ve smyslu končící Konečným nevědeckým dodatkem; nejde o to, že by Kierkegaard již nepsal pod 

pseudonymy (Anti-Climacus) či v tomto případě Inter et Inter, pseudonymy však již plní odlišnou úlohu a proto je 
smysluplné tuto novou etapu Kierkegaardova díla nazývat náboženskou. 

243 Konkrétně jde o štěstí a mládí začínající herečky.  
244 Odcituji alespoň překrásný postřeh: „V každodenním jazyce hovoříme o tom, že si ulehčíme, když odhodíme 

bříme, a tato představa je základem všech triviálních životních názorů. Ve vyšším básnickém a filosofickém smyslu 
platí opak: člověk se stává lehčím prostřednictvím tíže, člověk se vyšvihne vzhůru a ke svobodě prostřednictvím 
tlaku. Tak se nebeská tělesa vznášejí pomocí velké tíže, pták létá pomocí velké tíže; k lehkému pohybu mysli 
dochází pomocí ohromné tíže; nejvyšší vzmach víry vychází zpod břemene nouze a největších protivenství.“ 
Kierkegaard: Obvyklá i případná krize v životě kerečky V: Osolsobě, P., Kierkegaard o estetice, divadle a dramatu, 
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, str. 202 

245  Musím upřímně říci, že v tomto případě na mě právě ona naprosto zřetelná konsistentnost myšlení působila až 
násilným dojmem. 
246 Zvlášť v dnešní době nemusí být člověk zrovna vnímavý, aby si povšiml, že šoubyznys sloužící k ukojení 

masy a tak často adorující prepubescentní dítka jen vposledku kopíruje archaický postup obětování nevinných, 
mladých nadějí na oltář většinoví společnosti... 

247 Osolsobě, P., Kierkegaard o estetice, divadle a dramatu, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 
2007,str. 197 
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aplikovatelný na existenci, respektive to je velmi zřetelně opačně: Kierkegaard svá pozorování 
týkající se existence aplikoval na zkoumání herectví. Veliký Dán se domnívá, že, aby žena mohla 
ztvárnít Julii – tedy ideji ženského mládí v nejlyričtější podobě, právě proto „...musí být starší než 
Julie, aby od ní mohla mít věkový odstup.“248 A tedy „...tam, kde je život něčím víc, tam kde čas z 
prostého mládí něco ubere, tam o to více vyjde najevo genialita, a to v čistě estetickém vztahu 
ideality k ideji.“249 Jinak řečeno: pravou herečku poznáme tak, že teprve s odstupem času (času 
navzdory) dokáže skutečně zahrát Julii - toto nejkrásnější zpodobení ženského mládí a teprve nyní 
se tak naplno projeví, co v ní jako mladé jen dřímalo. Zde vidíme úspěšné opakování. A abych se 
vrátil k tomu, proč to zde vůbec říkám – díky soudci Vilémovi jsem ukázal, že etika dokáže převzít, 
to nejvnitřnější, to nejvznešenější, to vpravdě esteticky nejkrásnější a uskutečnit to skrze vlastní 
život. Zároveň však, krom této pomalé, vnitřní duchovní každodenní práce, je estetika 
neutralizována, protože v životě vyvolává rozpor tím, že zdůrazňuje idealitu na úkor skutečnosti. 
Nyní se objevuje však motiv třetí – až jednotlivec projde skutečnou metamorfózou, tedy až se z něj 
stane náboženský jedinec, estetika se do života konečně spolu se ztracenou bezprostředností nyní již 
v opravdové plné kráse navrátí. 
  
Závěr: 
 
 Tak jsem, zdá se, již téměř na konci své práce. Jejím těžištěm byla analýza estetických 
charakterů s dvěma krátkými výhledy, a to pojímání estetiky skrze etický postoj k životu a nakonec 
možné navrácení se estetiky v celé její prvé kráse ve stádiu náboženském. Příliš mnoho jsi toho 
chtěl říct, dost možná uslyším od mých kritiků, a celé to bylo příliš rozvleklé! Ano, dost možná, 
odpovím já – a přesto bych toho chtěl říct mnohem více. Původně jsem chtěl ještě alespoň pojednat 
o tématech Vzdělávatelných řečí a alespoň o postavě Quidama jako protipozici vůči Svůdci 
Johannesovi a Mladíkovi. Ostatně ve snaze porozumět Quidamovi jsem strávil tolik času, že na 
Vzdělávatelné řeči mi ani nezbyl čas. A nakonec mi analýza vybraných motivů z pouhých 3 
Kierekgaardových děl (respektive 2 a 1/3) neustále rostla pod rukama a stejně mám těžké svědomí, 
kolik jsem toho i o těchto estetických charakterech neřekl. Nakonec jsem například nenalezl 
odvahu, čas, ani prostor věnovat se obšírněji problematice času ve vztahu k estetické existenci, byť 
jsem se k tomu snažil alespoň přihlížet ve vztahu k jednotlivým charakterům; tak jsem třeba 
opomenul skvělá pozorování ohledně této problematiky v eseji Nejnešťastnější; na druhou stranu mi 
intuice neustále říkala, že se do toho nemám pouštět, že o tom vím stále setsakramentsky málo. A 
asi dobře tak. Identicky tomu bylo s problémem nálad. Kdyby tedy má bakalářská práce neměla být 
k ničemu jinému, alespoň jsem snad přesvědčivě ukázal, jak nevyčerpatelným zřídlem 
Kierkegaardova filosofie je. 
 Jako nejvíce nevydařenou část své bakalářské práce považuji analýzu Estéta. Stále jsem měl 
pocit, že jsem řekl pouhý zlomek a přitom každou nově započatou větou jsem jen omílal již dávno 
řečené... 
 Na obecnější rovině jde samozřejmě o absenci systematického vzdělání doprovázené mým 
více než co jiným básnickým způsobem myšlení pravděpodobně bez dostatečných korigujících 
racionálních prvků. Už jsem o tom psal na začátku, přesto jsem to považoval za nutné zopakovat. S 
tím úzce souvisí nepochybně největší slabiny celé práce, jíž jsou, řeknu, její „interpretační 
východiska“ a celá její struktura. Proto jsem také napsal úvod, tak jak jsem jej napsal; skutečně 
nerad bych vytvářel iluzi jakéhosi skrytého přístupu; ostatně sám bych to dozajista ani nedokázal.  

                                                 
248 Osolsobě, P., Kierkegaard o estetice, divadle a dramatu, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 

2007,str. 209 
249 Osolsobě, P., Kierkegaard o estetice, divadle a dramatu, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 

2007,tr. 208 
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 Svými spíše více než méně neuměleckými vsuvkami jsem se snažil zachovávat povědomí o 
tom, kdo píše. Považuje-li to někdo za pouhou pubertálnost, nemyslel jsem to tak, byť nepopírám, 
že jsem to také psal tak právě proto, aby mě samotného proces tvorby bavil. Nevím, zda napsat 
filosofické pojednání o tom, jak Kierkegaard říká, že je správné se oprošťovat od konečných 
vztahů, bych dokázal; odevzdat bych to každopádně nechtěl. A naopak musím říci, že jsem se hodně 
musel mírnit, abych nespadl do té nutkavé potřeby se vyjadřovat úplně ke všemu, což by 
nepochybně bylo pro tuto práci zničující. Také proto jsem sem vložil asi ten nejkontroverznější text 
o strastech s mou Nefernefernefer. Domnívám se totiž, že téměř jakýkoliv postoj k tématům 
probíraným zde může pozorný čtenář nalézt či domyslet. Právě proto, že to pro mě tolik znamená 
jsem na tomto fragmentu řekl o sobě jistě velmi mnoho – a nepochybně mnohem víc, než tuším. 
Ano, zároveň jsem to v době přípravy této práce také prožíval. Asi je ve mně stále cosi 
pubertálního. 
   Přece jen mám ale ještě potřebu se krátce vyjádřit k mému vztahu ke Kierkegaardovi – o 
jeho polemice s kartesiánskou redukcí člověka na myslící stroj, o jeho hlubokém pochopení pro 
logiku srdce stejně jako rozumu, o jeho prorockých varování před rozpínavými panteismy, o 
nebezpečí panestetizace skutečnosti, o nutnosti chápání podstaty člověka na jiných než objektivních 
základech – za to vše a mnohé další si Kierkegaarda nesmírně cením a je pro mě zásadním 
myslitelem. Času s ním stráveným skutečně nelituji. 
 Ale přesto se ještě musím vyjádřit kriticky k některým motivům Kierkegaardovy filosofie. 
Chápu velmi obvyklou námitku, že příliš zdůrazňuje mezní situaci člověka, že stále zdůrazňuje 
nutnost radikálních kroků, respektive skoků, a tedy prý nemá pochopení pro postupné rozvíjení 
ctností, pro pozvolný, poklidný duchovní růst člověka. Ano, tuto námitku chápu a je to možné, jestli 
něco jako pozvolný, poklidný duchovní růst člověka existuje; já sám pro to také nemám pochopení. 
To jen tak pro úplnost. 
 Jiným problémem je problém existenčních stádií. Z toho mála, co jsem obsáhl, mhou říci 
pouze tolik: nemám pocit, že by jednotlivá stádia byla od sebe tak striktně oddělena. Ano, naprosto 
souhlasím s oněmi zlomovými momenty, kdy je kairos a člověk musí sám sebe volit, nemyslím si 
však, že by se člověk metamorfoval do tolik odlišné podoby, a že pro to musel opustit vše minulé. 
Mám to štěstí, že znám několik skutečně mravných lidí a nemám pocit, že by se předtím museli 
nejdříve vzdát nároku na štěstí skrze konečné vztahy. K takovému radikálnímu zlomu dojít, dle 
mého názoru, nemusí. I když je pravda, že u těchto mých blízkých pozoruji jistou velmi intimní a 
plachou zbožnost. 
 Nyní konečně přistoupím k problému pro mne nejpalčivějším v celé Kierkegaardově 
filosofii, a tím je – Ty. Když jsem četl Kierkegaardova díla, často jsem musel myslet na Martina 
Bubera a mnou milovanou knihu Já a Ty. Nedokázal jsem se totiž ubráni dojmu, že krom 
absolutního Ty v Kierkegaardově filosofii Ty zcela chybí. Zpočátku jsem si myslel, že je čistý 
misantrop, postupem času jsem tento názor korigoval. Vymyslel jsem si pro to takový veršík, který 
si snad po tom všem můžu dovolit: Bez Druhého nejde Cestu ujít, tak ji Druhému vytyčil. 
 A nijak lépe to skončit neumím, jen bych snad ještě neměl zapomenout rozloučit se se svým 
průvodcem – úklona, úsměv, zavření knihy. Tak. 
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