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Úvod
Søren Kierkegaard – meno, ktoré malo upadnúť do zabudnutia. Pre cirkevné kruhy bol nepohodlný, pre filozofické kruhy
príliš nesystematický a príliš slabý voči Hegelovi. Prišlo však
dvadsiate storočie, dve svetové vojny, „zopár stratených generácií“, neskutočný úpadok cirkvi, globalizácia – a Kierkegaard
je opäť tu, aktuálny so svojím dôrazom na vlastný postoj, charakter a motívy človeka.
Záujem o Kierkegaarda nastal najmä v Nemecku, neskôr
vo Francúzsku, USA a Japonsku. Vďaka českým prekladom,
najmä Marie Mikulovej Thulstrupovej (od 90. rokov), stúpol
záujem o Kierkegaarda v Českej republike i na Slovensku.
Čitateľ tejto monotematickej zbierky odborných štúdií má
možnosť nahliadnuť do veľmi komplikovanej osobnosti, života, myslenia, charakteru i teologicko-filozofického odkazu
Sørena Kierkegaarda.
Tato kniha je prvou časťou 10-dielnej série o Kierke
gaardovi Acta Kierkegaardiana, ktorej cieľom je komplexné
oboznámenie čitateľov s dánskym mysliteľom. Na projekte,
ktorý sa začal medzinárodnou konferenciou s názvom Søren
Kierkegaard. Teológ, filozof a mysliteľ na Katedre všeobecnej
a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pod vedením prof. PhDr. Cyrila Diatku,
CSc., sa zúčastňujú významné osobnosti z oblasti súčasného
bádania o Kierkegaardovi z celého sveta, profesori filozofie,
teológie a psychológie i absolventi doktorandského štúdia,
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kolegovia Dr. Romana Králika z najvýznamnejšieho centra
o Kierkegaardovi Hong Kierkegaard Library v Minnesote
(USA). Na projekte sa okrem domácich odborníkov podieľajú
aj zahraniční bádatelia z USA, Kanady, Portugalska, Španielska, Rumunska, Mexika, Poľska a Českej republiky.
Poďakovanie patrí pani Thulstrupovej za preklad spisu
S. Kierkegaarda, ako aj všetkým účastníkom konferencie.
Cyril Diatka
Roman Králik

Príhovory
Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.,
rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Vaša excelencia, vážení hostia, milí účastníci konferencie!
Priniesť myšlienky, ktoré pomáhajú človeku pochopiť seba,
svet i iných ľudí, do súčasného času je záslužná, ale nie ľahká
vec. Je to tak i v tomto prípade, keď stojíme pred úlohou uviesť
do reality života na našej Univerzite Konštantína Filozofa
myšlienky dánskeho mysliteľa Sørena Kierkegaarda. My ľudia
v každodennom živote akoby zabúdame na seba, na to, že sa
treba zamyslieť nad našimi skutkami, že musíme byť úprimní
k sebe a pred tvárou druhých sa nemôžeme odvážiť klamať.
Univerzita je miestom, kde tí, čo sem prichádzajú, by mali
„nájsť stôl k duchovnej potrave prestretý“. A o to ide aj na tejto konferencii – priniesť myšlienku a nechať sa inšpirovať,
inšpirovať k tomu, aby sme sa nebáli byť ľudskí.
Dovolím si pri tejto príležitosti privítať na našej univerzite
vzácnu návštevu, jeho excelenciu, veľvyslanca Dánskeho kráľovstva na Slovensku pána Jørgena Munka Rasmussena. Jeho
prítomnosť, ako i príspevky autorov z desiatich krajín potvrdzujú, že Søren Kierkegaard je živý, že ešte vždy žije v našej
túžbe „byť úprimným k sebe, byť človekom“.
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Your Excellency, dear guests, dear conference participants!
To bring the ideas which help man to understand himself,
world, and other people to present world is meritorious
but not easy thing to do. It is similar in this case when we
are facing the task to put the ideas of Danish thinker Søren
Kierkegaard into the reality of life at our Constantine the Philosopher University. We – people in certain sense forget about
ourselves, we forget to think about our deeds, to be honest to
ourselves and not to dare tell lies to the others. University is
a place where those who are coming there should “find the
table laid for spiritual food”. And this is the main task of this
conference: to come with an idea and let be inspired not to be
afraid of being human.
Let me therefore welcome our dear guest, His Excellency
Danish Ambassador in Slovakia, Mr. Jørgen Munk Rasmussen.
His presence as well as the papers of authors from ten countries proves that Søren Kierkegaard is alive, that he still lives
in our desire “to be honest to ourselves, to be human”.

Prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.,
dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre
Vaša excelencia, Vaša magnificencia, vážený pán veľvyslanec, vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, dovoľte aj mne,
aby som vás v mene vedenia Filozofickej fakulty Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre privítala na dnešnej konferencii,
ktorá je venovaná významnému predstaviteľovi európskej

Príhovory
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myšlienkovej tradície – mysliteľovi, teológovi a filozofovi
Sørenovi Kierkegaardovi. Tento vzrastom malý, ale
svojou literárnou a filozofickou spisbou veľký muž zo severu, z Dánska, stihol za svoj pomerne krátky život (42 rokov)
veľmi veľa. A aj napriek tomu, že nevytvoril žiaden teologický ani filozofický systém, svojím dielom sa zaraďuje medzi
najvýznamnejších reformátorov a teologicko-filozofických
mysliteľov v dejinách cirkvi.
Kto ale bol Søren Kierkegaard?
Bol to filozof, teológ, náboženský mysliteľ, prorok či reformátor? Odpoveď na túto otázku budú isto v dnešných
konferenčných vystúpeniach hľadať viacerí z vás. Výsledkom
týchto hľadaní však asi nebude odpoveď jednoznačná, ale
opäť to bude súbor odpovedí, pretože Kierkegaard sa
pohyboval niekde na hranici medzi teológiou a filozofiou.
Sám sa prirovnával k nespútanému voľnému vtákovi, ktorý letí nad skrotenými vtákmi. Jeho prianím a odkazom pre
nás je, aby sme sa snažili lepšie porozumieť sami sebe a aby
sme vzlietli.
KIERKEGAARD si uvedomoval tmu, a preto hľadal svetlo.
Verím, že aj vy, účastníci dnešnej konferencie, budete
v hľadaní tohto svetla pokračovať, že vaše vystúpenia budú
plné svetlých myšlienok a budú šíriť svetlo tohto podujatia aj
do vašich pôsobísk, keď sa po konferencii rozídete.
Želám vám a vašej dnešnej konferencii inšpiratívne
a úspešné rokovanie, príjemný a plodne prežitý deň na fakulte, na univerzite a v Nitre.
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Jeho excelencia Jørgen Munk Rasmussen,
veľvyslanec Dánskeho kráľovstva na Slovensku
Purity of heart would be a fitting characterization of Roman
Králik’s unselfish and enthusiastic endeavours to make Søren
Kierkegaard’s life and work known in Slovakia. In addition
to the Kierkegaard Library in Šaľa, Roman Králik has now
founded a Kierkegaard Society in Slovakia as he continues to
write books and conference papers we untiring energy. There
is thus ample reason for me to reiterate my profound thanks
to Roman Králik for all he is doing for a great Danish thinker,
philosopher and theologian.
Čistota srdca by mohla byť vhodnou charakteristikou
obetavej snahy Romana Králika zviditeľniť na Slovensku život
a dielo Sørena Kierkegaarda. Okrem Kierkegaardovej knižnice v Šali založil Roman Králik aj Kierkegaardovu spoločnosť
na Slovensku a s neúnavnou energiou pokračuje v písaní kníh
a konferenčných príspevkov. To je pre mňa dostatočným
dôvodom na to, aby som znova vyjadril moju hlbokú vďaku
Romanovi Králikovi za všetko, čo robí pre veľkého dánskeho
mysliteľa, filozofa a teológa.

Báseň
Vzpomínka na Sørena Kierkegaarda
Když bázeň poráží strach z nemoci, z nelásky,
když s pláčem píši proti svým,
když vím, že Jsi se mnou,
opouštím tento svět a v myšlenkách, v činech jedincem
stávám se.
Snoubenka, bratr i dav, nikdo mi nerozumí,
bulvár psát nepřestává – děti na ulici smějí se mi,
já však slyším Tvůj hlas,
proto musím jít a vzlétnout.
Být jak divoký pták
a volat, a křičet z dálky,
být tichem, které mlčí a ukazuje cestu,
být bouřkou, která vše neskutečné bortí…
Hledám Tě, člověče, tvou pokoru,
tvou věrnost, odhodlání,
tvé srdce čisté a dobro,
a tvou netouhu – od lidí odměně.
I proto: Barth se mých výtek bál,
i Mynster se mi vyhýbal,
já však chci pevně stát
jak Jób a Abrahám…
Roman Králik

Boží nezměnitelnost
Søren Kierkegaard
Kodaň 1855

Zasvěceno památce mého zesnulého otce
Michaela Pedersena Kierkegaarda, dřívějšího
obchodníka s pleteným zbožím zde ve městě.
Srpen 1855

Tato řeč byla proslovena 18. května 1851 v Citadelním kostele.
Textu zde bylo použito poprvé, později k němu bylo častěji odkazováno. Nyní se k němu opět vracím. Dne 5. května
1854.
S. K.
Modlitba
Ty nezměnitelný, jehož nezmění nic! Nezměnitelný
v lásce, nedáš se změnit kvůli našemu dobru, abychom se
ke svému vlastnímu dobru také tvou nezměnitelností chtěli
dát vychovat bezpodmínečné poslušnosti, nalézt pokoj a ve
tvé nezměnitelnosti se uklidnit. Nejsi jako člověk; má-li si on
zachovat aspoň nějakou nezměnitelnost, nesmí se mu příliš
přihodit, co jím pohne, a příliš se tím nedojímat. Tebou však
pohne vše na nejvyšším stupni! Čeho si často tak málo všimneme, lidského vzdechu, to pohne tebou, nekonečná lásko,
ale nic nepohne tebou, nekonečná nezměnitelnosti! Ó, ty, kdo
se v lásce bez konce pohneš, pohneš se také nad touto naší
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modlitbou, tak aby modlitba měnila prosícího v souhlase
s tvou nepohnutelnou vůlí, ty nezměnitelný!
Jakub l, 17 – 21
„Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry,
sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny
ani střídání světla a stínu. Z jeho rozhodnutí jsme se znovu
zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho
stvoření. Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je
rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu;
vždyť lidským hněvem spravedlnost boží neprosadíš. A proto
odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti
přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.“1
Můj posluchači, slyšel jsi přečtený text. Jak blízko je nám
myšlenka na opak, na proměnlivost pozemských a časných
věcí, na změnitelnost lidí. Tíží a unavuje, že všechno je
proměnlivé, že se lidé dají změnit – ty, můj posluchači, i já!
Je smutné, že se změna často děje k horšímu. Je smutná lidská
útěcha, ale přece utěšuje, že při změnitelnosti nastane ještě
jedna: že to skončí!
Kdybychom chtěli mluvit takto, zvláště v duchu proměnitelnosti, ne tedy tak, jako když se vážně mluví o zranitelnosti,
o „lidské nestálosti“, nejen bychom se nedrželi textu, ale
ignorovali bychom jej a změnili. Vždyť se v textu mluví právě
o opaku, o boží nezměnitelnosti! Text sám je samé potěšení
a radost – jako z vrcholu hor, kde sídlí ticho, tak je apoštolova
řeč vyvýšena nade všechnu proměnlivost pozemského života.
Mluví o boží nezměnitelnosti, o ničem jiném, o „Otci světel“,
1

Text Jak 1, 17 – 21 je autorem označován jako jeho „první láska“.
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bydlícím tam nahoře, kam nedosáhne žádná proměna, tím
méně její stín. O „dobrých a dokonalých darech, přicházejících shůry od Otce, který jako Otec světla (nebo světel) si
umí nekonečně zajistit, aby opravdu dobré a dokonalé bylo
to, co od něho přichází, což si jako Otec nejvíce přeje; nemyslí
na nic jiného, než aby beze změny sesílal dobré a dokonalé
dary. Proto, moji milí bratři, ať je každý člověk „rychlý ke
slyšení“: ne různých řečí, ale daru shora, neboť odtamtud
zní neustále jen dobré noviny; „pomalý k mluvení“, neboť
povídání, se kterým my lidé můžeme přijít přímo k věci
a zvláště hned, může nejčastěji přispět k tomu, že z dobrých
a dokonalých darů udělá dary méně dobré a nedokonalé;
„pomalý k hněvu“: abychom se nerozzlobili, kdyby nám dary
připadaly nedobré a nedokonalé, a tím bychom způsobili,
že dobro a dokonalost, jež byly určeny k našemu dobru, se
naší vinou obrátí ve zkázu. To totiž může člověkův hněv způsobit, „vždyť lidským hněvem spravedlnost boží neprosadíš“.
„Proto odložte veškerou špínu a přemíru špatnosti“ – jež tak
jako čistíme a zdobíme svůj dům, se nám sám okrášlí a sám
čeká na návštěvu – abychom takto mohli důstojně přijmout
ony dobré a dokonalé dary a „v tichosti přijali zaseté slovo, jež
má moc spasit naše duše“.
V tichosti! Opravdu, kdyby nemluvil apoštol a kdybychom
hned neuposlechli rozkaz, abychom byli „pomalí k mluvení
a pomalí ke hněvu“, museli bychom říci: to je divná řeč, jsme
snad takoví bloudi, že musíme být napomínáni k mírnosti
vůči tomu, kdo chce jen naše dobro? Zní to jako výsměch,
takto užívat slovo tichost. Vždyť kdyby mě někdo chtěl neprávem uhodit a stál by u toho někdo jiný, kdo by mi připomenul:
„Dej si to klidně líbit!“ – byla by to přímá řeč. Ale představ si
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nejlaskavější bytost, lásku samu, jež vybrala dar pro mne určený, dar dobrý a dokonalý jako láska sama; přijde a chce mi jej
darovat – ale vedle stojí člověk a napomene mě: chtěl bych
vidět, zda to přijmeš – v tichosti. Tak to s námi lidmi vypadá.
Jeden člověk – pohan, onen prostý mudrc z dávnověku, si
stěžuje, že musil často zakusit, že když chtěl člověka zbavit
nějaké hlouposti, aby mu dodal lepší vedení, a tak pro něho
udělal něco dobrého, ten druhý se tak rozhněval, že (jak jen
prostý člověk žertovně, avšak vážně říká) by ho i pokousal!2
Ach, co musil Bůh zkusit za těch 6000 let a zkouší každý den
od rána do večera s každým z těchto miliónů lidí!
Někdy se nejvíce rozzlobíme, když nám chce prokázat největší dobrodiní. Ano, kdybychom my lidé opravdu znali své
vlastní dobro, nebylo by tu potřeba žádného napomenutí. Ale
my lidé (a kdo to z vlastní zkušenosti nezažil?) jsme v poměru
k Bohu jako děti, proto je zapotřebí napomenutí k tichosti,
ke přijetí dobra a dokonalosti – natolik je apoštol přesvědčen,
že dobré a dokonalé dary přicházejí od něho, věčně neproměnitelného!
Různá hlediska? na to, co je pouze lidské, ukazuje pohanství; mluví o Bohu méně a má převážně sklon k tomu, aby
mluvilo pochmurně o změnitelnosti lidských věcí. Apoštol
chce mluvit jedině o boží neproměnlivosti. Takový je apoštol,
pro něho je pomyšlení na boží nezměnitelnost jediné a trvalé
potěšení, mír, radost a blaženost. Je to na veky pravda, ale
nezapomínejme, že apoštolovo chápání záleží ve faktu, že je
apoštolem, že se již dávno v bezpodmínečné poslušnosti
do boží nezměnitelnosti zcela oddal, že nestál na začátku,
spíše na konci cesty, cesty těsné, ale i dobré, kterou si při
2

Mluví o Sókratovi (viz Theait. 151 C).

Boží nezměnitelnost

17

vzdání se všeho sám vyvolil, beze změny sledoval, neohlížel
se zpět a stále určitějšími kroky spěchal ke věčnosti. Naopak,
pro nás, kdo jsme ještě pouhými začátečníky a ve výchove,
musí boží nezměnitelnost mít i jinou stránku; zapomenemeli na ni, přijdeme lehce do nebezpečí, že budeme apoštolovu
povýšenost chápat domýšlivě.
Proto budeme, Ty nezměnitelný, mluvit jak ke zděšení, tak
i k uklidnění o Tobě, čili o Tobě, o Tvé nezměnitelnosti.
Bůh je nezměnitelný. Všemocně stvořil tento viditelný svět
a udělal se neviditelným. Do viditelného světa se zahalil jako
do pláště, mění ho, jako měníme plášť, sám nezměnitelný.
Tak je to ve smyslovém světě. Ve světě událostí (ve světových
událostech) je všude v každém okamžiku přítomen. I v pravdivějším smyslu je nejprobuzenější lidskou spravedlností, jež
je přítomna všude, je při všem jako všudypřítomný, neviděn
nikým smrtelným, a to jak v nejmenších, tak i v největších
věcech, jež se mohou zvát událostí pouze u těch, u nichž jsou
událostí jedinou, jako když umře vrabec a když se narodí Spasitel lidského pokolení. V každém okamžiku drží ve své všemocné ruce vše skutečné jako možnost, v každém okamžiku
má připraveno vše, vše najednou změní, lidské smýšlení,
soudy, lidskou vysokost i nízkost – mění vše, sám nezměněn.
Když se vše zdá beze změny (a je to jen zdání, že vnějšek vypadá na jistou dobu jako nezměněný, mění se vždycky), zůstává
On vždycky nezměněn, nedotýká se ho žádná proměna nebo
její stín. V jasu beze změny zůstává On, Otec světel, na věky
nezměněn. V jasu beze změny – ach, právě proto je beze změny, protože je pouze jas, světlo, v němž žádná temnota není
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a k němuž se žádné temno nemůže přiblížit. My lidé takoví
nejsme, nejsme jasní a právě proto jsme změnitelní; jednou
se v nás vyjasní, podruhé se v nás zatemní, změníme se my,
změní se něco kolem nás a stín proměny nás přelétne a předělá, padne na nás jiné světlo okolního světa a my se pod tím
vším sami v sobe změníme. Ale Bůh je nezměnitelný.
Tato myšlenka nás děsí, je samá bázeň a chvění. Obvykle
se to možná méně zdůrazňuje, běduje se nad proměnlivostí
lidskou a časných věcí – ale Bůh je nezměnitelný.
Avšak ze všeho nejdříve: jsi v dorozumění s Bohem, pře
mýšlíš vážně a snažíš se upřímně pochopit – neboť to je boží
nezměnitelná vůle ohledně tebe i každého člověka – aby ses
o to snažil – přeješ si tedy pochopit, jaká je boží vůle s tebou?
Nebo si žiješ jen tak a vůbec tě to nenapadne? Jak strašné,
že On je věčně nezměnitelný! Jednou, dříve či později se mu
síš srazit s touto nezměnitelnou vůlí, jež vyžaduje, abys na ni
myslel, protože chce tvé dobro – s touto nezměnitelnou vůlí,
jež tě může rozdrtit, když se s ní srazíš jiným způsobem. A pak
ty, kdo jsi s Bohem srozuměn, je to v dobrém smyslu, že je tvá
vůle opravdu a bezpodmínečně jeho vůlí, že každé tvé přání
je jeho příkazem a tvé myšlenky, ta první i ta poslední, jsou
jeho myšlenky? Není-li to tak, je hrozné, že Bůh je nezměni
telný, věčný, a proto nezměnitelný věčně! Stačí jen, že nejsi
zajedno s nějakým člověkem! Možná, že jsi z vás dvou silnější
a o druhém říkáš: však on se změní. Možná je silnější on, ale
ty si myslíš, že jsi možná vytrvalejší. Ale jedná-li se o všechnu
současnost? Řekneš možná: sedmdesát let není žádná věčnost.
Ale On je neproměnitelný věčně – nebyl-lis s ním zajedno,
pak se jedná o věčnost – hrozné!
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Představ si poutníka, který se zastavil na úpatí ohromné,
nepřekročitelné hory. Tu musí... ne, nemusí, ale chce přelézt,
neboť jeho přání, touha, žádost a jeho duše, jež mají lehčí
způsob dopravy, na druhé straně již jsou a chybí mu jen, aby
je následoval. Představ si, že mu už bylo sedmdesát let, ale
hora mu stojí nezměnitelně v cestě, beze změny a nepřekroči
telná. Pak se možná kvůli tomu změní sám, odumře od svých
tužeb, svých přání a žádostí, už se sám ani nepoznává. Tak ho
najde pozdější pokolení, sedícího, změněného na úpatí hory,
jež tu stojí beze změny a nepřekročitelná. Řekneme, že už
uplynulo tisíc let a ten, který se změnil, je už dávno mrtev, jen
pověst o něm zůstala a to je také to jediné, co po něm zbylo
– a ovšem také ta hora, stále nezměněná a nepřekročitelná.
Nyní On, věčně neproměnitelný, pro něhož je tisíc let jako
jeden den – ani tak jsme neřekli příliš mnoho, jsou pro něho
jako okamžik – vlastně jsou pro něho, jako by vůbec nebyly
– za předpokladu, že ani trochu neuhýbáš na jinou cestu, než
On chce, abys šel – strašné!
Pravda, třebaže vůle tvá, vůle má a tisíců, tisíců lidí právě
zrovna neodpovídá vůli boží – jde to jak jen nejlépe možno
v takzvané skutečné světské uspěchanosti, vlastně se Bůh
ničím nepřipomíná. Spíše je to tak, že kdyby někdo spravedlivý – ach, kdyby se jen našel! – pozoroval tento svět, který
podle Písma3 leží ve zlém, musel by ztrácet odvahu nad tím,
že se Bůh nedává znát! Ale snad si nemyslíš, že se Bůh proto
změnil, nebo to připadá méně hrozné, i když je jisté, že je věčně neproměnitelný? Mně to tak nepřipadá. Rozmysli se dobře
a řekni, co je nejhroznější, buď On, nekonečně silnější, už má
výsměchu dost, ve své moci se pozvedne a srazí výtržníka –
3

Srov. 1 Jn 5, 19.
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a to je strašné, tak se to líčí a říká se o něm, že se Bůh nenechá
posmívat – a odkazuje se k dobám, kdy jeho tresty ničivé prošly pokolením – ale je to vlastně to nejhroznější? Není ještě
horší, že On, nekonečně silný, jako věčně neproměnitelný
zcela tiše přihlíží a pozoruje, aniž by změnil vzhled, skoro
jako by ani nebyl, zatím co musí spravedlivý naříkat, nepravda
a násilí s nespravedlností narůstá a nadto tak, že i lepší člověk
je pokoušen k užití trošky z těch samých prostředků, má-li
se vůbec doufat v uskutečnění něčeho z dobra, takže to bude
vypadat, jako by utržil výsměch On, silný, věčně neproměnitelný, který se nedá vysmívat nebo změnit – není snad toto
to nejhroznější? Proč vlastně myslíš, že mlčí? Protože ví, že je
věčně nezměnitelný. Kdyby si sám sebou nebyl věčně jist, že se
změnit nedá, nemohl by v mlčení pokračovat, pozvedl by se
ve vší moci – ale jen ten, kdo je nezměnitelný navěky, může
tak tiše čekat. Dává si na čas a také může, má přece věčnost
a je věčně nezměnitelný. Dává si na čas vědomě, potom přijde
účet věčnosti, v němž není na nic zapomenuto, ani na jediné
nepatřičné slovo, jež bude spočítáno, věčně nezměnitelné. Ale
může to také být z milosrdenství, že takto vyčkává: dopřává
času k polepšení. Jak hrozné, kdyby nebylo času takto využito, pak by si špatnost a lehkomyslnost v nás raději měly přát,
aby hned zasáhl trestem, než aby takto poskytoval čas, dělal
jakoby nic a přece zůstal věčně neproměnitelný. Zeptej se
vychovatele, vždyť vůči Bohu jsme více méně všichni děti!
Zeptej se toho, kdo jedná s pomýlenými lidmi, a uslyšíš jeho
tvrzení, že proti lehkomyslnosti, čili správněji: k zabránění
lehkomyslnosti (a kdo by se mohl prohlásit za docela bez
ní!), by si přál, aby bolest z trestu pokud možná přišla hned
s přestupkem, takže paměť lehkomyslníka si připomene trest
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ihned s proviněním. Kdyby tomu bylo tak, že zoufalství a trest
na sebe narazily tak, že by v dvouhlavňové zbrani při jediném
stisknuti a najednou zasáhly zakázanou věc a hned následoval
trest, pak by si podle mého dala lehkomyslnost pozor. Čím
více uplyne času mezi vinou a trestem (což vpravdě vyjadřuje
měřítko vážnosti věci), tím je pokušení pro lehkomyslnost
lehčí, jako kdyby se mohlo na všechno zapomenout, nebo
se možná dá spravedlnost změnit a pak pojmout zcela nové
pojmy, nebo se to přinejmenším tak oddálilo, že už by nebylo
možné projednat věc beze změn. Pak se lehkomyslnost změní
a nikoli k lepšímu. Lehkomyslnost se cítí jistá, a když si bude
jistá, bude se víc odvažovat, léta budou plynout, trest nenadejde, ale dostaví se nové zoufalství a staré zoufalství se stane
zhoubným. Pak je konec, zakončí to smrt (byla to jen lehkomyslnost) – o tom všem svědčí věčně nezměnitelný svědek.
Byla to tedy jen lehkomyslnost? On je věčně nezměnitelný
a právě s ním bude člověk muset doúčtovat. V okamžiku,
v němž ti ručička časnosti ukáže sedmdesát let a člověk umře,
však ručička věčnosti sotva pohnula. V té míre je všechno pro
věčnost současné a pro Něho nezměnitelné!
Potom, kdokoli jen jsi, pamatuj na to, co říkám i sám sobě,
že pro Boha není nic významného a nic bezvýznamného,
že v jednom smyslu je významnost pro něho bezvýznamná,
v jiném smyslu je sama nejmenší bezvýznamnost pro něho
nekonečně významná. Nesouhlasí-li tvá vůle s jeho vůlí,
pamatuj si, že mu nikdy neunikneš. Děkuj mu, učí-li tě mírností nebo přísností srovnat tvou vůli se svou vůlí – je strašné,
když ti nic nenapoví, je strašné, dostane-li se člověk tak daleko, že téměř vzdoruje, bud že Bůh je, nebo že se změnil, nebo
pouze že je příliš veliký na to, aby si všiml toho, co nazýváme
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bezvýznamností, neboť On je – a je věčně neproměnitelný.
Jeho nekonečná velikost spočívá právě v tom, že vidí i to
nejmenší, pamatuje si i to nejmenší, a nechce-li tak, jak On
chce, věčnost si to pamatuje beze změny!
Pro nás lehkomyslné a nestálé lidi je v myšlence na boží
nezměnitelnost ustavičná bázeň a chvění. Ó, rozmysli si to!
Třebaže se nějakým způsobem ozve nebo neozve, je věčně
nezměnitelný. Pomysli, že je věčně nezměnitelný a je-li něco
mezi ním a tebou, nezmění se! Možná jsi mu něco slíbil, zavázal se svatým slibem..., ale během doby ses změnil, nyní myslíš na Boha řidčeji (možná jsi jako starší dostal k přemýšlení
něco vážnějšího?) nebo snad myslíš na Boha jinak, že nestojí
o bezvýznamnosti tvého života, že by taková víra byla dětinskost. V každém případe jsi jaksi zapomněl na to, co jsi
slíbil a že jsi vůbec něco sliboval – ano, zapomněl jsi, že On
nezapomíná na nic, On, věčně neproměnitelný – a že to je
opožděné dětinství myslet si, že něco je pro Boha bezvýznam
né, že na něco zapomíná On, věčně nezměnitelný!
V poměru mezi člověkem a člověkem se často stěžuje
na proměnlivost, jeden si stěžuje na druhého, že se změnil,
ale i ve vztahu mezi člověkem a člověkem může nezměnitelnost druhého působit jako žal. Někdo o sobě možná mluvil
trochu dětinsky k jinému člověku, dá se to prominout. Možná, že to bylo vážnější, špatné a domýšlivé srdce se pokoušelo
vyjadřovat se přehnaně o svém nadšení, o stabilitě svého citu
a svévůli v tomto světe. Druhý mu klidně naslouchal a vůbec
se neusmál, nebránil mu v řeči, nechal ho mluvit, mlčel a slíbil mu, co se na něm žádalo: aby nezapomněl, co právě slyšel.
Po nějaké době už ten první na všechno zapomněl, ten druhý
naopak nezapomněl. Ach, představme si to ještě zvláštněji:
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dal se pohnout myšlenkami, jež mu ten první v náladě okamžiku svěřil, jako by mu je daroval, a on se v životě podle
nich poctivě řídil. Jaké trápení, že se jeho paměť nezměnila,
že si tak zřetelně pamatovat, co bylo kdysi v onom okamžiku
řečeno!
A nyní On, nezměnitelný, vedle tohoto lidského srdce!
Ó, lidské srdce, co tajemného jen ve svém nitru skrýváš, jiným
neznámé! To není to nejhorší, ale někdy to je skoro neznámé
i pro člověka samého. Stojí to pevně, jakmile člověk trochu
zestárne, stojí to pevně jako náhrobek, to lidské srdce! Je to
v něm pohřbeno, zapomenutě pohřbeno: sliby, předsevzetí,
rozhodnutí, celé plány a drobky přání a bůhví co ještě – ano,
tak mluvíme my lidé, protože my lidé zřídka kdy myslíme
na to, co říkáme, leží tu bůhví co. A mluvíme tak polo-lehkomyslně, na půl životem unavení – a přece je tak strašně
pravdivé, že o tom všem ví Bůh, zná do podrobnosti to, na co
jsi zapomněl, a ví, co se s tvou pamětí změnilo, vidí to beze
změny, nepamatuje si to jen jako něco minulého, ale jako by
se to stalo dnes. Ví, bylo-li s ním o těchto přáních mluveno,
o předsevzetích a rozhodnutích – vždyť je věčně neproměnitelný a navěky se nedá změnit. Ó, kdyby člověku paměť jiného
člověka mohla přitížit! Ale nikdy není tak spolehlivá a v žád
ném případe to nemůže věčně trvat, jednou se přece toho člo
věka s takovou pamětí zbavím! Ale je tu vševědoucí a věčně
nezměnitelná paměť, z níž není úniku, jak strašné! Pro něho
je všechno současné, navěky nezměnitelné, všechno je stejně
současné, nezmění je střídání stínu ranního nebo večerního,
mládí ani stáří; temno zapomínání nebo vymlouvání, ne,
pro něho stín neexistuje. Jsme-li, jak se říká, stíny, je On ve
své věčné neproměnitelnosti věčný jas, jsme-li míhající se
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stíny, ach, má duše, dobře se rozhlédni, neboť ať chceš, nebo
nechceš, spěcháš na věčnost k němu, kdo je věčný jas! Proto
nejen účtuje, ale sám je účtem. My lidé bychom měli podat
vyúčtování, jako by to možná mělo ještě dlouho trvat a možná čekala nezvladatelná spousta podrobností, aby byl účet
dopsán – ach, duše má, dá se to udělat v každém okamžiku,
neboť jeho nezměnitelná jasnost je účet sám, do maličkosti
úplně hotový, zachovaný jím, věčně nezměnitelným, kdo
nevynechal nic z toho, na co jsem sám zapomněl; nebo si sám
něco pamatuji jinak, než jaké to skutečně bylo.
Proto je v pomyšlení na boží nezměnitelnost neustálá bázeň a chvění, je to skoro, jako by to o mnoho, mnoho
přesahovalo lidské síly setkat se s takovou nezměnitelností,
jako by tato myšlenka musela člověka vehnat do úzkosti
a neklidu – až do zoufalství.
Kromě toho je však v této myšlence uklidnění a blaženost.
Je tomu skutečně tak, že v únavě z této lidské, časové a pozemské proměnlivosti a změn, zemdlen vlastní nestálostí, hledáš
nějaké místo, kde bys složil svou unavenou hlavu, malátnou
myšlenku a mysl, aby sis odpočinul? Ó, v boží nezměnitelnosti je odpočinek! Když tedy jeho nezměnitelnosti dovolíš, aby
ti posloužila tak, jak to On ke tvému prospěchu chce – ano,
k věčnému prospěchu – a odevzdáš se jeho výchově, takže tvá
vlastní vůle (a vlastně z ní pramení všechna změnitelnost více
než z vnějšku) odumře, a to čím dříve, tím lépe, a nepomůže
ti, musí se to stát buď po dobrém, nebo po zlém. Připomeň si
marnost nedorozumění s věčnou nezměnitelností a buď jako
dítě, jež si zcela hluboce uvědomí, že stojí přímo před vůlí,
jež vyžaduje jen jedno: poslušnost. Dáš-li se do výchovy jeho
nezměnitelnosti, vzdáš se nevěcnosti, změny, nálady a své-
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hlavosti, pak budeš stále blaženěji navždy v této boží nezměnitelnosti spočívat. Kdo by pochyboval o tom, že pomyšlení
na boží nezměnitelnost je blažené?! Ale dej si pozor, abys byl
takový, abys v této nezměnitelnosti mohl spočívat šťastně!
Takový člověk řekne jako ten, kdo má šťastný domov: „Můj
domov je navěky zajištěn, spočívám v boží nezměnitelnosti.“
V tom odpočinutí tě nikdo nevyruší, kromě tebe samého.
Můžeš-li být zcela poslušný v nezměněné poslušnosti, pak
zůstaneš volně spočívat v Bohu se stejnou nutností, jako když
těžké těleso spadne k zemi a jako když se něco lehkého zvedne nahoru.
Ostatní ať se podle chuti mění. Máš-li se pohybovat
na větším jevišti, zakusíš proměnlivost všeho podle většího
měřítka, ale na menším jevišti, i na nejmenším, zakusíš totéž
a zrovna tak bolestně. Uděláš zkušenost, jak se lidé mění, jak
se měníš sám, a někdy se bude zdát, že i Bůh se změnil, což
patří k výchově. O proměnlivosti všeho by mohl lépe hovořit
někdo starší než já – a možná to, co bych měl dodat já, by
mohlo někomu novému připadat jako novinka. O tom se
nechci dále šířit, přenechám každému, aby rozvinul mnohoznačnost života podle svého postoje k zážitku, aby zkusil, co
jiní zažili před ním. Někdy bude změna taková, že si vzpomeneš na slovo: změna těší – ano, nesmírně! Nadejde také
doba, kdy sám přijdeš na slovo, jež mluva zamlčela, a řekneš:
„Změna netěší, jak jsem jen mohl říci, že teší?!“ Je-li tomu
tak, budeš mít zvláště chuť (a na to nezapomeň ani v prvním
případe) hledat toho Nezměnitelného.
Můj posluchači! Hodina už brzy uplyne – i s proslovem. Ne
chceš-li jinak, brzy v proměnlivosti zapomeneš i na boží ne
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proměnlivost. V tom je však On, nezměnitelný, bez viny! Ale
nebudeš-li vinen ty sám a nezapomeneš na ni, budeš touto
myšlenkou po celý život zaopatřen na věčnost.
Představ si samotáře na poušti; téměř spálen slunečním
žárem a žízní najde pramen. Jaký oživující chlad! Teď jsem
– budiž Bůh pochválen, řekne – našel pramen! Jak by musil
mluvit ten, kdo by nalezl Boha! a přece by musil říci i on: budiž
Bůh pochválen, našel jsem Boha! Nyní je i on, chvála Bohu,
zaopatřen. Tvůj věrný chlad, milovaný prameni, není podroben změně. V chladu zimy, kdyby se k tobě dostala, nebudeš
chladnější, ale přesně si zachováš stejný chlad, voda v prameni
nezamrzá. V poledním žáru letního slunce si zachováš přesně stejnou chladnost, voda pramene nezteplá. Není nic ne
pravdivého v tom, co říká ten, kdo podle mých představ si ke
chvalořeči nevybral nějaký nevděčný předmět, pramen, tomu
každý lépe rozumí, čím více mu je jasno, co znamená poušť
a samota. V jeho chvalořeči není žádné nepravdivé přehánění.
Avšak jeho život se obrátil úplně jinak, než dříve předpokládal. Jednou zabloudil, byl stržen do širého světa. Za mnoho
let později se vrátil. Jeho první myšlenka byla na pramen – ale
nebyl tu, vyschl. Zůstal na okamžik zarmoucen stát, pak se
vzpamatoval a řekl: ne, nevezmu ani slovo zpátky z toho, co
jsem ke tvé chvále vyslovil, všechno bylo blažené! Když jsem
chválil tvou oživující chladnost, dokud jsi tu byl, ó, drahý prameni, dovol, abych tě chválil i nyní, kdy jsi mi zmizel, aby to
byla pravda, že v prsou člověka sídlí nezměnitelnost. Nemohu
ani říci, žes mě zklamal, než kdybych tě teď našel, byl by tvůj
chlad stejný, beze změny – a více jsi nesliboval.
Ale ty, Bože, ty nezměnitelný, jako nezměnitelný jsi k nalezení a jako nezměnitelný se vždy dáváš nalézt. V životě a ve
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smrti se nikdo nemůže tak daleko vzdálit, abys tam nebyl, jsi
všude. Tak se prameny na zemi nevyskytují, jsou jen na někte
rých místech. Kromě toho, ó, všemohoucí jistoto, nezůstáváš
na místě jako pramen, jdeš s sebou na cestu! Ach, nikdo
nezabloudí tak daleko, aby se k Tobě nemohl vrátit, k Tobě,
kdo nejsi pouze pramen, jenž má být nalezen – jak ubohé by
to bylo vylíčení tvé bytosti! Ty, kdo jsi jako pramen, který sám
hledá žíznivého a zbloudilého, což o pramenech nikdy nebylo slýcháno! Takto jsi vždy neproměnný a všude k nalezení.
Ó, kdykoli k tobě člověk přijde, ať je v jakémkoli věku, v jakýkoli denní čas, v jakémkoli stavu – přijde-li upřímně, najde
vždy jako nezměnitelný chládek vody tvou lásku stejně teplou, ty NEZMĚNITELNÝ !
Søren Kierkegaard
Uveřejněný text je kázání, jež Kierkegaard proslovil několik let
před uveřejněním v Citadelním kostele; datum 5. května prozra
zuje, že je měl na své 41. narozeniny. Do textu mezi Okamžiky
bylo vloženo, stejně jako ve spise Co Kristus soudí o oficiálním
křesťanství. Posledně jmenovaný spisek stojí mezi Okamžiky 4.
a 5., kázání Boží nezměnitelnost mezi 7. a 8. číslem. Tyto texty
jsou vždy k Okamžikům počítány a skoro všechny překlady je
i s Okamžiky uveřejňují.
Není to náhodou, že je Kierkegaard do řady Okamžiků
vložil. První text jeho polemiku zostřuje, druhý text, Boží
nezměnitelnost, chce čtenáře přivést na pravou stopu a uklidnit
ho, dříve než mělo v posledních číslech dojít ke skutečné a ostré
satiře, v níž byli faráři odhalováni jako lidojedi a pod. Kázání
Boží nezměnitelnost má být čteno jako opak Okamžiků! Autor
se jím dovolává nejvyšší autority a záruky své satiry. Předchází
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mu dlouhá řada záznamů v denících, z nichž vyplývá, že soud
o zmatení křesťanství sledoval hlavně na biskupu Mynsterovi,
jehož z úcty ke svému zesnulému otci dosud šetřil. Obviňuje
Mynstera z „epikurejské samolibosti“, dobře sehrané vznešenos
ti a povýšené benevolence – z vlastností, jež pravému křesťanu,
svědku pravdy, nepřísluší.
Kázání Boží nezměnitelnost do Okamžiků patří, je v nich
schválně uveřejněno, aby přispělo ke chvále boží a podepřelo
Kierkegaardovu satiru „okamžiku“.

Summary
The present text is a sermon, which was preached by Kierkegaard several years before its publication in the Church of
the Citadel. The date being May 5 indicates that he preached
it on his 41st birthday. It was included among the Moments,
just like the text of What Christ’s Judgment Is about Official
Christianity. The latter is situated between the Moments 4 and
5, and the sermon on the Unchangeableness of God is found
between Moment 7 and 8. These texts are always counted
together with the Moments and almost all the translations
publish them alongside the Moments.
Marie Mikulová Thulstrupová
Kierkegaardova spoločnosť na Slovensku
Hurbanova 16
927 01 Šaľa

Purity of Heart
and its Literary Dimensions
Abrahim H. Khan

Abstrakt
Cieľom príspevku je ozrejmiť a pochopiť základné štruktúry a konceptuálny priestor, resp. literárne dimenzie textu či predstavy, ktoré prenáša
Čistota srdca. Prenos je vyjadrený prostredníctvom charakteristických či
kľúčových slov, ktoré autor uplatňuje v pôvodnom dánskom jazyku. Predpokladom je, že text je viac ako iba lineárne reťazenie slov. Je to obraz, ktorý
má dimenzie vyjadrené presnými a dôkladnými autormi, ktorí štepia jednu
myšlienku do druhej. Definovať a pomenovať rôzne dimenzie znamená
umožniť bohatšie a detailnejšie pochopenie textu a následne lepšie posúdiť,
či jeho existujúca interpretácia je skutočne správna.

Kierkegaard was a prolific and spirited author. He wrote over
30 titles written within an eight year period and was on the
verge of retiring in 1851. Then with a new burst of energy from
February, 1854, to a few weeks before his death in November
1955 he began producing a polemical literature consisting of
a series of short newspaper articles and pamphlets, in a frontal
attack on Christendom in Denmark. Socrates serving as analogue for his task, Kierkegaard was exacting and dialectically
astute in transmitting to his reader a vision or picture from
his own mind. In Purity of Heart is to Will One Thing the vision is presumably about the idea of a solitary individual. But
what are the underlying structures of that vision in the text,
and that would illuminate the idea or category “solitary individual?” In English translation the work stands as a separate
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title, but in the original Danish publication it belongs to a tripartite volume of discourses Kierkegaard composed between
May and November of 1846 and published four months later
as Opbyggelige Taler i forskellige Aand. Our interest in this
study is limited to its first part, using the corrected machinereadable version of the Danish third edition of Kierkegaard’s
Samlede Værker and applying a new literary research tool1 to
achieve a modest goal, that is, to obtain confirmable evidence
for what the text is presumed to be communicating.
The aim, more fully and succinctly stated, is to articulate
and understand the underlying structures and conceptual
space, or the literary dimensions, of the text or vision that
Purity of Heart transmits. The transmission is expressed
in the arrangement of characteristic or key words that the
author employs in the original Danish. The presumption here
is that a text is more than a linear string of words, is a picture
that has dimensions conveyed by exacting and meticulous
authors grafting one idea unto another. To determine and
name its different dimensions is to produce a richer and
more detailed understanding of the text, and thus to better
gauge whether an existing interpretation is actually correct.
This would mean also providing confirmable evidence for the
claim that the idea of the solitary individual, or living as such,
is really the vision that the text is actually transmitting, and

1

The method used here is described in more detail by McKinnon in
Mapping the Dimensions of a Literary Corpus, Literary and Linguistic
Computing, 4, 2 (1989), pp. 73 – 84; and The Multi-Dimensional
Concordance: a New Tool for Literary Research, Computer and the
Humanities 27 (1993), pp. 165 – 183. See also, Abrahim H. Khan: The
Challenge of Information Technology for Literary Studies. In: Journal of
Religious & Technological Information, 2/2 (1996), pp. 59 – 72.
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thereby gaining a clearer understanding of what is meant by
the category.
Three questions serve as a guide to achieve the goal.
The first is about the words that are characteristic of the
text. What are the top 69 words showing aberrant frequencies? Such words are ones that Kierkegaard uses in the text
with a frequency so great that it exceeds his normal rate of
use and thus might be presumed to stand for some feature
of the context or object that he feels compelled to stress.
The second question is about dimensions- what are the primary textual dimensions of Purity of Heart? That is, the text
has its own space or limits defined by its internal structures
and relation among its constitutive elements or characteristic
words. The elements convey a sense of the ideas or themes
built up through grafting one onto the other to produce the
discourse and hence vision of the text. The various grafts
constitute its different dimensions that the study determines,
or names as part of achieving its goal. The final question is
on the core or total focus of the text. What exactly is its total
focus? The core is the contextual information of each graft or
the account that the words disclose about the names of the
poles defining a dimension.
Methodologically, the study is based on the rate or frequency of use of words in the text compared to their rates
in the Kierkegaard corpus that consists of nearly 1.9 million
words2 distributed in 34 titles. Considering word frequencies expressed as Z-scores has become a classic application
to textual materials.3 Our research tool is a set of computer
2
3

The Kierkegaard corpus has 1, 942, 032 word tokens.
Joe D. Goldfield: Computation Thematics, a Selective Database, &
Literary Criticism. In: Potter, Rosanne G. (ed.): Literary Computing
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based statistical programs and files adapted to the machinereadable version of the Kierkegaard’s Samlede Værker.
The programs identify and analyze key words with respect
to their profiles and distribution in different parts of the text
and visualize the aggregated relationship of words and parts
along dimensional lines. Themes of a dimension are identified by the researcher studying the words associated with it.
The application of the tool has four steps, each requiring the
researcher to make certain judgments.
The first step is to produce a list of abfreq or key words on
the basis of Z-scores and raw frequencies of occurrence in the
Danish text for Purity of Heart, using the ABFREQ program.
A decision was made to include ones with a Z-score of no
lower than 2.58 and a raw frequency of no less than three. That
Z-score cut off level means having 99% confidence that words
on the output list really belong to a very different population
than the normal one and are largely unlikely to occur by
chance. Alternatively stated, the larger the magnitude of the
Z-score, the less likely the word is occurring by chance, the
more characteristic it is of the text, and is statistically further
removed or different from the population of words at the core
of the distribution. The original list has 678 such words. Not
surprisingly, at the very top is the word is Gode/the good with
the largets Z-score, 66.4, and showing a raw frequency of 395.
After closely examining its words, scores and frequencies, the
list was then trimmed to retain the top 69 words or roughly
and Literary Criticism: Theoretical and Practical Essays on Theme and
Rhetoric (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1989). Z-scores
are used also by John Bradley and Geoffrey Rockwell: “Towards New
Research Tools in Computer – Assisted Research”, June 1992, accessed
January 28, 2007, at http://www.cch.kcl.ac.uk/legacy/staff/jdb/papers/
learneds.html. See also note 1 above.
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10% in order to make it manageable for the size of the matrix.
On the trimmed down list (Table 1), kjærlige/ loving is the
last word, with Z-score of 10.88, and raw frequency of 8.
The second step is to create a data matrix showing the
distribution of the 69 words throughout Purity of Heart, and
that can be use as input later. The program creating the matrix
(Table 2) requires dividing the text into logical or thematic
parts at its natural breaks. It was first divided into 16, thereby
making allowance for each chapter in the English version to
be considered as a distinct section. But a careful study of the
divisions indicated that some could be easily combined to
produce essentially five parts. That combination then yielded
a data matrix of 69 x 5, the first factor representing the number of abfreq words, and the second the number of parts or
division of the text
The third step is to run the SIMCA correspondence
analysis program, using the 65x5 data matrix as input and
stipulating the number of dimensions required. This program
maps the word profiles (row items) and the different parts
of the text (column items) in such away that the various associations among them become more evident or prominent,
without imposing any structure on the data. That is, it shows
in multi-dimensional space the data or profile for each word
and each part as represented by a number or point, clustering
the ones with similar profiles while dispersing those with
dissimilar profiles so that they are diagonally opposite on an
axis. Clusters showing the largest dissimilarity of profiles are
farther apart and are reserved for the first dimension, the next
largest for the second dimension, and so on. Words closer to
each other or in a cluster have similar profiles and are often
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related, but the only way to know for sure would be to examine the text. Those with large CTR values contribute strongly
to the inertia or positioning of an axis and are used in naming
the poles of the axis or identifying themes associated with the
dimension. They are located at or tend towards the poles of
the dimension in question. Words with large COR values are
strongly associated with the dimension and useful in marking
off more clearly the contrast suggested by the names assigned
to the poles.4
The SIMCA output showing the related information starts
with a histogram (Figure 1) for total inertia and percentage
contribution to it by each of the requested four dimensions.
Next, it produces a table (Table 3) with five columns of values
for inertial contributions, separating the row or word point
contributions from that for column or part. Finally, the program generates a graph (Figure 2) of all the points representing
the 69 words and five parts of the text distributed along the
first two dimensions, the horizontal and vertical axes.
To explain the quantities in the SIMCA printout table
(Table 3), the first triple column shows information for each
word or part, represented as a point in a four dimensional
array. The quantity under QLT represents the quality of the
display, MAS the mass of the point, and INR the inertia in
multidimensional or full space. All quantities or values given
in the table have been multiplied by 1000 to avoid printing
decimal point. Thus, as an example in the row or word contributions, the point Afg (for the word Afgjørelsen/commitment)
4

For a simple, straightforward and non-technical explanation and
application of SIMCA see also Dianne Phillips, Correspondence
Analysis, Social Research Update 7(1995) accessed from http://www.
soc.surrey.ac.uk/sru/SRU7.html (February 9, 2007).
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has a QLT of 1 which is quite a good representation. However, it has MAS of .015 which is comparatively small, and
INR of .039, which is also relatively small when compared
with similar values for Du. The remaining row values relate
to the information about the point in relation to each of the
four dimensions.
To the right of the first triple column are four more. Each
one shows values for a particular point in a different dimension or axis, its coordinate, its correlation coefficient (COR)
with the axis, and its contribution of inertia (CTR) to the axis
in question. To continue the example of point Afg, its principal coordinate on axis 1 (k=1) is +.152, strength of correlation
with that axis is .009, and contribution to the inertia of that
axis is .0001. Given the quantities, expressed in percentages as
.9% and .1% respectively, Afg makes very minimal contribution to the inertia of axis one and is weakly associated with
it. Judging from the quantities that follow in the remaining
triple columns (axes 2, 3, and 4), the largest COR and CTR
values for Afg are on k=2 or second principal coordinate.
A final step in the use of the tool is to study the SIMCA
output so as to identify the underlying structure or space of
the text in question. Identifying or naming of the axial dimensions and the words contributing to each are matters of
judgments made by the researcher in light of the nature of
the chief word contributors to the poles of the axis. In our
study we are seek to reconstruct the conceptual space of Pu
rity of Heart in four dimensions. For this purpose we examine
closely the outputs identified above as a way of gradually becoming familiar with the data and text.

36

Čistota srdca / Abrahim H. Khan

Wordlist
A careful study of the list (Table 1) offers a preliminary fa
miliarity with our text. Words with the larger Z-scores are
more characteristic of the text and are at the top of the list. At
the very top is Gode/the good with a z-score of 66.64, and not
surprisingly therefore characteristic of the text. Its raw frequency is 395, is comparatively large, exceeded only by that
for the two pronouns han/he (1056), and Du/you (464), each
with much lower Z-scores. The two next most characteristic
words are Tvesindethed/double mindedness (49.84), and Eet/
one thing (44.59). However, the scores rapidly decrease to the
point that by the 15th word down the list Lægemidlet/medi
cine (20.05) it has fallen by 60%. Note, however, that words
forming the title of the text Reennhed/purity, and Hjertets/
of heart have scores that are even lower, though not as low
as that for the two pronouns mentioned so far. At the very
bottom are words having the lowest Z-scores, starting with
kjærlige/loving with Z-score of 10.88 and raw frequency of
8, then next Angeren/repentance (11.5 and 27), followed by
Evighedens/of eternity (11.58 and 48). Though they occur
comparatively less frequently compared to ones at the very
top of the list, they are none the less characteristic of Purity of
Heart and would have been predicted by readers having some
familiarity with the text.
Content words dominate the list: punishment, reward,
questions, truth, the talk, suffering, questions, cleverness, the
crowd, to indicate a few. Those that are not, for example, Du/
you, han/he and dengang/that time are nevertheless characteristic of the text. A glance at some of the sentences where
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they are employed by the text shows that the you indicates the
direct yet personal nature of the discourse or talk – Do you
live as an individual, will one thing? Do you (the doublemind
ed person) remember that time … when you shrank back?
(82/31).5 The he is connected with the argumentative or assertive aspect of the discourse, suggested by sentences as “If it
is certain that a man in truth wills one thing, then he wills the
Good…” (31/55), and that willing one thing can only mean
willing the Good (38/66). Note that purity and heart have
considerably different and comparatively lower Z-scores,
nothwithstanding their association in the phrase “purity of
heart”.
Finally, 14 words have one or more variant forms or share
a stem with another word. They are cited here by their English
translation or use with the number of variants in brackets:
doublemindedness (5), eternal (4), suffering (2), ask (2), and
each of the following one (1): Good, the clever one, reward,
crowd, punishment, the busy one, modesty and will.

Data Matrix
The matrix (Table 2) shows the distribution of the raw occurrences of abfreq word or term in five different parts (R1,
R2, R3, R4, R5) of the text. Roughly, the five work out to an
introduction, conclusion, and three sections in between. In5

The slash separates page numbers. The reference would read p. 38 in vol.
11 of Samlede Værker, Danish third edition, and p. 66 in Purity of Heart
is to Will One Thing, translated by Douglas V. Steere, (New York: Harper
Row, 1956). The first number is to the Danish edition, the second to the
English.
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specting the matrix shows that certain words are distributed
though all five parts. There are at least 11 such words: Du/you,
Eet/one thing, Enkelt/individual, Evige/the eternal, Gode/the
good, han/he, Hjertets/of heart, Lidelser/sufferer, Sandhed/
truth, ville/will and Villen/will.
Some others words simply are not quite distributed
throughout. For example, these four appear only in R1:
Afgjørelsen/decision Alvidende/omniscient One, Vandring
smanden/ wanderer, and Veiledere/guides. Some others appear later, as with Mængden/ the crowd and Spørgsmaalene/
the questions. Certain terms are common to R1 and R5, and
do not occur elsewhere, for example, Angeren/repentance,
Skriftende/penitent, Skriftemaalets/of the confession and elle
vete/eleventh. Similarly, the use of Lidelsen/suffering seems to
be restricted to R4 and R5 while its two variants have wider
distribution. Note too that three words occur only in R2:
Frygten/fear, kjærlige/loving, and Tvesindet/doubleminded
one. This latter term has five variants, however, that are found
also in R3 and R4, and thus stir interest as to why Tvesindet
occurs only in R2.
While the matrix and wordlist alert us to words that distinguish the content of Purity of Heart, and how they are distributed, neither format informs us as to how the words are
situated or stand related to one another in multidimensional
space. That is, they do not indicate words with similar profiles, or those with extremely dissimilar profiles, nor information that would disclose underlying tensions or oppositions
within this text itself. For this we turn to analyze the output
from the correspondence analysis program SIMCA.
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Dimensional Analysis
The conceptual space in our array of the data has eight sepa
rate poles and four dimensions. The Danish edition of the text
has a forward and three divisions. The English translation
renders the three divisions in 15 chapters and a conclusion.
The point here is that the four dimensions are not correlated
with divisions in either the Danish or English readings. According to the histogram (Figure 1) the first dimension is the
largest contributor, 35.19 % to the total inertia of the recreated
space of Purity of Heart. That is, it represents a contrast or
opposition of many more profiles than do any of the other dimensions. The second, contributing 27.2 % to the total inertia
represents fewer contrasting profiles and the third roughly
the same by virtue of its 25.59 % contribution.
The fourth, however, represents even fewer contrasting
profiles, contributing 12 % to the total inertia of the array, or
representation of the row and column points in the recreated
multidimensional space. Clearly, the first two dimensions are
relatively important for together they account for almost two
third of the total inertia in multidimensional space.
The name and description of each pole of an axis, and
thus dimension, is determined by studying the information
in Table 3 for the points, representing words (rows) and
parts (columns), making the largest contribution (CTR) to
each pole and hence to orientation of the axis in question.
Words with large COR values are then used in expanding
the account or description that the poles represent. That is,
such words and their relationships to one another indicate
the themes associated with the name of the pole are indicated
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by words that have large COR values. Below is a summary of
the contribution of inertia to each pole, the name assigned to
the pole in question, the CTR word contruibutors serving as
the basis for the name, and the themes associated based on
passages in which the COR words occur.
FIRST DIMENSION
1+
R2 35.8
Gode/the Good 7.4, han/he 3.4
Tvesindethed/doublemindedness 3.3, Straffen/pu
nishment 1.9
Doublemindedness, the name assigned to this pole,
is based on the summary above. Part 2 of the text is a major
contributor to its inertia, as are its four abfreq words. The first,
the Good, contributes the largest of the four. By themselves
they are not enough to give a clue, though readers already
familiar with the text may venture that doublemindedness
and punishment relate to becoming separated from the
Good. However to understand better the nature of this pole,
we turn to establish the connections among words with high
COR value words tending towards the pole: Travle/busy one
9.76, Godes/of the good 9.75, Gode/the good 9.75, afkastet/cast
off 9.5, Tvesindede/doubleminded 8.5, Du/you.8.2, tvesindet/
doubleminded 8.1, ville/will, 7.6, kjærlig/lovingly 6.2, as is
Frygten/fear, Lægemidlet/ a medicine, Lønnens/of the reward.
A synopsis of relevant passages in which they occur reads:
To will the good out of fear or punishment or for the sake
of the reward is to be double minded (41/69). He who has
done wrong then must desire to be punished if he sincerely
wills the good, for the punishment may heal just as medicine
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heals the sick (47/79). There is also a sense of shame that is
favourable to the Good and therefore must not be cast off
(54/89). Doublemindedness is subtle and may be hard to detect, for though one may sacrifice all for the good, may will it
out of fear or punishment, he may yet not be willing or may
even fear to sacrifice himself for it in his daily forgetfulness
(63/103). Doublemindedness may manifest itself in the feeling of continual changing immediacy that deceives the busy
one into denying any implication in the forgiveness of sins
or that he is guilty of any wrong (69/112). It is likeness of the
good, however, and not the good itself that deceives (44/74).
In short, double mindedness amounts to separation from or
avoidance of the good, hence the name assigned to it.
1-

R4 48
Du/you 26.4, Enkelt/individual 10.5, spørger/ask 4.9,
Mængen/crowd 4.0,
spørges/asked 3.6, Evigheden/eternity 2.3
Single-mindedness is the name assigned to the negative pole. Part 4 of the text is a major contributor to it inertia,
as are the two abfreq words, you and individual, compared
to the remainder in the summary. Words having high COR
values are Du/you 8.3, Enkelt/individual, 6.8, Evighedens/of
eternity 6.8, Mængens/of the crowd, 6.71, Mængen/crowd 6.5,
Talen/discourse 6.3, evigt/eternal 5.9, Hviskende/whispering
5.9, Timeligheden/temporality 5.9, spørger/ask 5.3, støier/
raging/nosiy 5.0. A synopsis of the passages in which they
occur describes the nature of this pole. The discourse by the
prompter assumes that you will the good and now asks you
about how you live, whether you truthfully will one thing,
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that is, whether you are conscious of yourself as being an individual (115/180,116/183, 117/184). The talk does not ask in
generalities, but asks precisely you whether you are conscious
of yourself as an individual. For he who does not have such
a consciousness of himself lives within the noisy crowd either
at the head or as another member of the crowd (118/184f).
But in the understanding of eternity everything is inverted
compared to the temporal (121/190, 123/194). In eternity you
will look in vain for the crowd for there is none. However, to
be forsaken by the crowd in the temporal order or this world
may prove to be a blessing provided that the eternal comforts (121/191). In short, single-mindedness requires one to
become conscious of how one lives as an individual with respect to eternity and not the crowd, hence the name assigned.
Given the name of its opposite pole, this dimension is about
the basis for one’s relation to the good whether it is by double
or single-mindedness. A name suiting the first dimension is,
therefore, one’s relation to the good.
SECOND DIMENSION
2+
R3 45.7
Lidende/suffering 9.7, Afgjørelsen/commitment 8.7,
Lidelsen/suffering 4.9, Klogskaben/cleverness 4.9,
Eviges/of the eternal 2.2
Suffering uselessly is the name assigned to this pole.
Part 2 is the major contributor to inertia of the axis, and the
words from it that dominate are suffering, commitment, and
cleverness. Those describing the nature of this pole are the
following high COR contributors: Eviges/of the eternal 7.2,
Lidelsen/suffering 7.2, Lidende/suffering 6.7, Lidelser/sufferer
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6.5, Udflugterne/evasions 6.3, dengang/then 6.7, mangfol
diggjøre/many 6.3, Klogskaben/cleverness 6.3, Kloge/clever
one 6.2, Afgjørelsen/commitment 6.0, unyttige/useless 6.0.
A synopsis of passages in which they occur indicate that the
sufferer who wills all for the good knows that cleverness is
a treacherous friend, that only commitment to the good is
fully trustworthy, and that he makes use of cleverness to cut
off evasions and strengthen his commitment (108/170). For
cleverness may be misused in many ways, each considered
as deception (83/132). One such deception is the case of the
sufferer wanting his suffering to serve some good cause and
thereby reducing his suffering to useless suffering, and thus
putting himself beyond the reach of comfort of the eternal
(96/152). Hence, this pole is about the use of cleverness in
suffering as a means of strengthening rather than avoiding
commitment to the eternal.
2-

R1 36.6, R2 10.3
Angeren/repentance 10.9, Fortyrdelsen/remorse 6.6,
ellevete/eleventh 6.5,
Vandringsmanden/wanderer 4.4, Alvidende/omnis
cient One 3.7,
Veiledere/guides 3.5, Skriftende/pentient 3.2
Repentance as eternity’s guide is the name assigned
to this pole. Part 1 of the text is the major contributor, followed
by Part 3. The words that dominate are repentance, remorse,
and eleventh. Those describing the nature of this pole are the
following high COR contributors: Eet/one thing 6.3, ellevte/
eleventh 4.7, Angeren/repentance 4.6, Travlheden/busyness 4.5,
Alvidende/omniscent One 4.1, Fortrydelsen/remorse 4.1, Van
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dringsmanden/wanderer 4.0, Veiledere/guides 4.0, Skriftende/
penitent 3.9. A digest of passages in which they occur reads:
Repentance and remorse are two guides belonging to the eternal within man and by means of which providence watches
over the wanderer throughout life. They have between them
an eternal understanding and do not leave the wanderer in
doubt. The latter calls him back from evil, the former towards
the good (21/39). At the eleventh hours remorse calls back
by awakening concerns. So too is it with repentance when it
comprehends guilt and calls forward. But its eleventh hour is
understood as instantaneous since it is with respect to eternity
and not the temporal order (23f/42f). And the accounting
that the penitent renders in the presence of the omniscient
One, is not one of confiding in the latter, but of him getting
to know himself (28/50f). For there is a tragic ignorance or
self-deceit about the facts that there is an omniscient One and
that only one thing is necessary to remove such ignorance
(29/52). Thus, the name assigned to this pole is repentance
as an eternity’s guide. Given the name of the opposite pole,
this dimension represents the requirement of the good for the
sufferer or penitent one.
THIRD DIMENSION
3+
R4 22.2, R2 11.8
spørger/ask 4.5, Enkelt/individual 3.8,
Du/you 2.8, Mængden/crowd 1.6.
Individual and the crowd is the name assigned to
this pole. Part 4 is the largest contributor at this pole to the
orientation of the axis, followed by part 2. The words naming
the pole are ask, individual, you, and crowd. Those describing
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the nature of the pole are the following high COR values:
Forklarede/the transfigured one 8.3 urigtige/wrong 4.0, Und
seelse/shame3.7, Undskyldningernes/of excuses 3.6, spørger/
ask(s) 3.5, Evigheden/of eternity 3.1, undseer/ashamed 3.1,
Tvesindethedens/of doublemindednwess 3.1. Passages in which
they occur illuminate another aspect of the theme living as
an individual, already introduced by the first dimension.
The connection among this set of terms indicate, in brief,
that the transfigured one, as with eternity, does not desire
the crowd but the individual, that his visit to you as an individual will give the courage of frankness (126f/198f). To
be conscious of being an individual is to fear God, to know
that getting through this world with the help of evasions and
excuses, does not get one through the world to come in which
there is neither more evasion nor shade from the scorching
desert (125/196f). To fear what ought not to be feared rather
than what ought to be is being spiritually ill and using the
medicine in the wrong way (49/81). That fear and misuse of
the remedy are also forms of double mindedness. So is being
ashamed before others and not being so when alone or by
himself. For it is the experience of shame in this latter sense
that is favourable to the Good, that is a companion through
life (54/89). Hence the individual understood as fearing the
crowd rather than God is indicative of the name assigned.
3-

R1 40.4, R3 25.4
Angeren/repentance 10. 4, Fortrydelsen/remorse 7.3,
Evige/the eternal 6.9
Afgjørelsen/commitment 5.9, Vandringsmanden/
wanderer 5.2,
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Veiledere/guides 4.1, Alvidende/omniscient One 3.7.
Eternal as shaping individual is the name assigned
to this pole. Part 1 makes a comparatively large contribution
to the orientation of the entire axis, and is followed by Part 3.
Words contributing to the naming of the pole are repentance,
remorse, eternal, commitment, wandered, guides, and Omnis
cient One. In an earlier discussion an aspect of theme associated with the name has already been introduced. Here another
aspect of it is represented by a somewhat different set of high
value COR terms: Evige/the eternal 9.4, fortrydes/be regret
ted 9.0, unddrog/shrank 9.3, Ønsket/wish 5.0, Fortrydelsen/
remorse 4.3, Vandringsmanden/wanderer 4.3,Veiledere/guides
4.3, Angeren/repentance 4.2, ellevte/eleventh 3.9, Afgjørelsen/
commitment 3.8, Alvidende/omniscient One 3.7, mangfoldig
gjøre/many 3.5. The new words in this set are the eternal, be
regretted, shrank, desire or wish. The passages or contexts in
which they occur indicate, in brief, that to will the eternal
by heeding its two guides – remorse and repentance – is the
only thing without reservation that will never be regretted
(106/167). While memory in this life jogs you to recall how
that time you shrank back from choosing what is required of
you to your own destruction, eternity never forgets that you
shrank and thereby broke with the eternal (82/132). The many
ways of shrinking back or distractions can be simplified into
talk about the wish, understood as the sufferer’s connections
with temporal existence, a sore spot or life in suffering that
keeps the wound open for the eternal to heal (94/149). As the
eternal heals, the wish continues to pain since the sufferer is
still in time and is without deceitful evasion (107/169). Hence
the name assigned here is the eternal understood as already
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present within one. The names of the two poles considered,
this dimension is best designated as becoming truly an individual.
FOURTH DIMENSION
4+
R5 81.6
Skriftemaalets/of the confession 17.9, spørges/asked
17.9,
Spørgsmaalene/the questions 12.3, Hjertets/of heart
6.9, Evigheded/eternity 6.6, Reenhed/purity 4.4
Questions at Confession is the name assigned to this
terminus of the axis. Part 5 makes an exceedingly large contribution to the positioning of the axis in multidimensional
space. Word contributing to its inertia and hence to its name
are confession, asked, the questions, and of heart, eternity, and
purity. Two of them, purity and heart, are strongly tied in the
array and for that matter the pair is at the head of the set of
COR word contributors indicating themes associated with
the name of the pole: Hjertets/of heart 9.2, Reenhed/heart 8.8,
Spørgsmaalene/the questions 8.6, Skriftemaalets/of the confes
sion 7.1, spørges/asked 5.9, Undskyldningernes/of excuses 2.9,
Skriftende/the penitent, 2,2, ville/will 2. This synopsis reflects
their connections in some relevant passages: The way and the
hour of confession may be heavy but the penitent is strengthened in the consciousness that the demand which purity of
heart lays on him as an individual is to truthfully will only
one thing, compared to the way of the crowd that is full of
excuses for not willing as such (138/216f). In eternity each
will be asked about him/herself as an individual, to render an
account of his or her entire life (135/211). If such an individual
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admits that questions he put to himself regarding accounting
amounts to an accusation, then in effect he is confessing that
he has no merits before God, can do nothing without divine
help (137/214). In short, the nature of this pole is about reestablishing continuity with oneself by questions that lead to
confession that without God’s help he can do nothing.
4-

R1 9.3, R4 8.4
Du/you 5.5, Fortrydelsen/remorse 3.7, Talen/talk 3.5
spørger/ask 6.2,
Alvidende/the omniscent One 2.4, Vandringsmanden/
wanderer 2.5,
Veiledere/guides 2.0, Mængden/crowd 1.6.
Living Before the Omniscient One is the name
assigned to the pole. Parts 1 and 2 make roughly the same
contribution to the determination of the axis. The word contributors to assigning it a name include you, remorse, talk, ask,
the Omniscient One, wandered, guides, and crowd. The themes
associated with it have already been introduced in previous
summary descriptions indicated by the following high COR
value words:
Evighedens/of eternity 8.0, Talen/talk 2.6, Forklarede/the
transfigured 1.3,
Alvidende/ the omniscent One 1.2, spørger/ ask 1.1, Hvis
kende/ the prompter 1.0.
splitter/ breaks up 1.0 The relations among these words
in the relevant passages indicate that the talk about spiritual
matters asks whether you live in such a way that you are conscious of yourself as an individual, as if you are “living before
the omniscient One” (119/187). It asks that also of its speaker
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who is the prompter and is himself also a listener and not actor (114/180). It is tempting for one to evade the question by
escaping to the crowd, but in fact eternity would scatter that
heard as easily as an immovable rock scatters frothy scum
(123/193). Given the nature of the theme at the poles, the
name suited for this dimension is living as an individual.
In short, the underlying structure in the conceptual space
of Purity Heart examined above can be schematized briefly
this way:
Axis 1
One’s relation to the Good
Single-mindedness ------------------------Duble-mindedness
Axis 2
Requirement of the Good
Repentance 					
Suffering
as eternal guide-------------------- --------------------uselessly
Axis 3
Commitment
Eternal and
		
Individual as joining
the Individual----------------------------------------the Crowd
Axis 4
Living as an Individual
Living before 					
Questions
the Omniscient One -----------------------------at Confession
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In the above schema the conceptual space is marked off
by at least four sets of oppositions or tensions. Positive poles
seem to correlate with what is problematic about existence,
the negative with a resolution or what has to be done. In
fact, the poles for the first dimension anticipate oppositions
that appear in later dimensions. At its positive pole, double
mindedness is problematic for one’s relation to the Good,
representing a personal failure or a falling in our own doing.
The resolution of that problem, on its negative pole, is in becoming single minded and thus properly related to the Good.
In the second dimension the problem at the positive pole is
that of suffering uselessly, as in a life of wretched suffering
taken as a stumbling block to meeting the requirement of or
condition of the Good. The resolution, on the negative pole,
is the act of repentance as a step in meeting the requirement
and moving passing the stumbling block. The third dimension situates on the positive pole the problem of becoming an
individual, of commitment to the Good incurred by joining
or escaping to the crowd. The resolution is to let the Eternal
aid or comfort one in the struggle to maintain commitment.
In the fourth dimension the problem relates to questions at
the office of confession misapprehended as descriptive rather
than accusatory with respect to how I live. The resolutions
call for living as if one were in the presence of the omniscient
One. The descriptions of the different poles offered here have
incorporated all 69 abfreq words in our list (Table 1) and indeed many others in the master list from which it is drawn.
We have found, in short, that recurrent themes in opposition delimit the conceptual space within which Kierkegaard
is conveying the vision from his mind to his readers. One
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the one hand are themes related to delay and interruption,
to blockage and discontinuity, in getting in touch with myself as to the kind of life I live as an individual, as to whether
I will one thing truly. This problem side to becoming a solitary individual is thematized as double mindedness with
sub-themes related to a) questions at the hour of confession as being descriptive instead of accusatory, b) escaping
in the crowd, and c) a life of useless or incurable suffering.
The dialectical or polar counterpart treating the resolution of
the problem is reestablishing continuity or connection with
the eternal that is already present within the human self.
The solitariness required for the continuity or reconnection
is thematized as singlemindedness, with its sub themes a) being in the presence of the omniscient One, b) healing by the
eternal, and c) and the availability of eternal guidance in the
form of repentance. The vision, then, formulated on the conceptual space with which the text operates, might be stated as
one in which human existence is marked by discontinuities,
disruptions, ignorance and delays with respect to an eternal
requirement or demand. Personal existence is askew and is
set right only by willingly what is truly one in its essence and
manifestation one, namely, the Good. Purity of Heart presents
individual existence as Janus-faced, double mindedness held
in oppositional tension with single mindedness; or the solitary individual as intent on holding together simultaneously
two contradictory obligations one socio-political, the other
transcending such obligations. As set out here that vision of
genuine human existence is more comprehensive but is not
counter to existing interpretations of it.6
6

See, for example, Bruce H. Kirmmse: Kierkegaard in Golden Age Denmark
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This SIMCA graph provides another representation of
that vision. Figure 2 plots the second dimension on the first,
compressing four dimensions into two. Though somewhat
askew by the compressing, the array nonetheless is a rough
visualization of the total space. At the point of origin is a
neutral central region that is surrounded by outlying regions
or clouds of words points adjacent to poles The neutral region is define by the word points for purity, heart, will, one
thing, of the Good, of eternity, and the transfigured one. Those
words then represent the core or focus of the text – its center
of gravity. But as to its total picture, the outlying regions have
to be considered. The horizontal axis or first dimension joins
two outlying regions. One to the far right naming the positive pole includes the words: doublemindedness, cast off, fear,
punishment. The other to the far left naming the negative pole
includes individual, whisperer, and ask(ed). At the very top, of
the vertical axis is a region that includes the words excuses, of
the eternal, and cleverness. Another outlying region is located
at the very bottom of that axis, off to the left, and consists of
repentance, remorse, wanderer, guides, and omniscient One.
The coordinate of every point, whether representing word or
part, is an indication of the region where it is situated in the
array.
Our task, to map or name the conceptual space for the text
in question, is now done. The three guide questions related to
key words, dimensions, and core or focus of the text posed
9. Bloomington: Indiana University Press 1990, pp. 280 – 294; Gregor
Malantschuk: Kierkegaard’s Thought. Princeton: Princeton University
Press 1971, p. 319; George B. Arbaugh – George E. Arbaugh:
Kierkegaard’s Authorship (Rock Island: Augustana College Library 1967,
pp. 241 – 244).
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in paragraph three served by providing the details to gain
a better grasp of the picture that Purity of Heart transmits.
Its over-riding or main theme is about one’s relation to the
Good–whether we are truthfully committed to becoming
related to it or we seek to delay it through excuses and evasions. Commitment to it requires not the relinquishing of
our collected or socio-political responsibilities, but instead
a corrective to or modulating of them through opening the
self to the eternal. Our study here shows empirical evidence
for considering that to be the picture the author was transmitting – failure and corrective with respect to meeting the
condition of relating to the Good. But what about Forklarede/
the transfigured one? It references the eminent dead whose
memory is commemorated by the public in a noisy or celebrative way. This abfreq word is connected in some significant
way to the total picture, to the words and terms frequently
associated with the text. Evidently, the word is at home in
the text but just how it is at home what it contributes would
require further study of the details available in the SIMCA
output., though its connection have already been hinted at in
describing one of the poles
We conclude, however, with some general observations.
1) The summaries, synopsis, and schema employ just a handful of the 69 words in the naming of the poles and dimensions. A more detailed study of the SIMCA output would
show that the remaining words and parts tend towards one
or another side of an opposition that a dimension represents. Further it would identify more themes in opposition.
2) The names could be improved, given that a more intensive
study of the data would establish the significance and many
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more connections among words and parts. 3) The account
offered here is based on 69 x 5 matrix the words representing
10% of the abfreq words available to use. That is, it may be
possible to achieve better results using a larger matrix to
accommodate as many of the 678 abfreq words, and to include words with lower QLT and COR values in the naming
or describing a pole or dimension. 4) Finally, our description of the nature of a name incorporates many lower COR
values words and not surprisingly anticipates some in the
larger or parent word list. That in itself is an indication of the
trustworthiness of the data and our accounting in providing
a richer and more detailed understanding of the picture that
Purity of Heart is transmitting to readers. That picture relates
to my identity – an individual having to meet simultaneously
two sets of contradictory obligations in life, one spiritual the
other socio-political.
Insert here Tables and Figures
Table 1
WORD LIST – 69 ABFREQ TERMS
Danish Text for Discourse “Purity of Heart”
Word/usage
Gode/the good
Tvesindethed/doublemindedness
Eet/one thing
Tvesindede/doubleminded
Tvesindetheden/doublemindness
tvesindet/doubleminded
Lidende/the suffering
Afgjørelsen/commitment
ville/will
Klogskaben/cleverness
Straffen/the punishment
Lønnen/the reward
Enkelt/individual
Lønnens/of the reward

Z-score

Freq.

66.64
49.84
44.59
37.11
34.29
33.80
28.74
28.35
25.81
25.17
25.05
24.88
22.34
21.78

395
77
198
41
35
36
100
62
274
37
46
34
74
16
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ellevte/eleventh
Lægemidlet/a medicine
Fortrydelsen/remorse
Evigheden/eternity
Reenhed/purity
Tvesindethedens/of doublemindednwess
Mængden/the crowd
Godes/of the good
Sandhed/truth
Talen/the talk
unyttige/useless
Skriftemaalets/of the confession
Travlheden/busyness
spørger/asks
Udflugterne/evasions
Undskyldningernes/of excuses
Alvidende/the omniscent one
Skriftende/the penitent
Undseelse/modesty
undseer/ashamed
Evige/the eternal
Straf/punishment
Timeligheden/temporality
Lidelser/sufferer
Tvesindet/a doubleminded one
Ønsket/desired
mangfoldiggjøre/many
Eviges/of the eternal
Du/thou/you
Frygten/fear
unddrog/shrank
Forklarede/the transfigured
Villien/the will
Travle/the busy one
Vandringsmanden/wanderer
urigtige/wrong
Hviskende/the prompting
Spørgsmaalene/the questions
han/he
støier/shouting,raging,storming
Veiledere/guides
Mængdens/of the crowd
Hjertets/of heart
spørges/asked
dengang/then
Kloge/clever one
splitter/breaks up
Lidelsen/suffering
evigt/eternal
afkastet/cast off

21.36
20.05
19.25
18.41
18.37
18.33
17.95
17.48
17.03
16.96
16.69
16.44
15.73
15.42
15.40
15.34
15.22
15.22
15.07
14.75
14.66
14.59
14.54
14.50
14.29
14.21
14.20
13.96
13.96
13.64
13.41
13.35
13.31
13.21
13.21
13.19
12.96
12.96
12.90
12.67
12.67
12.15
12.12
12.04
12.02
11.80
11.76
11.75
11.63
11.59

55
17
16
15
95
26
10
43
34
153
78
15
9
11
45
8
7
11
11
18
10
78
38
43
40
7
32
6
20
464
16
7
10
17
9
9
8
5
5
1056
7
7
12
20
23
16
14
5
38
48
4

56

Čistota srdca / Abrahim H. Khan

fortrydes/be regretted
sparsommelig/economical
Evighedens/of eternity
Angeren/repentance
kjærlige/loving

11.59
11.59
11.58
11.50
10.88

4
4
48
27
8

Table 1a
ABFREQ WORDS IN ALPHABETICAL ORDER
Danish Text for Discourse “Purity of Heart”
Word/usage Z-score Freq.
1. Afgjørelsen/commitment
2. afkastet/cast off
3. Alvidende/the omniscent one
4. Angeren/repentance
5. dengang/then, that time
6. Du/thou/you
7. Eet/one thing
8. ellevte/eleventh
9. Enkelt/individual
10.Evige/the eternal
11.Eviges/of the eternal
12.Evigheden/eternity
13.Evighedens/of eternity
14.evigt/eternal
15.Forklarede/the transfigured
16.Fortrydelsen/remorse
17.fortrydes/be regretted
18.Frygten/fear
19.Gode/the good
20.Godes/of the good
21.han/he
22.Hjertets/of heart
23.Hviskende/the prompter
24.kjærlige/loving
25.Kloge/clever one
26.Klogskaben/cleverness
27.Lidelsen/suffering
28.Lidelser/sufferer
29.Lidende/the suffering
30.Lægemidlet/a medicine
31.Lønnen/the reward
32.Lønnens/of the reward
33.Mængden/the crowd
34.Mængdens/of the crowd
35.mangfoldiggjøre/many
36.Ønsket/desire
37.Reenhed/purity

28.35
11.59
15.22
11.50
12.02
13.96
44.59
21.36
22.34
14.66
13.96
18.41
11.58
11.63
13.35
19.25
11.59
13.64
66.64
17.48
12.90
12.12
12.96
10.88
11.80
25.17
11.75
14.50
28.74
20.05
24.88
21.78
17.95
12.15
14.20
14.21
18.37

62
4
11
27
16
464
198
17
74
78
20
95
48
48
10
15
4
16
395
34
1056
20
5
8
14
37
38
40
100
16
34
16
43
12
6
32
26
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38.Sandhed/truth
39.Skriftemaalets/of the confession
40.Skriftende/the penitent
41.sparsommelig/economical
42.splitter/breaks up
43.spørger/asks
44.spørges/asked
45.Spørgsmaalene/the questions
46.støier/shouting,raging,storming
47.Straf/punishment
48.Straffen/the punishment
49.Talen/the talk,discourse
50.Timeligheden/temporality
51.Travle/the busy one
52.Travlheden/busyness
53.Tvesindede/doubleminded
54.Tvesindet/a doubleminded one
55.tvesindet/doubleminded
56.Tvesindethed/doublemindedness
57.Tvesindetheden/doublemindness
58.Tvesindethedens/of doublemindedness
59.Udflugterne/evasions
60.unddrog/shrank
61.Undseelse/modesty
62.undseer/ashamed
63.Undskyldningernes/of excuses
64.unyttige/useless
65.urigtige/wrong
66.Vandringsmanden/wanderer
67.Veiledere/guides
68.ville/will
69.Villien/the will

17.03
16.44
15.22
11.59
11.76
15.42
12.04
12.96
12.67
14.59
25.05
16.96
14.54
13.21
15.73
37.11
14.29
33.80
49.84
34.29
18.33
15.40
13.41
15.07
14.75
15.34
16.69
13.19
13.21
12.67
25.81
13.31

57
153
9
11
4
5
45
23
5
7
38
46
78
43
9
11
41
7
36
77
35
10
8
7
18
10
7
15
8
9
7
274
17

Table 2
69x5 Matrix
69 Abfreq Words x 5 parts
Word
1. Afg,
2. afk,
3. Alv,
4. Ang,
5. den,
6. Du,
7. Eet,
8. ell,
8. Enk,
10.Evi,

R1
1
0
9
22
0
34
14
13
0
16

R2
0
3
1
0
0
42
118
0
2
9

R3
61
1
0
0
16
109
15
0
2
46

R4
0
0
1
0
0
261
28
0
51
4

R5
0
0
0
5
0
20
15
4
19
3

58
11.Evs,
12.Evn,
13.Eve,
14.evi,
15.For,
16.Fon,
17.for,
18.Fry,
19.God,
20.Gos,
21.han,
22.Hje,
23.Hvi,
24.kjæ,
25.Klo,
26.Kln,
27.Lid,
28.Lir,
29.Lie,
30.Læg,
31.Løn,
32.Løs,
33.man,
34.Mæn,
35.Mæs,
36.Ree,
37.San,
38.Skr,
39.Ske,
40.spa,
41.spl,
42.spø,
43.sps,
44.Spø,
45.Str,
46.Stn,
47.stø,
48.Tal,
49.Tim,
50.Tra,
51.Trn,
52.Tve,
53.Tvt,
54.tve,
55.Tvd,
56.Tvn,
57.Tvs,
58.Udf,
59.und,
60.Und,

Čistota srdca / Abrahim H. Khan

0
3
4
1
0
14
1
0
8
1
74
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
6
2
6
0
0
0
0
0
1
2
0
8
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0

1
26
19
13
6
1
0
16
234
22
554
7
0
8
2
2
0
3
11
16
32
15
0
1
2
9
81
0
0
1
0
6
0
1
35
42
1
16
7
6
9
34
7
29
65
32
8
0
0
16

17
15
15
14
1
0
3
0
123
11
254
5
0
0
12
35
34
30
81
0
0
0
6
9
3
8
30
0
0
3
1
0
0
0
0
1
2
9
17
3
0
7
0
6
6
1
1
8
5
0

2
42
10
17
3
0
0
0
18
0
131
0
5
0
0
0
4
4
4
0
2
0
0
32
6
1
26
0
0
0
4
39
11
0
1
1
4
40
11
0
1
0
0
1
2
2
1
0
0
2

0
9
0
3
0
0
0
0
1
0
38
6
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
6
3
7
5
0
0
0
12
4
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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61.unr,
62.Uns,
63.uny,
64.uri,
65.Van,
66.Vei,
67.vil,
68.Vil,
69.Øns,

0
0
0
0
9
7
13
1
2

8
5
3
7
0
0
129
13
2

1
0
10
0
0
0
73
1
27

1
1
0
1
0
0
25
1
1

59
0
1
0
0
0
0
14
1
1

See Table 1a for the full words corresponding to the abbreviations here.
Figure 1
SIMCA HISTOGRAM OUTPUT
INERTIAS AND PERCENTAGES OF INERTIA
1
2
3
4

0.338066
0.261492
0.245839
0.115267
-------0.960665

35.19%
27.22%
25.59%
12.00%

**********************************
***************************
**************************
************

Table 3
Table
3
INERTIA
CONTRIBUTION by ROW and COLUMNS
INERTIA CONTRIBUTION by ROW and COLUMNS
ROW CONTRIBUTIONS (69 Abfreq Word points)
----+-----+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
I| NAME| QLT MAS INR| k=1 COR CTR| k=2 COR CTR| k=3 COR CTR| k=4 COR CTR|
---+-----+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
1| Afg |1000 15 39| 152
9
1| 1233 601 87| -985 383 59| 133
7
2|
2| afk |1000
1
1| 736 952
2| -49
4
0| 158 44
0|
-7
0
0|
3| Alv |1000
3 24| -879 87
6|-1907 412 37|-1841 384 37|-1016 117 24|
4| Ang |1000
7 64|-1073 122 22|-2090 461 109|-1981 415 104| -151
2
1|
5| den |1000
4 11| 171 11
0| 1291 630 25| -961 349 14| 155
9
1|
6| Du |1000 112 112| -891 828 264| 217 49 20| 248 64 28| -238 59 55|
7| Eet |1000 46 13| 172 108
4| -418 633 31| 232 196 10| 131 63
7|
8| ell |1000
4 38|-1093 136 14|-2030 469 65|-1860 394 58| 123
2
1|
9| Enk |1000 18 55|-1412 675 105| -48
1
0| 727 179 38| 653 145 66|
10| Evi |1000 19 19| -132 18
1| 203 43
3| -949 938 69| -23
1
0|
11| Evs |1000
5
8|
34
1
0| 1104 721 22| -683 276
9|
63
2
0|
12| Evn |1000 23 12| -579 675 23|
29
2
0| 392 308 14|
88 15
2|
13| Eve |1000 12
1|
8
1
0|
80 117
0| -68 85
0| -209 797
4|
14| evi |1000 12
3| -365 585
5| 236 244
2| 193 164
2|
40
7
0|
15| For |1000
2
1| 100 28
0| -74 15
0| 545 825
3| -218 132
1|
16| Fon |1000
4 44| -873 65
8|-2190 409 66|-2232 425 73|-1089 101 37|
17| for |1000
1
2| -122
8
0| 390 78
1|-1328 899
7| -175 16
0|
18| Fry |1000
4
6| 925 617 10| -495 177
4| 530 203
4| -61
3
0|
19| God |1000 93 27| 520 975 74|
75 21
2|
15
1
0| -31
4
1|
20| Gos |1000
8
3| 624 993
9|
29
2
0| -39
4
0| -23
1
0|
21| han |1000 254 15| 212 777 34| -113 221 12|
10
2
0|
-3
0
0|
22| Hje |1000
5
9| -106
6
0| -316 53
2| -189 19
1| 1315 922 69|
23| Hvi |1000
1
5|-1574 595
9| 314 24
0| 1077 278
6| -657 104
5|
24| kjæ |1000
2
3| 925 617
5| -495 177
2| 530 203
2| -61
3
0|
25| Klo |1000
3
6| 279 45
1| 1036 622 14| -748 324
8| 124
9
0|
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26| Kln |1000
9 21| 212 20
1| 1194 629 49| -880 342 28| 143
9
2|
27| Lid |1000
9 19| -13
0
0| 1188 715 49| -746 282 21|
69
2
0|
28| Lir |1000
9 12| -20
0
0| 899 648 29| -651 339 16| 127 13
1|
29| Lie |1000 23 39| 184 21
2| 1045 669 97| -705 304 47|
96
6
2|
30| Læg |1000
4
6| 925 617 10| -495 177
4| 530 203
4| -61
3
0|
31| Løn |1000
8 10| 778 535 15| -447 177
6| 563 280 11| -96
8
1|
32| Løs |1000
4
5| 925 617
9| -495 177
3| 530 203
4| -61
3
0|
33| man |1000
1
4| 171 11
0| 1291 630
9| -961 349
5| 155
9
0|
34| Mæn |1000 10 22|-1147 646 40| 466 107
9| 612 184 16| -358 63 12|
35| Mæs |1000
3
2| -706 671
4| 304 125
1| 386 200
2|
58
5
0|
36| Ree |1000
6
6| -86
8
0| -197 42
1| -260 73
2| 904 878 44|
37| San |1000 35
3| 198 456
4| -71 59
1| 189 413
5| -78 71
2|
38| Skr |1000
2 30|-1303 127 11|-1380 142 16| -549 22
3| 3085 709 179|
39| Ske |1000
3 22|-1178 173 11|-1767 389 32|-1330 221 19| 1320 217 40|
40| spa |1000
1
1| 359 108
0| 844 595
3| -588 289
1| 101
8
0|
41| spl |1000
1
3|-1225 612
5| 509 106
1| 669 183
2| -495 100
3|
42| spø |1000 11 33|-1241 527 49| 206 15
2| 1004 345 45| -578 114 31|
43| sps |1000
6 37|-1478 344 36| -431 29
4| 509 41
6| 1928 586 179|
44| Spø |1000
1 17| -927 63
3| -990 72
5|
97
1
0| 3427 864 123|
45| Str |1000
9 11| 805 564 17| -522 237
9| 465 188
8| -107 10
1|
46| Stn |1000 11 12| 770 582 19| -518 263 11| 381 143
7| -117 13
1|
47| stø |1000
2
2| -719 500
3| 477 221
1| 416 168
1| -340 112
2|
48| Tal |1000 18 16| -749 625 29| -31
1
0| 322 115
7| -482 259 35|
49| Tim |1000 10
3| -398 569
5| 164 96
1| -301 326
4|
48
8
0|
50| Tra |1000
2
1| 673 976
3| 100 22
0|
33
2
0|
11
0
0|
51| Trn |1000
3
2| 522 359
2| -587 453
3| 311 127
1| -215 61
1|
52| Tve |1000 10
8| 796 849 19| -190 48
1| 276 102
3| -24
1
0|
53| Tvt |1000
2
2| 925 617
4| -495 177
2| 530 203
2| -61
3
0|
54| tve |1000
9
6| 730 815 14| -175 47
1| 297 135
3| -41
3
0|
55| Tvd |1000 18 17| 794 686 33| -326 116
7| 423 194 13| -59
4
1|
56| Tvn |1000
8
9| 760 570 14| -398 156
5| 519 266
9| -89
8
1|
57| Tvs |1000
2
2| 599 585
3| -236 90
1| 436 309
2| -99 16
0|
58| Udf |1000
2
5| 171 11
0| 1291 630 12| -961 349
7| 155
9
0|
59| und |1000
2
4| -164 13
0| 262 33
0|-1380 930 13| -222 24
1|
60| Und |1000
4
4| 647 441
5| -405 173
3| 591 369
6| -127 17
1|
61| unr |1000
2
2| 599 585
3| -236 90
1| 436 309
2| -99 16
0|
62| Uns |1000
2
1| 237 72
0| -468 279
1| 531 359
2| 477 290
3|
63| uny |1000
3
4| 345 93
1| 879 602
9| -617 297
5| 105
9
0|
64| uri |1000
2
2| 612 413
2| -394 171
1| 599 395
3| -135 20
0|
65| Van |1000
2 31|-1002 74
6|-2311 393 44|-2429 434 52|-1162 99 25|
66| Vei |1000
2 24|-1002 74
5|-2311 393 34|-2429 434 41|-1162 99 20|
67| vil |1000 61
5| 236 761 10| -29 12
0| -26
9
0| 126 218
8|
68| Vil |1000
4
2| 484 423
3| -486 426
4| 269 131
1| 109 21
0|
69| Øns |1000
8 13|
45
1
0| 862 487 23| -869 495 24| 163 17
2|
---+-----+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
COLUMN CONTRIBUTIONS
--------------------

(5 Parts/Division of Text)

---+-----+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
J| NAME| QLT MAS INR| k=1 COR CTR| k=2 COR CTR| k=3 COR CTR| k=4 COR CTR|
---+-----+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
1| R1 |1000 69 238| -582 101 69|-1182 418 366|-1204 434 404| -395 47 93|
2| R2 |1000 419 184| 538 684 358| -253 152 103| 263 164 118| -21
1
2|
3| R3 |1000 275 193|
99 15
8| 660 645 457| -476 336 254|
52
4
7|
4| R4 |1000 193 241| -915 699 480| 161 21 19| 534 238 224| -223 42 84|
5| R5 |1000 44 143| -808 210 85| -570 104 55|
-6
0
0| 1459 685 816

See Table 1a for the correspondence to row abbreviated words.

See Table 1a for the correspondence to row abbreviated words.
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Kierkegaard jako filozof a teolog
Pojem paradoxu jako mostu mezi filozofií a teologií

Ján Liguš
Abstrakt
Je mnoho témat, která spojují Kierkegaarda filozofa s teologem. Jedno z nich
je i pojem paradoxu. Etymologický význam pojmu směřuje k úsudku,
jehož výsledkem je logický spor. Paradoxní dikce je sice těžká na pochopení smyslu výpovědí, ale má mimo jiné i tu výhodu, že se jí dají postihnout
klady i zápory jedné a téže věci a dynamicky postihnout skutečnost života.
Pokud jde o filozofa, paradox je, jak říká Kierkegaard, „znakem velikých
myslitelů“, je to „vlastní patos intelektuálního života a vášeň“.
Nejen filozof, ale ani teolog se neobjede bez paradoxního myšlení,
protože všechno spásné Boží jednání v dějinách se dá adekvátně a přiměřeně postihnout pouze sub specie paradoxu. Myslím tím vztah Boha ke
světu, dále Boží jednání ve vtělení Ježíše Krista, které náš myslitel považuje
za „metafyzický a náboženský paradox“. Také víra v Boha je adekvátně
postihnutelná jako odvaha vstoupit do duchovní skutečnosti a jako skok
přesahující náš rozum, neboť „věřit znamená ztratit rozum“.

1. Úvod
Ke svému nynějšímu příspěvku jsem se nechal inspirovat
jednak Kierkegaardovými vlastními myšlenkami, jednak nejnovější publikací Zápas Sørena Kierkegaarda1. Zmíněná publikace a příspěvky v ní obsažené mně daly podnět k zamýšlení nad tím, co spojuje Kierkegaarda jako filozofa a teologa.
To jen dosvědčuje pravdivost tvrzení, že Kierkegaardova
filozofie „má neocenitelný význam“ i pro současnost „malých
1

KRÁLIK, R. (ed.): Zápas Sørena Kierkegaarda. Nitra: FF UKF 2006.
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národů“2. Analogicky s tím také platí i to, že Kierkegaardova
teologie „zasahuje i naše církve v současné době“ a s novým
důrazem jich volá na cestu poslušnosti a následování Krista.3
Obě zmíněné studie poukazují na aktuální platnost Kierkegaardovy filozofie a teologie pro naši současnost.
Návazně na obě zmíněné filozofické studie, jakož i mnohé
jiné, chce tento příspěvek upozornit na to, že osobnost Kierkegaarda spojuje v sobě teologii i filozofii a mostem mezi oběma vědními disciplinami je právě pojem paradoxu. Na pozadí
paradoxního způsobu myšlení Kierkegaard explikuje všechny
své filozofické i teologické myšlenky a to dodává jeho metodickému postupu stylisticko-myšlenkovou dynamiku, dialektické
napětí a aktuální charakter jeho filozofii i teologii. V tomto
smyslu tento pokus myšlenkově věcně navazuje na publikaci
Zápas Sørena Kierkegaarda a její myšlenky extenduje k dalším
filozofickým a teologickým závěrům.
Ve své studii se Králik dvakrát zmiňuje o pojmu paradoxu:
jednou je mu paradox předmětem spojujícím „onu šťastnou
vášeň, kterou jsme nazvali vírou a paradoxem“ jako „jejím
předmětem“4. Druhýkrát pojem paradoxu slouží Kierkegaardovi, zdůrazňuje Králik, jako pomocný prostředek k deskripci
kvalitativní odlišnosti Boha od člověka, „který se sice stal člově
kem“ v Ježíši Kristu a vstoupil do času a prostoru, ale navzdory
tomu „se Bůh absolutně odlišuje od člověka“, neboť zůstává
v transcendentním světě – „Bůh je v nebesích“ a člověk v imanentních dějinách „na zemi“5. I na tento aspekt později naváže
2
3

4
5

VEVERKA, L. J.: Kierkegaard ako filozof. In: Zápas Sørena Kierkegaarda, s. 110.
FAZEKAŠ, Ľ.: Kierkegaard ako kresťan. In: Zápas Sørena Kierkegaarda,
s. 114.
KRÁLIK, R.: Zápas Sørena Kierkegaarda, s. 12.
KIERKEGAARD, S. A.: Christian Discourses, s. 140, 166, 169. Cit. podľa:
Zápas Sørena Kierkegaarda, s. 12 a 41.
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tento příspěvek. Nejen v minulosti, ale ani v současnosti se
teologická věda nemůže vyhnout paradoxnímu způsobu myšlení – už i proto, že Boží jednání v dějinách spásy, ve světě,
v církvi a v životě jednotlivce se dá ve víře vždycky chápat jen
sub contrario specie, tj. na pozadí protikladu, jak to bude později také doloženo. In puncto jsem u pojmu paradoxu.

2. Etymologie pojmu paradoxu
Pojem paradox ukazuje na řecký výraz, v němž výraz „pará
doxos“ označuje způsob vyjadřování, který odporuje obecnému mínění. Jsou to neočekávané, nápadné až podivuhodné
výpovědi, které nezapadají do běžného způsobu vyjadřování.
Z literárního hlediska se paradox dá charakterizovat jako
„básnická a řečnická figura, jejíž obsah zdánlivou nelogičností
a nepravděpodobností obrací na sebe pozornost“; z logického
pohledu jde v paradoxu o „formálně správný úsudek, jehož
výsledkem je logický spor“6. Řečeno jinak: Paradoxní způsob
vyjadřování klade výpověď, která může něco kladně nebo
záporně vypovídat o dané skutečnosti nebo ji problematizovat; druhá výpověď však verbálně odporuje první a na pozadí
obou výpovědí teprve vyniká konkrétní význam určité skutečnosti. Obojí, klady i zápory, vyúsťují v tzv. sémantické tertium
comparationis. Dikce paradoxu je velmi náročná na pochopení, ale má svůj význam pro dialektickou i objektivní explikaci
skutečnosti, na jejíž pozadí vynikají klady i zápory téže věci
a to brání zjednodušování analyzované i explikované filozo6

Pojem „Paradox“. In: Slovník spisovného jazyka českého II. Praha:
Nakladatelství ČSAV, Ústav pro jazyk český 1964, s. 514.
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fické i teologické problematiky. Nyní konkrétně k obsahově
věcné náplni pojmu paradox.
2.1 Paradox jako filozofický problém
Paradox jako filozofický problém vzbuzuje respekt ke Kierkegaardovi i proto, že paradoxním vyjadřováním „vštěpuje
upřímnost a poctivost“7. Kierkegaard sám spojuje paradoxní
myšlení s významnými mysliteli a k tomu poznamenává,
že „paradox je znakem velikých myslitelů“, je to „vlastní pathos
intelektuálního života“ a jakási „nedonošená veliká myšlenka“8.
K myšlenkové velikosti, k intelektuálnímu patosu paradoxu
připojuje ještě charakter vášně, neboť „myslitel bez paradoxu
jest jako milenec bez vášně, smutný patron“9. Všeobecně se
ví, že vášeň ve smyslu stálého nadšení a zanícení pro věc je
velmi prospěšná vědeckému poznání. Ale vášeň jako životní
destruktivní sklon, který nedokáže člověk ovládnout, je pro
lidský život zničující. Pojem vášeň se ad hoc nevztahuje ani
k tělesné lásce, ani k etické životní orientaci, nýbrž k intelektuálnímu zápasu, kde „paradox je největší vášní rozumu“
a „nejvyšší potencí každé vášně jest, že chce svou vlastní zká
zu“. Tak se tu ukazuje intencionální charakter paradoxu jako
intelektuální vášně k poznání pravdy a zároveň kontradikční
charakter vášně, která se obrací dokonce proti tomu, kdo ji
v sobě nosí.10 Z toho je zřejmé, že filozofii lze uskutečňovat
jen ve spojení s osobním zaujetím pro věc a otevřeností kritické korektuře svého dosavadního poznání; tak se tu vášeň
i otevřenost kritické korektuře chápou jako kontinuální filoBRANDES, J.: Søren Kierkegaard. Praha: Josef Pelcel 1904, s. 107.
	Op. cit., s.105.
9
	Op. cit., s. 105.
10
	Op. cit., s. 106.
7
8
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zofický zápas o pravdu, v němž je přítomná i aktuální noeticko-existenciální dimenze.11
2.2 Kierkegaard a Kant
Do rámce filozofické diskuse o problematice paradoxu patří
i Kierkegaardova diskuse s idealistickým filozofem I. Kantem, v které se vyrovnává s jeho „teorií o radikálním zlu“.
Kierkegaard vytýká Kantovi nesprávné pochopení paradoxu
a zdůrazňuje, že „paradox není koncese, nýbrž kategorie,
ontologické určení, které vyjadřuje poměr mezi existujícím,
poznávajícím duchem a věčnou pravdou“ (Pap VIII/1, a 11).
V tomto rámci má paradox noeticko-explikační funkci; v hledání pravdy nelze vždycky transparentně oddělit noetickoexplikační funkci toho, co je v hledání pravdy srozumitelné
a nesrozumitelné. A totéž platí i ve vztahu paradoxu k obsahu
křesťanské víry.
Na tomto místě vlastním záměrem paradoxu není diskvalifikace obsahu víry – fides qua creditur, zdůrazňuje Kierkegaard, protože „ani víra, ani její obsah nejsou absurdní“, ani
tím nemá být obnovena platnost starokřesťanské výpovědi
„credo quia absurdum“, nýbrž hlavní intencí paradoxu je ukázat na protikladný smysl výpovědí křesťanské víry, tedy na „její
negativní znak (das negative Merkmal)“ – ve významu „věřím,
i když se to věděním nedá vysvětlit“12. Tímto pojetím paradoxu
Kierkegaard chce připomenout Kantovi, že v křesťanské víře
i v křesťanských vyznáních byly, jsou a budou logicky proti11

12

K filozofické problematice pojmu existence u Kierkegaarda viz STÖRIG,
H. J.: Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, České katolické nakladatelství
1996, s. 377 – 378; dále s. 431 – 436.
SCHRÖER, H.: S. A. Kierkegaard. Pap. X/6 Bd. 68, s. 75 a Pap. X/2,
pozn. č. 592. Citováno in: Theologische Realenzyklopädie. Bd. XVIII.
Berlin – New York: Walter de Gruyter 1989, s. 148.
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chůdné výpovědi o Bohu, o věčnosti a jediné pravdě, které
se nedají vždycky za všech okolností racionálně apodikticky
zdůvodnit. Ty je třeba ve víře jednoduše přijmout, a to ve víře
jako skoku – s odůvodněním, že věřit znamená něco jiného
než dokázat. Řečeno s Bartlovým odvoláním na Luthera, platí: „Víra se soustřeďuje na neviditelné věci, takže všechno, v co
se věří, zůstává skryto…“13 Důrazem na paradoxní charakter
výpovědi víry chce Kierkegaard vysvobodit křesťanskou víru
ze zjednodušené přímočarosti, z krajního subjektivizmu,
strohého racionalizmu a filozofického pozitivizmu. To se ještě
výrazněji projevuje v pojetí paradoxu v teologickém rámci.
2.3 Paradox jako teologická otázka
Paradox jako teologická otázka se ukazuje dílem jako filozofický problém, dílem jako teologická diskuse o ústředních
teologických pojmech. V této souvislosti se Kierkegaard soustřeďuje na některé specifické teologické otázky.
2.3.1 Bůh a svět v pojmu paradox
Tuto oblast znázorňuje Kierkegaard na pozadí protikladu ve
smyslu slov: „Bůh je na nebesích, člověk ale na zemi; proto také
nemohou oba dost dobře společně mluvit.“14 Bůh na nebesích
(Deus nudus) a člověk na zemi (homo peccator) naznačují
morální, etickou a časoprostorovou kvalitativní odlišnost
13

14

BARTH, K.: Der Römerbrief. Zürich: EVZ-Verlag 1940, s. 14. Cituje
Luthera: „Wenn Gott also lebendig macht , so tut er es, indem er tötet, wenn
er rechtfertigt, so tut er es, indem er uns schuldig macht, wenn er uns in
den Himmel führt, so tut er es, indem er uns zur Hölle führt“ (Luther).
KIERKEGAARD, S.: Die Lilie auf dem Felde und der Vogel unter dem
Himmel. Aus dem Dänischen übersetzt und eingeleitet von Daniel
Hoffmann. Berlin: Evangelische Verlagsanstalt GmbH 1963, s. 20.
Uvedená publikace je Kierkegaardův výklad Ježíšova kázání na hoře,
které také explikuje na pozadí paradoxu (op. cit., s. 10 – 164).
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Boha od člověka. Mezi věčností a časností existuje nepřeklenutelná propast, a tím tedy i mezi Bohem v jeho věčné aseitě
(Deus in sua majestate) a člověkem na zemi. Tato odlišnost
je velmi lapidárně vyjádřena v biblických slovech, kde Bůh
Mojžíšovi explicitně říká: „Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť
člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat na živu“ (Ex 33, 20 – 23).
To platí i dnes, a to i tam, kde se blížíme k transcendentní skutečnosti skrze víru a přes paradox. Tuto propast mezi absolutní jinakostí Boha a člověka však nelze překlenout ani pojmem
Boha jako Summum ens a Summum bonum, ani všeobecnou
náboženskou ideou Boha, která může být ať už ve filozofické,
či teologické podobě abstrakcí. Proto se Kierkegaard v této
souvislosti uchyluje k vtělenému Božímu Synu, Ježíši Kristu.
2.3.2 Boží vtělení v Kristu jako paradox
K tomu se vztahují slova Kierkegaarda-teologa, když mimo
jiné píše: „Že Syn Boží stal se člověkem, jest zajisté nejvyšší para
dox metafysický a náboženský.“15 Nejvyšší paradox je to proto,
že je tu spojen věčný, dokonalý, nesmrtelný, absolutný svatý
Bůh s poníženým, hříšným, smrtelným a trpícím člověkem.
Starokřesťanské vyznání víry tento čin Boží lásky v Kristu
vyjadřovalo paradoxně: pravý Bůh a pravý člověk (vere Deus,
vere homo). Také proto vtělení Božího Syna je nejvyšším
paradoxem v časoprostoru. Je to paradox náboženský i metafyzický, neboť se týká Boha a Krista. Se vší pravděpodobností
se tu Kierkegaard nechal inspirovat apoštolem Pavlem, který
Kristovo vtělení chápe jako kvalitativně-ontologický paradox
– „byl roven Bohu“; sociální paradox – „vzal na sebe způsob
15

KIERKEGAARD, S.: Denník z roku 1843. Cit. in: Brandes, J., op. cit., s.
168.
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služebníka“; kenotický – „sám sebe zmařil“; glorifikačně
eschatologický – „proto ho Bůh vyšil nade vše a dal mu jmé
no nad každé jméno…“ (Flp 2, 6 – 10). Ježíš Kristus není jen
božským, nýbrž i etickým paradoxem. Nyní k tomu více.
2.3.3 Ježíš Kristus a etický paradox
Vztah obojího se ukazuje v tvrzení, že vtělení Ježíše Krista
neznamenalo jeho úplnou identitu s ostatními lidmi. V této
souvislosti Kierkegaard explicitně říká, že vtělený Kristus
„není nejhlubším paradoxem etickým. Nejvyšším paradoxem
etickým by bylo, kdyby syn Boží vstoupil v celou tuto skutečnost,
stal se jejím údem, sklonil se pod její malichernost“ a ubíral se
tímto životem tak, že by „se stal jednotlivým člověkem, jenž by
si zvolil zaměstnání, oženil se“. To se ale nestalo a Ježíš Kristus
jako Boží Syn i pravý člověk „byl zpozorován, dělal zázraky
atd.“, a proto fakticky zůstává pouze „božským paradoxem“,
ale ne nejhlubším etickým paradoxem.16
Z výše uvedených slov přímo či nepřímo rezultuje tvrzení,
že i když Kristus byl skutečným, pravým člověkem, přece jen
úplně nevstoupil do pozemské skutečnosti jako ostatní lidé –
i proto, že se neoženil a neměl trvalé zaměstnání jako ostatní
lidé. Na tomto místě je třeba Kierkegaardovi připomenout
mimo jiné dvě věci: První je skutečnost, že i lidé, kteří neuzavřou manželství, jsou plnými lidmi a prožívají pozemskost se
vším všudy. To platí i o Kristu. To druhé je biblické myšlení,
které jednoznačně proklamuje úplný Ježíšův vstup do lidské
situace do všech důsledků: „Proto musil být ve všem jako
jeho bratří… sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm,
16

KIERKEGAARD, S.: Denník z roku 1843. Cit. in: Brandes, J., op. cit.,
s. 168.
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na které přicházejí zkoušky“ (Žd 2, 17 – 18). Vtělený Ježíš se
však odlišoval a dodnes se odlišuje od všech ostatních lidí
svou morálně-etickou dokonalostí, jak ji dosvědčuje Nový
zákon slovy|: „… vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako
my, ale nedopustil se hříchu“ (Žd 4, 16). Mám za to, že právě odmítnutím uznat Kristovo vtělení i jako nejvyšší etický
paradox se Kierkegaard chtě-nechtě teologicky nebezpečně
pohybuje na hranici mezi doketistickým a reálným pojetím
Kristova lidství. Ale zatím k tomu jen tolik. To, co pro nás má
navzdory kritické otázce centrální teologický význam, je skutečnost, že v pojmu Boha a vtěleného Božího Syna jde o nejhlubší teologický paradox, který se dotýká každého lidského
bytí. Ale aktuálně člověk vstupuje do významu zmíněného
paradoxu pouze skrze víru. Tu jsme u pojetí křesťanské víry.
2.4 Pojetí křesťanské víry
To je u Kierkegaarda velmi členité. Jednou „Kierkegaard
hovoří o víře pod různými pseudonymy“. Míní tím mimo jiné
víru jako „postoj estetického prožívání“ a „chce skrze ně a jejím
prostřednictvím dosáhnout především toho, aby se lidé vyma
nili z davu a stali se jednotlivci, nikoli však jednotlivci pro sebe,
nýbrž – jednotlivci před bohem“.17 Vírou v Boha se člověk stává
jednotlivcem. Jindy zdůrazňuje, že víra je odvaha.
2.4.1 Víra je odvaha
To znamená, že víra není pochopena ani jako actus reflexus
či actus directus, není to víra v podobě analogia entis, nýbrž
„víra je odvaha zakládající se na paradoxu, že totiž věčné se
stalo časným“. Jde o víru jako odvahu k rozhodnutí pro věč17

STÖRIG, H. J., op. cit., s. 377.
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né v časnosti, takže předmětem víry je věčný, vtělený Bůh
v člověku – Ježíši Kristu, který jako jediný umožňuje člověku
poznání Boha i sebe sama. Ve víře v inkarnovaného Boha
a ukřižovaného Syna člověka, který je viditelným výrazem
nejhlubší Boží lásky, se nabízí člověku v časnosti záchrana pro
věčné přebývání u Boha. Je to paradox, protože věčné, neomezené vstoupilo do časnosti a lidskému, časově omezenému, se
ve víře otvírá již zde perspektiva věčnosti. Toto Boží jednání
v Kristu v prospěch smrtelného člověka bylo, je a navždy
zůstane pro lidský rozum nejvyšším paradoxem i tajemstvím,
které se dá uchopit vírou jako odvahou spolehnout se na Boží
paradoxní jednání.18 Tu jsem se přiblížil k aspektu víry jako
skoku.
2.4.2 Víra jako skok
Vedle odvahy Kierkegaard zdůrazňuje, že „víra je skokem
a pouze skokem, který nechává za sebou všechno přirozené
chápání“. Je to existenciální skok člověka do Božího dění, jak
je demonstrováno na Kristu. U tohoto skoku si nelze klást
racionální otázky, zda se mi vyplatí, zda to stojí zato, protože
v Božích činech vždycky jde o absolutní paradox, který může
člověk odmítnout nebo přijmout, ale tam, kde se odváží učinit tento skok, subjektivně prožívá verifikaci svého skoku. Je
to skok proti rozumu: „Věřit znamená ztratit rozum, abychom
získali Boha.“19 Tím není řečeno, že víra je naprosto iracionální akt, ani to, že obsah víry je nesmyslný nebo že vše, co
souvisí s vírou, jsou mytologické báje a legendy, nýbrž že Boží
18

19

WEISCHEDEL, W.: Die philosophische Hintertreppe. 34 große Philosophen
in Alltag und Denken. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1979,
s. 237.
WEISCHEDEL, W., op. cit., s. 237.
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jednání v Kristu vždycky transcenduje náš lidský rozum a Bůh
s námi velmi často jedná supra, nikoli contra rationem. Víra
jako skok, který nemá vždycky ve všem racionální a logické
vysvětlení, přijímá paradox Božího jednání, a tím vstupuje
do existenciálního vztahu k věčnému Bohu. V něm se člověk
vnitřně skrze víru empiricky utvrzuje o správnosti svého skoku, a to i tehdy a tam, kde se objektivně nedá pozitivisticky
verifikovat nebo kde není zrušen ambivalentní charakter
pozemské skutečnosti. Tu se dostávám k třetímu rozměru
křesťanské víry, jímž je současná dimenze víry.
2.4.3 Současná dimenze víry
Ta souvisí s časovým paradoxem. Víra jako odvaha a skok
přemosťuje časovou propast, která současné věřící odděluje
jak od prvních Kristových učedníků, tak od jiných minulých
autentických biblických svědků. Přesněji řečeno, Kierkegaard
hovoří o křesťanské víře, která v sobě spojuje minulost se
současností. Tímto mostem je pro Kierkegaarda „autopsie
víry, která ruší rozdíl mezi vírou učedníků a opravdovým
věřícím v současnosti“20. I v současnosti křesťanská víra jako
přijetí Božího paradoxu činí tytéž nebo analogické zkušenosti
s Bohem, jako měli Kristoví učedníci nebo jiní minulí svědkové. Víra se vztahuje k minulým činům Boží lásky, jak o nich
svědčí Písmo svaté, a tím i k „současnosti (Gleichzeitigkeit)“
víry, která zcela reálně prožívá svůj vztah k věčnému Bohu
zjevenému v Ježíši Kristu. Je to autopsie víry, jež v sobě
pojímá současné „lidstvo, křesťanství a vztah k Ježíši Kristu“.
Ta je tedy mostem mezi dějinnou minulostí a současností
20

SCHRÖER, H.: S. A. Kierkegaard. (SV IV, 297 = H 10, 101.) Op. cit.,
s. 148.
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a zároveň umožňuje jednotlivci prožívání vlastní identity
se samým sebou; „víra v nejvlastnějším smyslu slova je sou
časnost se samým sebou“. Ve víře člověk nalézá Boha, cítí se
spojen s minulými věřícími a posléze nachází sebe sama, a to
„ve vztahu k Bohu nebo v Božím vztahu k sobě“.
Tímto pojetím křesťanské víry jako autopsie Kierkegaard
zdůraznil to, co se dnes jednoznačně doporučuje psychologickými odborníky, totiž poznání, že zárukou harmonického
života je i správný vztah k samému sobě.21 Osobní a individuální vztah člověka k Bohu v Kristu v pojmu současnosti
přemosťuje časový paradox mezi minulostí a přítomností
křesťanské víry.
3. Závěrem
Kierkegaard objevil význam paradoxního myšlení pro filozofii, a tím předešel své následovníky, kteří se teprve koncem
19. století začali tomuto problému velmi důkladně věnovat
(G. Cantor, r. 1895, C. Burali-Forti, r. 1897, a B. Russell,
r. 1902). Kierkegaard svým pojetím paradoxu ve filozofii reagoval především na mamutí, harmonický filozofický systém
G. F. W. Hegla, který zahrnul do svého filozofování veškerý
dějinný vývoj, filozofii dějin, politiku a přírodu a toto všechno skloubil v jeden absolutní harmonický celek.
Svým pojetím paradoxu Kierkegaard správně upozorňuje
na to, že skutečnost světa i člověka nelze ani jednostranně
harmonizovat, ani vyhodnocovat černo-bíle, nýbrž je třeba
ji objektivně analyzovat a hodnotit v dialektickém a pro21

SCHRÖER, H.: S. A. Kierkegaard. (SV X, 91 – H 20, 78 a Pap. VIII, A.
320.) Op. cit., s. 148 a 149.
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tikladném významu. K tomu slouží paradox jako metodicko-explikační myšlenkový postup. Tímto poctivým myšlenkovým zápasem má filozofie pomáhat člověku najít sebe ve
světě, adekvátně sobě porozumět a tímto poznáním přispívat
k morálnímu a etickému zkvalitnění lidského soužití i celé
společnosti. Myslím, že tento filozofický postup je relevantní
i dnes, kdy naše národy jako součást Evropského společenství žijí v tržních společenských strukturách, pro které jsou
charakteristické silný individualizmus, intenzivní orientace
na materiální hodnoty a s tím související agresivita v mezilidském soužití.
Pokud jde o teologickou problematiku, Kierkegaard
významně obohatil i biblickou hermeneutiku – tím, že poukázal na teologický význam paradoxu v Božím jednání
s člověkem. Podobně jako kdysi M. Luther i Kierkegaard a o
jedno století později i Barth se nechali inspirovat myšlenkou,
že o Bohu a jeho jednání s člověkem lze adekvátně hovořit
pouze na pozadí paradoxu. Víra v Boha jako skok, odvaha
a most mezi minulým Božím jednáním v Kristu a naší současností se nevyhnutně vztahuje k myšlence, že Bůh působí
ve světě na pozadí sub contrario specie. A to je pro pochopení lidské existence ve světě velmi důležité už i proto, že svět,
v němž víra žije i dnes, je plný protikladů, ambivalentních
událostí, které radikálně problematizují starokřesťanské
vyznání Boží všemohoucnosti, vševědoucnosti a Boží lásky
ve světě. Současný věřící je denně konfrontován s nevysvětlitelným neštěstím, nesmyslným umíráním lidí a jinými
událostmi, které někdy radikálně vyvracejí myšlenku, že Bůh
je ke všem stejně laskavý, stejně dobrý a stejně spravedlivý.
Současný člověk je přetížen existenciálními starostmi o zítřek,
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v návalu existenciálních úzkostí prožívá nesmyslnost života.
Kierkegaardův pojem paradoxu ukazuje k tomu, že víra jako
bezmezná důvěra člověka k Bohu se smí opírat o Boží pomoc
i tehdy, když je konfrontována s viditelnými událostmi a jevy,
které se nedají ani racionálně pozitivisticky vysvětlit, ani
jednostranně harmonicky teologicky zdůvodnit. Tomu nás
učí Kierkegaardův paradox, který obsahově zvěstně navazuje na biblické myšlení ve smyslu slov: „Hospodin usmrcuje
i obživuje, do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud. Hospodin
ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje“ (Dt 32, 39).
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Summary
There are many issues which connect Kierkegaard – philosopher with Kierkegaard – theologist. The notion of paradox is
also one of them. Etymological meaning of this notion leads
to the conclusion whose result is a logical contradiction. Diction of paradox is, however, hard to understand the sense of
utterances, but it also has the advantage that both positives
and negatives of the same thing as well as the reality of life can
be comprehended. As for our philosopher, the paradox is, as
Kierkegaard says, “the mark of great thinkers”, it is “the own
pathos of intellectual life and passion”.
Neither a philosopher, nor theologist can do without the
paradoxical thinking because all the redeeming God’s acting in
history can be adequately and suitably comprehended only sub
specie paradox. I mean the relation of God to the world, then
God’s acting in the incarnate of Jesus Christ, which our thinker
considers “metaphysical and religious paradox”. The belief in
God is also adequately comprehensible as the courage to enter
the spiritual reality and as the leap exceeding our reason be
cause “to believe means to lose the reason”.
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Kam nás môže doviesť Kierkegaard?1
C. Stephen Evans
Abstrakt
Kierkegaard je v súčasnosti nápomocný v troch oblastiach. Po prvé, zohľadňujúc základné problémy epistemológie, Kierkegaard je jedným z tých
mysliteľov, ktorí nám môžu pomôcť nájsť strednú cestu medzi dogmatizmom a skepticizmom. Druhou oblasťou, v ktorej je Kierkegaard plodným
partnerom v konverzácii, je jeho pevné uchopenie podstatnej úlohy, ktorú
zohráva autorita v kresťanskom živote. Kierkegaard vidí omnoho jasnejšie
ako väčšina moderných teológov, že to, čo je pre kresťanstvo podstatné, nie
je jednoducho uveriť tomu, čo zjavil Boh, ale uveriť v to, čo zjavil, pretože to
zjavil Boh. Primárny je náš vzťah k Bohu, nie náš súhlas s doktrínou. Treťou
oblasťou, v ktorej je Kierkegaard užitočný, je historická kritika Biblie.

Moja kniha Kierkegaard on Faith and the Self2 obsahuje detailnú obhajobu Kierkegaarda ako reakciu na to, z čoho ho
najčastejšie obviňujú, a síce, že bol iracionalistom, ktorého
fideizmus sa rovná opusteniu rozumu. Toto obvinenie sa
vzťahuje na množstvo oblastí. Ide napríklad o tvrdenie,
že Kierkegaard je iracionalistom vo svojej rozprave o inkarnácii ako „protirečení“, ktoré musí rozum hrdinsky prijímať;
alebo tvrdenie, že Kierkegaard je iracionalistom vo svojom
opise etického života, opise, ktorý robí etické povinnosti
podriadené rozmarom ľubovoľného božstva. V mojej knihe
som sa snažil podrobne reagovať na takúto kritiku a ukázať,
1
2

Z anglického jazyka preložila Jarmila Jurová.
EVANS, C. S.: Kierkegaard on Faith and the Self. Waco, Texas: Baylor
University Press 2006. Táto esej je upravenou verziou kapitoly 19 tohto
vydania a materiál je použitý so súhlasom Baylor University Press.
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že iba reflektuje skreslené podanie Kierkegaardových skutočných myšlienok, hoci je to skreslenosť, ktorú až príliš často
nachádzame v učebniciach.
Takáto obhajoba Kierkegaarda stojí za to, ako som argumentoval, pretože od Kierkegaarda sa môžeme naučiť mnoho
dôležitých vecí. Jeho hlavným odkazom pre kresťanskú cirkev
je, že sa máme mať na pozore pred znásilňujúcou silou „kresťanstva“. Cirkev musí mať vždy na vedomí, že byť kresťanom
znamená byť v napätí so „svetom“ a že stať sa kresťanom si
vyžaduje skutočnú oddanosť. Nikto sa nestane kresťanom
jednoducho tým, že sa začlení do kultúry, akokoľvek vznešená a „civilizovaná“ by sa táto kultúra mohla javiť.
Jeho hlavným odkazom pre svet mimo cirkvi je, a som
o tom presvedčený, že „evidencialistická“ výzva viere, ktorá
tak znepokojuje náboženských apologétov už od osvietenstva,
bola zle stanovená. Súčasný svet má problém uveriť v Krista nie preto, že ľudia zmúdreli a sú racionálnejší, ale preto,
že naša predstavivosť sa vyčerpala a náš morálny a duchovný
život sa stal plytkým a povrchným. Nepotrebujeme viac dôkazov v prospech viery. Snaha „predať“ kresťanskú vieru tým,
ktorí sú dokonca v pozícii pochopiť ju, túto vieru nevyhnutne
falzifikuje. To, čo ako ľudské bytosti naozaj potrebujeme, je
stať sa ľudskejšími, humánnejšími. Musíme obnoviť staroveké
pátranie po tom, kto sme. Iba potom budeme v pozícii počúvať a odpovedať na slovo Božie.
V tejto úvahe sa chcem stručne a provokatívne zamyslieť
nad tým, kam až nás môže Kierkegaard doviesť, ak by sme sa
rozhodli nasledovať ho na našej súčasnej púti. Keď už raz prekonáme učebnicovú skreslenosť Kierkegaarda a sme schopní
čítať jeho texty inak, aké otázky by sme mali klásť a k akým
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odpovediam by nás Kierkegaard inšpiroval? Nesnažím sa
podať danú problematiku vyčerpávajúco, ale predostriem
niekoľko oblastí, v ktorých by bolo užitočné venovať Kierkegaardovi viac pozornosti.
Po prvé, zohľadňujúc základné problémy epistemológie,
Kierkegaard je jedným z tých mysliteľov, ktorí nám môžu
pomôcť nájsť strednú cestu medzi dogmatizmom a skepticizmom, použijúc obľúbené slovné spojenie môjho vysoko
školského učiteľa Arthura Holmesa. Kierkegaard – tak ako
ktorýkoľvek iný postmoderný mysliteľ – vie, že sme konečné,
historicky situované bytosti. Naša identita je tvarovaná nielen
samotným rozumom, ale aj našimi túžbami, na ktorých nám
záleží ako bytostiam emotívnym. Okrem toho ako kresťanský
mysliteľ si Kierkegaard uvedomuje i ľudskú hriešnosť a spôsoby, akými naša vzbura proti Bohu deformuje naše chápanie
Boha, samých seba a nášho sveta. Napriek týmto kognitívnym
obmedzeniam, ktoré nám znemožňujú nazdávať sa, že niekedy dospejeme k „pohľadu odnikiaľ“ alebo uvidíme svet „sub
specie aeternitatis“, Kierkegaard nikdy nepochybuje o tom,
že pravda je poznateľná, že svet je naozaj svetom, definovaným z pohľadu Boha. Hoci nezastávame tento pohľad, vedomosť o takejto perspektíve nás očkuje proti nebezpečenstvám
relativizmu a antirealizmu. Navyše Kierkegaard nestráca
vieru v našu schopnosť nájsť pravdu, pre ktorú môžeme
žiť a zomrieť. Hoci nemáme božskú kognitívnu silu, ako
to tvrdia niektorí filozofi, Boh nám umožňuje uchopiť to,
čo pre plne ľudský život uchopiť potrebujeme. Naše túžby
nielen deformujú filtre, ktoré nás chránia pred realitou;
presne sformované túžby nás môžu uspôsobiť na uchopenie
pravdy, ktorú potrebujeme vedieť. Hľadanie vedenia nemôže
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byť oddelené od hľadania toho, ako sa stať tým správnym
druhom osoby.
Toto robí z Kierkegaarda kľúčovú postavu v rozvíjajúcej sa
„hodnotovej epistemológii“, ktorá ešte raz venuje pozornosť
vlastnostiam poznávajúceho namiesto (jednoducho) podstaty vedenia. Niektorí odmietli myšlienku čítania Kierkegaarda
ako „teoretika cnosti“, či už v etike, alebo v epistemológii,
pre jeho známe tvrdenie, že „opakom hriechu nie je cnosť,
ale viera“. Akokoľvek, v tomto citáte z The Sickness Unto
Death Anti-Climacus pod „cnosťou“ chápe druh autonómneho morálneho úsilia. Ide mu o to, že takéto autonómne úsilie,
v ktorom osoba deklaruje nezávislosť od Boha a ktoré má
ďaleko od toho byť opakom hriechu, je samo osebe určitou
formou hriechu. Akokoľvek, ak myslíme „cnosť“ ako dokonalosť, ako novú kvalitu, ktorá dáva človeku možnosť stať sa
tým, čo s ním zamýšľa Boh, je zjavné, že viera je sama osebe
cnosťou, a to cnosťou, ktorá umožňuje výskyt ďalších cností,
zvlášť lásky a nádeje, ale i trpezlivosti, múdrosti a úprimnosti.
Kierkegaard je preto oprávnenou inšpiráciou pre teóriu cnosti – ako v etike, tak i v epistemológii.
Druhou oblasťou, v ktorej je Kierkegaard plodným partnerom v konverzácii, je jeho pevné uchopenie podstatnej úlohy,
ktorú zohráva autorita v kresťanskom živote. Kierkegaard vidí
omnoho jasnejšie ako väčšina moderných teológov, že to, čo
je pre kresťanstvo podstatné, nie je jednoducho uveriť tomu,
čo zjavil Boh, ale uveriť v to, čo zjavil, pretože to zjavil Boh.
Primárny je náš vzťah k Bohu, nie náš súhlas s doktrínou.
Doktrína musí byť vyznávaná kvôli našej láske a viere v Boha,
ktorá nás vedie k tomu, aby sme uverili a konali na základe
toho, čo bolo zjavené.
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Určitý druh apologetických argumentov tak vyvracia to,
čo chceli pôvodne obhajovať, a to podmínovaním základov
autentickej kresťanskej viery. Keď hovorím, že kresťanstvo je
pravdivé, pretože sa do veľkej miery zhoduje s „náboženstvom
rozumu“ (Kant) alebo preto, že filozoficky môže byť dokázané
ako „absolútne náboženstvo“ (Hegel), resp. v dôsledku jeho
blahodarného prínosu (súčasná kultúra informovaná populárnou psychológiou), potom som odtrhol pravú kresťanskú
vieru od jej životodarného zdroja: od viery v Boha, ktorý nás
stvoril a stal sa človekom, aby vykúpil naše hriechy. Stojac nad
takýmto pokusom nahradiť rozum vierou, nám Kierkegaard
pripomína, že biblický príbeh spásy nie je príbehom, ktorý
by sme si my ľudia mohli vymyslieť. Keď ho počujeme, ponecháva si svoju silu šokovať a znepokojovať nás. Skôr ako
na minimalizovaní tejto vlastnosti Kierkegaard trvá na tom,
že by sme si mali uvedomiť tento paradox ako jeden zo znakov toho, že sme objavili pravé odhalenie Boha.
Treťou oblasťou, v ktorej je Kierkegaard užitočný, je historická kritika Biblie. Kierkegaard si bol jasne vedomý implikácií nového „vyššieho kriticizmu“, ktorý sa pôvodne objavil
v Nemecku. Tento typ kritickej vedy nevykazuje žiadne znaky
zmiernenia, čoho dôkazom je pokračovanie v „hľadaní historického Krista“. Nespochybňujúc skutočnosť historického
výskumu a nevyhýbajúc sa kritickému skúmaniu textov,
Kierkegaard kladie také filozofické otázky o hodnote a obmedzeniach takéhoto historického vyšetrovania, aké nedokázali
položiť ani niektorí historickí kritici.
V Kierkegaard on Faith and the Self som argumentoval,
že Kierkegaard vlastne podceňuje hodnotu historického
výskumu a jeho silnejšie tvrdenia o irelevantnosti takýchto
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výrokov o viere nemôžu obstáť. Akokoľvek, hoci sú jeho
extrémnejšie pohľady zmiernené, stále stupňuje naliehavú
výzvu k domnienke, že presvedčenia viery, ktoré majú historický obsah, jednoducho vychádzajú alebo by mali vychádzať
z historickej vedy. Kierkegaard vyzýva k požiadavke, aby presvedčenia veriaceho boli kontrolované predbežnými závermi,
ku ktorým môže veda dospieť, a takisto upozorňuje na stanovisko mnohých historických vedcov, že ich vlastné závery nie
sú ovplyvnené vierou. Odvolávajúc sa na titul jednej z mojich
vlastných skorších kníh3, Kierkegaard nám pomáha vidieť
to, že cirkevný Kristus musí byť historický, ale i to, že Ježiš
historikov bude vždy odrážať vieru historikov. Takto blokuje
cestu k akémukoľvek povrchovému oddeleniu „Krista viery“
od „Ježiša histórie“, poznajúc úlohu, ktorú musí viera zohrávať na ceste k presvedčeniam o historických udalostiach,
ktoré nie sú iba „vecami, ktoré sa stali dávno“, ale udalosťami,
ktoré rozhodujú o tom, ako žijem svoj život.
Napokon si myslím, že Kierkegaard je postavou, ktorá
zostáva dôležitou pre kresťanskú etiku. Zmienil som sa o prínose Kierkegaarda pre teóriu cnosti. Akokoľvek, Kierkegaard
pevne uchopuje i dôležitosť božskej autority pre kresťanskú
etiku, a preto je hlavným zdrojom návratu teórií morálnej povinnosti Božích prikázaní.4 Tu nám Kierkegaard môže pomôcť
pochopiť, ako môže etika povinnosti súvisieť s etikou cnosti.
Kresťanská etika nemôže existovať ani bez jednej z nich,
keďže Biblia prejavuje starosť o to, akými ľuďmi sa staneme,
3

4

EVANS, C. S.: The Historical Christ and the Jesus of Faith: The
Incarnational Narrative as History. Oxford: Oxford University Press
1996.
Porovnaj moju publikáciu Kierkegaard’s Ethic of Love: Divine Commands
and Moral Obligations. Oxford: Oxford University Press 2004.
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nie iba o to, aké konanie je povolené. Akokoľvek, to, akí ľudia
z nás budú, nemôže byť oddelené od nášho vzťahu k Bohu.
Biblický obraz takého vzťahu, ako v Starom, tak i v Novom
zákone, kladie na ústredné miesto Božie prikázania, ktoré dal
milujúci Boh svojim stvoreniam. Jahve hovorí svojmu ľudu,
že on je Pán, Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta, a preto oni musia dodržiavať jeho prikázania. Ježiš hovorí svojim učeníkom,
že ak ho milujú, budú dodržiavať jeho prikázania. Kierke
gaard nám pomáha vidieť úlohu, ktorú by Božie prikázania
mali zohrávať vo vyspelej kresťanskej etike.
Omnoho viac bodov by mohlo byť zahrnutých do tohto zoznamu a iní milovníci Kierkegaarda by nepochybne
umiestnili na popredné miesta iné aspekty, než som si zvolil
ja. Naozaj sa nesnažím nikoho presvedčiť, že v Kierke
gaardovi môže jednoducho získať spojenca pre svoj obľúbený
dôvod. Na druhej strane, nové čítanie Kierkegaarda evidentne spôsobí problémy – prospešné problémy, ale jednako
len problémy. Ako príslovečne naznačuje jeho pseudonym
Johannes Climacus, jeho povolaním je vytvárať všade ťažkosti.
Ak moje čítania Kierkegaarda odstránili hmlu nepochopenia
a umožnia iným stretnúť sa s textom novým, provokatívnym
(hoci i znepokojujúcim), potom budem svoje úsilie rozhodne
považovať za úspešné.
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Summary
Nowadays Kierkegaard could be salutary in three areas.
First, with respect to basic issues in epistemology, Kierkegaard is one of those thinkers who can help us find a middle
way between dogmatism and skepticism. The second area
where Kierkegaard remains a fruitful conversation partner
is his firm grasp of the essential role that authority plays in
the Christian life. Kierkegaard sees more clearly than most
modern theologians that what is essential for Christianity is
not merely believing what God has revealed, but believing
what God has revealed because God has revealed it. What is
primary is our relationship to God rather than our assent to
doctrines. The third area where Kierkegaard continues to be
helpful concerns historical criticism of the Bible.
C. Stephen Evans
Baylor University
U. S. A.
e-mail: C_Stephen_Evans@baylor.edu

Existencia ako východisko:
Søren Kierkegaard
Cyril Diatka
Abstrakt
Ak etik, od ktorého náš hrdina dostal vysvetlenie, sám vie, čo to je zarábať
si na živobytie, budú mať jeho slová ešte väčšiu váhu. Bolo by želateľné, aby
ľudia mali v tomto ohľade trochu viac odvahy, a ak niekedy počuť hlasné
a pohŕdavé reči o tom, že peniaze sú najdôležitejšie, je to dané i tou skutočnosťou, že tým, ktorí musia pracovať, chýba etická sila, aby si priznali
zmysel práce, a chýba im aj etické presvedčenie o zmysle toho, že pracujú.

Søren Kierkegaard vniesol do filozofickej diskusie úplne nový
rozmer, rozmer existencie, ktorú chápe ako „medzistav“,
„medzibytie“ (inter-esse) medzi myslením a bytím: „... musím mať možnosť myslieť, aby som existoval.“ Výrok „myslím,
teda som“ získava novú podobu, kde „ ja som“ vystupuje ako
prvotné, ako predpoklad myslenia.
S. Kierkegaard (1813 – 1855) sa narodil v Kodani, v bohatej
rodine obchodníka, čo mu umožňovalo venovať sa literárnej
činnosti. Táto jeho činnosť je rozsiahla; dielo, ktoré po sebe
zanechal, má rozsah zhruba 30 zväzkov a vytvoril ho v priebehu 12 rokov svojho života. I keď majetkové pomery rodiny,
v ktorej žil, boli nadpriemerné, neprežil šťastné detstvo, čo sa
odrazilo aj v jeho duchovnom vývoji. Okrem istej bigotnosti,
ktorá v rodine vládla, priniesol si do života i značnú mieru
melanchólie, ktorú zdedil od svojho otca. Mnohé svoje skryté
pocity viny prenášal otec na citlivého a nadaného syna Sørena.
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V istom zmysle Kierkegaardove spisy sú do istej miery akýmsi
dialógom medzi ním a otcom. V mnohých esejach a krátkych
spisoch možno objaviť tiché zúfalstvo, smútok a melanchóliu. Majetkové zabezpečenie rodiny, atmosféra v rodine, ale
i Kierkegaardovo nadanie a citlivosť prispeli k tomu, že bol
veľmi skoro duševne vyspelý. Nevynikal však telesnou silou
a pre svoj sklon k melanchólii bol často objektom výsmechu svojich spolužiakov. Bránil sa tomu a tu zrejme možno
hľadať aj počiatok jeho ironického spôsobu vyjadrovania sa.
Napriek týmto aspektom by však bolo zjednodušením odvodzovať jeho myšlienky i jeho celkové intelektuálne zameranie
z týchto skutočností. Ony iba dotvárajú obraz a spôsob, akým
žil a myslel. Jeho intelektuálna hĺbka a nasadenie, s ktorým
dokázal prenikať do otázok individuálnej ľudskej existencie,
robia z neho v istom zmysle génia.
Počas štúdií sa pri konfrontácii s literatúrou a v kontakte s učencami v Kierkegaardovi ozvali značné pochybnosti o kresťanstve, nie však o kresťanstve ako takom. Išlo
o pochybnosti súvisiace s tým, ako a akým spôsobom ľudia
veria. Istý čas reagoval svojským spôsobom, tým, že sa oddával rozkošiam každodenného života. V roku 1833 nastal
v jeho živote zlom, ktorý vyvolala smrť otca. Dva roky nato
ukončil štúdium a v roku 1841 obhájil doktorskú dizertáciu
Pojem irónie s prihliadnutím na Sokrata (vydané v Kodani
v r. 1841). Tento rok bol pre neho kľúčový nielen z hľadiska
jeho myšlienkovej dráhy, ale i z hľadiska osobného života.
Zasnúbil sa so 16-ročnou Reginou Olsenovou, rok nato
však svoj sľub zrušil. Kierkegaard, veľmi citlivá, no zároveň vznetlivá osoba, zistil, že sa na manželstvo nehodí. Žil
so svojou láskou iba v spomienkach. Regina sa stala častou
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účastníčkou jeho literárneho diela, akoby s ňou stále viedol
dialóg.
V Berlíne, kam vycestoval, počúval prednášky J. W. Schellinga
a čítal Hegelove diela. To definitívne priviedlo Kierkegaarda
k jeho ceste existenciálneho mysliteľa, filozofa reflexívneho
typu myslenia. Jeho práce majú charakter akoby existenciálnych drám. Vžil sa do úlohy rozličných postáv, znázorňujúcich určité existencie, a z rozličných uhlov pohľadu
vysvetľoval svoje idey. Hrdinami jeho existenciálnych drám
boli často postavy Starého zákona – najmä Abrahám a Jób.
Na základe ťaživých situácií týchto starozákonných postáv sa
usiluje pochopiť konfliktnú situáciu súčasného človeka a preniknúť do tajomnej sféry ľudskej existencie. Hĺbka ľudskej
existencie je podľa Kierkegaarda dostupná len tým, ktorí sa
vedia ponoriť do utrpenia ľudského bytia (napr. starozákonný
Jób). Svoje myšlienkové pozície vyjadroval akoby proti duchu
dovtedajšej filozofie, napr. Hegelovho systému. Hegelovo
systematické, racionálnymi pojmami vysvetľované a zdôvodnené bytie človeka vyvoláva v Kierkegaardovi úzkosť,
pretože v takomto myslení sa mu stráca človek. Na rozdiel
od vysvetľovania existencie človeka z objektívneho vývinu
dejín či z prírody, resp. objektívneho ducha (esencializmus)
dochádza Kierkegaard k nutnosti vysvetliť existenciu človeka
z nej samotnej, z jej vnútrajškovosti (existencializmus). Nie
je preto náhodou, že prototypom, inšpirátorom takéhoto
myslenia sa pre Kierkegaarda stáva Sokrates a jeho metóda
zisťovania pravdy – irónia.
Kierkegaard vyčíta predstaviteľom celej tradičnej filozofie
(s výnimkou predsokratikov a Sokrata), ale najmä Hegelovi,
že zdôrazňujúc myslenie, zabudli na existenciu. Zabudli dať
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odpoveď na to, na čo sa vlastne pýtame: čo znamená existovať ako jednotlivý človek? Byť človekom totiž neznamená to
isté ako byť vecou alebo byť ideou. Všimnite si, hovorí Kierkegaard, ako komicky pôsobí abstraktný mysliteľ, ktorý si
nechce priznať ani objasniť, akým spôsobom jeho abstraktné
uvažovanie súvisí s jeho existenciou ako človekom. Môže byť
vynikajúcim mysliteľom, prestane však byť človekom, lebo je
v zajatí abstraktných pojmov. Skutočný človek ako jednota
nekonečnosti a konečnosti vidí svoje skutočné bytie v tom,
aby túto jednotu udržal. Je úplne zainteresovaný na svojej
existencii... A tak je pohľad na takého mysliteľa komický, lebo
napriek všetkej bravúrnosti osobne existuje ako puntičkár,
ktorý sa síce oženil, ale sotva poznal silu lásky. Jeho manžel
stvo bolo rovnako neosobné ako jeho myslenie. Žil bez vášne
a vášnivých zápasov a filistersky sa staral len o to, ktorá univerzita ponúka najlepšie životné zabezpečenie.
Podľa Kierkegaarda existencia znamená taký spôsob
bytia človeka, v ktorom myslenie, chcenie, cítenie a najmä
jeho konanie tvoria jednotu. Táto jednota sa musí v každom
okamihu nanovo utvárať. Existovať potom znamená sústavne
utvárať samého seba vo svojom bytí, teda sústavne sa správať
– k samému sebe, k svetu, k Bohu.
Hegelov pojem procesu ako vývoja Kierkegaard chápe
inak, chápe ho ako proces sebautvárania a zahrnuje ho
do konkrétnej individuálnej ľudskej existencie. Človeka určuje ako syntézu večnosti a konečnosti, časového trvania a nekonečnosti, slobody a nevyhnutnosti. Človeka teda utvárajú
protirečenia. Lenže človek ako spojenie protirečení ešte nie je
tým pravým „Ja“. Až svojím správaním sa k tejto skutočnosti
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určuje sa ako „Ja“. Štruktúru protikladov, ktorá určuje jeho
existenciu, človek nezachová samotným myslením, ale len
v praxi každodenného konania. K realite sa musíme správať
len myšlienkovo, lebo obsahom myslenia môže byť iba pojem
reality, nie sama realita – a sama myšlienková reflexia je „nezainteresovaná“. Lenže „Ja“ ako vedomie je vždy „zainteresované“. Človek existuje medzi protikladmi a zároveň zaujíma
vzťah k svojej existencii „medzi“ protikladmi (paradoxy).
Človek je duch. Čo je však duch? Duch je „Ja“. Ale čo je „Ja“?
„Ja“ je vzťah, ktorý má vzťah k sebe samému, čiže spočíva
vo vzťahu. „Ja“ nie je sám vzťah, ale to na vzťahu, čo má vzťah
k sebe samému. Človek je syntéza nekonečného a konečného,
časnosti a večnosti, slobody a nevyhnutnosti – syntéza. Syntéza je vzťah medzi dvoma (S. Kierkegaard: Nemoc k smrti).
„Ja“ sa stáva ozajstným „Ja“ až vtedy, keď sa v tomto vzťahu
vzťahuje k sebe samému. Takýto vzťah musí buď vznikať sám
od seba, alebo musí byť založený niečím iným. Podľa Kierkegaarda „Ja“ sa zakladá v Bohu. „Ja“ môže – ak verí v Boha
– svoje určenie Bohom uznávať alebo môže svoj vzťah k Bohu
popierať. Potom však premeškáva svoju existenciu, lebo bez
vzťahu k Bohu už existovanie nemá nijaký zmysel.
Podľa správania sa k svojej vlastnej osobe, k svojim blížnym
a k Bohu Kierkegaard rozlišuje tri štádiá existencie človeka.
Prvým štádiom je estetická, čisto zmyslová existencia,
v ktorej sa človek stráca vo svete bez toho, aby sám seba
uskutočňoval. Pritom však môže celkom dobre žiť, môže
byť človekom ako iní a zaoberať sa bežnými vecami, oženiť
sa a plodiť deti, môžu si ho ctiť a vážiť; možno ani nikto
nespozná, že v hlbšom zmysle nemá svoje „Ja“. „Estetikom“,
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t. j. estetickou existenciou, rozumie Kierkegaard človeka, ktorého cieľom je bezprostrednosť, zmyslovosť, živelnosť okamihu a pôžitok, resp. rozkoš. Svet si s tým nerobí starosti; na „Ja“
človeka sa svet pýta zo všetkého najmenej, veď ak prejavíme,
že vôbec máme svoje „Ja“, môže to byť pre svet veľmi nebezpečné. Najväčšie nebezpečenstvo – stratu samého seba – však
svet môže prejsť mlčaním, akoby sa nič nestalo. Nijaká iná
strata sa neudeje tak potichu ako táto. V estetickom štádiu
človeka podmieňuje jeho prirodzenosť. Nespráva sa aktívne,
jeho život prebieha ako pasívne dianie – „nech sa so mnou
deje, čo chce“.
Väčšina ľudí toto štádium neprekročí, niektorým sa však
podarí dospieť k sebaurčeniu, čím sa oslobodzujú od prílišnej
závislosti od sveta. Odkláňajú sa od zmyslovosti, rozhodujú
sa pre mravnosť, a tak si volia etickú existenciu. Etická existencia je druhým štádiom, štádiom sebapoznania a sebauskutočnenia, ktoré vyžaduje jasné rozhodnutie: „buď – alebo“.
V etike nejestvujú kompromisy. Čím viac sa však človek
ponára do svojho „Ja“, tým viac si uvedomuje konečnosť,
ohraničenosť tohto „Ja“.
Z napätia konečného a nekonečného „Ja“ vzniká tretie
štádium existencie – náboženská existencia. Nezávisí od človeka, lebo sa zakladá na Bohu. Až vo viere sa človeku otvára
dimenzia večnosti. V tomto treťom štádiu existencie sa ľudské
„Ja“ správa tak, že vzťahujúc sa k sebe, vzťahuje sa k inému –
totiž k Bohu. Vzťah k Bohu však privádza „Ja“ k paradoxu,
lebo „Ja“ ako konečnosť musí poprieť seba, vyprázdniť svoju
dušu, a tak „uvoľniť miesto, aby mohol prísť Boh“ a „Ja“ sa
mohlo otvoriť absolútnu. Vzťah k absolútnu dodáva „Ja“
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nekonečnú realitu – tým, že si uvedomuje, že je tu pre Boha,
že sa stáva ľudským „Ja“, ktorého meradlom je Boh. Náboženská existencia od človeka vyžaduje sebapopretie pred Bohom,
lenže tomu, kto verí, zároveň poskytuje uskutočnenie jeho
pravého „Ja“.

Literatúra
Kierkegaard, S.: Rovnováha medzi estetickým a etickým
pri utváraní osobnosti. Bratislava: Kalligram 2006.
Kierkegaard, S.: Skutky lásky. Několik křesťanských úvah
ve formě proslovů. Brno: CDK 2000.
Králik, R. (ed.): Zápas Sørena Kierkegaarda. Nitra: FF UKF
2006.

Summary
If the ethicist from whom our hero obtained the explanation
is himself aware of what it is to earn own living, his words will
have even greater magnitude. It would be desired for people
to be a little braver in this respect; and if there is some cla
morous and contemptuous rumour heard about that money
is the most important, it is because those who have to work
have no ethical strength to admit the sense of work, and they
are short of the ethical conviction about the sense of their
work.
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Boh a existencia
u Sørena Kierkegaarda
Dalimír Hajko

Abstrakt
Dánsky mysliteľ Søren Kierkegaard ovplyvnil významných predstaviteľov
filozofie a teológie 20. storočia. Priniesol tiež nový prvok, totiž poznanie,
že vnútorné ľudské utrpenie, vášeň, bolesť a smútok sú kvalitatívne odlišné
od ťažkostí materiálneho života človeka. Pre Kierkegaarda bola vždy rozhodujúca osobnosť veriaceho, jeho subjektívna úprimnosť, odovzdanosť
a vnútorná opravdivosť viery.

Keď 11. novembra 1855 umieral v kodanskej Frederikovej
nemocnici štyridsaťdvaročný muž menom Søren Kierkegaard, telesne slabý, unavený a chorý, mnohými zavrhovaný
a zosmiešňovaný, málokto vtedy tušil, že umiera najsvojráznejší a najsamostatnejší mysliteľ európskeho Severu, ktorého
názory neskôr tak hlboko zapôsobia na dramatika Henrika
Ibsena a v storočí nasledujúcom sa stanú duchovným žriedlom a inšpiráciou pre filozofov existencializmu a tvorcov
dialektickej teológie.
Dán Søren Kierkegaard, hodnotený raz ako „kresťan,
ktorý sa nechce nechať spútať systémom“ (Sartre), inokedy
ako „náboženský spisovateľ, nie však jeden z mnohých, ale
jediný, ktorý primerane pochopil svoju dobu“ (Heidegger),
bol jedným z osnovateľov základov, koreňov antropologizmu
dvadsiateho storočia vo filozofii i v teológii.
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Kierkegaard bol azda prvým Európanom novoveku, ktorý
dokázal pochopiť filozofickú dimenziu ľudského smútku,
hĺbku zúfalstva z nerealizovaného bytia, zvláštny pocit silnej
pochybnosti a nádeje, pocit, ktorý napĺňa človeka čakajúceho
na okamih spojenia s Bohom. Ťarchu zodpovednosti človeka voči Bohu, pocit hriechu, ktorý nedovolí jednotlivcovi
vymaniť sa z hrôz osamotenosti, transformoval Kierkegaard
do roviny náboženského spytovania.
Smútok Sørena Kierkegaarda, prechádzajúci neraz až do
zúfalstva, do kŕčovitého vypätia všetkých síl na záchranu
vlastného sebavedomia, to bol smútok človeka, ktorého
náboženstvom boli pochybnosti, no ktorého bohom bol uzákonený Boh Abrahámov. Rozpor vznikajúci medzi hľadaním
a náboženskou vierou sa snažil Kierkegaard preklenúť tým,
že hľadal vyšší stupeň viery, ktorý by bol zároveň poznaním.
Pretože jedine v tom vzácnom okamihu, keď záblesk božskej
pravdy ožiari myseľ veriaceho, dochádza podľa Kierkegaarda k preklenutiu priepasti medzi človekom a Bohom. Søren
Kierkegaard tak poprel hegelovský pokus o dialektické vyrovnanie protikladu ľudského, individuálneho, a božského,
duchovného: jeho človek je samotár, individualista, heroický
vo svojom zúfalstve, hrdý vo svojej slabosti. Azda to boli
trúchlivé, depresívne pocity, ktoré sprevádzali jeho detstvo
a mladosť a o ktorých vieme tak málo, azda jeho v podstate
nešťastný život bez lásky, naplnený tichým zúfalstvom, z ktorého pramenila horúca túžba po extatickom okamihu subjektívneho poznania božskej pravdy. Isté však je, že táto mučivá
túžba urobila z Kierkegaarda veľkého umelca, náboženského
mysliteľa a vo svojich dôsledkoch i filozofa.
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Podľa Kierkegaarda človek musí „zblúdiť v závrate abstraktnej nekonečnosti alebo dosiahnuť nekonečnú spásu
v bytostnosti religiozity“. Veď „vývoj je pokrok v tom zmysle,
že všetci, ktorí budú vyslobodení, dosiahnu špecifickú váhu
religiozity, dosiahnu jej bytostnosť z prvej ruky – od Boha“1.
Kierkegaardov odpor voči inštitucionalizovanému kresťanstvu
bol prvým putom, ktoré s ním spája tvorcov najvýznamnejšej
sústavy protestantizmu dvadsiateho storočia – dialektickej
teológie. Tzv. liberálna teológia chcela prispôsobiť náboženstvo vedeckým poznatkom, svetskej kultúre, teoretickému
kriticizmu a sociálnym učeniam devätnásteho storočia. Tento
liberálny či kultúrny protestantizmus Kierkegaard rozhodne
odmietol a v tom naňho nadviazal K. Barth a jeho nasledovníci. Situáciu výstižne charakterizuje K. Michňák: „Pravdu
Boha nemôže teológ historicky vyvodzovať z dejín ani ju
nemôže psychologicky dedukovať zo zbožného vedomia
človeka alebo špekulatívne získať z nejakého filozofického
pojmu nekonečna či absolútna. Treba načúvať slovu Božiemu
a vykladať ho proti histórii, psychológii a špekulácii (to všetko je namierené proti liberálnej teológii). Písmo je jediným
zdrojom, z ktorého Barth podľa vlastného presvedčenia tvorí
svoju teológiu, pokladá sa iba za žiaka a vykladača Písma.“2
Iný prívrženec dialektickej teológie Paul Tillich v spise Protestantizmus síce súhlasí s Rudolfom Bultmannom, že teológia je
praktická disciplína, zdôrazňuje však, že „praktické“ v tomto
prípade nemožno chápať iba ako jednoduchý protiklad
teoretického; „praktickosť“ teológie znamená jej schopnosť
uvažovať o svojom predmete skúmania v takom rozsahu, aby
1
2

Kierkegaard, S.: Současnost. Praha 1969, s. 65.
Michňák, K.: Ke kritice antropologismu ve filosofii a teologii. Praha
1969, s. 200.
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sa dotkla hĺbky nášho bytia. Ale pretože slovo „praktický“ má
v bežnej reči predsa len antiteoretické zafarbenie, navrhuje
Tillich používať, spolu so Sørenom Kierkegaardom, slovo
„existenciálny“. Na vysvetlenie dodáva, že existenciálne je to,
čo „našu skutočnú existenciu charakterizuje v jej úplnej konkrétnosti, so všetkými jej náhodnými prvkami, v jej slobode
a zodpovednosti, v jej stroskotaní a v jej odlúčení od pravého
a podstatného bytia“. Podľa Paula Tillicha teológia vychádza
z tejto existenciálnej situácie a berie na ňu stále zreteľ: „Ak
sa teológia pýta na zmysel bytia, tak sa pýta na posledný základ a poslednú moc, poslednú normu a posledný cieľ bytia
do tej miery, do akej je mojím bytím...“ Kladie otázku, aká
moc stojí nad mojou existenciou, aké normy riadia moju
existenciu, aký je cieľ mojej existencie. „Inými slovami,“
dodáva Tillich, „ak sa teológia pýta na zmysel bytia, pýta sa
na Boha.“3 Vzťah Boha k človeku nemožno sprostredkovať,
oficiálna teologická filozofia – ako ju poznal Kierkegaard – je
podľa neho falošná a pre človeka s ozajstným náboženským
charakterom (ktorý Kierkegaard hodnotí najvyššie) celkom
bez významu. Protestantské učenie o samospasiteľnosti viery
tak bolo u Kierkegaarda dovedené do krajných dôsledkov.
Na rozdiel od objektivizmu, intelektualizmu a racionalizmu
nemeckej klasickej filozofie kladie Kierkegaard dôraz na ľudskú existenciu v jej osamotenosti a výlučnosti, vnútorný život
jednotlivca považuje za rozhodujúci a východiskový pri budovaní akéhokoľvek pohľadu na svet.
Kierkegaardova melancholická religióznosť vybuchovala
občas celkom neočakávane do nebotyčných výšok vzopätia
ľudského ducha, aby o chvíľu – zdanlivo bez príčiny – padala
3

Tillich, P.: Der Protestantismus. Stuttgart 1950, s. 129 – 130.
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do hĺbok skepsy, zúfalstva a beznádeje. Mechanizmus myslenia tohto filozofa je taký záhadný ako celá jeho osobnosť.
Osobnosť nevyrovnaná, neurotická, úpenlivo hľadajúca
stratenú duševnú rovnováhu vo viere, pritom však pochybujúca a tápajúca v sebe samej: „Mám odvahu pochybovať
vari o všetkom; ale nemám odvahu niečo uznať; nemám
odvahu niečo mať, niečo vlastniť. Ľudia sa obyčajne sťažujú,
že život je prozaický, že v živote to nie je ako v rozprávkach,
kde náhoda býva taká milostivá; a ja ľutujem, že v živote nie
je tak ako v rozprávke, kde človek má krutého otca, má trpaslíkov a obrov, s ktorými môže bojovať, a začarované princezné, ktoré môže oslobodiť. Čím sú všetci takíto nepriatelia
v porovnaní s bledými, bezkrvnými, dengľavými nočnými
prízrakmi, s ktorými bojujem ja a ktorým sám dávam život
a existenciu...“4
Pre Kierkegaarda bola vždy rozhodujúca osobnosť veriaceho, jeho subjektívna úprimnosť, odovzdanosť a vnútorná
opravdivosť viery. No viera v niečo, čo prekračuje hranice
ľudského chápania – presnejšie pojmového myslenia – privádza jednotlivca neraz k zúfalstvu – práve preto, že je
človekom so všetkými bolestnými obmedzeniami svojej
existencie. Mysliteľ hovorí, že najlepší dôkaz úbohosti bytia
je ten, ktorý vyplynie z úvah o veľkoleposti existencie. Pocit
všeobecnej ohrozenosti ľudského sveta sa Kierkegaardovi
premietal do pocitu neistoty individuálnej existencie. Filisterstvo, duševná úbohosť väčšiny ľudí, s ktorými žil, biedne
a malicherné pózy, ktoré neboli iba na okraji medziľudských
vzťahov, ale ktoré sa v tomto prostredí stávali priam zmyslom
4

Kierkegaard, S.: Auswahl aus dem Gesamtwerk. München –
Hamburg 1969, s. 45.
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života – to všetko veštilo stratu ľudských istôt a ich nahrádzanie chatrnými imitáciami ľudskej hrdosti a cti.
Kierkegaard sa prejavil aj ako ironický kritik svojej doby,
malichernosti a pokrytectva každého druhu. Neuznával možnosť zmierovania protikladov a pripúšťal iba jednoznačnú
voľbu: buď – alebo. Rozlišoval tri základné osobnostné typy
vyjadrujúce postoj človeka k okolitému svetu a prejavujúce sa
v troch odlišných štádiách životnej cesty človeka: typ estetický, etický a náboženský. Najvyššie hodnotil typ náboženský.
Človek sa môže k tomuto typu prepracovať iba „skokom“, keď
prekoná utrpenie, ktoré ho ako človeka obmedzuje. Iná možnosť prechodu medzi jednotlivými typmi nejestvuje a nejestvuje ani iná možnosť dosiahnutia ľudskej dokonalosti.
Mysliteľský odkaz Sørena Kierkegaarda znamená nielen
udržanie kontinuity antropologicky orientovaného idealizmu
(v línii Augustín – Montaigne – Pascal), ale prináša i nový
prvok – poznanie, že vnútorné ľudské utrpenie, vášeň, bolesť
a smútok sú kvalitatívne odlišné od ťažkostí materiálneho života človeka (čo, pravda, nevylučuje ich vzájomnú súvislosť)
a že ich možno prekonať iba kvalitatívne odlišnými prostriedkami. Tento Kierkegaardov príspevok v plnej miere využil
moderný existencializmus, najmä francúzskej proveniencie.
„Kierkegaard objavuje kategórie, ktoré sú súčasne psychologickými, filozofickými a teologickými. Prestupujú troma
vrstvami, pričom až v teologickej dosahujú svoje naplnenie.“5
Dialektická teológia (K. Barth, D. Bonhoeffer, P. J. Tillich,
R. Niebuhr, F. Lieb a iní) nadviazala na učenie Sørena Kierkegaarda, najmä na tú jeho časť, kde „oproti neosobnosti
deizmu a panteizmu, od ktorých vedie priama cesta k ne5

Popelová, J.: Rozpad klasické filozofie. Praha 1968, s. 209.
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osobnému naturalizmu a prírodovedeckému pozitivizmu, sa
javí osobnosť Božia, jeho bohočlovečenstvo a jeho osobný, jedinečný vzťah ku každému ľudskému jednotlivcovi garantom
hodnoty ľudskej osobnosti“6. Pre Kierkegaarda to v podstate
platí aj v kontexte literárnej tvorby. Kľúčovou myšlienkou
jeho diela O  pojme irónie so stálym zreteľom na Sokrata
(1841) je, že „opravdivé naplnenie pravej ľudskosti, skutočná
poézia, ako Kierkegaard ako romantik vtedy ešte hovorí, sa
môže dosiahnuť len cez kresťanské znovuzrodenie človeka.
Negatívne sa táto myšlienka rozvíja v sokratovskej irónii, ktorá dôsledne vyberá ľudské zo všetkého ľudského a predvádza
jeho ničotnosť“. Boha je človek schopný nájsť aj bez pomoci
cirkevných inštitúcií, tvrdil Kierkegaard, ktorý bol s týmito
inštitúciami v celoživotnom spore; subjektivita uňho stojí
proti objektivite, osobné kvality proti autorite, vnútornosť
proti vonkajškovosti. Boh je síce paradox, je však láska. Viera
má výlučne subjektívny význam.
Významné bolo aj Kierkegaardovo úsilie o postihnutie
správneho postoja jednotlivca v určitej konkrétnej historickej
situácii a o objasnenie pojmu orientovanosti jednotlivca v dobách, v ktorých sa strácajú majáky význačných postáv a jednotlivci čoraz intenzívnejšie prežívajú pocit, že sú obklopovaní sebauspokojujúcou šedivosťou priemeru a abstraktnosťou
egality. Z takýchto pocitových stavov vyrastá Kierkegaardovo
prežívanie osamelosti (v jeho prípade podmienené i osobnými predpokladmi), ktoré napokon vyúsťuje do hľadania
„nekonečnej spásy v bytostnosti religiozity“7: to je ten slávny
kierkegaardovský skok, ktorý vyplýva z osamelosti jedinca
6
7

Tamže, s. 203.
Kierkegaard, S.: Současnost. Praha 1969, s. 65.
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a ktorý človek dosahuje za cenu vnútorného nepokoja a úzkosti.
Tieto myšlienky sú bezpochyby najvplyvnejšou časťou filozoficko-náboženského a literárneho diela Sørena Kierkegaarda. Na nich buduje existencializmus i dialektická teológia,
ony sú zdrojom inšpirácie a filozofickým pozadím nejedného
umeleckého diela súčasnosti i nedávnej minulosti.
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Summary
Danish thinker Søren Kierkegaard influenced outstanding
philosophers and theologists of 20th century. He brought the
new element into philosophy, however, the understanding that
inner human suffering, passion and sadness are qualitatively
different from the difficulties of material life of man. The personality of the believer, his subjective candidness, devotion
and inner verity of faith was always crucial for Kierkegaard.
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Pohľad na Kierkegaarda
ako teológa
a náboženského filozofa
Dušan Ondrejovič
Abstrakt
Dánsky teológ a filozof Søren Aabye Kierkegaard mal veľký vplyv na protestantskú teológiu, ako aj na filozofiu 20. storočia; jeho vplyv pokračuje aj
v súčasnosti. Prerástol európsky rozmer, jeho myšlienky dnes nachádzame
aj na ďalších kontinentoch. V evanjelickej teológii je považovaný za zakladateľa teológieparadoxu. Najsilnejším znakom jeho duchovného zápasu je
vedomie viny. Svojimi prácami prispel do pokladnice duchovných hodnôt
ľudstva.

Dánsky teológ a filozof Søren Aabye Kierkegaard (1813 –
1855) mal veľký vplyv na teológiu 20. storočia, najmä na dialektickú teológiu Karla Bartha, ako aj na existencialistickú
filozofiu, najmä Karla Jaspersa, ale i ďalších existencialistov.
Kierkegaard študoval teológiu v rokoch 1830 – 1840 v Kodani, pričom sa zaoberal aj literárnym a filozofickým redigovaním diel a publikácií (o. i. aj romantikov). Po teologických
štúdiách a záverečnej skúške ukončil štúdium dizertačnou
prácou na tému O pojme irónie so stálym zreteľom na Sokrata. Na základe tejto práce ho potom výstižne nazývali „Sokratom doby“. V štúdiách pokračoval aj v Berlíne, kde mal v roku
1841 možnosť krátko počúvať filozofa Schellinga. V Berlíne
bol na študijnom pobyte ešte dvakrát.1
Kierkegaard vyrastal v rodičovskom dome dobre prosperujúcich rodičov, ktorí boli pod vplyvom Jednoty bratskej,
1

Anz. W.: Kierkegaard, Søren Aabye. In: Religion in der Geschichte und
Gegenwart. III. zv. Tübingen 1959, RGG 3, s. 1265.
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vyrastal však najmä pod vplyvom svojho zbožného, zádumčivého, mohli by sme povedať melancholického otca, ktorého
náboženská výchova už od detstva formovala jeho bezprostredný postoj k svetu. Už v detstve sa mu vryl do pamäti
základný zážitok so svedomím (podľa Mt 12, 36): „Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia,
budú vydávať počet v súdny deň.“
Kierkegaard napísal niekoľko významných kníh, ktoré
boli neskôr preložené do mnohých svetových jazykov. Je zaujímavé, že ich vydával pod mnohými pseudonymami, aj keď
sa rýchlo rozšírilo, kto je ich skutočným autorom. Roku 1838
mu zomrel otec a zanechal mu pomerne slušný majetok, takže
mohol žiť ako samostatný mysliteľ – bez toho, aby musel brať
ohľad na úspech svojich spisov. Roku 1843 vyšla jeho kniha
Buď – alebo. Z jeho ďalších diel dosiahla publicitu o. i. práca
Strach a chvenie (1844).2 Okrem toho Kierkegaard napísal
dovedna 84 rôznych článkov, ktoré potom vyšli pod titulom
Skutky lásky (1847) a neskôr Kresťanské reči (1848).3
Svoje Denníky začal vzdávať v roku 1834 a písal ich (viac
alebo menej presne) až do roku 1854. V nich sa Kierkegaard
so škrupulóznou a vášnivou vážnosťou pýta, kto je, kde stojí, čo má robiť, aby sám mohol dôjsť k existencii4, na ktorú
jeho spisy poukazujú. Známe sú aj jeho spisy Nemoc k smrti
(1849) a Cvičenie v kresťanstve (1850).
2

3

4

Kiczko, L. – Ondrejovič, D. – Šoka, S. – Žigo, M.: Malá antológia
z diel filozofov II. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1998,
s. 172.
Anz, W.: Kierkegaard, Søren Aabye. In: Religion in der Geschichte und
Gegenwart. III. zv. Tübingen 1959, RGG 3, s. 1266.
„Zvláštnosťou a originalitou Kierkegaardovho prístupu k priblíženiu sa
existencii je jej odkrývanie prostredníctvom naladení (Stimmungen)“
/Démuth, A.: Inšpirátor Heideggerovho myslenia. In: Králik, R.
(ed.): Zápas Sørena Kierkegaarda. Nitra: FF UKF 2006, s. 147/.
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V Okamihu sa nás Kierkegaard pýta: „Na čo treba večne
myslieť?“ A odpovedá, že len na jednu jedinú vec: že si trpel
pre pravdu. „Ak sa chceš starať o svoju budúcnosť, dbaj na to,
aby si trpel za pravdu.“5 Okamih je podľa Kierkegaarda to, čo
nezávisí od okolností, je to niečo nové – on to nazýva „úder
večnosti“6.
V evanjelickej teológii je Kierkegaard považovaný za zakladateľa teológie paradoxu.7 Najsilnejším znakom jeho duchovného zápasu je vedomie viny8, v pozadí ktorej je vedomie
Boha. Možno ako jediný v dejinách teológie kládol veľký dôraz na dedičný hriech, ktorý oddeľuje človeka od Boha a od
ľudí, a tak robí každého človeka akousi výnimkou. Práve pri
koreňoch hriechu spoznáva človek strach, úzkosť a zúfalstvo.
Je to odpoveď na volanie večnosti k duchovnosti. Dedičný
hriech je súčasne neschopnosť vo vzťahu k dobru. Medzi
Bohom a človekom ako tvorom je absolútny kvalitatívny
rozdiel. Ešte hlbšia priepasť je medzi Bohom a človekom ako
hriešnikom. Človek môže žiť len s absolútnym Bohom, no je
tragické, že tento Boh je človeku bremenom a „nemocou“. Tu
si Kierkegaard kladie otázku, ako je možné, že človek stojaci
v konkrétnej situácii pred Bohom nezošalie alebo neprepadne ničote. Jediná záchrana zo zúfalstva je podľa Kierke5

6
7

8

Kiczko, L. – Ondrejovič, D. – Šoka, S. – Žigo, M.: Malá antológia
z diel filozofov II. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1998,
s. 173.
Tamže, s. 174.
Ondrejovič, D.: Teologická encyklopédia. Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave 1992, s. 55.
Roman Králik dopĺňa: „Pre porozumenie Kierkegaardovho myslenia
a teológie je dôležité upozorniť na to, ako bol vychovávaný, ako prežíval
detstvo a kto mal na neho vplyv. Celý život Kierkegaarda by sme mohli
charakterizovať slovami: ´Priatelia sa mi len vysmievajú a moje oko
k Bohu slzy roní.´“ (Jb 16, 20) /Králik, R.: Problém zvaný Kierkegaard.
Bratislava 2006 (vlastný náklad), s. 32/
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gaarda v Bohu ako kotve života. Tu sa vraciame k tomu, čo
sme už uviedli, že Boha možno dosiahnuť len rozhodnutím
obnovovaným v každom okamihu. V každom okamihu musí
byť relatívne obetované nepodmienenému. Alternatívou je
sebaobetovanie alebo nič. Je to rozhodnutie sa pre absurdné,
pre skok. Ako príklad Kierkegaardovi slúži obetovanie Izáka.
Boh je celkom iné, absolútne neznáme, celkom nekvalifikované bytie. Pretože presahuje naše možnosti, môžeme ho
z ľudského pohľadu označiť za Nič. Nič pozitívne nemožno
na Neho právom aplikovať, ani existenciu. Tento dualizmus
Boha a človeka nemôže byť prekonaný špekuláciou. Môže sa
prekonať iba odvážnym skokom viery, ktorý je vecou krátkeho okamihu. Boh je pre Kierkegaarda absolútne nedostupnou
transcendenciou.9
Pravá existencia človeka tkvie v konkrétnej životnej situácii, v rozhodovaní sa pred Bohom a vo vedomí viny, nie v špekulácii a nezaujatom pohľade. Je to zápas o spásu – záchranu
človeka, najhlbšiu a najvlastnejšiu záležitosť ľudského „Ja“.
Pravda sa podľa neho neotvára objektívnemu uvažovaniu
o svete a o človeku, ale len v existujúcej subjektivite v konkrétnej životnej situácii. Existencia človeka sa vymyká špekulácii,
rovnako ako Boh a pomer k Nemu. Nie v špekuláciách, ale
v konaní existencie je pravý život. K existencii vedie slobodná
voľba subjektivity, zvolenie si samého seba v zúfalstve. Len
v existencii dosahuje človek skokom absolútno. Myslenie,
špekulácia a abstrakcia o živote sú iba „posse“ – na rozdiel
od existencie, ktorá je „esse“. Špekulácia je útekom od „esse“
k „posse“. Podľa Kierkegaarda jej prepadlo aj kresťanstvo.10
9

10

Ondrejovič, D.: Teologická encyklopédia. Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave 1992, s. 55.
Tamže, s. 56.
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Kierkegaard – a to je potrebné všimnúť si v jeho prácach
– hovorí o troch fázach, sférach alebo (lepšie povedané) dimenziách existencie. Prvá sféra je mravná. Iba mravné rozhodovanie je podľa neho zotrvaním v imanencii, v ktorej nie je
jasné vedomie hriechu. Len čo človek spozná samého seba ako
výnimku v hriechu a vine, a tak spozná svoju biedu, dostáva
sa do pomeru k Bohu, a teda i k večnej blaženosti. To je druhá
sféra, náboženská sféra existencie, ktorá sa vyznačuje absolútnym smerom k absolútnemu cieľu, utrpením v rešpekte pred
Bohom a vinou, ktorá je výrazom existenciálneho pátosu.
Riešenie situácie človeka v tejto sfére tkvie „v sebazničení
pred Bohom“. Tretia dimenzia je sféra kresťanská. Jej rozhodujúcim znakom je poznanie, že večné sa stalo skutočnosťou
v určitom časovom úseku dejín, a to v Ježišovi Kristovi.11
Kierkegaard považuje subjektivitu za jedinú cestu k pravde.
Pravá existencia tkvie v Ježišovi Kristovi. Cesta za hranicu
priepasti, za ktorou stojí Kristus, vedie len cez konkrétne „Ja“,
cez imanentnú existenciu, ktorú má veriaci mimo seba, a to
v Bohu, v čase, v Kristovi. Na tomto absolútnom paradoxe
zakladá celú svoju teológiu.
Veľkú pozornosť vzbudilo Kierkegaardovo dielo Cvičenie
v kresťanstve (1850). V ňom si kladie otázku, či je možné
dozvedieť sa o Ježišovi z dejín. Odpovedá na ňu záporne,
lebo podľa neho niet žiadnej známosti z dejín o Kristovi. On
je paradoxom, predmetom viery a je tu len pre našu vieru.
História totiž robí Krista iným, ako v skutočnosti je. Ďalšia
otázka, ktorú si kladie, je, či možno dokázať, že Kristus bol
Bohom. Aj tu odpovedá záporne. Dokázať Boha z histórie by
znamenalo dokázať z dejinných, t. j. ľudských, rozumových
11

Tamže, s. 56.
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predpokladov Boha ako človeka. Historický dôkaz Boha by
bol podľa neho protikladom v sebe samom. Podľa neho možno dokázať len to, že to, čo Biblia hovorí o Kristovi, bojuje
proti rozumu. Dôkazy v prospech božstva Kristovho, napr.
jeho divy, jeho vzkriesenie z mŕtvych, vstúpenie na nebesá,
sú len dôkazmi pre vieru.12
Kierkegaard bol vo svojej dobe veľkým kritikom kresťanstva. Jeho apel smeruje k jednotlivcovi, lebo len on vystupuje
z masy a môže byť skutočne kresťanom. Takýto kresťan vstupuje v plnosti svojej existencie do pomeru s Bohom, ktorého
cieľom je nasledovanie.
Ak mám zhrnúť, čím prispel Kierkegaard k evanjelickej
teológii, musím na prvom mieste spomenúť jeho výnimočný dôraz na dedičný hriech. Pri svojom štúdiu (doktorát
z teológie) som po napísaní práce o P. Tillichovi vykonal dve
rigorózne skúšky. Prvá bola z filozofie a religionistiky, ako
hlavná, a druhá, po polroku, zo zvolenej disciplíny na niektorej z katedier. Robil som skúšku zo systematickej teológie.
A tu som musel (najmä z dogmatiky) preštudovať celú našu
evanjelickú teológiu od reformácie po dnešok. Aj pri tomto
štúdiu som zistil, aká bola téma dedičného hriechu čisto
formálna. Jediný, kto na ňu v teológii s vážnosťou poukázal,
bol práve Kierkegaard. On ju skutočne umocnil tak, ako o nej
hovorila Biblia. Do popredia tu vystupuje aj otázka hriechu
Adama a hriechov neskorších ľudí. Je tu alternatíva: Buď
Adam hriech ako hriech uzákonil a my ako jeho potomkovia
sme ho svojím narodením jednoducho prevzali, a teda sme
vlastne nevinní, alebo sme rovnako ako Adam iniciátormi
akýchsi časných osobných hriechov, a to každý izolovane
12

Tamže, s. 56.
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za seba, a tak je súvis s potomstvom pretrhnutý. Kierkegaard
rieši problém dialekticky: jednotlivec je tu sám za seba a zároveň aj ako potomok. V tejto súvislosti rozvíja historickofilozofickú teóriu, ktorá ďaleko presahuje všetky príspevky
iných existenciálnych filozofov a je stále aktuálna. Aby mohol
toto dialektické riešenie vypracovať, považoval za nutné skúmať pád do hriechu ako taký, lebo len tak je možné chápať
následky dedičného hriechu nie kauzálne, ale ako slobodné
opakovanie činu Adama u každého jedinca.13
Pre filozofiu má aj dnes, v 21. storočí, veľký význam Kierkegaardovo akcentovanie strachu. Existencialisti 20. storočia
hovorili jednoznačne o strachu, ktorý u mnohých prechádza
v rôznych formách až k svetovému strachu. Tento strach má
svoje počiatky u Kierkegaarda, ktorý ho viazal na napojenie
tela na ducha, ktoré sa takto stalo prameňom strachu.14 Strach
je účinný aj v stude, v hanblivosti. Kierkegaard sa pokúsil
o cezúru medzi Grékmi a kresťanstvom. Grék žije viac v prirodzenosti, je „duševný“, pre človeka kresťanskej doby sú telo
a duch protivníkmi, odporcami.
Vo svojom príspevku sa viac nemôžem zaoberať prínosom
Kierkegaarda pre mnohých (nielen existencialistických) filozofov, ktorý bol veľmi silný – počnúc od psychológov až po
(spomenutých) filozofov (Junga, Heideggera, Jaspersa, Sartra
a ďalších). Chcem iba zdôrazniť, že Kierkegaard „v pojme
strachu“ položil základ svojej definície určenia človeka, keď
13

14

Pozri Groothoff, 1971, s. 988 nn. Autor pokračuje rozšírením tohto
aspektu na Husserla, a to rozšírením na spoločenstvo vo výraze
„intersubjektivity“ (s Heideggerovým výrazom „Mitsein“, Jaspersovým
„Komunikation“ a Deweyho „Cooperation“).
Schultz, W.: Philosophie in der veränderten Welt. Pfullingen: Verlag
Günther Neske 1972, s. 388 nn.

112

Čistota srdca / Dušan Ondrejovič

vyjadril, že existencia je syntézou nekonečného a konečného.15
Na záver môjho príspevku mi dovoľte vyjadriť vďačnosť
všetkým tým, ktorí aj v súčasnosti robia Kierkegaarda aktuálnym. Verím, že projekt Acta Kierkegaardiana, ktorý bol touto
konferenciou započatý, sa podarí uskutočniť v celom rozsahu.
Kierkegaard, tento „muž viery“16, ako bol nazvaný iniciátorom tohto projektu Romanom Králikom, si to určite zaslúži.

Literatúra
Anz. W.: Kierkegaard, Søren Aabye. In: Religion in der Geschichte und Gegenwart. III. zv. Tübingen 1959.
Groothoff, H. H. – Stalmann, M.: Neues pädagogi
sches Lexikon. Stuttgart – Berlin: Kreuz-Verlag 1971.
Kiczko, L. – Ondrejovič, D. – Šoka, S. – Žigo, M.:
Malá antológia z diel filozofov II. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1998.
Komorovský, J. a kol.: Religionistika a náboženská výcho
va. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava: F. R. &
G., spol. s r. o., 1997.
Králik, R.: Problém zvaný Kierkegaard. Bratislava 2006
(vlastný náklad).
Králik, R. (ed.): Zápas Sørena Kierkegaarda. Nitra: FF UKF
2006.
Ondrejovič, D.: Teologická encyklopédia. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 1992.
15
16

Tamže, s. 390.
Králik, R. (ed.): Zápas Sørena Kierkegaarda. Nitra: FF UKF 2006,
s. 60.

Pohľad na Kierkegaarda ako teológa a náboženského filozofa

113

Schultz, W.: Philosophie in der veränderten Welt. Pfullingen: Verlag Günther Neske 1972.

Summary
Danish theologist and philosopher Søren Aabye Kierkegaard
had great influence not only on Protestant theology, but also
on the 20th century philosophy and his influence continues
in new century, too. It has already exceeded European context
as today we can find his ideas on other continents as well.
In Protestant theology he is considered the founder of paradox. The most important trait of his spiritual struggle is the
awareness of guilt. With his works Kierkegaard contributed
to the heritage of human spiritual virtues.
Prof . ThDr. Dušan Ondrejovič
Jána Smreka 14
903 01 Senec

Kierkegaardovo čisté srdce1
Roman Králik

Abstrakt
Autor v štúdii Kierkegaardovo čisté srdce analyzuje Kierkegaardov spis Čistota srdca alebo Chcieť len jedno. Poukazuje na kresťanské a etické prvky,
ktoré zdôrazňoval Kierkegaard. Kierkegaard sa prezentuje ako kresťanský
autor, ktorého cieľom je poukázať na pravdu kresťanstva a úprimnosť.

„Čistota srdca: je to obraz, ktorý prirovnáva
srdce k moru. A prečo práve k moru? Lebo srd
ce má vo svojej hĺbke čistotu a vo svojej čistote
priehľadnosť.“2

Søren Kierkegaard
Úvod
Søren Kierkegaard – meno, ktoré malo upadnúť do zabudnutia. Pre cirkevné kruhy bol nepohodlný, pre filozofické kruhy
príliš nesystematický a príliš slabý voči Hegelovi. Prišlo však
dvadsiate storočie – dve svetové vojny, zopár stratených generácií, neskutočný úpadok cirkvi, globalizácia – a Kierkegaard
je opäť tu, aktuálny so svojím dôrazom na postoj človeka.
1

2

Táto štúdia je venovaná priateľovi a môjmu duchovnému otcovi
prof. ThDr. Jánovi Ligušovi, PhD., ktorý ma inšpiroval k teologickosystematickému mysleniu a svojím statočným postojom a čistým srdcom
mi vždy ukazoval cestu.
Kierkegaard, S.: Čistota srdce aneb Chtít jen jedno. Praha: Kalich
1989, s. 154.
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V roku 1847 Kierkegaard publikoval Vzdelávateľné reči
v rozličnom duchu; súčasťou tohto spisu je časť nazvaná
Čistota srdca alebo Chcieť len jedno. Kierkegaard je v tomto
spise ovplyvnený Ježišovou kázňou na vrchu a veršom: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8).
Prečo Kierkegaardovi tak záležalo na čistote? Pretože
vedel, že pokiaľ je srdce človeka „zakalené, nie je hlboké, ale
je povrchné“. V tomto je Kierkegaard príkladom bojovníka
proti povrchnosti. Áno, povrchnosť popiera všetko hlboké,
a teda všetko hodnotné. Svojím zápasom proti povrchnosti sa
stáva aktuálnym aj dnes. Kierkegaard je ako osamelý krákajúci havran, ktorý varuje pred stratou ľudských hodnôt. Zas
a znova nám kladie otázky: Aké sú dnes hodnoty ľudstva?
Kam kráča ľudstvo?

Dnešok a hodnoty
Človek sa stal nepriehľadným, rafinovaným, túži po odmenách, výhodách a po tom, aby mal a vlastnil. Ide o hodnoty,
ktoré sú vzdialené hodnotám uvedeným v Ježišových blahoslavenstvách. Hodnoty ako chudoba, tichosť, milosrdenstvo,
pokoj sa v súčasnosti za hodnoty nepovažujú. Táto zmena
hodnôt priniesla človeku svoje ovocie – jeho utrpenie, nedôveru a strach.3 Stratila sa dôvera medzi ľuďmi a etika je
na okraji záujmu. Nemusíme hneď hovoriť o viere v Boha,
	Ohľadom utrpenia pozri štúdiu M. Jozeka Dráma v živote Jóba –
existenciálno-antropologické skúsenosti dobrého človeka (In: Dobrý
človek v Starom zákone. Nitra: Katedra etiky a katechetiky FF UKF 2004,
s. 205 – 213), kde Jozek píše: „Až Nový zákon dá definitívnu odpoveď
na základné otázky Jóba“ (s. 212).
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dnes chýba dôvera aj vo vzťahoch, v priateľstvách. Výsledkom
je množstvo samovrážd; väznice a detské domovy sú plné...
Nadišiel čas Kierkegaarda, toho „starého havrana“, ktorého posolstvo je aktuálne aj dnes.

Človeka a Boh
Boh od človeka žiada, aby si spomenul na svoju „prvú lásku“
– rozhodnutie, keď zahorel túžbou po Bohu a vzdal sa vecí,
túžob... Aby opäť túžil a chcel len jedno. Človek má veľa zlých
vlastností. Boh vie všetko a je večný, človek bez Boha je ničím
a žije v nepravde – je vždy pominuteľný.
Človek žije v nepravde – je v ňom nenávisť, zlosť, pomsty
chtivosť, skleslosť, melanchólia, zúfalstvo, strach zo zajtrajška.
Dôveruje svetu a má vieru v seba samého... Preto prichádza
varovanie: „Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Očistite
si ruky, hriešnici, a vy, vnútorne rozpoltení, posväťte si srdcia“
(Jk 4, 8).
Človek je chorý a má dva druhy choroby: na jednej strane
je to odboj, vzbura, svojhlavosť a na strane druhej zbabelosť,
otroctvo a pokrytectvo. Až pri druhej skupine chorôb lekár
zisťuje, že liek, ktorý použil pri prvej skupine, bol nesprávny.
Teda môžeme vidieť, že choroba prerástla a človek definitívne
odmietol dobro.
Ako obranu pred chorobou dostáva človek od Boha dvoch
sprievodcov: jeden ho vedie dopredu – k dobrému, druhý ho
volá späť k dobru od zlého. Boh neodmeňuje skutky človeka
obdivom, ale tým, že ho človek môže vzývať v pravde.
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Odmena
Túžba človeka po Bohu musí mať v sebe vytrvalosť pri prekonávaní prekážok, skúšok, ktoré človeka v živote stretávajú. V utrpení musí chcieť len jedno – Boha. Musí si dávať
pozor na odmeny (tohto sveta), ktoré sa ľahko môžu stať
cieľom života. Odmeny sú určitou nástrahou, človek na ne
nesmie brať ohľad. Práve finančná odmena a spoločenské
postavenie kňazov bolí tŕňmi v oku Kierkegaarda. Chcieť
dobro pre odmenu v skutočnosti znamená, že človek je
rozdvojený – nechce jedno! Človek musí voliť (stojí na rázcestí): chcieť buď odmenu, uznanie od sveta, alebo JEDNO
– Boha a s tým spojené príkoria a nenávisť od ľudí... Chcieť
jedno je podmienka, a keď k tomu dostaneme aj odmenu,
je to pre človeka vždy pokušením. Odmena je symbolom
rozdvojenosti.
Pokorný človek pred Bohom, ktorý chce dobro skutočne
úprimne, je silný v Božej sile a v plnej dôvere v Boha, ktorou sa posilňuje. Svet a cirkev by dnes vyzerali inak, ak by
takýto človek (či ľudia) pracoval (pracovali) v cirkvi. Človek
totiž príliš často zabúda na odmenu od Boha a dáva prednosť
časnej odmene. Časná odmena je neskutočná a nie je trvalá –
večná. Človek chce mať z dobra prospech a zisk.
Túžba po „pravde“
Človek však nechce mať len odmenu, ale aj pravdu. Táto túžba
vlastniť pravdu je túžbou slabého a márnomyseľného človeka
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a je spojená s túžbou víťaziť v tomto svete. Takýto človek
potrebuje mať dôkaz, že je najsilnejší. A sme tam, kde vždy
v dejinách: človek chce byť múdry, prvý a túži sa vyrovnať
Bohu, ak nie prekonať ho. A vrchol márnosti je ten, že človek
žobre o pozornosť ľudí nie ponúkaním svojej krásy, schopností, čestnosti, ale rozdvojenosti a vlastnej skazy. Človek sa
musí vzdať rozdvojenosti a chcieť dobro v pravde. Tá vnikne do duše a zjaví skryté myšlienky. Človek ju však prestal
hľadať; hľadá seba, svoje schopnosti a spolieha sa na svoju
rozumnosť (Prís 3, 5). Chce, aby víťazil, aby víťazstvo prišlo
skrze neho. Sám sa pokladá za vyvoleného a záchrancu – aj
vtedy je rozdvojený.

Strach
Ak sa chce človek priblížiť k Bohu a byť svätý, musí mať čisté
srdce. To je predpoklad duchovného rastu a zmeny. Táto
túžba nesmie vychádzať zo strachu pred dobrom či trestom.
Človek nesmie mať ustráchané srdce. Nesmie sa báť túžiť
po čistom srdci, lebo pre ustráchaného človeka je nebo zavreté. Človek s čistým srdcom sa nebojí trestu, pretože ho
vníma ako prejav lásky, dobra. Rozdvojený duch sa bojí
pozemského trestu a nerozumie trestu vo večnosti. Človek
s čistým srdcom túži po dobre nie preto, že sa bojí trestu, ale
z lásky k dobru. To je rozdiel vo vnímaní dobra. Nie strach,
ale láska. Táto láska sa prejavuje dôverou uprostred nebezpečenstva tohto sveta.
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Netrpezlivosť
Ďalším problémom je, že dobro, aj keď zvíťazilo z hľadiska
večnosti, v časnosti potrebuje čas a víťazí pomaly. Tu sa prejavuje ďalšia vlastnosť dnešného človeka, že chce víťaziť hneď
a je netrpezlivý. Táto netrpezlivosť sa prejavuje prchkosťou –
je nadšený, no je podobný Judášovi, ktorý chcel svojou zradou
uponáhľať víťazstvo... Dobro vyžaduje pokoj a trpezlivosť.

Odriekanie – do istej miery
Človek teda môže chcieť dobro pre odmenu, pred obavou
z trestu, z netrpezlivosti, zo zúfalstva... Človek sa prestal báť,
aby sa nemusel obetovať v odriekaní. A tu prichádza ďalšie
obmedzenie – do istej miery, do určitého stupňa chce na
sledovať dobro. Stačí mu návšteva kostola v nedeľu a na prikázané sviatky... Je statočný len v rozhodovaní sa v malých
veciach. Ale vo večnosti dostane otázku, do akej miery bol
svedomitý.

Zaneprázdnenosť a výhovorky
Ďalším problém rozdvojeného človeka je jeho zaneprázdne
nosť. Nemá čas na zamyslenie sa nad tým, ako porozumieť
sebe samému. Žije v hluku, nepozná a nevidí samého
seba v hĺbke. Nemá čas zastaviť sa pred zrkadlom a postáť.
Zistiť, v akom (duchovnom) stave sa nachádza. Naša doba má
všetko, no nemá čas. Človek beží, ale prestal žiť a rozmýšľať
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nad svojou rozdvojenosťou. Aby človek uniesol túto záťaž,
má výhovorky a hľadá súhlas všade okolo seba, len aby bol
ospravedlnený vo svojom správaní. V každom človeku je totiž
chytrosť – nebezpečná moc vidieť svoje previnenia a zlyhania
v čo najslabšom svetle. Človek nachádza výhovorky a námietky, aby sa zbavil viny. Človek, ktorý chce dobro, potrebuje
múdrosť a statočnosť proti výhovorkám.4

Skutky
Človek rozdvojenosti vyvracia svoje presvedčenie zlým konaním – skutkami. Zabúda, že jediným a pravým dôkazom
presvedčenia (viery) je život (skutky). Viera je potvrdzovaná
skutkami. Skutkami lásky a milosrdenstva k svojmu okoliu
a blížnym. Nestačí deklarovať vieru, je nevyhnutné potvrdzovať ju skutkami. Táto viera sa potom stáva skutočnou. Človek
bez skutkov je nestály a žije v mylnej predstave o svojom
„kresťanstve“. Preto je Kierkegaard kritický k Lutherovi,
ten totiž podcenil Jakubovu epištolu, ktorá človeka vyzýva
ku skutkom.

Utrpenie
Ak sa človek rozhodne skutočne nasledovať dobro, musí
v tomto smere urobiť všetko. Nesmie sa obávať pohŕdania
	Osobnú statočnosť prejavil Dietrich Bonhoeffer obetovaním sa za pravdu.
„Práve Bonhoefferova smrť a obetovanie by bolo v Kierkegaardovom
poňatí tým pravým kázaním“ (Králik, R.: Zápas Sørena Kierkegaarda.
Nitra: FF UKF 2006, s. 55).

4
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zo strany ľudí a utrpenia. Dobro vyžaduje odpustenie, dávanie, vzdanie sa postavenia a druhú míľu. Vyžaduje osobnú
statočnosť obstáť pod tlakom spoločnosti. Chcieť všetko urobiť znamená ROZHODNÚŤ sa5, chcieť byť a ostať pri dobre,
a to bez ohľadu na okolnosti. Človek, ktorý chce jedno, sa
nezaoberá mnohými nepodstatnými vecami (ktoré nebudujú
charakter), aby získal čas pre dobro. Pri utrpení stojí človek
pred výzvou, aby sa zastavil a pochopil, čo má v živote hodnotu a čo je najvyššie v duchovnom zmysle. Pri utrpení sa
človek rozhoduje – odmietnuť uzdravenie alebo nasledovať
dobro.

Výzva
Človek stojí pred výzvou, aby žil s vedomím ako jednotlivec.6
Musí opustiť dav (masu ľudí) a vymaniť sa z neho. Musí premýšľať o svojom živote pred Bohom. Pokiaľ neopustí dav, je
iba zlomkom vo svetskom zmätku a uniká Božiemu hlasu
ako Adam v raji. Pred Bohom stojí každý sám, bez ohľadu na
funkciu či postavenie. Čo však robí človek? Chce uspať svedomie a prikloniť sa k davu, ktorý už dávno zabudol na osobnú
zodpovednosť – chcieť len jedno...

5

6

Kierkegaard „hľadal človeka tam, kde žil a v čo veril“ (Thulstrupová, M.
M.: Doslov. In: Kierkegaard, S.: Evangelium utrpení. Brno: CDK
2006, s. 235).
„Počiatkom akejkoľvek filozofie sa stáva jednotlivec proti kolektívu.
Nejde však o romantického rebela, skôr o odlišnosť založenú
na fenoméne slobodnej vôle a osobnej zodpovednosti“ (Rákayová,
L.: Otec existencializmu, otčim postmoderny? In: Kultúrny život, 2001,
roč. 2, č. 19, s. 11).
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Záver
V celom svojom diele Kierkegaard nepochybuje, že je milovaný Bohom. Bohom, ktorý je človeku nekonečne vzdialený,
no napriek tomu ho miluje a skláňa sa k nemu. Kierkegaardovým cieľom bolo, aby si ľudia uvedomovali vážnosť situácie.
Poukázal preto na ich voľbu i na to, že naše srdcia musia byť
očistené od sebectva a odovzdané do ochrany vyššej bytosti.
Lebo ak vstúpi medzi srdce a dobro najmenší mrak, srdce
prestáva byť v tej chvíli zrkadlovo čisté a už neodráža čistotu
neba...
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Kierkegaardov koncept blížneho
ako najjednoduchšieho objektu
lásky
Peter Šajda
Abstrakt
Predkladaný príspevok sa zameriava na Kierkegaardovu teóriu blížneho,
ktorý je v jeho diele predstavený ako najjednoduchší objekt lásky, nezávislý od dôvodov zakorenených v partikularite milujúceho či milovaného.
Na základe Kierkegaardovho upozornenia, že milujúci jednotlivec má
chcieť len jedno (Čistota srdca) a myslieť iba jednu myšlienku (Skutky lásky), príspevok rozpracúva kontext blížneho ako objektu lásky, ktorý nie je
určený pluralitou dôvodov.

Chcieť jedno
– očistenie objektu lásky od plurality dôvodov
Kierkegaardova doktrína kresťanskej lásky postuluje blížneho
ako najjednoduchší objekt lásky, ktorý je milovaný na základe
jediného dôvodu – preto, že existuje. Na rozdiel od objektu
erotickej lásky či priateľstva, ktorý je milovaný vzhľadom
na prienik jeho osobných charakteristík s preferenciami milujúceho subjektu, blížny nepodlieha dôvodom, ktoré sú odvoditeľné z partikularity milujúceho a milovaného. Blížny je
takto vyňatý zo siete dôvodov, ktoré sú bazálnou motiváciou
prirodzenej lásky, a Kierkegaard ho predstavuje ako objekt
lásky, ktorý je absolútne nezávislý od preferencií milujúceho.
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Vo svojom diele Vzdelávateľné reči v rozličnom duchu,
ktoré obsahuje úvahu s názvom Čistota srdca je chcieť jedno,
prezentuje Kierkegaard s odkazom na novozákonný Jakubov
list kontrapozíciu vôle, ktorá chce jedno, a rozpoltenej mysle
či „dvojmyseľnosti“ (Tvesindethed), ktorá je zameraná na viacero vecí naraz. Vôľa, ktorá chce jedno, chce dobro v pravde1,
rozpoltená myseľ však očakáva ešte niečo navyše a orientuje
sa podľa dodatkových dôvodov. Podľa Kierkegaarda v láske,
ktorá vychádza z rozpoltenej mysle, existujú takpovediac dve
vôle, z ktorých každá miluje niečo iné. V integrovanej vôli,
ktorá chce jedno, absentuje zameranie na odmenu (Løn) ako
dodatkový determinant primárneho objektu lásky, pričom
práve odmena je konštitutívnym prvkom štruktúry lásky
vyplývajúcej z „dvojmyseľnosti“ a jej základným dôvodom.
Myseľ človeka, ktorý žije v rozpoltenosti, podľa Kierkegaarda
„učinila neblahú známosť s mnohosťou“2, a tak sa podriadila
premenlivosti vyplývajúcej z dôvodov, ktoré sleduje. Blížny
v takejto láske prestáva byť najjednoduchším objektom lásky
a je podriadený pluralite dôvodov.
Na príklade dobra a odmeny, ktorá s dobrom súvisí, ilustruje Kierkegaard skutočnosť, že láska vychádzajúca z čistého
srdca nemôže mať dva dôvody alebo (inak povedané) dva
objekty lásky. Práve chcenie dobra kvôli odmene je podľa
Kierkegaarda „symbolom rozpoltenej mysle“3, pretože dobro
je jedno a odmena je druhé.4 V tejto línii sleduje Kierkegaard
kritiku lásky, ktorá odhaľuje neintegritu subjektu, ktorý mi1

2
3
4

Kierkegaard, S.: Opbyggelige Taler i forskjellig Aand. In: Samlede
Værker, zv. 11. Kodaň: Gyldendals Bogklubber 1995, s. 40.
Tamže, s. 31.
Tamže, s. 43.
Tamže, s. 41.
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luje svoj objekt preto, že sa mu od neho deje dobro. Vzhľadom na to, že blížny ako objekt lásky, ktorý neposkytuje
milujúcemu odmenu, by v prirodzenej súťaži objektov lásky
neobstál, formuluje dánsky filozof doktrínu kresťanskej lásky
spôsobom, ktorý eliminuje akúkoľvek možnosť hierarchizácie
objektov lásky podľa dôvodov.
Skutočnosť, že religiózna láska v medziľudských vzťahoch
smeruje k blížnemu bez špecifikácie dôvodov, znázorňuje
Kierkegaard vo svojom diele Skutky lásky pomocou konceptu zdvojenia (Fordoblelse), ktorý stanovuje, že blížny je
takpovediac číre self, ktoré je samo osebe dôvodom lásky.
Každý ďalší dôvod vytvára bázu pre rozdielnosť vnímania
jednotlivých blížnych a eliminuje rovnosť percepcie, ktorú
Kierkegaard zavedením univerzálnej kategórie blížneho sleduje. Ak by milujúci subjekt prisúdil objektu svojej lásky dôvody, na základe ktorých by ho miloval, už by nemiloval jeho
(blížneho), ale to (dôvod) – a jeho láska by bola dvojmyseľná.
Na tento fenomén poukazuje Kierkegaard aj na inom mieste
v Skutkoch lásky, kde tvrdí, že chudobný má byť z lásky pozvaný na hostinu nie pre svoju chudobu (to), ale preto, že je
blížny (on).5 Z religióznej perspektívy tiež každý iný vzťah,
ktorý z pohľadu vlastného ja plní určitú funkciu (manželstvo
či priateľstvo), nemá byť na základe funkcionálneho dôvodu
nadradený kategórii blížneho, ktorá je prvotným určením
každého objektu lásky.
Očistenie objektu religióznej lásky od čiastkových dôvodov a jeho postulácia ako jednoduchého objektu lásky, nezá5

Kierkegaard, S.: Kjerlighedens Gjerninger. In: Samlede Værker, zv.
12. Kodaň: Gyldendals Bogklubber 1995, s. 85; Grøn, A.: Ethics of
Vision. In: Dalferth, I. U. (ed.): Ethik der Liebe. Studien zu Kierkegaards
„Taten der Liebe“. Tübingen: Mohr Siebeck 2002, s. 116.

128

Čistota srdca / Peter Šajda

vislého od ďalších určení, má u Kierkegaarda priamy sociálny
efekt v tom, že „predpokladá, že jednota vôle je úzko spätá
s ideou jednoty ľudstva“6. Chcenie „jedna“ vedie podľa Kierkegaarda k všeobecnej jednote a je v otvorenej opozícii voči
straníckosti, ktorá je bojkotom jednoty človečenstva.7

Korelácia vlastného ja s druhým
prostredníctvom kategórie blížneho
V Kierkegaardovej teórii lásky vlastné ja a druhý ako blížny
predstavujú neoddeliteľné entity8, ktorých vzťah má triadický charakter vzhľadom na skutočnosť, že Boh je v ich láske
medziurčením.9 Druhý ako objekt lásky je akceptovaný ako
úplne autonómne self, ktoré je milované v Bohu či cez Boha
a ktorého „láskyhodnosť“ nie je odvodená od jeho partikularity. V takomto ponímaní self milovaného a jeho konkrétna
podoba nie sú dôvodom ani za, ani proti láske milujúceho
subjektu. Takto určený koncept lásky transcenduje schému
sympatie a antipatie a vypĺňa v medziľudských vzťahoch
priestor, ktorý je prirodzene mimo záberu preferenčnej lásky.
Kierkegaard v súvislosti s biblickým príkazom lásky
k blížnemu konštatuje, že imperatív „ako seba samého“ je
6

7

8

9

Hannay, A.: Kierkegaard. London – New York: Routledge 1991,
s. 257.
Tamže; Kierkegaard, S.: Opbyggelige Taler i forskjellig Aand. In:
Samlede Værker, zv. 11. Kodaň: Gyldendals Bogklubber 1995, s. 131 –
132.
Elrod, J. W.: Kierkegaard and Christendom. Princeton: Princeton
University Press 1981, s. 123.
Kierkegaard, S.: Kjerlighedens Gjerninger. In: Samlede Værker, zv.
12. Kodaň: Gyldendals Bogklubber 1995, s. 62.
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zdvojenie10, čo v praxi znamená, že milovaný nie je projekciou milujúceho, ale rovnako svojprávnym self ako milujúci.
Keďže vzťah medzi dvoma blížnymi je vzťahom dvoch autonómnych subjektov, milujúci milovanému neurčuje, aký má
byť, a nemiluje ho kvôli naplneniu svojich osobných očakávaní. Kategória blížneho je v tomto zmysle preskriptívnou a nie
deskriptívnou kategóriou11, pretože postuluje blížneho ako
úlohu a nie ako agregát žiadaných charakteristík.
Prostredníctvom konceptu zdvojenia filozof zdôrazňuje
zásadnú previazanosť milujúceho s druhým, pričom práve
skutočnosť, že druhý nie je vnímaný ako alter ego, ale ako
reálny druhý, spôsobuje, že láska k blížnemu sa stáva korektívom lásky k sebe samému. Korelácia lásky k sebe a lásky
k blížnemu poskytuje láske k sebe permanentný korektív
v tom, že v blížnom postuluje druhého, ktorý nie je predĺžením či projekciou self, ale druhým, ktorý je úplne nezávislý
od túžob, prianí či preferencií vlastného ja. Prostredníctvom
lásky k takto reflektovanému etickému objektu sa potom nutne formuje aj vzťah k sebe samému, pričom Kierkegaard práve
v tomto zreťazení vidí možnosť edukácie seba-lásky a odstránenia egocentrizmu.12 Avšak na to, aby sa jednotlivec odhodlal k akceptácii kategórie blížneho, k zreťazeniu a súčinnosti
lásky k sebe s láskou k blížnemu, je potrebné sebazaprenie
(Selvfornegtelse), ktoré odpútava self od jeho prirodzených
preferencií: „V kresťanskom zdvojení sa preto človek zapiera
10
11

12

Tamže, s. 27.
Tajafuerce Begonya, S.: Works of Love: Modernity or Antiquity?
In: Cappelørn, N. J. – Deuser, H. (eds.): Kierkegaard Studies. Yearbook
1998. Berlin – New York: Walter de Gruyter 1998, s. 63.
Søltoft, P.: Den Nächsten kennen heißt der Nächste werden.
In: Dalferth, I. U. (ed.): Ethik der Liebe. Studien zu Kierkegaards „Taten
der Liebe“. Tübingen: Mohr Siebeck 2002, s. 91.
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či presnejšie zrieka sa sebeckej seba-lásky alebo egocentrizmu
tým, že druhých miluje ako seba samého.“13 Takýmto spôsobom sa človek stáva sám sebe blížnym a blížnym sa mu stáva
aj každý človek, s ktorým vytvára vzťah.
Podobne ako vo svojej úvahe Čistota srdca je chcieť jedno
aj v Skutkoch lásky Kierkegaard upriamuje pozornosť svojho
čitateľa na potrebu vnútornej integrity a jednoty. V prvom
zo zmienených diel dánsky filozof zdôrazňoval jednoduchosť objektu vôle a lásky (chcieť jedno), v druhom sa zase
zameriava na jednoduchosť duchovnej orientácie milujúceho
subjektu (myslieť jedno). V záverečnej kapitole Skutkov lásky
Kierkegaard predstavuje ideál myslenia iba jednej myšlienky.14
Myslením jednej myšlienky sa človek odvracia od plurality
vonkajších podnetov a obracia sa do svojho vnútra, v ktorom
je konfrontovaný so svojím skutočným stavom. Pri tomto
pohľade dovnútra jednotlivec zisťuje, že v jeho duchu je zakorenená určitá sebeckosť, ktorú je nutné prekonať, ak sa v ňom
má rozvinúť skutočný vzťah k Bohu a blížnemu. Kierkegaard
túto situáciu pripodobňuje biblickému paradoxu znovuzískania života prostredníctvom jeho straty a tvrdí, že myslenie
jednej myšlienky vedie k aktu sebazaprenia, v ktorom jednotlivec objavuje, že Boh existuje. Človek sa totiž zrieka svojej
predstavy sebestačnosti a objavuje novú silu v Bohu. Sebazaprenie je Kierkegaardom prezentované ako mechanizmus,
ktorý človeka spiritualizuje a vedie ho k vedomiu, že bez Boha

13

14

Walsh, S.: Living Christianity. Kierkegaard’s Dialectic of Christian
Existence. University Park (PA): The Pennsylvania State University Press
2005, s. 97.
Kierkegaard, S.: Kjerlighedens Gjerninger. In: Samlede Værker,
zv. 12. Kodaň: Gyldendals Bogklubber 1995, s. 344 – 345.
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ľudský subjekt nedokáže nič, s Bohom však dokáže všetko.
Sebazaprenie je preto zároveň hrôzou i blaženosťou.15
V Skutkoch lásky Kierkegaard definuje kresťanskú lásku explicitne ako lásku sebazaprenia (Selvfornegtelsens
Kjerlighed)16, čím ju stavia do protikladu k prirodzenej láske,
ktorá je založená na náklonnosti a sympatii. Aby dostatočne
zdôraznil antipreferenčný charakter kresťanskej lásky, siaha
dánsky filozof po Sokratovej náuke o láske ku škaredému,
ktorá stojí na zásade nemilovať človeka výlučne na základe
prirodzených preferencií: „Čo Sokrates hovorí o milovaní
škaredého, je vlastne kresťanská náuka o milovaní blížneho.
Škaredé je totiž reflektovaným, a teda etickým objektom,
naproti tomu krásne je bezprostredným objektom, ktorý by
sme všetci viac než radi milovali. V tomto zmysle je „blížny“
„škaredým“.“17 Sokrates je v tomto kontexte akýmsi antickým
predobrazom kresťana, aj keď na rozdiel od kresťanskej náuky
neudáva pozitívnu cestu lásky a iba náznakovito anticipuje
kresťanskú doktrínu lásky k blížnemu. Grécky filozof však
odkazuje na závažný aspekt lásky k blížnemu, a to tým, že zavedením škaredého neutralizuje krásu ako dôvod milovania.
Podobne ako Kierkegaard tak upozorňuje, že láska k blížnemu nemôže stáť na pluralite dôvodov, pričom krása je v uvedenom prípade príkladom jedného z možných dodatkových
dôvodov. Krása však nepridáva blížnemu na „láskyhodnosti“,
keďže dôvod na milovanie blížneho je iba jeden – on sám.
15
16
17

Tamže, s. 345.
Tamže, s. 56.
Thulstrup, N. (ed.): Søren Kierkegaards Papirer. Kodaň: Gyldendal
1968 – 1978, VIII 1 a 189. Pozri tiež Kierkegaard, S.: Kjerlighedens
Gjerninger. In: Samlede Værker, zv. 12. Kodaň: Gyldendals Bogklubber
1995, s. 355.
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Vo svojej prezentácii blížneho ako najjednoduchšieho objektu lásky Kierkegaard argumentuje, že na rozdiel od objektu
preferenčnej lásky sa na blížneho nevzťahujú psychofyzické
určenia, na základe ktorých sa ľudia delia na viac a menej
príťažlivých. Blížny je určený čisto duchovne, čím je zaručená
jednoduchosť jeho percepcie zo strany milujúceho subjektu.
Aj v tomto prípade Kierkegaard poukazuje na previazanosť
medzi subjektivitou a intersubjektivitou, keď zdôrazňuje koreláciu seba-percepcie a percepcie blížneho: „V erotickej láske
(Elskov) je ja určené zmyslovo-duševno-duchovne a milovaný
je zmyslovo-duševno-duchovným určením; v priateľstve je ja
určené duševno-duchovne a priateľ je duševno-duchovným
určením; ale len v láske k blížnemu je to self, ktoré miluje,
určené čisto duchovne ako duch a blížny je čisto duchovným
určením.“18
Kierkegaardov projekt blížneho ako absolútne jednoduchej kategórie vzťahujúcej sa na každého človeka, s ktorým
jednotlivec vstupuje do vzťahu, je v konečnom dôsledku
projektom „paušálneho záujmu, všeobecnej, avšak partikularizovanej dobrej vôle“19. Keďže blížny vo svojej autonómnosti
a jednoduchosti neposkytuje dôvody na svoje milovanie,
je úlohou kresťanského jednotlivca osvojiť si dimenziu
blížneho ako percepčnú prizmu. Základom takéhoto postoja je chcieť jedno bez nároku na odmenu a myslením
jednej myšlienky v sebazaprení objaviť, že Boh existuje a je
pre jednotlivca zdrojom sily vo vzťahu k všeobecnej láske.

18

19

Kierkegaard, S.: Kjerlighedens Gjerninger. In: Samlede Værker,
zv. 12. Kodaň: Gyldendals Bogklubber 1995, s. 61.
Hannay, A.: Kierkegaard. London – New York: Routledge 1991,
s. 268.
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Summary
The article focuses on Kierkegaard’s theory of the neighbour
who is in his works presented as the most simple object of
love, independent of the reasons rooted in the particularity of
either the lover or the loved one. On the basis of Kierkegaard’s
admonition that the loving individual should will one thing
(Purity of Heart) and think one thought (Works of Love) the
article elaborates the context of the neighbour as an object of
love that is not determined by a plurality of reasons.
Mgr. Peter Šajda
Kierkegaard Society in Slovakia
Hurbanova 16
927 01 Šaľa
e-mail: sajdus@yahoo.com

Tri paradoxy
Kierkegaardovho života a diela
Andrej Démuth

Abstrakt
Autor príspevku zameriava svoju pozornosť na psychologické aspekty
Kierkegaardovho diela. Analyzuje vzťah medzi Kierkegaardovou koncepciou psychológie a psychologickými konceptmi asocianizmu, nemeckého
nativizmu a fyzikalistickým prístupom v psychológii. Stredobodom predkladaného skúmania je zistenie, že Kierkegaardova psychológia je zameraná na porozumenie človeku samému a metavzťahu. Dôležitú úlohu pri
tomto porozumení pritom zohráva reflexia nálad a emócií.

Ako to už v dejinách filozofie býva, nasledovníci veľkých
mysliteľov mávajú vo zvyku „škatuľkovať“ a etiketovať diela
a intencie svojich predchodcov prostredníctvom všakovakých
prúdov, „-izmov“ a smerov či kategórií a kľúčových pojmov
charakterizujúcich hlavné črty myšlienkového dedičstva svojich intelektuálnych poručiteľov. Niektoré z týchto označení
pritom bývajú výstižné, iné zas odzrkadľujú len isté aspekty
diela daného mysliteľa.
Problém vystihnutia hlavných čŕt akéhokoľvek človeka či
jeho charakteristických rysov spočíva i v tom, že akákoľvek
verbálna skica nedokáže celkom plnohodnotne postihnúť
mnohodimenzionálnu osobnosť či dielo toho-ktorého mysliteľa a zjednodušuje jeho obraz do dvojrozmerného (tak trochu bipolárneho) prostredia.
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Napriek tomu, keďže dielo žiadneho autora nemožno
vtesnať do určitého výkladu bezo zvyšku (iba ak by výklad
obsahoval všetky diela autora so všetkými chronologickými
náležitosťami), schematické zjednodušenia predsa len majú
svoju pozitívnu funkciu, pretože umožňujú postihnúť najdôležitejšie aspekty daného problému. A tak, hoci nie som
priateľom schematizácií, o jednu z nich sa predsa pokúsim.
V dejinách filozofie je len málo filozofov, ktorých životy
a diela sú tak úzko spojené s kľúčovým pojmom ich myslenia, ako je to v prípade Sørena Aabyeho Kierkegaarda a ním
používaného pojmu „paradox“. „Paradox“ je jedným z najcharakteristickejších termínov Dánovho myslenia (paradox
viery, slobody, zvádzania...); zároveň takmer symptomaticky
vymedzuje aj niektoré aspekty jeho života. A to hneď v troch
základných ohľadoch.
1/ Jednou z najväčšmi pertraktovaných antinomickostí
Kierkegaardovho života je paradoxnosť jeho osoby a autorstva. Kierkegaardov osud má veľa spoločného so Sokratom1,
i keď kým o Sokratovi sa vedú polemiky, či vôbec reálne existoval a nebol len rýdzim výplodom literárnej fantázie Platónových dialógov, o Kierkegaardovej existencii nieto pochýb.
Kierkegaard nám, na rozdiel od Sokrata, zanechal množstvo
spisov a iných dokladov vlastnej existencie, avšak jeho osoba
napriek tomu zostáva rovnako tajomná ako tá Sokratova.
Väčšina Kierkegaardových spisov bola publikovaná pod pseudonymami (skrývanie vlastných postojov za mená svojich
vybásnených hrdinov malo iste i metodické dôvody).
1

Kierkegaardova magisterská práca mala názov O pojme irónie so stálym
zreteľom na Sokrata; nie náhodou ho prezývali kodanský Sokrates.
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V dejinách európskej filozofie nie je veľa filozofov, ktorí by
sa tak úpenlivo snažili zakryť stopy po svojej vlastne osobe.
Kierkegaard tak činí veľmi dôsledne, a to i napriek svojmu
životnému krédu, že človek (a teda i autor) žije autenticky len
vtedy, ak žije ako konkrétny, osobný jedinec – tvárou v tvár
Bohu. Sám však skrýva svoju osobnosť a jeho osoba sa nám
rozpadá do rôznych postáv a osôb, ktoré preberajú (či prezentujú?) Dánove myšlienky. Vigilius Haufniensis, Nicolas
Notabene, Johanes de Silentio, Frater Taciturnus, Johannes
Climacus i Anti-Climac, Victor Eremita, Constantin Constantinus, Godthåb či Hilarius Bogbinder – to sú len niektoré
z Dánových pseudonymov, za ktoré skrýva svoju totožnosť.
Zvláštnosťou Kierkegaardových postáv je to, že hoci zahaľujú
osobu ich autora prostredníctvom akéhosi „zástupného autora“, predsa len vypovedajú aj o svojom skutočnom pôvodcovi.
Zdá sa, že Kierkegaard sa skutočne považoval za strážcu čistoty pôvodného kresťanstva (Vigilius Haufniensis – Strážca
kodanský), žil osamotene ako mlčanlivý brat2 (Frater Taciturnus) či pustovník (Victor Eremita) a tematizovaním náboženských téz túžil vystúpiť až do nebies (Johannes Climacus),
aby sa mohol dotýkať Boha3. Jeho skrývanie sa za iné autorské
osoby pripomína Jána z Tíšiny, ktorý akoby sa bál vypovedať
myšlienky pod svojím menom. Ako to však už býva, i mlčanie môže mať svoju výpovednú hodnotu a neraz ním možno
povedať viac ako celým prehovorom.
Viacero interpretátorov sa nazdáva, že dôvod, prečo introvertný Kodančan skrýva svoju autorskú identitu, mohol
spočívať v snahe nevystavovať sa verejným útokom, ktoré
2
3

Hoci aj ako bonviván.
Pozri Démuth, A. (ed.): Postskriptum ku Kierkegaardovi. Pusté Úľany:
Schola Philosophica 2006, s. 8.
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ako osoba ťažko znášal. Kierkegaard však robí dostatočné
množstvo krokov, ktorými sa otvorene hlási k svojim pseudonymom. Filosofické drobky vydáva ako editor pod vlastným
menom, hoci autorstvo pripisuje Johannovi Climacovi; otvorený spor volí nielen ako postoj voči Andersenovi, ale i voči
čelným predstaviteľom (Martensen) dánskej luteránskej
cirkvi. Napokon, už od počiatkov svojej tvorby (doktorská
práca) neuhýba, skôr vyhľadáva kontroverzné situácie.
Dôvod, prečo si vytváral zástupné identity, spočíval asi
v niečom inom. Kierkegaard prostredníctvom svojej nepriamej komunikácie akoby vťahoval čitateľa na miesto autora.
Použitím pseudonymov akoby vymazával dôležitosť autora,
ktorého kontúry dôsledne zahmlieval, ba až rušil. Jeho postavy
neprezentujú len autorove postoje, dokonca je len veľmi ťažké
vytušiť, ktorý z postojov je naozaj Kierkegaardov. Brilantný
rozprávač príbehov bez problémov postaví voči Klimakovi
svojho Anti-Klimaka a v spise Buď – alebo rozbije identitu autora do šestice antitetických postáv značených ako A, B, C, D,
E, F. Kierkegaard rozohráva hry svojich postáv a ich autorov,
akoby autorom predkladaných myšlienok nebol on, ale sám
čitateľ. V tomto duchu píše i svoje vari najautobiografickejšie
dielo – Denníky, určené skôr čitateľovi ako jemu samému.
To všetko akoby nasvedčovalo tomu, že svoju osobnosť chcel
rozpustiť v príbehoch a nepriznávať svoje vlastné postoje.
Autor ustupuje do úzadia, aby vynikli skúmané témy.
Na druhej strane „v článku, ktorý Kierkegaard uverejnil
v časopise Faedrelandet v roku 1842, vyzýva čitateľov, aby ho
v nijakom prípade nepokladali za autora niečoho, na čom nie
je jeho meno“4. Kierkegaardovo skrývanie sa za pseudonyma4

Žitný, M.: K niektorým literárnym aspektom Kierkegaardovho diela.
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mi napokon (naopak) upriamilo pozornosť na neho samého.
A je otázne, do akej miery je to paradoxný dôsledok opačne
orientovanej intencie a do akej miery išlo o dobre premyslený
skrytý zámer nepriamo na seba upozorňujúceho autora5. Dôsledkom tohto anihilovania osoby autora je, že práve ona sa
dostáva do centra pozornosti mnohých interpretátorov. Ako
uvádza V. Umlauf: „Skrytý autor a tajomstvo jeho súkromného života sa stali zaujímavejšou témou než posolstvo jeho
diela.“6 Predkladaná štúdia je toho jasným dôkazom.
2/ Druhým paradoxom Kierkegaardovho zámeru je jeho
striktná kritika akademizmu. Pôvodne bola nasmerovaná najmä voči hegelovskej akademickej filozofii, v ktorej sa takmer
posvätnou stala kategória všeobecna. Kierkegaard však rehabilituje jednotlivca a jednotlivosť ako takú. Problémom ale
zostáva, že rozprávať o jednotlivine, respektíve o konkrétnej
existencii možno len prostredníctvom niečoho všeobecného.
Povedané aristotelovsky: Prvé podstaty sú neuchopiteľné
a veda je možná len o všeobecnom, pretože o indivíduu ako
o indivíduu nemožno povedať takmer nič, pokiaľ sa nepodobá ostatným. Nadaný Dán si to uvedomuje a konštatuje,
že existenciu nemožno vysvetliť, pretože to by bolo možné len
abstraktným myslením, ktoré by však existenciu muselo najskôr zbaviť jej konkrétnych osobitostí, a tak ju ako takú zrušiť,
respektíve nahradiť niečím všeobecným a neosobným. Kierkegaard sa preto vlastne podujal rozprávať o niečom, o čom

5

6

In: Démuth, A. (ed.): Postskriptum ku Kierkegaardovi. Pusté Úľany:
Schola Philosophica 2006, s. 32.
„Záhadným treba byť nielen pre iných, ale i pre seba...“ (Kierkegaard,
S.: Buď – alebo. In: Žitný, M.: tamže, s. 32).
Umlauf, V.: Kierkegaard. Hermeneutická interpretace. Brno: CDK
2006, s. 11.

140

Čistota srdca / Andrej Démuth

nemožno rozprávať – o individuálnej, konkrétnej existencii.
Cesty, ktorými sa ju pokúša uchopovať, sú rôzne, vždy však
v podstate nepriame, no i napriek tomu mu existencia vždy
uniká. Najprirodzenejšie by preto bolo o existencii mlčať, ale
to zanietený filozof nemôže. Kierkegaard preto naznačuje,
provokuje a najmä kritizuje filozofov neosobného abstraktna.
Paradoxom však je, že tým sa sám stáva kategóriou všeobecna.
Jeho filozofia existencie sa stáva systémom, ktorý sa odcudzuje pôvodnému určeniu už len tým, že všeobecným (slovami)
vypovedá o konkrétnom. A aby bol paradox celkom zavŕšený, dokonca aj Kierkegaard sám a jeho obhajoba jedinečnej
existencie sa napokon (i napriek všetkému autorovmu úsiliu
o zastretie svojej osoby a zdôrazňovaniu jedinečnosti) stanú
jedným z najzákladnejších inventárov akademickej filozofie –
čiže filozofie všeobecna.
3/ Jedným z najčastejšie spomínaných osobných paradoxov Kierkegaardovej existencie je nepochybne jeho vzťah
s Regine Olsenovou. Podobne ako v Sokratovom prípade sa
i tu partnerka dostáva do dejín filozofie nevdojak, tentoraz
však nie ako hádavá a zlá manželka, lež ako ukrivdená a odvrhnutá snúbenica. Nieto vari interpretátora, ktorý by aspoň
okrajovo nespomenul príbeh o zrušení zásnub a o tom, že Regine sa s týmto faktom musela bolestivo vyrovnať.7
Autobiograficky ladenou paralelou medzi Kierkegaardovým životom a jeho tvorbou je v prípade jeho rozchodu
Zvodcov denník. Už samotná téma zvádzania je plná paradoxov, počnúc predstieraným nezáujmom ako akcelerátorom
7

„Na samotu Kierkegaard zabúdal pri častej návšteve divadla a opery“
(In: Králik, R.: Problém zvaný Kierkegaard. Bratislava 2006 /vlastný
náklad/, s. 45).

Tri paradoxy Kierkegaardovho života a diela

141

partnerovho záujmu, pokračujúc vzďaľovaním a odkladaním
naplnenia túžby a pod. Kierkegaardov zvodca nezvádza pre
dosiahnutie cieľa, je to umelec, ktorý zvádza pre pôžitok
zo zvádzania.8 A k tomu patrí aj odriekanie si cieľa, ktoré činí
objekt odriekania ešte príťažlivejším. Kierkegaardov Johanes
si intelektuálne vychutnáva Cordéliu plnými dúškami, aby sa
jej zriekol v momente jej získania.
Kierkegaard ruší zásnuby s Reginou, avšak nie preto, že by
ju neľúbil, práve naopak. Na viacerých miestach jeho Denníkov možno sledovať, že i po zrušení zásnub, ba dokonca
po neskoršom Regininom sobáši Kierkegaard sleduje osudy
svojej lásky a túži po nej svojou platonickou láskou. Jeho
prístup k Regine teda možno chápať esteticky – ako pokus
eskalovať vzrušivosť ich vzťahu vzájomným odriekaním sa.
Kierkegaard však opúšťa pole estéta a zdôvodňuje svoj postup
eticky, a to tým, že nechcel Regine ich spoločným manželstvom ublížiť. Dôvod, pre ktorý by manželstvo s ním bolo pre
Reginu domnelým trápením, možno iba dedukovať. Či už by
to bola rodinná kliatba, melancholický naturel, „osteň v tele“
alebo menší fyziologický handicap9, faktom ostáva, že sa ako
introvertný mladík rozhodol vystaviť mladé dievča posmeškom a spoločenskému opovrhovaniu preto, aby „netrpela“.
Paradoxne: spôsobuje bolesť preto, aby bolesť nespôsoboval!
I prípadný etický postoj k celému problému je teda plný paradoxov.
Existuje však ešte jeden pohľad na Kierkegaardovo zrušenie zásnub, a to pohľad z náboženského štádia. Kierkegaard
volí medzi „meštiackou existenciou“ a existenciou coram
8
9

Kierkegaard, S.: Zvodcov denník. Bratislava: Kalligram 2003, s. 82.
Žitný, M.: Doslov. In: Kierkegaard, S. A.: Bázeň a chvenie. Bratislava:
Kalligram 2005, s. 146.
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Deo. Zrieknutím sa Reginy akoby volil sám seba vo svojom
osobnom „buď – alebo“. Strata jeho milovanej bola získaním
jeho samého, a to ako z osobnej, tak i z literárnej stránky.
Dánova myseľ doslova vybuchuje prívalom spisov, v ktorých
obracia pozornosť na jednotlivú existenciu, ktorá prevyšuje
akékoľvek všeobecno – na existenciu, v ktorej vnútorné je dôležitejšie ako vonkajšie. Kierkegaard ponecháva priestor pre
svoj vzťah k Absolútnu, pritom však obetuje vzťah k Regine.
A ako sa zdá, práve kvôli viere či jej nedostatku.10
Kierkegaardova filozofia je teda filozofiou paradoxu. A to
nielen v tom ohľade, že paradox je hlavným pojmom jeho
uvažovania, ktoré preberá Hegelovu dialektiku len preto, aby
ju zrušilo, ale i v tom zmysle, že samotná existencia Kierkegaarda (tak ako napokon akéhokoľvek jedinca) je vo svojej
najvlastnejšej podstate paradoxná.11 A to práve preto, že hoci
úlohou subjektívneho mysliteľa je porozumieť vlastnej existencii, existencia sa z porozumenia a systematického výkladu
vymyká. Napriek tomu (a či práve preto) paradoxnosť bytia
a myslenia a nepostihnuteľnosť našej existencie priťahuje
pozornosť nielen Kierkegaardovho myslenia.
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Søren Kierkegaard

Úryvky z jeho života a životného diela

Jozef Ondrej Markuš
Abstrakt
Štúdia Jozefa Ondreja Markuša oboznamuje so životom a dielom Sørena
Kierkegaarda. Od detstva až po smrť je Kierkegaardov život plný zápasu
o pravdu kresťanstva.

Tohto muža môžeme považovať za najväčšiu osobnosť 19. storočia na poli teologickom a náboženskom. V dejinách spásy
sa najviac podobá Eliášovi a Jánovi Krstiteľovi. Sám som sa
s jeho dielom zoznámil v polovici 30. rokov, ale až na Slovensku som mu začal venovať viac pozornosti. Z jeho diela
nemám toho veľa, iba jeho životopis a niektoré úvahy o jeho
učení a osobnosti i niekoľko jeho prác v nemeckom preklade.
Preto aj to, čo tu poviem, bude len veľmi skromné.
Kierkegaard sa narodil 5. mája 1813 v Kopenhagene ako
syn zámožného obchodníka. Keď sa narodil ako siedme dieťa
rodičov, otec mal už 57 rokov, preto ho nazýval „synom staroby“. O jeho matke nevieme nič, Søren ju nikdy nespomína.
Táto okolnosť dosť zahmlieva pomer syna k matke a pravdepodobne ovplyvnila aj jeho osudové názory na pomer muža
k žene. Vidí v nej vždy len milenku alebo ženu, nikdy nie
matku. No tým viac je celý jeho život spojený s otcom, ktorý
bol boháčom. Obchodov sa však skoro vzdal a nestal sa obeťou pôžitkárstva ani hmotárstva. Zaujímali ho aj špekulatívne
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filozofické otázky. V jeho dome sa stretávali ľudia podobných
záujmov a mnoho diskutovali. Tieto dišputy, pri ktorých
zvyčajne vyhrával otec, boli vrcholnou radosťou pre malého
Sørena. So starým otcom chodieval na prechádzky a ako sám
hovorí, nikdy v živote nemal žiadne hračky. Namiesto nich
pracovala fantázia.
Najhlbší dojem na tohto chlapca urobilo vážne a prísne
kresťanstvo otca, ktorý bol stálym poslucháčom kázní biskupa Mynstera a zástancom jeho pietisticko-herrnhutského
myšlienkového smeru. Nie Ježiško – ale kríž! V strede tohto
kresťanstva stál trpiaci Kristus. Už v útlom veku bol Søren
vychovávaný vo vedomí, že pravda musí, práve preto, že je
pravdou, mnoho trpieť a znášať mnohé pohanenia. Kresťanstvo pristupovalo k tomuto chlapcovi už v otcovom dome ako
premáhajúca požiadavka, prísnosť a utrpenie.
Otec a syn boli veľmi zaťažení duchom zádumčivosti, ktorú navonok neprejavovali. Nikto nevedel, koľko tým trpeli.
Søren sa ponosuje, že on nesmel byť ako druhí; to bolo jeho
životným utrpením. Otec a syn síce rovnako trpeli, ale nikdy
o tom spolu nehovorili. Len pri východe z Božieho chrámu,
keď bol otec pod mocným duchom Božieho slova, neraz pred
chlapcom vyjadril všetku svoju bolesť a túžbu vetou: „Hľaď,
aby si Pána Ježiša veľmi miloval!“
O svojom detstve Kierkegaard hovorí, že ho nemôže
považovať za šťastné, a ak, tak len vďaka bohatým etickým
dojmom. Od otca zdedil zmysel pre povinnosť. Pri užívaní
voľnosti mal vždy na mysli, že si musí splniť svoju povinnosť.
Nikdy ho nenapomínali, aby sa učil. Ako školák a študent
nebol ľudomil, nebol populárny, nemal veľa priateľov. Zahrabaný do svojho sveta išiel svojou cestou. Keď sa mu priatelia
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pre toto jeho extrémne správanie vysmievali, vedel sa výborne brániť a vysmievajúcich získal na svoju stranu. Vyvíjal sa
pomaly. Ako študent trpel rozptýlenosťou a rozštiepenosťou
názorov a záujmov. „Môjmu životu chýba jednota, jasnosť
a pevnosť,“ píše. Veľmi trpel pochybovačnosťou. Bol veľkým
pozorovateľom a s neslýchanou náruživosťou sa vhĺbil do tajomstva ľudského srdca. No predbežne to s ním išlo dolu
vodou. Odsťahoval sa z domu a prepadol alkoholu. Táto cesta
sa skončila tragicky – mravným pokleskom. Dôsledkom boli
aj mnohé hmotné ťažkosti a rozchod s otcom. Vyzeralo to
s ním veľmi tmavo, ale práve tento čas mu poslúžil na to, aby
sa dostal k vážnemu rozmýšľaniu. Vo svojom denníku píše
o nutnosti pokánia, no hneď dodáva, že pokánie je niečo,
čo ide pomaly. Nesmieme byť netrpezliví, lebo ho nemožno
získať naraz. V roku 1838, teda v 25. roku jeho života, došlo
u neho k vážnemu prelomu. Bolo to 19. mája o pol jedenástej.
Tento zlom znamenal, samozrejme, aj zmierenie s otcom.
„Teraz chcem neustále tak pracovať, aby som sa mohol dostať
do čo najužšieho spojenia s Bohom.“ Pochopil, že nestačí len
navonok stáť pri pravde, ale že v nej sami musíme žiť.
Po tomto prelome jeho otec čoskoro zomrel. To bola
pre tohto samotára veľká rana. Plakal za otcom, lebo mu
bol v podstate drahým priateľom. Vlastne sa nikdy od neho
neodtrhol. Obsahom jeho náboženstva sa stala viera, ktorá
môže všetko, čo chce. No radosť z pokánia nebola ešte celou
náplňou jeho života. To hlavné bola kajúcnosť. Vo svojom
zármutku a beznádejnosti nemal inú oporu okrem Boha
a pevne veril, že Boh je schopný aj v ňom stvoriť niečo nové.
V týchto duševných zápasoch spoznal Boha ako Boha lásky,
ale spoznal aj to, že túto lásku nesmieme vnímať ľahostajne
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a lacno. Naozaj milovať Boha znamená aj báť sa ho. Život
kresťana je boj, zápas v hlbšom zmysle ako všetky boje tohto
sveta. No kresťan má aj svoju radosť a neohrozený pokoj.
Keď mal 27 rokov, zoznámil sa s jedným dievčaťom – s Reginou Olsenovou. Ale hneď po zasnúbení začal pochybovať,
či neurobil chybný krok. Regina o ňom píše, že skoro ani
raz nebolo tak, žeby pri nej pre svoju zádumčivosť horko
neplakal. Ona sa mu venovala celá, dúfala, že sa jej podarí
jeho zádumčivosť prekonať. Veľmi ho milovala. Søren však
v tomto čase píše, že v skutočnosti nikdy nepochopila jeho
bolesti. Nerozumeli si, ale milovali sa. Pochopil, že s ňou
nemôže vstúpiť do manželstva, lebo ono vyžaduje absolútnu
otvorenosť a bezpodmienečnú dôveru. „Nemôžem si ju vziať,
lebo by som musel tak veľa zo svojho života pred ňou tajiť.
Môj život má svoju ťarchu, ktorú jej bytosť nemôže uniesť.“
Bol kajúcnikom, nosil v sebe tajnú ranu. „Svoj život musím
venovať pokániu, preto manželstvo nie je pre mňa možné.“
Poslal jej prsteň späť a napísal: „Zabudni na toho, ktorý ti píše
tieto riadky, a odpusť tomu človeku, ktorý je schopný všeličoho, ale nie je schopný urobiť dievča šťastným.“ Neskoršie
Søren priznáva, že jeho vinou bolo, že nemal vieru v Boha,
ktorý môže všetko, aj jeho zmeniť. Rozchod bol veľmi ťažký.
Regina a jej rodičia vykonali všetko, aby vzťah zachránili, no
po dvoch ťažkých mesiacoch sa Regina vzdala boja a prijala
jeho rozhodnutie. Søren očiernil sám seba, aby sa jej mohol
zbaviť. Svoju vinu videl nie v tom, že sa s ňou rozišiel, ale
v tom, že sa s ňou spojil. Potom sa však staral, aby sa Regina
dostala do šťastného manželstva. Stala sa po otcovi druhou
osobou, od ktorej sa nikdy v živote celkom neodlúčil.
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Tento zápas mu pomohol, aby sa úplne vyvinul. Konečne
sa dostal k svojmu životnému cieľu. Utrpenie v ňom zrodilo
básnika. Po rozchode mu bolo jasné, že má pred sebou len
dve možnosti: stratiť sa v divej bezuzdnosti alebo v absolútnom náboženstve, náboženstve iného rázu, ako je náboženstvo farárov. „Musím voliť medzi pôžitkárstvom a zbožným
životom s bezohľadnou prísnosťou, ako je to len možné; len
žiadnu polovičatosť a krívanie na obe strany. Rozhodnutie
padlo: prioritu v mojom živote nemôže mať Regina, ale Boh.
Roztrhnutie zasnúbenia s Reginou znamená moje zasnúbenie
s Bohom.“ Kierkegaard sa vrhol do práce. Cítil, že nebude žiť
dlhý život, a preto chcel čo najintenzívnejšie pracovať a žiť.
S horiacou náruživosťou sa vrhol do boja, ktorý sa mal stať
jeho životným dielom.
Čo pokladal za svoje životné dielo? Erich Schink hovorí,
že bojoval za kresťanstvo vážnosti, v ktorom poznanie a život
sú v dokonalom súlade. Poznanie a dogmatika musia byť
v živote (etika) reduplikované. Cítil, že je povolaný k tomu,
aby svojej dobe zvestoval kresťanstvo v celej pravde. Bol
presvedčený, že kresťanstvo sa zriedka predstavovalo svetu
v jeho ozajstnej podobe. To, čo sa podáva, je viac karikatúrou
kresťanstva. Je to pravda zmiešaná s hodnou dávkou klamu
a nedorozumenia. Aby mohol splniť svoju úlohu, vedel, že je
potrebné poznať nielen samotné kresťanstvo, ale aj charakter a svojráznosť doby, v ktorej žil. Kierkegaard považoval
za svoje poslanie pohnúť svojou dobou. Videl dve príčiny
skazy svojej doby: Hegelova filozofická špekulácia na jednej
a nezdravá romantika na druhej strane. Špekulácia (hlava)
i prázdna citová romantika (srdce) sú falošné. Práve to treba
počuť, čo naša doba nechce počuť. Základom toho nového, čo
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potrebuje svet, je viera. Život je veľmi vážnou vecou, a preto
nestačí nad ním špekulovať alebo snívať, treba voliť. Tu niet
kompromisu. Každý sa musí rozhodnúť pre kresťanstvo alebo
proti nemu, iného východiska niet. Ale toto rozhodnutie nie
je jednorazové. Musíme ho vždy znovu a znovu opakovať
s pôvodnou vážnosťou a sviežosťou. Pretože ľudský život je
v stálom raste a vývoji, človek je neustále stavaný pred nové
rozhodnutia, je naplnený novými napätiami. Dobre počujme:
život človeka bez náruživosti, napätia, pátosu a bez vnútornej intenzity je iba bezduchosťou a takýto stav nemôže duša
znášať bez škody! Každá doba, každý ľudský život má práve
v tomto napätí svoju špecifickú váhu. Keď toto napätie chýba,
stane sa náš život prázdnym. Pokúšame sa klamným spôsobom uniknúť voľbe „buď – alebo“, pokúšame sa vyrovnať tie
nezmieriteľné protiklady.
Kresťanstvo sa nikdy nesmie stať neosobnou vecou. Lebo
ono je v prvom rade a v poslednom rade nie vecou, ale rozhodnutím, oddaním sa a vnútornou intenzitou. Ak z neho
urobíme učenie, ktoré treba profesorsky prednášať, stane
sa karikatúrou. Nestačí mať pravdu na svojej strane, všetko
totiž závisí od toho, nakoľko človek v poznanej pravde aj žije.
Vo veciach kresťanstva – povrchne objektívne súdiac – nachádza sa všetko v úplnom poriadku. Biskup Chabada na synode v Budapešti povedal, že už nemáme žiadne dogmatické
problémy, máme absolútny pokoj. Čo však z toho pokoja
vyplynulo? Kresťanské učenie nevyžaduje v dnešnej dobe nijakú zvláštnu pozornosť a nevyvoláva nijaké výrazné napätie.
Kierkegaard kladie dôraz na subjektivitu – pravda musí byť
osobne prijatá. Podľa kresťanského chápania nejestvuje pravda bez vnútornej intenzity – Innerlichkeit. Len prítomnosť
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srdca je pravdou. Keď človek pozná pravdu, no sám ňou nie
je pretvorený, stáva sa pokrytcom. Protivníkom pravého kresťanstva je aj citové sentimentálne snívanie. To je únik zo sveta
skutočnosti, pričom sa stráca každý zdravý súvis so životným
zákonom. Kresťanstvo je rozhodnutie aj voľba, ktorú musí
vykonať každý na svoju zodpovednosť.
V osobnosti Kierkegaarda sa spája učenie a život v krásnej harmónii. Ale nesmieme si myslieť, že to bol ľahký život
a že Kierkegaard bol pre svoje okolie príjemný a neškodný.
Kierkegaard vidí vo viere najväčšiu náruživosť a paradox
nášho bytia. Tým prísne náboženským svetom sa stáva pre
neho kríž, na ktorom musí byť obetovaný ľudský rozum,
ako i všetko šťastie človeka. Ale poslušnosťou viery sa človek
stane extrémom, výnimočným zjavom. Pravý náboženský
život chápe ako utrpenie, bez ktorého si nemožno predstaviť
vzťah k Bohu. Lebo (ako hovorí) toto je učenie kresťanstva:
byť milovaný Bohom a milovať Boha je utrpenie. A preto stať
sa kresťanom je tým najosudnejším rozhodnutím v živote
každého človeka, je to najťažšia skúška v tom, že treba trpieť.
Stupeň pravdy vyžaduje zodpovedajúci stupeň utrpenia.
Kresťanstvo vyžaduje od každého nasledovanie Krista. Kristus nechce mať výrečných kazateľov, ale nasledovníkov. Práve
preto nemôže byť kresťanstvo náboženstvom davu, ale len
jednotlivcov. Kierkegaard ostro varuje pred klamným pokojom, ktorý chceme mať medzi kresťanstvom a týmto svetom.
To je nemožné! A kde je to možné, tam sa kresťanstvo nepodáva v pravde. Kierkegaard chápe Ježiša Krista ako skalu
pohoršenia a predmet viery.
Teraz sa stručne pozrieme na jeho literárnu tvorbu. Žil len
42 rokov a ako spisovateľ účinkoval nie viac ako 12 rokov.
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No v dejinách ľudstva sa ťažko nájde niekto iný, kto by bol
za taký krátky čas toľko napísal. Pracoval vo dne i v noci a ako
sám píše, nepotreboval, aby mu prišli múzy na pomoc. Naopak, denne potreboval Božiu pomoc, aby sa zbavil ohromného návalu myšlienok. Odkedy sa stal spisovateľom, ani
jeden deň netrpel nedostatkom myšlienok. V roku 1843 vydal
svoju prvú základnú knihu pod názvom Buď – alebo. Bol to
vlastne zápas jeho duše. Touto knihou sa stal svetoznámym.
Ešte v tom istom roku vydal svoje druhé vážne dielo – Bázeň
a chvenie. V roku 1845 vyšla jedna z jeho najzávažnejších
prác – Stadien an dem Lebenswege (Štádiá na ceste životom).
V tomto i ďalšom diele Vinný – nevinný anonymne preberá
mravnú krízu, ktorú mal so svojou snúbenicou. Podľa neho
bola táto kríza výlučne náboženská. Veľký význam majú aj
jeho Denníky alebo (ako ich on nazval) Nachtbücher. Je zrejmé, že takáto neúnavná práca čoskoro podkopala jeho život.
On sám povedal, že človek sa môže stať nástrojom Boha len
vtedy, keď bude prepínať svoje duchovné sily. A on ich prepínal. Zomrel 11. 11. 1855 v nemocnici v Kodani. Vnútorne
nezlomený, no vyčerpaný zo svojej životnej sily.
V rokoch 1852 – 1854 jeho činnosť utíchla. Aj on si myslel,
že svoje literárne pôsobenie už dokončil. Ale to bolo len ticho
pred búrkou. Posledný rok svojho života venoval hroznému
útoku na cirkev. Bola to v prvom rade dánska evanjelická
cirkev, na ktorú ostro žaloval. V krátkosti išlo o tieto obžaloby: kresťania zlikvidovali kresťanstvo, kresťanstvo tu nie je.
Obviňoval biskupov, farárov a všetkých cirkevných činiteľov,
že falšovanie kresťanstva nielen pohodlne trpeli, ale sa na ňom
aj sami zúčastnili, a to v záujme svojho pohodlia a z túžby
po moci. V tomto zápase bol Kierkegaard taký nekompro-
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misný, neústupčivý a taký mocný v reči, že cirkev nemala
človeka, ktorý by bol schopný pustiť sa s ním do boja. Kierkegaardove myšlienky sú také presvedčivé, že sme naklonení
úplne s nimi súhlasiť. Keď je niečo zlé, musí sa to vidieť. Veď
vieme, že cirkev vo svojich dejinách žila v stálom nebezpečenstve nevidieť alebo zle vidieť svoj stav. Nie je dobré klamať
ani seba, ani iných. Cirkev musí stále nakláňať sluch k týmto
Kierkegaardovým slovám. Obdivujeme jeho vážnosť a nekompromisnosť, ale predsa s ním nemôžeme súhlasiť vo všetkom.
V zápase o pravú cirkev bol tento veľký mysliteľ, bojovník,
martýr a hlavne samotár tak veľmi sám ako Eliáš pod jalovcom. Čo tam Eliáš robí? Žaluje sa, že by najradšej zomrel, veď
ostal jediný, sám; v tejto svojej samote zaspí a nájde, čo medzi
ľuďmi nachádza len zriedka – pokoj a nadovšetko svet bez
závisti. Jalovec mu poskytuje svoj tieň k spánku bez závisti.
Keď sa Eliáš zobudí, počuje novú zvesť a výzvu k novej úlohe.
Počuje, že Boh v tomto svete zlosti a bezbožnosti, vo svete
mŕtveho cirkevníctva predsa len má svoju cirkev. A prorok
ide zase ďalej. Cesta sa nezmenila, ani ľudia, ku ktorým prorok
ide, ani Boh sa nezmenil, veď ten je nemeniteľný, no zmenil
sa prorok. Kto by sa opovážil pochybovať o Božom vedení
Sørena Kierkegaarda?! Kto by sa opovážil porovnávať veľkosť
svojich myšlienok s jeho myšlienkami a s náruživosťou jeho
zásad?! Ťažko je nám odkloniť sa od tohto majstra, ale sme
nútení mocou pravdy. Ani tá najvrúcnejšia vďaka voči tomuto veľkému mysliteľovi nás nemôže zastaviť pred vyjadrením
svojho nesúhlasu v niektorých otázkach.
Nemožno pochybovať o tom, že Božia cirkev je tu. Zvesť
Božieho slova učí, že Boh má svojich 7000 – a to je skutočnosť
napriek všetkým pochybnostiam.
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Takisto sa rozchádzame v otázke manželstva. Kierkegaard
vo svojich zápasoch a pri svojej zádumčivosti dospel k záveru, že manželstvo v zmysle Novej zmluvy je hriech, ktorý
podstatne znetvoruje kresťanstvo. Nechceme mu krivdiť.
On pokladal za pravého kresťana len nasledovníka. To však
znamená odtrhnutosť od zvyku. Každý, kto len trochu pozná
skryté zápasy ľudskej duše, si je vedomý toho, že veľkým sokom duchovného života a večným protikladom čistej lásky je
erotika. Eros je tou veľkou skutočnosťou nášho pozemského
života, ktorá nás sprevádza ako pri najšľachetnejších cieľoch,
tak aj pri najnižších pudoch. Moc erotiky stojí v ceste pri prebudení duchovného života, zostáva stálym nebezpečenstvom
a vážnym pokušením. V tomto chápeme Kierkegaarda ako
bojovníka za nekompromisné kresťanstvo.
Kierkegaard bol hlboko ovplyvnený Lutherom, ale pritom
ostro odmietal obvyklú povrchnú kritiku protestantizmu
na adresu katolicizmu. Videl, že protestantizmus stratil mnohé pravdy, ktoré sa v katolicizme napriek mnohým omylom
udržali. Odmietať niečo len preto, že je to katolícke, je nemúdre. Má nám ísť len o pravdy Božie. Je nesporné, že katolicizmus má všeličo, čo sme my protestanti ľahkomyseľne
stratili.
Napriek tomu v otázke manželstva nemôžeme s Kierkegaardom súhlasiť. To je koniec koncov budhizmus a popieranie
života. Vieme, že úlohou Kierkegaarda bolo zostať slobodným,
ale tu ho nevidíme na výške Jána Krstiteľa. Ten bol askétom
a tajomným samotárom, no tieto zásady nežiadal dodržiavať ani od Pána Ježiša, naopak, uznával jeho zvrchovanosť.
Cestou Kierkegaarda môžu ísť len niektorí, ktorých si vyvolil
Boh, jednotlivci, ale nemôže to byť cesta mnohých. K zdravé-
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mu kresťanstvu patrí aj to, že mládenec a dievča nájdu k sebe
zdravú cestu a naučia sa brať život s radosťou – so všetkými
jeho deficitmi. Kierkegaard, ktorý pokladal za najväčšiu aktivitu a náruživosť vieru, ju na tomto poli nevedel uplatniť.
Naša viera premôže celý svet, to znamená aj svet zmyselnosti
a telesnosti – a dá aj týmto telesným a pozemským veciam
Božiu podobu.
No u Kierkegaarda tieto otázky nehrajú prím. Celé jeho
účinkovanie preniká podstatná zásada, ktorú vyjadril krátko
pred svojou smrťou: „Ja som a chcem zostať kajúcim.“ Aké
veľké veci sa skrývajú v tomto zmýšľaní! Všetko iné stratí svoju slávu a dôležitosť. Celý jeho život bol jedným sakramentom
(sviatosťou) pokánia. Táto sviatosť mu umožňovala jedno
poznanie za druhým. Viedla ho od viditeľného k vnútornému. V tomto svetle videl veci a celý život inak ako tí druhí.
Pod tlakom tejto sviatosti bol zaťažený povinnosťou tvoriť –
to znamenalo písať. Bol to život stále kajúceho, neprestajného
boja, nad ktorým však svietila radosť večnosti.
Táto zásada bola jeho hlavnou hybnou silou, pred ktorou
sa niektorí jeho protivníci nemohli udržať. A mal ich mnoho. Pretože cirkev považoval za zradu kresťanstva, je zrejmé,
že ani cirkev ho neuznávala. Viedol ohromný zápas s inak
veľkým mužom dánskej cirkvi – biskupom Martensenom.
Martensen bránil v tomto boji to jestvujúce a Kierkegaard bol
revolucionárom, ktorý pokladal za svoju povinnosť búrať to
zlé a nepravé. Kierkegaard zápasil najmä o správne poňatie
Kristovej podoby. Zbožné city a ľúbezná nálada nemôžu byť
predmetom viery. Čo je ozajstným dôkazom toho, že Kristus
je predmetom našej viery? Máme len jedno kritérium, či nám
je On kameňom úrazu. Kierkegaard začal urputný boj proti
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nesprávnemu chápaniu obrazu Kristovej tváre. Toto nezdravé
chápanie videl stelesnené v soche veľkého umelca Thorwaldsena Žehnajúci Ježiš v chráme v Kodani. Táto nežnosť, táto
vyrovnanosť, táto ľudská blízkosť, táto pozemská harmónia,
táto vábivá krása – to všetko sa mu zdalo úplne nekresťanské.
Bol to pre neho dôkaz mäkkého, sentimentálneho, zradeného
a zrádzajúceho kresťanstva. Preč s týmto ľudským obrazom,
preč s touto modlou! Pred tvár kresťanstva patrí tvár Ukrižovaného. V nezdravom chápaní Krista leží skaza kresťanstva.
A my s týmito myšlienkami súhlasíme. Nemať jasno v Pánovej podobe, to je osudná vec. Vieme, že aj ten najsvätejší sa tu
osudne pomýli. Tvár Pána Ježiša bola aj medzi nami vo svojej
sláve ukrátená. Videli sme ju len ako milosť a zabudli sme,
že slávna je iba vtedy, keď sa v nej spojí milosť a pravda.
Tu Kierkegaard vystúpil proti zvestiam, ktoré sa podávali
na evanjelických bohoslužbách. Socha Žehnajúceho Krista
bola symbolom tejto zvesti. Nad sochou bol nápis: „Poďte
ku mne všetci...“ To však nie je potešovanie, ale v prvom rade
výzva k pokániu! Nie sme tam, kde by sme mali byť. Tieto
kázne majú za úlohu oslabiť všetku vážnosť a zneškodniť zvesť
evanjelia. To nesmieme dopustiť! Veď naša duša chce mať to
veľké a nie to prostredné, hlbokú vážnosť a nie usmievajúcu
sa neškodnosť, moc myšlienok a nie hru citov...
Na jeho pohrebe sa zúčastnili všetci biskupi, farári, celá
dánska verejnosť. Vedeli, že Dánsko a s ním celý svet v ňom
stráca jedného z najväčších synov. On sám odchádzal s vnútorným pokojom a žiadal, aby mu na hrob napísali slová
piesne:
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„Ešte krátka doba a vec je vyhratá.
A celý ten zápas v nič sa rozteká.
Tam, na druhej strane, budem sa radovať.
A večne, ach, večne s Ježišom sa rozprávať.“
Kedysi som plánoval cestu po stopách Božej milosti v životoch Božích ľudí, avšak nebola mi dopriata. No je mi jasné,
že cez tohto muža Pán prehovoril aj k nám. Prosme a verme,
že aj nám, slovenskému národu, dá Pán svoje nástroje, bez
ktorých by sme boli veľmi chudobní.
Keď som po mnohých rokoch vzal do rúk životopis tohto
muža, zistil som, že to, za čo on bojoval, sa stalo naším majetkom. V tomto zmysle sa aj pre nás stal veľkou pomocou. Nech
je nášmu Pánovi česť za všetko. Amen.

Summary
The study of Jozef Ondrej Markuš acquaints with the life and
work of Søren Kierkegaard. From his childhood to his death
Kierkegaard’s life is full of struggle for the truth of Christianity.

Edičná poznámka: Túto esej spracoval autor s najväčšou pravdepodobnosťou v rokoch 1974 – 1975 a zaradil ju do zbierky rôznorodých kázní
a statí Pekné poľné kvety III (s podnadpisom Kvety miešané tak z Biblie,
ako aj z vlastného života a života iných ľudí). Zbierka potom ako (ilegálny)
samizdat putovala po Slovensku. Autor eseje J. O. Markuš zomrel v roku
1993, príspevok vyšiel s láskavým súhlasom syna – Ing. Štefana Markuša.

Pojem rozdvojenost
u Sørena Kierkegaarda
Noemi Bravená
Abstrakt
Kierkegaard zvolil při pojednání o rozdvojenosti novozákonní východisko.
Tento antropologicko-etický pojem přirovnává k nemoci, která je reflektovaná nebo nereflektovaná. Ta souvisí s intencí člověka neusilovat
o dobro pro dobro jako takové, ale činit dobro kvůli určité výhodě, pro
odměnu, ze strachu před trestem nebo k dokázání si vlastní hodnoty
jako věrného služebníka. Zvláštním typem rozdvojenosti je i vnitřní
proměnlivost člověka. Autor ve svých důrazech podtrhl zodpovědnost
jednotlivce za vlastní život i úsilí o nerozdvojenost, které bude plně
odměno v eschatologické budoucnosti.

1. Úvod
„Ze všeho nejvíce se boj, abys nebyl zaveden na scestí,“ varuje
Søren Kierkegaard v knize Okamžik.1 Autor sejití ze správné
cesty spojuje s největším předmětem obav a to nám poukazuje na důležitost této problematiky. Pojem rozdvojenost2
je jednou z možností, jak uchopit myšlenku scestí a jak lépe
proniknout do zásadních autorových etických požadavků
a zároveň varování, která jsou aktuální i pro dnešního člověka.

1
2

Kierkegaard, S.: Okamžik. Praha: Kalich 2005, s. 133.
Kierkegaard, S.: Čistota srdce. Praha: Kalich 1989, s. 34.

160

Čistota srdca / Noemi Bravená

Søren Kierkegaard se zamýšlí nad rozdvojeností reflektovanou i nereflektovanou. Reflektovaná ví o své vnitřní
rozpolcenosti i že není na správné cestě a člověk může buď
usilovat o její překonání, nebo v rozdvojenosti záměrně setrvat, protože mu z toho plynou určité výhody. Nereflektovaná
určuje člověka nevědomě a člověk si neuvědomuje ani stav
rozpolcenosti, ani důsledky, které z toho vyplývají pro jeho
pozemský život i pro věčnost.

2. Novozákonní východisko
Své úvahy o rozdvojenosti zakládá Kierkegaard na třech
novozákonních místech.3 Prvním je text z Listu Jakuba (4, 8):
„Umyjte ruce, hříšníci, a očisťte srdce, vy, kteříž jste

3

„Málokdo z badatelů však zhodnotil Kierkegaarda z biblického
hlediska,“ upozorňuje R. Králik ve své knize Zápas Sørena Kierkegaarda
(s. 79). Musíme souhlasit s autorem, že biblická práce a interpretace
textu knihy knih Kierkegaardem zřejmě na svou náležitou reflexi ještě
čeká. Čtenářům Kierkegaardových děl neunikne zajímavá exegetická
a hermeneutická práce s textem nebo konkrétní reflexe známých
i teologicky problematických novozákonních míst, příp. pojednání
o pojmu Nový zákon (viz „Jidáš Iškariotský“, „Nový zákon“; In: The
Last Years. Journals 1853 – 1855. Ed. D. G. Smith. New York: Harper &
Row Publishers 1965, s. 138, s. 268 aj.; „křesťanství Nového zákona“; In:
Okamžik. Praha: Kalich 2005, s. 54 n, s. 90, s. 136 aj.). Autor používá přímé
biblické citace, parafráze nebo v jedné větě propojuje citaci i parafrázi
– tím veršům dává vlastní teologický význam. Setkáme se také se
záměrnou záměnou některých slov v citátu a tím i s posunutím významu
biblického textu na jedné straně a s propojením neteologických pojmů
přímo s biblickým textem na straně druhé. I u Kierkegaarda nalezneme
interpretaci biblické zvěsti, řečeno s J. Ligušem, „aby mohla oslovit
člověka s nejrůznějším povoláním a profesí“. Více o principech biblické
hermeneutiky viz Liguš, J.: Biblická hermeneutika. Propedeutický úvod.
Banská Bystrica: TRIAN 2002, s. 7 n.
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dvojité mysli.“ 4 Pro Kierkegaarda je to stěžejní biblický text,
neboť přímo „odsuzuje rozdvojenost“ 5 .
Druhý text zvolil autor z 1. kapitoly téhož listu, konkrétně verše 5, 6 a 8, z kterých zdůraznil pojem moudrost, která
nám pomáhá překonávat rozdvojenost. Moudrost je opakem
rozdvojenosti, dokonce je pro autora totožná s čistotou srdce
– a získáváme ji v modlitbě.6 Tuto moudrost nám může dát
Duch Svatý, řečeno s Kierkegaardem, který nás jako jediný
„může přesvědčit o našem hříchu, abychom ponížení, se
sklopeným zrakem poznali, že stojíme předaleko“7.
4

5

6

7

Překlad z Bible kralické srov. s Českým ekumenickým překladem:
„Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se
k Bohu a přiblíží se k vám. Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce,
lidé dvojí tváře! (Jk 4, 7 – 8); řec. „kai hagnisate kardias, dípsychoi“ –
„pokrytci, lidé dvojí tváře, dvojí mysli“.
Kierkegaard, S.: Čistota srdce. Praha: Kalich 1989, s. 33 (srov.
s. 57, s. 38). Novozákonní východisko zdůrazňuje jiné aspekty než
starozákonní východisko, které pro své úvahy nad rozdvojeností
(Zwiespalt, Entzweiung) použil např. Dietrich Bonhoeffer. Na základě
komparace edenské jednoty a popádového rozdvojení na „tob“ a „ra“
přibližuje destrukci lidského nitra po neuposlechnutí Božího nařízení,
které se vztahovalo ke stromu poznání dobrého a zlého a mělo vliv
i na přístup ke stromu života (Gn 1 – 3). Autor využil širšího významu
hebrejských slov, která překládáme zúženě jako dobro a zlo, aby
definoval rozdvojenost, která postihuje veškeré stvoření (více viz DBW
3).
Jk 1, 5, 6 a 8: „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha…
Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je
podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. … je to muž rozpolcený,
nestálý ve všem, co činí.“; „Čistota srdce je moudrost, kterou získáváme
v modlitbě“ (Kierkegaard, S.: Čistota srdce. Praha: Kalich 1989,
s. 33; srov. s. 57, s. 38). Na souvislost modlitby a Boží lásky poukázal
R. Králik ve své knize Zápas Sørena Kierkegaarda (s. 48): „Modlitbami
chtěl Kierkegaard poukázat na Boží lásku, kterou projevuje Bůh ochotu
naslouchat upřímné modlitbě.“
Kierkegaard, S.: Tři páteční pozvání k Večeři Páně, s. 36. Cit. z Králik,
R.: Zápas Sørena Kierkegaarda. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre 2006, s. 49.
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Třetí biblický text nehovoří o rozdvojenosti přímo, ale Pán
Ježíš Kristus v něm povzbuzuje člověka, když říká: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uzří Boha“ (Mt 5, 8). Kierkegaard
si v souvislosti s tímto veršem povšiml, že člověk může mít
čisté srdce již na zemi – ve víře v Boží odpuštění a ve stálém,
kontinuálním úsilí o dobro.
Z těchto třech novozákonních míst Kierkegaard vystihl:
1. stav rozdvojeného člověka, který má dvojí smýšlení,
je pokrytecký, vnitřně rozpolcený; 2. pneumatologickou
rovinu na cestě při úsilí o překonání rozdvojenosti; 3. úsilí
člověka o čisté srdce, jehož odměnou bude splnění asi největšího přání každého věřícího člověka – moci jednou spatřit
svého Stvořitele tváří v tvář (výsada, která není podle Ex 33,
20 možná v pozemském těle člověka: „Nemůžeš spatřit mou
tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat na živu.“8).
Nyní se dostáváme k příčinám rozdvojenosti.

3. Příčiny rozdvojenosti
Kierkegaard vychází z konkrétní situace člověka a definuje
čtyři příčiny, které způsobují rozdvojenost lidského srdce.
3.1 Touha po odměně
Ta souvisí s lidskou vůlí. Kierkegaard říká: „Chce-li člověk
dobro pro odměnu, nechce jedno, ale je rozdvojen.“ Touha
po odměně může mít různé motivy: finanční, chtít být ohodnocen, chválen, získat výhodu pro sebe atd. Podle Kierkegaarda chtít dobro má substanciální kvalitu, člověk chce dobro,
8

Srov. 1 Kor 13, 12
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tzn. chce jen jedno. Nevylučuje právo člověka na odměnu,
na uznání, ale soustřeďuje lidské úsilí k tomu jedinému a podstatnému, k dobru, které souvisí s čistým srdcem. Odměna
představuje pokušení v tom smyslu, že člověk nechce dobro
pro jeho podstatu, ale kvůli vlastnímu prospěchu.9 Hlavní
problém není odměna sama o sobě, ale intence člověka, který
velmi často činí dobro jen proto, aby byl odměněn. Principiálně etické jednání nerozdvojeného člověka je proto „chtít
dobro bez ohledu na odměnu“10.
Žádný člověk není oproštěn od scestí. Kierkegaard hovoří
o dvou situacích, kterým se nemusí vyhnout ani člověk s čistým srdcem. Prvním svůdcem je únava a vyčerpanost, které
odnímají člověku vnitřní síly k činění dobra; druhým svůdcem je špatný příklad lidí, kteří si usnadňují úsilí o dobro.11
Nyní se dostáváme k druhé příčině rozdvojenosti.
3.2 Strach před trestem
Kierkegaard říká: „Chce-li člověk dobro ze strachu před
trestem, nechce jedno, ale je rozdvojen“.12 Pojem trestu chápe
Kierkegaard v této souvislosti pozitivně – jako lék. Člověk,
který si dokonce přeje vlastní trest, dává najevo touhu po léku
a po svém uzdravení. Naopak, člověk rozdvojený takový lék
odmítá a je vnitřně rozerván, protože si současně přeje i nepřeje uzdravení a „zároveň chce i odmítá splnění svého přání“13.
9

10
11
12

13

Kierkegaard rozděluje odměnu na dva druhy: pozemská a nebeská
odměna. První je spjata s pokušením a vede člověka k rozdvojenosti,
druhá je spjata s dobrem (In: Kierkegaard, S.: Čistota srdce. Praha:
Kalich 1989, s. 54; srov. s. 56).
Kierkegaard, S., op. cit., s. 56.
Kierkegaard, S., op. cit., s. 61.
„Rozdvojený duch nechce jedno, chce-li dobro jen proto, aby unikl
trestu“ (Kierkegaard, S., op. cit., s. 62 n).
Není třeba příliš komentovat, že tento Kierkegaardův pojem trestu jako
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S trestem, podobně jako s lékem, souvisí podle Kierkegaarda
pojem strach, který je zapříčiněn představou o léčbě, která je
bolestivá a nepříjemná. To prohlubuje rozpor v nitru člověka,
který na jedné straně touží po uzdravení, na straně druhé má
obavy před léčbou.14
Kierkegaard definuje hlavní problém rozdvojeného člověka, který nevidí v jednotě oba protiklady: trest a dobro. Trest
jde totiž bok po boku s dobrem a je podanou „pomocnou
Boží rukou vstříc člověku“15. Proto postoj člověka k trestu
zrcadlí pochopení nebo nepochopení Boha. Jak k tomu autor
dodává: rozdvojený „člověk nechápe, že jeho otec sám mohl
vynalézt trest z lásky k dítěti“. Proto takový člověk volí útěk
a myslí si, že utíká „před nějakou bolestí, neštěstím, zlem“.
Tímto svým chováním vlastně sám „odděluje sebe, své chápání trestu a trest sám od dobra“16. Na tomto místě jsem u třetí
příčiny rozdvojenosti.
3.3 Zbožná domýšlivost
K ní Kierkegaard poznamenává: „Chce-li svéhlavý člověk dobro a jeho vítězství, nechce jedno, ale je rozdvojen.“17 Chtít, aby
dobro zvítězilo, není špatné, jsme však varováni před touhou
po vlastní angažovanosti v prosazování dobra. Rozdvojenost

14
15
16

17

léku je snadno zneužitelný, a proto sám autor upozorňuje na obezřetné
zacházení s ním (viz Kierkegaard, S., op. cit., s. 63).
Kierkegaard, S., op. cit., s. 63.
Kierkegaard, S., op. cit., s. 69.
Společně s tím Kierkegaard vyjmenovává, „čeho by se (člověk – pozn.
N. B.) neměl a nesmí bát: ztráty majetku nebo vážnosti, nepochopení,
ponížení, soudu světa, posměchu bláznů, smíchu lehkomyslných
lidí, zbabělé starosti „co by tomu lidé řekli“, okamžitých náročných
malicherností, opojení a jeho přeludů“ (Kierkegaard, S.: Čistota
srdce. Praha: Kalich 1989, s. 70).
Kierkegaard, S., op. cit., s. 80.
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spočívá v pojetí sebe sama jako vyvoleného samotným dobrem, skrze kterého dobro musí zvítězit. Takový člověk vnímá
sebe jako nástroj dobra a vnitřně touží po určitém iluzorním
perfekcionismu, který se projevuje viditelnou službou. I když
navenek člověk vypadá zbožně, nemá podle autora dostatek
pokory a je pyšný. Tím, že se člověk snaží ovlivňovat výsledek služby, zasahuje svým jednáním do Božích kompetencí
a neadekvátně rozhoduje o smyslu služby druhým a jejích
důsledcích.
Toto scestí postihuje člověka věřícího, a proto je podle
autora problémem skrytějším než rozdvojenost „zjevná a zcela světská“. Takový člověk se chová duchovně a je úspěšný.18
Vedle projevů „umíněnosti, svéhlavosti“ nebo „domýšlivosti“,
které probleskují skrze přetvářku člověka navenek19, je možné rozpoznat tento typ rozdvojenosti i podle uspěchanosti
v prosazování dobra. Člověk nechápe, že vítězství dobra není
vázáno představou lidského času ani přáním konkrétního
jedince. Proto také člověk nemá zasahovat do jeho kompetencí, nemá lpět na prožívaném okamžiku, ale má dobru
ponechat volný časový průběh.20
3.4 Slabost
Kierkegaard říká: „Chce-li člověk dobro jen až do určitého
stupně, je rozdvojen.“21 Jsme zde upozorněni na to, že úsilí
o dobro má být dotaženo až do konce.
Hlavní charakteristikou této rozdvojenosti je vnitřní
nestálost, podle které „chce člověk jednou to a pak zas ono
18
19
20
21

Kierkegaard, S., op. cit., s. 83.
Kierkegaard, S., op. cit., s. 81.
Kierkegaard, S., op. cit., s. 83.
Kierkegaard, S.: Čistota srdce. Praha: Kalich 1989, s. 85.
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a mění se bez ustání a tak rychle, že se několikrát změní, dřív
než má člověk čas zachytit jednu podobu rozdvojenosti“22.
Takový člověk se projevuje navenek nerozhodně, nestále, je
ovlivnitelný a těkavý ve svých zájmech; řečeno s Kierkegaardem: „Ve své rozdvojenosti ani neví, čemu se přesně věnovat,
ve své nerozhodnosti se točí podle každého větru.“ Dalším
z projevů je „zaneprázdněnost“ takového člověka23, která
mu ubírá drahocenný čas a tím i možnost porozumění sobě
samému24 a nabytí konkrétního přesvědčení. To považuje
autor za jednu z podmínek čistého srdce; řečeno s autorem:
„Neboť žít bez přesvědčení znamená žít rozdvojen nebo spíše
žít v mylné, stále se měnící představě, že člověk hned má přesvědčení a hned je nemá.“25
Proměnlivost v názorech se projevuje i ve vztahu k Bohu
jako lékaři. Kierkegaard říká: „… odmítá mu důvěřovat a léčbu přeruší“26; po krátkém čase si opět uvědomí svou nemoc
a začne se opět léčit. Člověk se podle autora záměrně vzdaluje
ze správné cesty a pak se na ni opět navrací. Jistě zde není
zmiňován každodenní boj křesťana, který je nesen důvěrou
v Boha. Autor spíše poukazuje na to, že základní součást víry,
důvěra, má proměnlivý charakter.

22
23
24
25

26

Kierkegaard, S., op. cit., s. 86.
Kierkegaard, S., op. cit., s. 88.
Kierkegaard, S., op. cit., s. 89.
„Ale sám kategoricky odmítl odpustit tomu, kdo mu ublížil. Myslí si,
že má pevnou jistotu milosrdenství, které popírá svým chováním…“
(Kierkegaard, S., op. cit., s. 92).
Kierkegaard, S., op. cit., s. 96.
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4. Úsilí o nerozdvojenost
Lidské úsilí o nerozdvojenost vidí Kierkegaard jako existenciální cestu – není jiná možnost než chtít jedno. Tato
cesta je založena na jednání nebo utrpení. Kierkegaard říká:
„Chtít dobro opravdu znamená vše pro ně učinit nebo vše
pro ně trpět.“ Ale ani toto úsilí o čisté srdce není oproštěno
od nástrah, kterou je např. lidská chytrost, která hledá různé
výmluvy a omluvy situace ve prospěch člověka a nezasazuje
se ve prospěch dobra. Řečeno s autorem: „Chytrost umí upravit dobro ve svůj prospěch.“27
Překonávání rozdvojenosti utrpením nebo činem je podle
Kierkegaarda podobné, liší se pouze „směrem úsilí“ jednotlivých typů lidí. Člověk, který jedná pro dobro, zaměřuje úsilí
na své působení ve světě, člověk trpící na své nitro. Ale autor
upozornil, že i člověk, který jedná, je neodlučitelně spjat
s úsilím o dobro ve svém nitru, jako i člověk, který trpí, slouží
dobru i ve světě, a to „mocí svého příkladu“28.
Úsilí o nerozdvojenost je zacíleno na věčnost, proto naše
činy nemusí odpovídat kvantitativně výsledku v našem
čase. Autor v této souvislosti zmiňuje největší dějinný
neopakovatelný paradox, kterým je sám Boží Syn29; řečeno
s Kierkegaardem: „Ve smyslu okamžiku nebylo žádné osoby,
která životem plným oběti vykonala tak málo jako Ježíš Kristus. A přece z věčného hlediska v tentýž okamžik vykonal
všechno.“30 Autor upozorňuje, že to, co se jeví z hlediska okamžiku jako bezvýznamné, může mít z hlediska věčnosti jinou
27
28
29
30

Kierkegaard, S., op. cit., s. 113 (srov. s. 153).
Kierkegaard, S., op. cit., s. 148 – 149.
Kierkegaard, S.: Čistota srdce. Praha: Kalich 1989, s. 116.
Kierkegaard, S., op. cit., s. 117 – 118.
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kvalitu i kvantitu. Vybízí nás, abychom nesloužili okamžiku,
ale usilovali o věčné, v našem přemýšlení o nerozdvojenost.31
Jednotlivé činy pro svět jsou vázány na okamžik a pozbývají
hodnoty smrtí, činy pro dobro jsou jistotou, která se smrtí
neztrácí.32

5. Závěr
Závěrem mi dovolte shrnout, že Kierkegaard vystihl:
1. že rozdvojenost neodmyslitelně patří k člověku. Člověk dvojí mysli má usilovat o nápravu, učit se rozpoznávat
pokušení a vyvarovat se jich.
2. že rozdvojenost vždy souvisela s postojem k Bohu,
s vírou v Boha a otázkou theodicei. Projevem víry je harmonický vztah k Bohu, k lidem i k vlastnímu nitru, a to i tehdy,
když člověk sám prochází určitými těžkými životními situacemi.
3. že i tato oblast je reflektována v Bibli. Výběrem
novozákonních míst poukázal autor na jasnou výzvu Bible
k očištění srdce, protože to je cestou k nejvyšší metě v životě
věřícího člověka.33
Kierkegaard nás svým pojednáním o rozdvojenosti
nabádá, abychom byli vnímavými k sobě i k okolí. Vyzývá
nás k vlastní sebereflexi a k zkoumání, zda máme čisté srdce. Povzbuzuje nás k celoživotnímu úsilí o nerozdvojenost,
protože pouze nerozdvojené srdce je Bohem očištěné srdce
a pouze čisté srdce může beze strachu očekávat věčnost.
31
32
33

Kierkegaard, S., op. cit., s. 119.
Kierkegaard, S., op. cit., s. 127.
Ex 33, 20 (srov. 1 Kor 13, 12)
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Kierkegaard říká: „Neklamme se a neříkejme, že zde dole,
v časnosti, to člověk dotáhne nejdále, když chce opravdu
dobro. (…) Ne, zde v časnosti to člověk dotáhne nejdále rozdvojeností…“34 Zbožná přání a předsevzetí nejsou
zárukou vítězství nad rozdvojeností, ale právě proto máme
pomocnou ruku našeho Stvořitele a možnost projevu osobní
lítosti a upřímného pokání, díky kterému se můžeme vrátit
z odbočky s nápisem ROZDVOJENOST; řečeno s autorovou
závěrečnou modlitbou: „Ó, ty, který dáváš počátek i naplnění,
dej vítězství v den nouze, aby to, co se nepodařilo vroucímu
přání, rozhodnému předsevzetí, přece se podařilo tomu, kdo
je v lítosti zarmoucen: aby chtěl jen jedno.“35
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Summary
To analyze the notion of double-mindedness Kierkegaard decided to use the New Testament starting point. He compares
this anthropologic-ethical notion to the sickness which can
be reflected or non-reflected. This is related to the intention
of man not to search for the good as such but to do it because
of certain advantage, reward, fear of punishment, or to prove
the own value of being the loyal servant. The internal inconsistency of man is also one type of double-mindedness. The
author emphasized the responsibility of an individual for his
own life, as well as the attempt for single-mindedness which
will be fully rewarded in eschatological future.
ThDr. Noemi Bravená
HTF UK
Pacovská 350
140 21 Praha 4
Česká republika

Kierkegaardov koncept
subjektívnej pravdy
Milan Petkanič
Abstrakt
Kierkegaardov pojem subjektívnej pravdy nemá nič spoločné s novovekým
subjektívnym idealizmom ani nijako neanticipuje postmoderný pluralizmus, a preto jeho fundamentálna téza „subjektivita je pravda“ nevypovedá
(k čomu by nás nedorozumenie rado zviedlo) ani o relatívnosti pravdy, ani
o pluralite právd, ale je principiálnou odpoveďou na otázku, ktorá jeho myseľ zamestnávala zo všetkých otázok vari najviac, t. j. na otázku autentickej
existencie. Svojím konceptom subjektívnej pravdy Kierkegaard presunul
pozornosť od objektívneho „čo“ k subjektívnemu „ako“, od skúmania obsahu myšlienky k hľadaniu spôsobu existencie.
„... ide o to nájsť pravdu, ktorá je pravdou pre
mňa, nájsť ideu, pre ktorú by som bol ochotný žiť
a umrieť…“

S. Kierkegaard
Otázka pravdy hrá v myslení Sørena Kierkegaarda – tak ako
u väčšiny filozofov – ústrednú rolu. Kierkegaardova odpoveď
na túto veľkú otázku (nielen) filozofického myslenia je však
celkom netradičná a vskutku originálna. Najkomplexnejšie ju
Kierkegaard podáva vo svojom centrálnom diele Uzatvárajú
ci nevedecký dodatok k Filozofickým fragmentom (1846), kde
formuluje svoju zásadnú myšlienku: „Subjektivita je pravda“
(„Subjektivitet er Sandhed“). Toto napohľad trochu provokatívne tvrdenie, vypovedajúce o inom (alternatívnom) prístupe
k otázke pravdy, než na aký sme si v dejinách myslenia zvykli,
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predstavuje východiskovú tézu jeho konceptu subjektívnej
pravdy. Napriek tomu, že táto téza patrí medzi najdôležitejšie
a najcitovanejšie z celej Kierkegaardovej filozofie, často zostáva celkom nepochopená, a teda vydaná napospas možným
dezinterpretáciám. Cieľom tejto štúdie je preto pokúsiť sa
o správne porozumenie a náležitý výklad Kierkegaardovho
pojmu subjektívnej pravdy. S ohľadom na obmedzený rozsah
vyhradený príspevkom v tomto zborníku tu nespomenieme
niektoré aspekty týkajúce sa tohto problému, napr. nábožensky ladené Kierkegaardove úvahy o vzťahu medzi pravdou,
cestou a životom či tému „pravdy jednotlivca“ v pomere k „nepravde davu“1.

Subjektivita je pravda
Pojem „subjektívnej pravdy“ (a jej zodpovedajúcej „subjektívnej reflexie“) stavia Kierkegaard do ostrého kontrastu k pojmu „objektívnej pravdy“ (ktorej zase zodpovedá
„objektívna reflexia“): „Ak je otázka o pravde vznesená
objektívne, je pravda reflektovaná objektívne – ako predmet, ku ktorému sa poznávajúci jedinec vzťahuje... Ak
to, k čomu sa vzťahuje, nie je nič než pravda, pravdivosť,
potom je subjekt v pravde. Ak je otázka o pravde vznesená
subjektívne, reflexia je subjektívne upriamená na povahu
vzťahu jedinca; pokiaľ je ako tohto vzťahu v pravde, potom
je jedinec v pravde, i napriek tomu, že sa takto vzťahuje
1

Čitateľ sa môže s touto témou bližšie oboznámiť v poslednej časti môjho
článku Passion and Age – Kierkegaard‘s Diagnosis of the Present Age.
In: Human Affairs, 2004, vol. 14, No. 2, s. 176 – 180.
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k nepravde.“2 Zatiaľ čo v objektívnej reflexii je pravda objektom, a preto niečím subjektu vonkajším, v subjektívnej reflexii
je pravda „osvojením“, „vnútrajškovosťou“, „subjektivitou“.
V druhom prípade sa teda dôraz kladie na spôsob, akým si
osvojujeme pravdu: „Spôsob osvojenia si pravdy je práve
pravdou,“3 tvrdí sám Kierkegaard. Takže podstata subjektívneho postoja k pravde je v tom, ako sa má subjekt k pravde –
k objektu, ktorý by mohol byť dokonca i nepravdou. To potom
znamená, že primárne nezáleží na tom, či je objekt (na ktorý
sa pýtame otázkou: čo?) pravdou alebo ilúziou, ale akcent
leží na vášni, ktorú subjekt prechováva k danému objektu.
„Objektívne sa záujem sústredí iba na myšlienkový obsah,
subjektívne na vnútrajškovosť. V jej maxime je toto vnútorné
ako vášňou nekonečna; a vášeň nekonečna je pravda. Ale vášeň nekonečna je práve subjektivitou – a takto sa subjektivita
stáva pravdou.“4 Toto základné priblíženie Kierkegaardovho
konceptu subjektívnej pravdy nás privádza k úsudku o vzťahu
medzi vášňou a pravdou: vo vášni sa zrkadlí pravdivosť nášho
vzťahu k pravde; alebo (povedané spolu s Kierkegaardom):
„Táto vášeň je práve pravdou.“5
Kierkegaard k tomu pre lepšie porozumenie uvádza príklad o opravdivosti viery dvoch ľudí, ktorým nám súčasne
zobrazuje dva rozličné prístupy k pravde, k tej najvyššej
Pravde – k Bohu. Jeden z týchto dvoch, hoci má pravdivú
predstavu o Bohu, nevzťahuje sa k nemu so všetkou hĺbkou
vášne. Druhý, napriek tomu, že uctieva modlu, modlí sa k nej
2

3
4
5

KIERKEGAARD, S.: Concluding Unscientific Postscript. Princeton:
Princeton University Press 1974, s. 178.
Tamže, s. 287.
Tamže, s. 181.
Tamže, s. 183.
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s „celou vášňou nekonečna“. Podľa Kierkegaarda je práve tento druhý v pravde k Bohu, i keď uctieva modlu, a ten prvý sa
zasa modlí v nepravde k pravému Bohu a uctieva tak v pravde modlu.6 Z uvedeného je zrejmé, ako veľmi Kierkegaard
uprednostňuje čin a život pred holým poznaním – v tomto
duchu sa vyjadruje napríklad aj v Pojme úzkosti: „... pravda
existuje pre konkrétneho jedinca, iba pokiaľ ju on sám tvorí v čine.“7 Pritom pod činom (resp. konaním) nerozumie
Kierkegaard samotný vonkajší akt, ten je iba jeho dôsledkom, ale vnútorný akt rozhodnutia. A práve preto, že život
v pravde má pre Kierkegaarda ďaleko väčšiu hodnotu než len
samotné poznanie pravdy, je pre neho zásadne neprijateľná
pomyselná idealistická identita bytia a myslenia (v zmysle
tézy: myslenie je bytie), ktorá vo svojich etických dôsledkoch
napokon vedie k intelektualistickému životnému názoru,
že pravdu stačí iba poznať a nie ju i žiť. „Poňatie pravdy ako
identity myslenia a bytia je chimérou abstrakcie..., nie preto,
že pravda nie je takou identitou, ale preto, že poznávajúci
je existujúcim jedincom, pre ktorého pravda nemôže byť
takouto identitou, pokiaľ on žije v čase.“8 Kierkegaardova
polemika s klasickým pojmom pravdy9, tradovaným už
6
7

8

9

Tamže, s. 180.
KIERKEGAARD, S.: The Concept of Anxiety. Princeton: Princeton
University Press 1980, s. 138.
KIERKEGAARD, S.: Concluding Unscientific Postscript. Princeton:
Princeton University Press 1974, s. 176.
Kierkegaard v úvode kapitoly o jeho koncepcii subjektívnej pravdy
(s názvom Subjektívna pravda, vnútrajškovosť; pravda je subjektivita)
rozlišuje v rámci objektívneho, klasického konceptu pravdy ešte medzi
empirickým a idealistickým pojmom pravdy; v empirickom poňatí ide
o zhodu myšlienky s bytím a v idealistickom (naopak) o zhodu bytia
s myšlienkou (tamže, s. 169). Napriek tomuto počiatočnému vymedzeniu
sa sám Kierkegaard v ďalšom texte tohto rozlíšenia nepridržiava, ale
polemizuje s objektívnym konceptom pravdy vôbec.
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od Aristotela, teda nevychádza z toho, že by azda úplne zamietal tento koncept ako lživý a nepravdivý, lež zakladá sa
na tom, že objektívna koncepcia pravdy celkom prehliada,
že „je to existujúci duch, ktorý pozdvihuje otázku pravdy, aby
v nej mohol existovať“10. Identita bytia a myslenia nie je daná,
ako si to predstavuje idealizmus, „veď myslenie je jedna vec
a existencia (bytie) mysleného druhá“11, ale je to úloha, ktorej
čelí každá (ľudská) existencia12. Existencia (bytie) teda podľa
Kierkegaarda nevyplýva z myslenia samozrejme. Myšlienka
(idea) vstúpi do bytia a stane sa tak skutočnou až vtedy, keď
ju jedinec uvedie do života (do existencie) tým, že sa s ňou
bytostne stotožní, t. j. tak, že na nej založí svoj život; inak
povedané: myšlienka alebo idea sa stane až vtedy pravdivou,
skutočnou, keď je žitá. Samotná pravda myšlienky sa vlastne
ukáže až potom, keď táto myšlienka vstúpi do existencie,
t. j. keď ju konkrétny jedinec nechá preniknúť celým svojím
bytím. A táto „priesvitnosť myšlienky v existencii je práve
vnútrajškovosť“13; v tomto zmysle Kierkegaard proklamuje
tiež tézu „vnútrajškovosť je pravda“. Pravda ako identita
myšlienky s bytím je takto mysliteľná len v rámci konceptu
subjektívnej pravdy, t. j. „pravdy ako vnútrajškovosti“, a nie
v rámci od neho sa zásadne odlišujúcej koncepcie objektívnej
pravdy, t. j. „pravdy ako vedenia“. To znamená, že pravda ako
identita myšlienky s bytím sa z Kierkegaardovho pohľadu ne10
11
12

13

Tamže, s. 170.
Tamže, s. 228.
Pod „existenciou“ má Kierkegaard na mysli výlučne bytie konkrétneho,
jednotlivého človeka. Existencia (bytie človeka) sa vyznačuje špecifickým
charakterom: temporalitou a slobodou; existovať (ako ľudská bytosť)
totiž znamená „byť v neustálom procese stávania sa“ na základe voľby
(seba samého).
Tamže.
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môže realizovať v čisto konceptuálnej či kognitívnej rovine,
ale len v rovine existenciálnej, teda nie v rovine objektívnej,
ale výlučne subjektívnej.
Povrchný čitateľ Kierkegaarda ľahko nadobudne nesprávny dojem, že Kierkegaard tak vlastne zrelativizoval všetko
poznanie, že zaznáva akúkoľvek pravdu nezávislú od subjektu a že už preto ničomu neprisudzuje objektívnu realitu.
V prvom rade treba vziať do úvahy, že Kierkegaardovi tu
nešlo o riešenie novovekého epistemologického problému
poznania vonkajšej reality. V neposlednom rade by sme tiež
mali brať ohľad na povahu jeho vyjadrovania, veď Kierke
gaard „bol ako námorník, ktorý sa čo najviac nakláňa na jednu stranu, aby sa loď neprevážila na stranu opačnú“14. Týmto
príkladom, ktorý kladie taký silný dôraz na kvalitu vzťahu,
sa Kierkegaard predovšetkým snažil dať odpoveď na otázku
pravdivej (t. j. autentickej) existencie. Skutočnosť (a na nej založená pravdivosť) spočíva v spôsobe existencie, t. j. v subjektivite, nie v čírej myšlienke, v nejakom odťažitom myslení či
v samotnom objekte, vo vonkajšom, od subjektu nezávislom
bytí, t. j. v objektivite. Nie, podľa Kierkegaarda sa skutočnosť
odohráva vo vnútornom akte, v každom rozhodnutí, voľbe
jednotlivca. A keďže vážnosť skutočnosti takto koniec koncov
spočíva v tom, „ako som“, a nie „čo myslím“, je skutočnosť
podľa Kierkegaarda bytostne etickou (v tom najširšom význame slova); a to preto, že otázka spôsobu jednotlivcovej
existencie je, eticky vzaté, otázkou nekonečnej dôležitosti.15

14

15

LANE, T.: Dějiny křesťanského myšlení. Praha: Návrat domů 1996, s.
236.
Pozri KIERKEGAARD, S.: Concluding Unscientific Postscript. Princeton:
Princeton University Press 1974, s. 349.
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Vo sfére existenciálnej (t. j. etickej a eticko-náboženskej)
platí primát tohto subjektívneho „ako“ i v oblasti slova:
„Objektívne dôraz leží na tom, čo je povedané, subjektívne
je dôraz na tom, ako je to povedané.“16 Čiže v oblasti osobnej
medziľudskej komunikácie pravda vlastne nie je ani tak vecou obsahu výpovede ako skôr spôsobu výpovede. Napríklad
vo veci takej osobnej, akou je láska (a láska v jej vlastnom
etickom zmysle je exemplárnym „existenciálnym aktom“17),
akcent neleží na tom, aké slová lásky vám niekto vysloví,
ale na tom, ako vám ich vyjadrí, t. j. či ich vyjadrí úprimne,
od srdca, alebo nie – v druhom prípade by išlo o slová falošné
a nepravdivé, i keby vám bolo povedané navlas to isté. Dokonca Kierkegaard tvrdí, že i v estetickej sfére (ktorá sa rozhodne
nevyznačuje subjektívnym, existenciálnym prístupom k svetu) záleží viac na tom, ako je niečo povedané, než na tom,
čo je tým vypovedané (napríklad v umeleckom predstavení
niečo, čo je samo osebe pravdou, sa stane nepravdou, ak to
vysloví taká a taká osoba).
Pre každú ľudskú bytosť ako existujúcu v čase vlastne ani
nejestvuje objektívna pravda, iba pravda subjektívna: „... každý človek je duchovným bytím, pre ktoré pravda nespočíva
v ničom inom než v seba-aktivite osobného osvojenia.“18
Žiadna existenciálna otázka, žiadna otázka pýtajúca sa
na zmysel konkrétnej existencie nemôže byť zodpovedaná
objektívnym spôsobom, pretože nemôže byť objektivizovaná, čo značí, že žiaden existenciálny problém sa nemôže
16
17

18

Tamže, s. 181.
Ako píše psychológ V. Frankl: „Láska je akt, ktorý vyznačuje ľudskú
existenciu ako ľudskú, inými slovami akt existenciálny“ (Lékařská péče
o duši. Brno: Cesta 1996, s. 125).
KIERKEGAARD, S.: Concluding Unscientific Postscript. Princeton:
Princeton University Press 1974, s. 277.
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stať predmetom vedeckého či logického dokazovania a jeho
riešenie nemôže byť iné než subjektívne. Ale to súčasne
znamená, že riešenie otázky existencie a vôbec akéhokoľvek
existenciálneho problému je navždy späté s tzv. „objektívnou
neistotou“. Objektívne vzaté totiž nemám žiadnu istotu,
či moja odpoveď na existenciálnu otázku je správna alebo
nie. Všetko záleží len na mojej voľbe, na mojom rozhodnutí;
objektívne je však táto voľba principiálne vždy neistá, pretože
ju nemôžem podoprieť žiadnym objektívnym (a teda pre každého platným a záväzným) dôvodom. „Objektívna neistota“
je preto hranicou, za ktorú sa ako bytosti sebaurčujúce v čase
nijakým spôsobom nemôžeme dostať; „objektívna neistota“
tak tvorí rámec „existenciálnej situácie“, t. j. situácie, v ktorej
sa nachádza každá existujúca ľudská bytosť všetkých kultúr
a všetkých dôb. „Objektívna neistota“ je zároveň základnou
podmienkou našej existencie, našej voľby, pretože jej dáva
slobodu. Človek napokon nadobúda istotu až s vášňou, s ktorou sa ujíma svojej existencie, a s rastúcou dôverou, ktorú
vkladá do svojej voľby, čiže až v samotnom konaní. V tomto
duchu sa Kierkegaard vyjadruje v Pojme úzkosti, kde píše,
že istotu a vnútrajškovosť môžeme dosiahnuť iba v konaní.19
Ide tu však len o istotu v čisto subjektívnom zmysle, v žiadnom prípade nemôžeme v existencii počítať s objektívnou
istotou, ktorou by sme si možno veľmi radi podopreli naše
rozhodnutie a konanie.20 A pretože sa v existencii nemôže19

20

KIERKEGAARD, S.: The Concept of Anxiety. Princeton: Princeton
University Press 1980, s. 138.
P. Rohde vo svojej knižke o Kierkegaardovi si zjavne protirečí, keď mylne
píše, že existujúci nemá istotu v subjektívnom zmysle, hoci na druhej
strane celkom správne uvádza, že jeho istota spočíva v konaní a vo viere
(pozri Kierkegaard. Olomouc: Votobia 1995, s. 106), čo je práve istota
v subjektívnom zmysle.
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me o nič objektívne oprieť, je naša voľba, plná neistoty, vždy
sprevádzaná rizikom a existencia je tak odvážnym činom.
„Riziko je práve korelátom neistoty; keď je tu istota, riziko sa
stáva nemožným.“21 A keď chýba riziko, nie je tu ani žiaden
odvážny čin, veď k činu potom nie je treba žiadnu odvahu.
Preto rozvážny, rozumný človek si vlastne protirečí, keď tvrdí,
že by riskoval všetko a odvážil by sa na všetko – len keby bol
mal istotu. A pokiaľ tento „seriózny človek“ nenadobudne
istotu, potiaľ bude odmietať odvážiť sa na čokoľvek a riskovať
čokoľvek, pretože to bude považovať za obyčajné bláznovstvo.
Ale „ak to, čo dúfam, že získam riskovaním, je samo v sebe
isté, potom ja neriskujem ani sa neodvažujem, ale len robím
výmenu“22. Obdobne ako tzv. „seriózny človek“ hovorí i svetský, eticky obmedzený človek v Nemoci k smrti, že totiž nič
neriskovať je vraj múdre. „A predsa – ak neriskujeme, môžeme veľmi ľahko stratiť práve to, o čo by sme sotva prišli i pri
strate z rizika; rozhodne by sme nestrácali toľko a tak ľahko,
akoby to nebolo zhola nič – sami seba.“23 Ale stať sa samým
sebou, stať sa celým človekom znamená podstúpiť riziko.
Každá existenciálna voľba preto v sebe nesie prvok iracionálnosti (a teda isté bláznovstvo), totiž racionálnu nezdôvodniteľnosť. Pre každého existujúceho jedinca preto navždy platí,
že pri svojej voľbe vychádza z objektívne neistého základu.
Na druhej strane však predsa len môže dospieť k istote, lež
v subjektívnom zmysle, a to s vierou, rozhodnosťou a zanie-

21

22
23

KIERKEGAARD, S.: Concluding Unscientific Postscript. Princeton:
Princeton University Press 1974, s. 380.
Tamže.
KIERKEGAARD, S.: Bázeň a chvění. Nemoc k smrti. Praha: Svoboda –
Libertas 1993, s. 141.
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tenosťou, s ktorými sa chápe svojej voľby – teda silou svojho
presvedčenia.
Objektívna reflexia sa domnieva, že oplýva neotrasiteľnou istotou, ktorá z jej pohľadu celkom chýba subjektívnej
reflexii; ale pravda objektivity zo subjektívneho hľadiska,
ako aj z perspektívy večnosti je nanajvýš len „hypotézou“
alebo „približnosťou“24. Nikde v Kierkegaardových spisoch
sme sa nestretli s výslovným spochybňovaním základných
právd formálnych vied (t. j. matematiky či logiky), ako to
bolo napríklad v Dostojevského novele Zápisky z podzemia,
kde sa hlavný hrdina v mene slobody búril i proti základnej
matematickej vete „2 x 2 = 4“. Kierkegaardova pozornosť
sa sústreďuje hlavne na empirické, zvlášť historické pravdy.
„Nič historické sa nemôže stať nekonečne istým pre mňa –
okrem faktu mojej vlastnej existencie, ktorá sa zase nemôže
stať nekonečne istou pre žiadne iné indivíduum, ktoré má
nekonečnú istotu iba o svojej vlastnej existencii.“25 Okrem
bezprostredného faktu vlastnej existencie tak o ničom empirickom nemožno nadobudnúť isté vedenie, preto každá
empirická pravda sa vyznačuje len väčšou či menšou mierou
pravdepodobnosti; empirická pravda je teda iba približovaním sa k cieľu, ktoré cieľ nikdy nedosiahne. „... objektívne
vzaté, niet žiadnej pravdy pre existujúce bytosti, ale iba približnosť; zatiaľ čo subjektívne vzaté, pravda pre nich existuje
vo vnútrajškovosti, pretože rozhodnosť pravdy je zakotvená
v subjektivite jednotlivca.“26 Objektívna pravda je teda „aproximáciou“, naproti tomu subjektívna pravda je „osvojením“,
24

25
26

Pozri KIERKEGAARD, S.: Concluding Unscientific Postscript. Princeton:
Princeton University Press 1974, s. 173.
Tamže, s. 75.
Tamže, s. 195.
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čiže je vecou osobnej „akceptácie“. Čo rozumie Kierkegaard
pod týmto „osvojením“, azda najlepšie osvetľuje nasledujúca
pasáž z Pojmu úzkosti: „Pravda mala vždy mnoho hlučných
hlásateľov, ale otázka je, či nejaká osoba akceptuje tú pravdu
v tom najhlbšom zmysle, či jej dovolí preniknúť celým svojím
bytím, či prijme všetky jej dôsledky a neponechá si v sebe
nejaké skryté miesto pre prípad núdze.“27
„Keď subjektivita, vnútrajškovosť, je pravdou, pravda sa
stáva objektívne paradoxom... Paradoxný charakter pravdy
je jej objektívna neistota.“28 Objektívna neistota nám teda
odhaľuje paradoxnosť existenciálnej pravdy, ktorej pôvod je
v samotnej paradoxnej povahe existencie. Táto paradoxnosť
existencie plodiaca stále prítomnú neistotu plynie v prvom
rade z procesu stávania sa, ktorý je podstatou ľudského bytia:
„Neustály proces stávania sa utvára neistotu pozemského
života, kde je všetko neisté.“29 Táto rozpornosť vlastná existencii pramení súčasne z pôsobenia protikladných síl vnútri
jednotlivca – človek je totiž určený ako syntéza časného
a večného, konečného a nekonečného, možného a nutného30. „Avšak večná bytostná pravda nie je v žiadnom prípade paradoxom; stáva sa paradoxnou až na základe vzťahu
k existujúcemu jednotlivcovi.“31 Teda bytostná pravda nie je
sama v sebe paradoxnou, ako paradoxná sa javí iba vo vzťahu
k paradoxne určenej existencii. Kierkegaard, ktorý sa tak rád
27

28

29
30
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KIERKEGAARD, S.: The Concept of Anxiety. Princeton: Princeton
University Press 1980, s. 138.
KIERKEGAARD, S.: Concluding Unscientific Postscript. Princeton:
Princeton University Press 1974, s. 183.
Tamže, s. 79.
KIERKEGAARD, S.: Bázeň a chvění. Nemoc k smrti. Praha: Svoboda –
Libertas 1993, s. 123.
KIERKEGAARD, S.: Concluding Unscientific Postscript. Princeton:
Princeton University Press 1974, s. 183.
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odvoláva na Sokrata, je presvedčený, že aj tento jeho pojem
„objektívnej neistoty“ je vlastne len istou analógiou východiskového Sokratovho princípu „nevedomosti“32. „Sokratovská
nevedomosť“ teda zodpovedá Kierkegaardovej „objektívnej
neistote“ a obidve nás rovnako odkazujú na paradoxnú povahu pravdy, vyplývajúcu z jej vzťahu k existencii. Ak je však
paradox sám v sebe paradoxný, „objektívna neistota“ sa nám
vystupňuje natoľko, až sa nakoniec sama zmení na istotu,
že tu máme, objektívne vzaté, do činenia s „absurdnom“. Tak
je to v prípade kresťanstva a jeho viery. Predmet kresťanskej
viery je totiž nielen objektívne neistý, ale rozumu sa navyše
javí ako absurdný. Pod „absurdnom“ Kierkegaard v žiadnom
prípade nemá na mysli nezmyselnosť, t. j. niečo, o čo nemá
ďalej zmysel usilovať sa; jeho kategória absurdna zodpovedá tomu, čo sa javí ľudskému rozumu ako holá nemožnosť,
t. j. niečo, čo je samo v sebe absolútne paradoxné. Absurdno
ako predmet kresťanskej viery vychádza z „absolútneho paradoxu“ Božej inkarnácie v Ježišovi Kristovi – t. j. zo spojenia
nesúrodých veličín: Boha a človeka. Keď Kierkegaard tvrdí,
že predmet kresťanskej viery je absurdný, má tým na mysli
najmä to, že obsah tejto viery sa svojou podstatou celkom
vymyká kategóriám ľudského rozumu, t. j. nemožno ho nijako racionálne uchopiť, obsiahnuť myšlienkou, a preto pre
rozum zostane navždy zdrojom stáleho pohoršenia. „Tým však,
že veriaci verí, nie je už (pre neho) absurdnosť absurdnou –
viera ju mení...; jedine vášeň viery víťazí nad absurdnosťou“33.
Veriacemu sa teda to, čomu verí, už viac nejaví ako absurdné,
32
33

Tamže.
KIERKEGAARD, S.: Papers and Journals – a Selection. London: Penguin
Books 1996, s. 459.
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a preto nemožné, a to z toho dôvodu, že jeho viera spočíva
v hlbokej dôvere, že „pre Boha sú všetky veci možné“34.
Kierkegaard zo života veľmi dobre vypozoroval, ako vášeň
nedobre vychádza s istotou.35 Vezmime napríklad do úvahy
okrem viery (známej iba nemnohým) tú najsilnejšiu ľudskú
vášeň, lásku (ktorú pozná každý, hoci v tej či onej, nedokonalej
či pervertovanej podobe), a postavme ju do pomeru s istotou.
Na tomto mieste netreba zvlášť dokazovať to, o čom nás negatívna skúsenosť vždy rada poučí – totiž to, ako istota ubíja
vášeň lásky a (naopak) ako ju neistota dokáže podnietiť. Z toho
možno vyvodiť istú zákonitosť, ktorá platí vo svete existencie,
že čím viac máme istoty, tým menej máme vášne; a opačne: čím
viac je neistoty, tým viac treba vášne. Spomínané dve stránky
subjektívnej pravdy (vášeň a neistota) tak zároveň tvoria dva
základné kamene Kierkegaardovej definície pravdy: „Objektívna neistota pevne držaná v osvojovacom procese najvášnivejšej
vnútrajškovosti je pravda, tá najvyššia pravda dosiahnuteľná
pre existujúceho jednotlivca.“36 Najviac objektívnej neistoty
(a zároveň vášňou najviac potenciovanú subjektivitu) objavuje
Kierkegaard v kresťanskej viere v Boha – a práve na tento bod
sa zameriame v nasledujúcej časti tohto príspevku.

Pravda a viera
Uvedeným príkladom s modlou sme poukázali na zásadný
rozdiel, ktorý Kierkegaard vidí medzi subjektívnym poňatím
34
35
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pravdy a objektívnym. Týmto príkladom Kierkegaard rovnako poukazuje na kontrast medzi subjektívnym (t. j. existenciálnym, vnútorne prežitým) a objektívnym (t. j. intelektualistickým – nezainteresovane kontemplatívnym) chápaním
viery. V objektívnom prístupe stačí vlastne len nadobudnúť
pravdivú predstavu Boha – a popritom sa náš život môže ďalej rozvíjať pokojne, bez akejkoľvek zmeny, rozhodného činu,
vnútornej aktivity, zápasu či zanietenia. Vzhľadom na to,
že k podstate objektívneho, čisto intelektuálneho postoja
neodmysliteľne patrí odosobnenosť (t. j. a-subjektívnosť)
a nezainteresovanosť (apatickosť), objektívne prijatie viery sa
odohráva iba v akejsi pomyselnej, imaginárnej rovine pojmu
– čiže len vo sfére možnosti, nie v rovine skutočnosti existencie, v živote osobnosti. Čisto intelektuálne, odťažité prijatie
predstavy Boha takto nezanecháva za sebou žiadne stopy
vášne, preto tu vlastne ani nemožno hovoriť o viere v pravom
zmysle tohto slova. Viera predsa v prvom rade nie je nejakým
druhom poznania, ale vášnivým prejavom vôle a každé jej
prijatie je vykonané radikálne kvalitatívnym skokom, ktorým
sa úplne láme naša doterajšia skutočnosť. V opravdivej viere
ide preto o našu celkovú (bytostnú) identifikáciu s predstavou
Boha a existovanie v nej – a práve v tomto tkvie jadro toho, čo
Kierkegaard považuje za subjektívne prijatie viery. Naopak,
objektívny prístup k viere pokladá za absolútne nepochopenie pravej podstaty viery.
Kierkegaardova východisková existenciálna téza „pravda
je subjektivita“ podľa jeho presvedčenia rovnako zodpovedá
i stanovisku samotného kresťanstva.37 To znamená, že cesta
37

Pozri napr. tamže, s. 206. I keď v inom ohľade treba povedať,
že (kresťansky vzaté) platí aj opačná téza: „subjektivita je nepravda“; avšak
nie v tom zmysle, ako si to predstavuje napr. špekulatívna filozofia, že by
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k pravému obsahu kresťanskej viery vedie výlučne cez subjektivitu, t. j. cez osobný, vnútorný vzťah jednotlivca k Bohu,
ktorého pravdivosť je daná mierou jeho osobnej zúčastnenosti, bytostného zanietenia (teda vášne). Otázku kresťanstva
vlastne ani nemožno objektívne položiť bez toho, aby nás
to zároveň nezviedlo k nepochopeniu jeho pravej podstaty.
Práve to bolo zásadnou chybou všetkých, ktorí chceli kresťanstvo nejakým spôsobom racionalizovať, a tak ho redukovali
na obyčajnú doktrínu (medzi doktrínami), ktorej pravda sa
má (dodatočne) dokázať, zdôvodniť. Kresťanstvo však (ako
Kierkegaard na mnohých miestach zdôrazňuje) nie je doktrínou, ale „existenciálnou komunikáciou“38; inak povedané,
kresťanstvo je bytostným, osobným vzťahom medzi existujúcim jednotlivcom a Bohom. Kresťanstvo preto je a takisto má
byť predmetom tejto osobnej viery, nie chladne nezainteresovaného skúmania a objektívneho dokazovania. „Objektívny
problém spočíva v skúmaní pravdy kresťanstva. Subjektívny
problém sa sústredí na vzťah jednotlivca ku kresťanstvu.
Jednoducho povedané: ako sa ja, Johannes Climacus, môžem
podieľať na blaženosti prisľúbenej kresťanstvom?“39
Teda ak si otázku kresťanstva položím objektívne, bude
to podobne nemiestne ako v prípade Piláta, ktorý sa Kris-

38
39

potom jej opak, objektivita, bola pravdou, ale v tom zmysle, že človek
spočíva prvotne v hriechu – t. j. v nepravde. Pôvodne teda človek pravdu
(v zmysle najvyššej pravdy) v sebe nemá a nenosí ju v sebe ani v skrytosti
– tak, že by sa k nej potom mohol dostať na spôsob platónskej anamnézis
(ανάμνησις). Platónova anamnézis, odhliadnuc od jej mytologického
zdôvodnenia, vlastne tvorí podstatu každej špekulatívnej filozofie, t. j.
racionalistickej metafyziky. V kresťanstve však platí, že človek sa sám, bez
pomoci Božej (bez Zjavenia), k tej najvyššej pravde nikdy nedostane.
Tamže, s. 497.
Tamže, s. 20. Johannes Climacus je Kierkegaardov pseudonym, pod
ktorým píše Filozofické fragmenty a citovaný Nevedecký dodatok.
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ta (ktorý je pravdou samou) pýtal: „Čo je pravda?“ Keď sa
teda pýtam objektívne „čo je kresťanstvo?“, potom sa ja sám
vo svojej subjektivite z tohto pýtania celkom vyčleňujem.
Ak však otázku kresťanstva kladiem subjektívne, potom už
táto otázka nebude stáť niekde pomimo mňa, ale bude sa ma
bytostne dotýkať, pôjde tu totiž o mňa samého, o to, ako sa
mám stať kresťanom. Koniec koncov skutočnou scénou pre
kresťanstvo je subjektivita – vnútrajškovosť existujúceho
jedinca. Práve v nej sa odohráva zápas viery a pohoršenia,
viery a hriechu; nie vo výsledkoch skúmania vedeckého
spoločenstva či v oficiálnom poriadku sveta. Viera je teda
čisto vnútorná, hlboko osobná záležitosť, ktorá práve preto
nemôže byť nijako objektivizovateľná či priamo komunikovateľná. V tomto zmysle Kierkegaard vyslovuje svoju zásadnú
myšlienku, že kresťanstvo existuje iba subjektívne, nie objektívne, teda kresťanstvo existuje len vo vášni jednotlivca,
v jeho subjektivite, nie v určeniach pojmov či vo vonkajších
historicko-spoločenských formách: „... kresťanstvo protestuje proti každej forme objektivity; žiada, aby sa subjekt stal
nekonečne zainteresovaný na sebe samom. Kresťanstvo sa
pýta na subjektivitu, iba v tej je jeho pravda, pokiaľ vôbec je;
objektívne nemá kresťanstvo absolútne žiadnu existenciu.“40
Kierkegaard nám neustále pripomína dôležitosť rizika ako
základnej podmienky viery: „Lebo bez rizika niet viery a čím
väčšie riziko, tým väčšia viera; čím viac objektívneho ubezpečovania, tým menej vnútrajškovosti (pretože vnútrajškovosť
je práve subjektivitou); a čím menej objektívneho ubezpečovania, tým je hlbšia možná vnútrajškovosť.“41 Riziko viery
40
41

Tamže, s. 116.
Tamže, s. 188.
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spočíva v „možnosti pohoršenia“42. „Možnosť pohoršenia“ je
vlastne len Kierkegaardov teologický výraz pre to, čo vo svojej filozofickej terminológii nazýva „objektívnou neistotou“.
Ako subjektívna pravda, tak i náboženská viera sú navždy
sprevádzané objektívnou neistotou. V prípade kresťanskej
viery je táto „objektívna neistota“ umocnená až do krajnosti,
pretože predmetom tejto viery je pre rozum absurdno. A práve
z toho dôvodu, že kresťanská viera sa zakladá na niečom, čo
je nielenže objektívne neisté, ale dokonca sa to javí ľudskému
rozumu ako absurdné, požaduje viera od človeka tú najvyššiu
možnú mieru vášne. „Viera je kontradikcia medzi nekonečnou vášňou vnútrajškovosti a objektívnou neistotou.“43
Tu možno badať, že u Kierkegaarda sú definície viery a pravdy
v podstate identické. Viera je totiž z pohľadu kresťanstva tou
najvyššou pravdou, ktorú vôbec môže v tomto svete existujúci jedinec dosiahnuť, a preto čím viac má človek v sebe viery,
tým viac je v ňom i pravdy. Táto pravda (viera) je však veľkým
rizikom, a preto si vyžaduje nesmiernu odvahu. Veď uvážme,
všetko akoby hovorilo proti nej: zmysly sa búria, nechcú sa
vzdať konečného, zdravý rozum to ruší z jeho každodenného zvyku, preto ju obviňuje z preháňania, veď ona prekračuje všetku bežnú mieru („ešte keby sa tak z toho trochu
zľavilo...“); čistý rozum celkom otvorene protestuje, veď ho
to uráža, vidí v tom dokonca útok proti sebe, a tak vykrikuje,
že je to nanajvýš absurdné. Viera je preto odvážnym skokom
navzdory rozumu do priestoru celkom bez objektívnych istôt.
Objektívna je tu len neistota, ktorá je podmienkou slobody
42

43

„Možnosť pohoršenia“ znamená možnosť človeka odmietnuť uznať
Ježiša Krista v jeho bohočlovečenstve; jednoducho povedané: možnosť
pohoršenia značí slobodu (ne)viery.
Tamže, s. 182.
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našej existenciálnej voľby; istotu človek získava až konaním,
cestou subjektivity.
Keďže subjektivita, resp. „vnútrajškovosť v existujúcom
subjekte kulminuje vo vášni“44, existencia môže dosiahnuť
svoju autentickosť len prostredníctvom jej umocnenia, t. j.
jedine prostredníctvom zapálenia tej vášne, ktorá zasiahne celú
osobnosť človeka, sa stáva „Ja“ samo sebou. A vo viere je podľa
Kierkegaarda vnútrajškovosť vybičovaná vášňou až k svojmu
maximu; najvášnivejšia vnútrajškovosť, to je práve viera
a pravda kresťanstva: „Kresťanstvo si praje zintenzívniť vášeň
na najvyšší bod.“45 Teda viera pre Kierkegaarda neznamená
len najvyššiu vášeň človeka v zmysle hodnoty vzťahu, ktorý
vytvára, ale je i najväčšou vášňou ľudskej subjektivity v zmysle
intenzity tohto vzťahu. Dôvod, prečo je Kierkegaard tak pevne
presvedčený, že viera predstavuje tú najintenzívnejšiu ľudskú
vášeň (okrem toho, že je tu objektívna neistota dovedená
do krajnosti), môžeme objaviť v jeho nasledujúcich slovách
charakterizujúcich vieru ako vášeň: „Najkrajnejšie vypätie
ľudskej subjektivity nachádza svoje vyjadrenie v nekonečne
vášnivom záujme o večnú blaženosť.“46 Kierkegaard teda
svojím konceptom viery ako najväčšej ľudskej vášne apeluje
na človeka, aby si uvedomil, že viera (v kresťanskom zmysle)
je v skutočnosti jeho najhlbším záujmom, tou najvnútornejšou
túžbou a potrebou – čo ďalej osvetľuje i táto Kierkegaardova
„rovnica“: „Kresťanstvo je duch, duch je vnútrajškovosť,
vnútrajškovosť je subjektivita, subjektivita je bytostne vášeň
a v jej maxime nekonečný, osobný, vášnivý záujem o večnú
44
45
46

Tamže, s. 177.
Tamže, s. 117.
Tamže, s. 51.
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blaženosť.“47 To značí, že kresťanská viera je na jednej strane
nekonečne vášnivým záujmom o realitu druhého – o realitu
Boha – a na strane druhej vyjadruje nekonečne vášnivú túžbu
človeka po večnom šťastí, po večnej plnosti života. Sú to dve
strany jednej a tej istej viery. Viera v Boha (viera v Krista) v sebe
zahrnuje i vieru a nádej na osobnú nesmrteľnosť. V tejto súvislosti Kierkegaard vyslovuje zaujímavý názor: „Nesmrteľnosť
je najvášnivejší záujem subjektivity; a práve v tomto záujme
spočíva dôkaz.“48 Kierkegaard je teda presvedčený, že v opravdivosti vášne (v ako) sa odhaľuje i samotná pravdivosť toho,
čo sa prežíva. Skutočnosť, že pri náboženskej, presnejšie pri
kresťanskej viere máme „vnútrajškovosť vo svojej maxime,
preukazuje, že je koniec koncov objektivitou“49. Tieto slová
definitívne rozptyľujú akékoľvek námietky a pochybnosti
o tom, že by Kierkegaard kresťanstvu azda neprisudzoval
žiadnu objektívnu realitu. Práve naopak, kresťanstvo podľa
neho rozhodne nie je len nejakou ilúziou, subjektívnou predstavou; no na druhej strane kresťanstvo nie je ani žiadnou
doktrínou, systémom tvrdení a pojmov, ktorých pravdivosť sa
má pred svetom objektívne dokázať. Jeho pravdivosť spočíva
v samom živote: jedine vnútorný život zanieteného jednotlivca môže svedčiť o jeho pravde. Pravda kresťanstva v žiadnom
prípade nie je relatívna, naopak, veď kresťanstvo samo je
zvestovaním absolútnej pravdy; ku kresťanstvu ako k absolútnej pravde sa však nedá priblížiť priamo, t. j. objektívne,
iba nepriamo, t. j. skokom, voľbou, vierou. Jeho pravdivosť
sa zakladá na iracionalite života, t. j. fakt, že vyjadruje tie
47
48
49

Tamže, s. 33.
Tamže, s. 155.
KIERKEGAARD, S.: Papers and Journals – a Selection. London: Penguin
Books 1996, s. 450.
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najhlbšie túžby človeka, vypovedá napokon o jeho skutočnej
pravde, pravde zodpovedajúcej skutočnosti. Kierkegaard
teda vychádza z poznania existencie človeka, jeho subjekti
vity i jeho situácie a dospieva až k poznaniu Božej existencie
či presnejšie k presvedčeniu o správnosti kresťanskej viery.
V tomto bode sa azda najväčšmi odhaľuje Kierkegaardovo
iracionalistické poňatie gnozeológie.
Kierkegaard tvrdí, že dôkaz pravdy kresťanskej viery sa zakladá na tom, že viera v Boha je tou najvyššou vášňou človeka.
Tu možno vidieť istú paralelu s Anselmovým ontologickým
dôkazom Boha. Anselm ho zakladá na myšlienke, že Boh je
tým najvyšším pojmom v našej mysli. Kierkegaardov dôkaz
možno teda považovať i za akúsi iracionalistickú verziu Anselmovej argumentácie. „Anselm sa so všetkou úprimnosťou
modlí k Bohu, aby sa mu podarilo dokázať Božiu existenciu.
Myslí si, že sa mu to napokon podarilo, a padá na kolená, aby
sa za to Bohu poďakoval. Zvláštne, vôbec nepostrehol, že táto
modlitba a vzdávanie vďaky Bohu sú nekonečne väčším
dôkazom Božej existencie než dôkaz sám.“50 Teda na rozdiel
od Anselma Kierkegaardov dôkaz nevychádza z ideí a pojmov nachádzajúcich sa v našom rozume, ale z vášní a túžob
nachádzajúcich sa v našom srdci. Zatiaľ čo u Anselma ide
o dôkaz z pojmu, u Kierkegaarda ide o (nazvime to) dôkaz
z vášne, ktorý namiesto chladnej logiky rozumu má v sebe
skôr pascalovskú „logiku srdca“.
Kresťanstvo sa nepýta na myšlienky rozumu, nechce
teda človeka pohnúť dôvodmi, ale pýta sa na „myšlienky
srdca“. Záleží len na človeku samom, či vo svojom srdci nájde zaľúbenie v Kristovom čine lásky, v jeho pokore a obete
50

Tamže, s. 556 – 557.
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až na smrť i v jeho prísľube večnej spásy – alebo nie (a teda
sa nad jeho životom a smrťou tým či oným spôsobom pohorší). Ako hovorí Kierkegaard: „Až vo voľbe sa prejaví srdce
(a Kristus prišiel na svet práve preto, aby odhalil myšlienky
sŕdc, či človek chce uveriť alebo sa pohoršiť).“51 Viera sa teda
podľa Kierkegaarda zakladá na voľbe srdca; v Cvičení v kres
ťanstve doslovne píše: „Viera je voľba“52; preto jej nemôže
predchádzať žiaden priamy dôkaz. I zázraky, ktoré uvádza
Písmo v súvislosti s pôsobením Krista (ako uzdravovanie,
zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie), platili len pre vieru, pre
tých, ktorí už predtým boli v jeho božstvo uverili. „Dôkaz nepredchádza, ale nasleduje.“53 Zmyslom Kristových zázrakov
nebolo všeobecne sa „dokázať“ pred ľuďmi, ale iba upozorniť
na seba. Podobne ani Kierkegaardov dôkaz nie je založený
na nutnosti, ale na slobodnom prijatí vo viere, to znamená,
že platí len pre vieru – vieru nepredchádza, ale nasleduje.54
Kierkegaardov dôkaz z vášne rozhodne nie je dôkazom
vo vlastnom slova zmysle, neprináša so sebou žiadnu objek51

52
53
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KIERKEGAARD, S.: Nácvik křesťanství. Suďte sami! Brno: CDK 2002,
s. 64.
Tamže, s. 94.
Tamže, s. 239.
Iba v tomto smere by mohol byť správny názor R. Králika, že „viera
v Kierkegaardovom význame nie je niečo, čomu chýbajú dôkazy“
(In: „Problém zvaný Kierkegaard“ alebo Kierkegaard ako náboženský
mysliteľ. In: Démuth, A. (ed.): Postskriptum ku Kierkegaardovi. Pusté
Úľany: Schola Philosophica 2006, s. 129). Vzhľadom na to, že sa už
bližšie nezmieňuje o tom, dôkazy akého druhu má na mysli, je to však
sporné. Pokiaľ totiž hovoríme o dôkazoch v prísnom slova zmysle,
t. j. rozumieme pod nimi isté racionálne argumenty, ktoré si nárokujú
nutnú a všeobecnú, t. j. objektívnu platnosť, potom o každej náboženskej
viere zásadne platí, že je celkom bez dôkazov (práve preto sa nazýva
vierou, nie vedením). Kierkegaard sám hovorí, že obsah kresťanskej
viery sa nielenže nedá, ale ani nemá (objektívne) dokazovať, pretože by
to išlo proti zmyslu samotného kresťanstva.
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tívnu istotu a v žiadnom prípade nás nezbavuje ťaživej, ale
súčasne prepotrebnej možnosti pohoršenia.
Na záver môžeme dodať, že Kierkegaardov pojem subjektívnej pravdy nemá nič spoločné s novovekým subjektívnym
idealizmom ani nijako neanticipuje postmoderný pluralizmus, a preto jeho fundamentálna téza „subjektivita je pravda“
nevypovedá (k čomu by nás nedorozumenie rado zviedlo)
ani o relatívnosti pravdy, ani o pluralite právd, ale je principiálnou odpoveďou na otázku, ktorá jeho myseľ zamestnávala
zo všetkých otázok vari najviac, t. j. na otázku autentickej existencie. Svojím konceptom subjektívnej pravdy Kierkegaard
presunul pozornosť od objektívneho „čo“ k subjektívnemu
„ako“, od skúmania obsahu myšlienky k hľadaniu spôsobu
existencie. Z tohto subjektívneho hľadiska (t. j. z hľadiska
existencie) nie je rozhodujúca pravdivosť idey, ku ktorej sa
vzťahujeme, ale pravdivosť tohto vzťahu; nie je rozhodujúca
extenzia indiferentných právd, ale intenzita vášne, s ktorou
sa (jednej jedinej) pravdy zmocňujeme. Intenzita vášne totiž
zodpovedá kvalite vzťahu k vlastnej existencii; preto miera
vášne súčasne odzrkadľuje mieru pravdivosti (autentickosti)
osobného života. Vášeň je teda podľa Kierkegaarda základným predpokladom a kritériom osobnej, životnej pravdy
– pravdy existencie. A najviac vášne sa podľa jeho hlbokého
presvedčenia nachádza práve vo viere v Boha (Krista), čo
zároveň dosvedčuje jej najvyššiu pravdivosť, t. j. z pohľadu
Kierkegaardovej koncepcie subjektívnej pravdy je viera tou
najvyššou pravdou, ku ktorej môže človek ako existujúci jedinec vo svojom živote dospieť.
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Summary
We can finally sum up that Kierkegaard’s notion of the subjective truth has nothing in common with modern subjective idealism, nor does it anticipate postmodern pluralism.
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And therefore his fundamentally thesis that “subjectivity is
the truth” reflects neither the relativity of the truth (how we
could gladly be misled by misunderstanding), nor its plurality, but it is his basic answer to the question which occupied
his mind for all his productive life the most – the question of
authentic existence. By his conception of the subjective truth
Kierkegaard moved the attention from the objective “what”
to the subjective “how”, from the investigating of the idea
content to the search for the way of existence.
Mgr. Milan Petkanič
Katedra filozofie
FF UCM v Trnave
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava
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Søren Kierkegaard:
na pokraji chaosu
Lucia Rákayová
Abstrakt
Hoci vývojová platforma súčasných globalizačných trendov istým spôsobom kontradikuje etablované axiologické postoje Kierkegaardovej doby,
tento dánsky mysliteľ receptívne ovplyvňuje mnohé sociokultúrne prúdy.
Jeho filozoficko-etická a estetická orientácia, unikátna socioreligiózna
percepcia sveta a následná interpretácia takto generovaného obrazu živo
rezonujú v rozličných oblastiach sekulárneho, religiózneho či (jednoducho
povedané) intelektuálneho života súčasnej spoločnosti. Spolu so stredovekým mysliteľom B. Spinozom patrí Kierkegaard k filozofom oscilujúcim
na prahu náboženského konceptualizmu a existenciálneho chaosu. Práve
prostredníctvom unikátneho uchopovania bytia, bytia určeného a determinovaného sociokultúrnymi fenoménmi akejkoľvek doby, Kierkegaard
bytostne oslovuje postmoderného človeka.

Hoci vývojová platforma súčasných globalizačných trendov
istým spôsobom kontradikuje etablované axiologické postoje Kierkegaardovej doby, tento dánsky mysliteľ receptívne
ovplyvňuje mnohé sociokultúrne prúdy. Jeho filozoficko-etická a estetická orientácia, unikátna socioreligiózna percepcia
sveta a následná interpretácia takto generovaného obrazu živo
rezonujú v rozličných oblastiach sekulárneho, religiózneho či
(jednoducho povedané) intelektuálneho života súčasnej spoločnosti. Spolu so stredovekým mysliteľom B. Spinozom patrí
Kierkegaard k filozofom oscilujúcim na prahu náboženského
konceptualizmu a existenciálneho chaosu. Práve prostredníc-
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tvom unikátneho uchopovania bytia, bytia určeného a determinovaného sociokultúrnymi fenoménmi akejkoľvek doby,
Kierkegaard bytostne oslovuje postmoderného človeka.1
Súčasná spoločnosť je úzko determinovaná pragmatickým
konceptualizmom, ktorý sa stal hlavným trendom v globálnom vývoji sveta. Mainstreamovou interpretačnou paradigmou obrazu sveta sa tak sáva materialistický fundamentalizmus. Táto platforma následne určuje axiologické dominanty
ľudskej existencie. Hierarchická štruktúra spoločnosti sa
odvíja od spomínaného materialistického fundamentalizmu,
ktorý určuje a vymedzuje koncept, spôsob a kvalitu života
jednotlivca. Jednotlivec, determinovaný svojím sociálnym
postavením, si s ohľadom na uvedenú platformu interiorizuje
štrukturálne princípy materialistických dominánt. Na ich
báze ďalej interpretuje inteligibilnú skutočnosť, čím vytvára
fundamentálne materialistický obraz sveta. V tomto ponímaní sa teda jedinec ocitá v štádiu, keď vonkajšie hodnoty
a priori určujú jeho vnútorné kvality.2 Človek sa tak stáva otrokom spoločnosti, inštitucionalizovaným a inštitucionalizovateľným produktom akéhosi psychosociálneho konštruktu
– trendovej spoločnosti.
1

2

Na teologický odkaz u Kierkegaarda upozorňuje najmä R. Králik:
„Buď je človek kresťanom, ktorý nasleduje Boha, alebo človekom,
ktorý nenasleduje Boha, a teda sa kresťanom ani nemôže nazývať“
(In: Králik, R.: Problém zvaný Kierkegaard. Bratislava 2006 /vlastný
náklad/, s. 60 – 61).
Jarmila Jurová správne upozorňuje: „Každý jedinec tu musí mať
neobmedzený prístup ku všetkým faktom a informáciám. Vedomosti
nesmú byť nijako obmedzené, pretože už bol prijatý celý systém
pravidiel a ten bol zároveň uplatnený na osoby podľa ich charakteristík
a okolností“ (In: Chápanie dobrej – spravodlivej spoločnosti u J. Rawlsa.
In: Michalov, J. (ed.): Formovanie dobrého človeka. Nitra: FF UKF 2005,
s. 184).
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Postavenie jedinca v skupine, kolektíve alebo spoločnosti
nie je autentické – je jedincovi implicitne určené (napr. rasou,
kultúrou, spoločenským postavením rodičov, vierovyznaním atď.); presne tak, ako to na začiatku 20. storočia načrtol
S. Freud. O otázke svojbytnosti indivídua, jeho určenosti
a vymedzenosti „inými“ sa permanentne diskutuje vo filozofii, vede aj umení, pretože je to otázka bytostná, ontologická,
a teda imanentne prítomná v každej epoche dejín človeka.
Subjekt a autenticita sú naďalej fundamentálnymi pojmami
v kontinuálnom hľadaní identity človeka tretieho tisícročia.
Esenciálnymi sa tieto pojmy stávajú najmä vo vzťahu k virtuálnej podstate obrazu súčasného sveta (obrat k počítačom
generovanej identite, multiplicite, pravdivostnej pluralite a sémantickej vágnosti komunikácie, ako to uvádza Foucault).
Na základe uvedeného je možné tvrdiť, že situácia post
moderného človeka vo svete nie je diametrálne odlišná
od situácie, ktorú vo svojich Filosofických drobkoch načrtáva
popredný mysliteľ zlatej éry dánskeho intelektualizmu S. A.
Kierkegaard. Súčasná snaha o uchopenie existencie vychádza zo štádia neautenticity, prechádza cez štádium chaosu
(neusporiadanosti a nejasnosti) až k uvedomeniu si subjektívnej existencie, a to aj prostredníctvom hraničných situácií:
v postmoderne je najvýraznejšou práve NUDA, ktorú považuje za principiálnu aj samotný Kierkegaard. Ako uvádza,
jeho epistemológia (postmoderná „archeológia vedenia“)
sa začína práve tým, že on sám je najnudnejším človekom
na svete. Nudu považuje za východiskový princíp pýtania sa
na existenciu.
Kierkegaard považuje človeka – jedinca – za základnú entitu dialektického inteligibilného sveta. Jedine samostatné (aj
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keď spočiatku neautentické, platónsky „slepé“) indivíduum je
schopné prijímať kognitívne podnety z prostredia a adekvátne
ich spracovať. Na základe prijatých stimulov si človek vytvára
vlastný svet „akcie a reakcie“, ktorý je často nevypočítateľný
a nelogický. Práve táto jedinečnosť a nepredvídateľnosť reakcií je autentickým elementom každého človeka. Tento aspekt
je pre každú bytosť iný a jedinečný. Podľa Kierkegaarda je
preto nemožné koncipovať filozofiu ako univerzálny systém
(tu kontradikuje najmä Hegelovu systematickosť vo filozofii),
platný všeobecne pre „celé ľudstvo“, „celú spoločnosť“ alebo
„všetkých ľudí“. Podľa Kierkegaarda koncepty ako „spoločnosť“, „ľudstvo“ sú vyprázdnenými pojmami. Jeho filozofia
(či skôr filozoficko-etický koncept) vychádza z aristotelovského konceptu „celého človeka“ a „konkrétneho človeka“.
Popiera objektivitu histórie a objektivitu ako takú – pristupuje k nej ako k pseudokonceptu, akémusi spoločenskému
konštruktu vhodnému na manipuláciu indivídua, hoci uznáva, že niektoré veci je možné objektívne zmerať a približne
popísať (dom, jablko). Polemika s „objektívnym korelatívom“
nenastáva len vďaka platónskemu konceptu praideí – istému
priznanému platónskemu esencializmu vecí materiálneho
sveta. Svet vymedzuje, zjednodušene povedané, ako všetko,
čo je tak, ako je, pričom tento koncept nezahŕňa „Ja“. „Ja“
si vytvára vlastný „svet právd“ – je subjektívny a jedinečný.
Napriek tomu, že v tomto vnútornom svete je indivíduum
„uzavreté“ a izolované, žije vo vonkajšom svete medzi „druhými“ – teda medzi inými, netotožnými indivíduami. Človek žije
vo svete medzi inými a v ich „spoločnosti“ uskutočňuje svoju
každodennú existenciu. Tá je vnútorne izolovaná a osamelá;
človek sa v hraničných situáciách musí rozhodnúť a konať
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sám – sám so svojím subjektom. Do hraničných situácií sa človek
podľa Kierkegaarda dostáva prostredníctvom Nudy, Strachu,
Úzkosti a Ničoty. Život označuje mysliteľ ako „chorobu k smrti“. Každý človek je teda „na smrť chorý“ – chorý smrťou, ktorá
je implicitne prítomná už v okamihu zrodenia človeka. Nech
už človek urobí čokoľvek, nezabráni tým vlastnému zániku
– vlastnému predurčeniu na smrť. Život sa tak stáva nezmyselným a existencia absurdnou. Keďže existencia je absurdná,
potom i všetko, čo jej je explicitne i implicitne dané, javí sa
ako absurdné. Existencia sa uskutočňuje ako paradox: subjekt
koná v odcudzenom svete a jeho konanie sa stáva nelogické
a absurdné – konanie indivídua totiž vychádza zo subjektívneho sveta a je podmienené abstraktnými (nepopísateľnými)
stimulmi, ktoré subjekt autenticky spracúva a autenticky
(jedinečne) vytvára reakcie na ne. Vonkajší svet subjekt obmedzuje, je akousi jeho hranicou. „Druhí“ sú takisto časťou
vonkajšieho sveta, a tak sú takisto obmedzujúcim prvkom
subjektu. „Druhí“ formujú „obraz“ subjektu v dvoch rovinách:
v rovine vnímania samého seba ako objektu vonkajšieho sveta a seba ako reflexie vonkajšieho sveta. Subjekt teda existuje
medzi druhými a je nimi istým spôsobom formovaný, teda je
neautentický. Jeho subjektívna existencia sa stáva nezávislou
a autentickou prostredníctvom voľby. Podľa Kierkegaarda
subjekt má vždy dve možnosti: „buď – alebo“. Kierkegaardov
„existenciálne“ ontologický prístup a dôležitosť aktu voľby
sú premosťujúcim elementom, dokonca paradigmou, ktorá
rezonuje v súčasnej postmodernej dobe. Postmoderný existenciálny postoj vychádza z nasledujúcich princípov, ktoré
sú, ako sa to ukazuje pri hlbšom skúmaní, odvodené z priblí-
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žených Kierkegaardových názorov (hoci nadväznosť na J.-P.
Sartra, ako aj L. Wittgensteina je evidentná):
1. Existencia predchádza esenciu – hoci sa existencia
prezentuje v konkrétnej forme, forma neurčuje existenciu.
Existencia je tým, čím je, a následne vytvára esenciu.
2. Identitu a autenticitu človek nadobúda len v akte rozhodovania.
3. Pravda je subjektívna.
4. Prostredníctvom abstrakcie (jazyka) nie je možné
uchopiť realitu, a tak o nej jedinec nemôže vypovedať inému
jedincovi.
5. Filozofia sa musí vyrovnať s ľudským predikátom
a vnútornými stavmi ľudskej existencie – ako odcudzenie,
úzkosť, neautentickosť, strach, pocit ničoty, choroba k smrti.
6. Vesmír nemá žiadnu racionálnu podstatu a je nevysvetliteľný. Je nezmyselný a absurdný.
7. Vesmír neposkytuje žiadne morálne pravidlá. Morálka
je ľudský konštrukt, ktorý vznikol na základe zodpovednosti
za činy samého seba a druhých.
8. Konanie človeka je nepredvídateľné.
9. Človek disponuje slobodnou vôľou.
10. Človek nemá inú možnosť, len možnosť voľby (aj
v prípade, že sa človek rozhodne nekonať, koná – prebehla
voľba byť pasívny, ktorá má svoje následky).
11. Človek je úplne iný, ako sa javí.
12. Kierkegaardova beznádej nie je absolútna, pretože
východisko z nej mu poskytuje Boh a projekcia človeka
do Boha. Subjekt nachádza svoje potvrdenie v Bohu, ktorý
sa stáva najvyššou formou realizácie človeka – poslednou
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inštanciou. Postmoderná existencia je naproti tomu formou
bytia, ktoré je:
1. ontickým štatútom Subjektu vo svete, pričom
2. Subjekt nemá žiadnu inú možnosť voľby, len voľbu seba
samého (Subjekt sa teda neprojektuje do Boha),
3. a tak si Subjekt vytvára vlastný svet a nesie zaň plnú
zodpovednosť;
4. všetko je dovolené, a tak je možné všetko (Nietzsche,
Dostojevskij);
5. keďže človek sa stáva najvyššou morálnou inštanciou
(svet bez Boha), stráca nádej.
6. Dominantná pozícia kierkegaardovského subjektu prechádza do extrémnej polohy. Postmoderná situácia človeka
(subjektu, indivídua) sa tak javí ako totálne absurdná a beznádejná (ak by práve absurdnosť a beznádej boli axiómami
postmodernej spoločnosti). Avšak postmoderný človek sa
vyrovnáva s existenciálnym pocitom absurdnosti a nezmyselnosti (ktoré vracajú existenciu do prvotného štádia chaosu
– ne-poriadku) príznačne – kierkegaardovsky: absurdnosti
a nezmyselnosti čelí prostredníctvom irónie, paródie a humoru. Kierkegaard uvádza: „Irony is the birth-pangs of the
objective mind (based upon the misrelationship, discovered by
the I, between existence and the idea of existence). Humor is the
birth-pangs of the absolute mind (based upon the misrelation
ship, discovered by the I, between the I and the idea of I).”3

3

Irónia sú pôrodné bolesti objektívnej mysle (založenej na mylných
vzťahoch, ktoré objavilo JA, medzi existenciou a ideou existencie).
Humor je potom pôrodnou bolesťou absolútnej mysle (založenej
na mylných vzťahoch, ktoré objavilo JA, medzi JA a ideou JA) /porov.
Kierkegaard, S.: Concept of Irony. University Thesis. 1841/.
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V irónii Kierkegaard nachádza akýsi epistemologický
princíp, ako sa vyrovnať s absurdnosťou paradoxu medzi „buď
– alebo“. Kierkegaard sa venoval problematike irónie počas
svojich univerzitných štúdií. Pôvodne sokratovský termín
skúmal z pohľadu Xenofana, Aristofana a Platóna, pričom
práve v Aristofanovej hre Oblaky nachádza „pravdivú“ podobu (reprezentáciu) človeka. Kierkegaard ako jeden z mála
mysliteľov uvažuje o Sokratovi a jeho irónii skutočne ironicky
(a takmer postmoderne): humorne a hravo. Zatiaľ čo Xenofanes a Platón považujú sokratovskú iróniu za striktne vážnu
metódu, Aristofanes ju chápe v jej aluzívnej dimenzii. Práve
táto hravá, zosmiešňujúca dimenzia, ktorú Kierkegaardova filozofia človeka reflektuje, je tým, čo oslovuje postmoderného
človeka v jeho absurdnej situácii. Na samotnom okraji chaosu nachádza človek východisko: hru. Postmoderný človek
akceptuje absurdnosť (hraničiacu s chaosom) ako apriórnu
dimenziu svojej existencie, ale na rozdiel od človeka moderného k nej pristupuje ako k princípu hry (homo ludens).
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Summary
Global trends of commercial pragmatism prevail in contem
porary lifestyle and policy. The world is formed by intended
conceptualism, which in that sense or other, contradicts
Kierkegaardian philosophy. Still, there is a link toKierkegaar
dian platform: Existence and its representation. Postmodern situation of man does not extremely differ from the
Kierkegaardian placement of existence between the two
options: either/or.
PaedDr. Lucia Rákayová
Katedra cudzích jazykov
PF UKF
Drážovská 4
949 74 Nitra

Kierkegaardov projekt
kresťanskej lásky
(K problematike Kierkegaardovej práce Skutky lásky)
Ondrej Tomovčík
Abstrakt
Autor štúdie analyzuje prácu dánskeho filozofa Sørena Kierkegaarda
Skutky lásky, ktorá je svojráznou manifestáciou a sugestívnou reflexiou
kresťanskej lásky. Snaží sa zachytiť Kierkegaardovo ponímanie lásky, prezentujúcej sa v konkrétnych skutkoch. Kierkegaard stavia kresťanskú lásku
do ostrého kontrastu s vášnivou, erotickou láskou, ktorá na rozdiel od lásky
k blížnemu nezahŕňa morálny imperatív, univerzálne platný pre každého.
Charakteristickým rysom kresťanskej lásky je večné trvanie – v porovnaní
s erotickou láskou, ktorá je temporálne ohraničená. Kresťanská láska kotví
vo vnútornej podstate človeka, jej garantom je milujúci a dobrotivý Boh.
Štúdia predstavuje lásku ako povinnosť, jej metamorfózy v čase a odkrýva
jej axiologické dimenzie.

Práca dánskeho filozofa Sörena Kierkegaarda Skutky lásky je
svojráznou manifestáciou a sugestívnou reflexiou kresťanskej
lásky. Po Augustínovi, Tomášovi Akvinskom či Pascalovi aj
Kierkegaard recipuje fenomén lásky ako vážny teologický, ale
aj filozofický problém. Prezentuje lásku, nachádzajúc jej metafyzické zakotvenie v Bohu, ktorý je garantom a pôvodcom
jej existencie v človeku, subjekte jej prežívania. Svedectvom
toho, že esenciálnym základom lásky je autorita Boha, sú časté citácie a odvolávania sa na Bibliu, ako aj Kierkegaardova
hlboká kresťanská viera a jej zvnútornené prežívanie. Práve
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onen dôraz na prežívanie viery zaraďuje Kierkegaarda k iniciátorom a podnecovateľom existencialistických tendencií
vo filozofii.
Samotná láska má podľa Kierkegaarda skrytú povahu, čo
ju na jednej strane stajomňuje, na druhej strane však možno
pozorovať jej prejavy, zakúšať jej sladkú prítomnosť stelesnenú
v skutkoch milujúceho, ktorý svojím konaním transcenduje
seba samého v akte dávania sa a následne zvečňuje samotnú
lásku. Kierkegaardovi ide o projekciu lásky v čase i mimo
času, keď o nej hovorí, že spája časnosť s večnosťou, je putom
večnosti či „večným okamihom“. Ním sa stáva v momente
potlačenia zmyslovosti, ktorá sa stráca v čase, a to na rozdiel
od duševnej lásky, ktorá pretrváva. „Kresťanská láska zostáva,
preto jednoducho je, lebo to, čo zaniká, kvitne; a čo kvitne,
zaniká, ale to, čo zostáva, sa nedá ospevovať, to sa musí veriť
a žiť,“1 podotýka Kierkegaard. Inšpirovaný apoštolom Pavlom
dodáva, že láska zostáva, aj keď všetko pominie.2 Okrem časovej dimenzie nemožno nepostrehnúť jej nadčasový rozmer,
zvýraznený metafyzickým atribútom večnosti a ontologickým
zakotvením v Bohu.
Prínosom Kierkegaardovej koncepcie je podľa nášho
názoru funkčná konkrétnosť lásky, na ktorú kladie silný akcent, prezentujúc jej javovú stránku a takpovediac skutkovú
podstatu lásky. V kontexte Lukášovho evanjelia pripomína,
že láska sa pozná po ovocí. Dvojrozmernosť lásky precizuje
aj vo svojom tvrdení: „Každý život, a tým i život lásky, je ako
taký skrytý; je ale zjavný v niečom inom.“3 Tým „iným“ sú
práve skutky, ktoré sú najadresnejším, najbezprostrednejším
1
2
3

KIERKEGAARD, S.: Skutky lásky. Brno: CDK 2000, s. 11.
„Láska nikdy nezanikne“(1 Kor 13, 8).
KIERKEGAARD, S.: Skutky lásky. Brno: CDK 2000, s. 11.
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a najautentickejším vyjadrením lásky, ktorá bez toho, že by sa
zriekla metafyzickej podstaty, zostupuje z neba na zem, odieva sa do presvedčivej konkrétnosti a jasnosti. Kierkegaardovo
videnie je jednoznačné v tom, že ľudská láska spočíva v Božej
láske, dodáva však, že jej skrytý život je poznateľný po ovocí
i v samotnej skutočnosti, že ju nemožno redukovať na nevysvetliteľnú tajomnú silu, na číru prapodstatu či kozmickú
energiu, tendujúcu k metafyzickej neosobnosti a odtrhnutosti
od reality. Láska, aj napriek svojmu tajomnému či božskému
pôvodu, nemôže ostať uzavretá sama v sebe, usiluje sa o zviditeľnenie v skutkoch, kde potvrdzuje svoju intencionalitu,
zameranosť na osobu druhého.4 V dimenziách kresťanskej
viery sa Kierkegaard obracia na Boha, ktorý vo svojej prozreteľnosti vidí i do srdca človeka, abstrahuje od vonkajšieho
úkonu, ktorému chýba vnútorný obsah. V intenciách protestantskej etiky odsudzuje okázalé incenzovanie Boha a povrch
nú nábožnosť, ktorá sa vyžíva vo vonkajších prejavoch, čo
veľmi často vedie k oslabeniu osobnej viery a vnútornej nábožnosti. Práve strata osobného, zvnútorneného prežívania
viery i lásky je tragédiou pre samotné kresťanstvo, ktorému
vyčíta inštitucionálny charakter a odcudzenie sa pôvodným
ideálom. Od straty úprimnej nábožnosti je len kúsok k pokrytectvu a farizejstvu, čo pregnantne vystihol Shakespeare,
keď v tragédii Hamlet ústami Polonia hovorí, že zbožnou
tvárou a svätuškárstvom chceme neraz pocukrovať najhoršie
skutky. Túto repliku možno oprávnene považovať za aktuálnu
i v súčasnosti, keď reflektujeme skutočnosť, že za príťažlivý
zovňajšok či formálnu uhladenosť a distingvovanosť sa dá

4

Tamže, s. 12.
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pomerne dobre skryť emocionálna plytkosť, myšlienková
bezobsažnosť a rigidná zbožnosť.
Kierkegaard venuje pozornosť aj noetickým otázkam poznania či poznateľnosti lásky. Jeho noetický postoj neašpiruje
na explikáciu samotnej entity, ktorá v kontexte jeho filozofie
zapadá do ontologického systému kresťanského náboženstva,
smeruje skôr k postihnutiu fenomenálnej zložky lásky, ktorou je jej výsledný produkt, potvrdzujúci jej aktívnosť a produktívnosť. Nesúhlasí s predstavou o láske ako o nejakom
skrytom cite, príliš vznešenom na to, aby prinášal plody. Jednoznačne artikuluje, že strom sa pozná po ovocí.5 Odmieta
glorifikáciu lásky ako abstraktnej veličiny, ktorá sa vzďaľuje
od konkrétneho indivídua a jeho potrieb. Jej skutočnou hodnotou a najpresvedčivejším znamením je konkrétny vzťah
k druhému človeku, v ktorom sa realizuje v celej svojej plnosti. Všetky snahy redukujúce lásku na číry element duchovnej
podstaty zahmlievajú jej bytostné „poslanie“, intencionálnu
zameranosť na druhého.

Láska ako povinnosť
Kierkegaardova analýza fenoménu lásky sa nevyhýba ani kontroverznému problému – povinnosti milovať. Známy biblický
imperatív znie nekompromisne a kategoricky: „Milovať budeš
svojho blížneho ako seba samého!“6 V tejto súvislosti vzniká
viacero otázok. Je možné milovať iného viac než seba? Kde sa
nachádza hranica medzi láskou k sebe samému a egoizmom
5
6
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či narcizmom, sebaláskou a sebectvom? Rôzne odpovede
ponúkajú Aristoteles, Spinoza, Kant či Nietzsche, ale aj Kierkegaard, ktorý lásku k sebe samému chápe ako predpoklad
produktívnej lásky k blížnemu, teda nehovorí o potlačení
vlastnej subjektivity v prospech druhého. Diferencuje lásku
k blížnemu od lásky k „milovanej“ či priateľovi, k človeku,
ktorý vzbudzuje sympatie svojím príťažlivým zovňajškom atď.
Je paradoxné, podotýka Kierkegaard, že lásku k blížnemu neospevuje ako vznešenú žiaden básnik. Láska, ktorú ospevujú
básnici, je podľa neho skrytou „sebaláskou“. Pod ňou rozumie
nielen lásku k sebe, ale predovšetkým lásku s výhradou voči
ostatným, lásku selektujúcu na základe sympatie či antipatie, fyzickej príťažlivosti či odpudivosti a pod. Kierkegaard
v zhode s kresťanským učením zastáva tento názor: „Milovať
jedného človeka viac než ostatných je milovať ho v rozpore
s ostatnými.“7 Vyzdvihuje lásku k blížnemu, k celému ľudskému pokoleniu i k nepriateľovi – bez výnimky. Sympatie či
antipatie nehrajú žiadnu rolu, sú irelevantné a bezpredmetné
vo vzťahu k univerzálnej láske k blížnemu. „Milovať toho,
kto nám je v sympatii bližší než všetci ostatní, je sebaláska.“8
Láska k sebe a k blížnemu by mala byť bez rozdielu identická,
pretože blížny vo vzťahu k nám je podľa Kierkegaarda to isté,
čo sme my sami k sebe, teda naším druhým „Ja“, zdvojením
nášho „Ja“. Láska k blížnemu má vyššiu hodnotu (i stálu
platnosť) v porovnaní s mileneckou (erotickou) láskou, ktorú
považuje za sebalásku.
Láska v Kierkegaardovej reflexii ostro kontrastuje s afektívnosťou a bezprostrednosťou vášne, ktorá je výsledkom
7
8
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žiadostivosti a náruživosti. Kým vášnivá láska je spontánnym
produktom náhodných a nespútaných silných citových zá
chvevov duše, kresťanská láska je povinnosťou, morálnym
imperatívom s univerzálnou platnosťou. Podstatou antinómie
a rozdvojenosti pojmu láska je diverzifikácia zdrojov, v ktorých má láska svoj stály pôvod. Milenecká či vášnivá láska má
svoj pôdorys v srdci človeka, v ktorom sa rysujú pohnútky
a spontánne citové prejavy vo vzťahu k objektu túžby. Práve
spomínaná spontánnosť je tým diferenčným kritériom, odlišujúcim tento typ lásky od lásky kresťanskej proveniencie,
zakotvenej v autorite Boha, z dokonalosti ktorého pochádza
a ku ktorému smeruje. Kierkegaardovo vymedzenie temporálnosti lásky smeruje k odkrytiu jej kvality a zároveň poukazuje
na veličinu premenlivosti a nepremenlivosti. Bezprostredná
láska je založená na báze premenlivosti, čo vystihuje hypotetický výrok: „Keď ma nechceš milovať, budem ťa nenávidieť.“
Kalkuluje a správa sa vypočítavo, chce byť opätovaná; na odmietnutie odpovedá nenávisťou a pohŕdaním, žiarli na objekt
svojej vášne, ku ktorému zaujíma vlastnícky postoj. Z týchto
dôvodov Kierkegaard deklasuje bezprostrednú mileneckú
lásku o úroveň nižšie, neprisudzujúc jej výnimočné postavenie. Jej protipólom je „pravá láska, ktorá prešla zmenou
večnosti, čím sa stala povinnosťou; nikdy sa nezmení, je jednoduchá, miluje a nikdy, nikdy jej milovaný nebude predmetom nenávisti“9. Charakterizuje ju nepremenlivosť, vyjadrená
kategorickou premisou: „Aj keď ma budeš nenávidieť, budem
ťa milovať.“ Pravá láska nepozná žiarlivosť, ktorá „miluje“
tak, ako je milovaná. Neriadi sa priamou úmernosťou, vyniká
štedrosťou a srdečnosťou dávania. Jej konštitutívnou zložkou
9
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je skutočnosť, že pramení z paradoxu viery, kontrastujúcej
s prirodzenou racionalitou a emocionálnou výbavou osobnosti jednotlivca. Kierkegaard v úsilí vštepiť láske nadčasovú
hodnotu posilňuje jej metafyzické korene a prisudzuje jej charakter povinnosti. Pomocou kategórie povinnosti zabezpečuje a zaisťuje trvanie lásky. „Jedine keď je láska povinnosťou, je
naveky zaistená.“10 Akékoľvek pochybnosti, či môže byť akt
lásky povinnosťou, vyvracia Kant, keď diferencuje lásku ako
prejav náklonnosti a lásku k blížnemu, o ktorej hovorí Písmo.
„Lásku ako náklonnosť totiž nemožno prikázať, no robiť dobro
z povinnosti, najmä ak nás k tomu nevedie nijaká náklonnosť,
ba ak tomu dokonca bráni prirodzený neprekonateľný odpor,
to je praktická a nie patologická láska, spočívajúca vo vôli
a nie v citovej náchylnosti, v zásadách konania a nie v rozplývajúcej sa účasti; len túto jedinú lásku možno prikázať.“11 Pre
Kanta je predpokladom a základom praktickej lásky akt vôle,
zvnútornené princípy konania, vyjadrené v mravnom zákone.
Kierkegaard postuluje pomer lásky k večnosti, ktorá jediná
garantuje jej nezávislosť a slobodu. Prikázanie lásky je a priori
dané, jednotlivec vystupuje voči nemu v subordinatívnom
postavení; ak posúdime fakt, že objekt lásky je irelevantný,
jeho fyzická prítomnosť zanedbateľná, následne získame extrakt jednoduchej lásky – nezávislej nielen od objektu, ale aj
subjektu, ktorý sa nestáva jej iniciátorom, ale participátorom
večnosti. Ono „musíš“ večnosti je jediným prostriedkom,
ako sa podľa Kierkegaarda ochrániť pred háklivosťou zvyku,
ktorý vo vzťahu k večnosti nedisponuje mocou. Bezprostredná milenecká láska nie je slobodná, keďže závisí od vzťahu
10
11
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milujúceho k milovanému, ktorého môže potenciálne stratiť.
„Len keď je láska povinnosťou, je láska v blaženej nezávislosti
navždy slobodná.“12 Človek nadobúda nezávislosť v okamihu,
keď stráca v milovanej osobe všetko, čím bol k nej pripútaný, keď zotrvá v rovnakej, nezmenenej láske. Kierkegaard
sa pýta, či možno hovoriť o nezávislom konaní osoby, ktorá
odoprie lásku tomu, kto ju odopiera jej. Jeho odpoveď znie,
že koná závisle, pretože jej zotrvávanie v láske závisí od lásky druhého. Povinnosť ju oslobodí od závislosti a zúfalstva
bezprostrednej lásky, ktorá „miluje silou zúfalstva, i keď je
šťastná...“13 Naopak, láska, ktorá prešla premenou večnosti,
nemôže nikdy zúfať. Príčinou zúfalstva, podotýka Kierkegaard, nie je nešťastie ani strata milovaného, ale nedostatok
večnosti. Pripomína, že prikázanie lásky má božský pôvod,
odtiaľ čerpá i právo byť imperatívom a povinnosťou pre všetkých. Láska ako povinnosť nie je zárukou osobného šťastia
ani nie je chránená pred nešťastím, je však chránená pred
zúfalstvom, ktoré deštruuje človeka i samotnú lásku. Človek
disponuje mohutnou kreatívnou silou, čím sa pripodobňuje
láske, ktorá plodí život. Bytostným poslaním človeka je zachovať lásku tým, že zachová seba samého.

Antinómia axiologických postojov (modalita lásky)
Kierkegaard na báze konfrontácie dvoch hodnotových svetov
projektuje dva axiologické modely lásky, resp. alternatívy,
ktoré sú podľa neho vzájomne nezlučiteľné, pričom hlavnú
12
13
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pozornosť venuje kresťanskej láske k blížnemu, ktorú dogmaticky opiera o kategorickú požiadavku zjaveného náboženstva a biblické posolstvo. Kierkegaardov spôsob myslenia je
miestami viac teologický ako filozofický, keďže dogmaticky
operuje hotovou „pravdou“, ktorej pravdivosť potvrdzuje bez
akéhokoľvek náznaku spochybňovania, teda bez toho, že by
ju podrobil kritickej reflexii a racionálnemu diskurzu. Nevybočuje z iracionalistickej línie, majúc na zreteli vznešený cieľ:
osláviť Boha filozofickým „posvätením“ lásky, ktorú v zredukovanej podobe prezentuje nielen ako hodnotový ideál, ale aj
ako imperatív, mobilizujúci k jej praktickej realizácii.
Kierkegaardova filozofia lásky poukazuje na inkomensurabilitu jej dvoch typov, reprezentujúcich rôzne životné mody
(štádiá), ktoré zastáva jednotlivec. Mysliteľov axiologický
postoj je konzistentný s ontologickým postojom, pri ktorom hodnota korešponduje so substanciálnou formou ním
skúmanej entity. Explikácia fenoménu lásky súvisí s danou
optikou nazerania, je diferencovaná v závislosti od axiologického subjektu a hodnotového sveta, ku ktorému sa hlási.
Medzi nazeraním kresťana a básnika je podľa Kierkegaarda
prenikavý rozdiel. Kresťan a básnik manifestujú diferencované axiologické postoje, súvisiace s príslušnosťou k určitému
spôsobu prežívania skutočnosti, ktorú rôznorodo interpretujú
v závislosti od konkrétnej hermeneutickej situácie, v ktorej sa
ocitajú. Ak pripustíme, že láska v celej svojej bohatosti foriem
je univerzálnou potrebou indivídua, potom Kierkegaardove
slová na adresu svetského básnika, o ktorom platí, že pokiaľ
je básnikom, kresťanom nie je, vyznievajú radikálne.14 Obaja
(kresťan i básnik) zastávajú odlišné hodnotové postoje, trans14
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formujúce lásku do špecifických štruktúr a kategórií. Náboženské (kresťanské) videnie sveta je nesené vierou, vo svetle
ktorej nám predstavuje lásku, ktorá učí milovať celé univerzum nepodmienene. Optika básnika (estéta) je infiltrovaná
zlúčeninou náklonnosti a vášne, čo uvoľňuje putá rozkoše
a z pohľadu kresťanskej morálky aj hriechu. Milenecká láska
sa zrkadlí vo vášni, bez ktorej je nemožné milovať, a teda rozdiel medzi milovaním a kresťanskou láskou je neodškriepiteľný. Obidva axiologické postoje sa javia ako inkompatibilné.
Estét zbožňuje náklonnosť, prikazovať lásku je podľa neho
najväčšia hlúposť, v zrkadle jeho reflexie je láska spontánnym
emocionálnym stavom, ktorý zatemňuje myseľ, prieči sa putám povinnosti, je predmetom básnickej inšpirácie, únikom
z temnôt každodennej všednosti. Renáta Kišoňová vo vzťahu
ku Kierkegaardovej práci Zvodcov denník odkrýva charakter
estéta Johannesa týmito slovami: „Pre zvodcu Johannesa je
láska pôžitkom, vznášaním sa na rozhýbaných vlnách, vďaka
ktorým prichádza k rozhýbaniu sa v ňom samom.“15 Kresťanstvo ostentatívne zhadzuje náklonnosť z trónu a dosadzuje
ono „musíš“. Kierkegaard kladie obidva postoje antagonisticky voči sebe, z čoho pramení rezultát, že je nemožné žiť
podľa obidvoch modalít súčasne. Inkomensurabilita dvoch
životných modov tak nadobúda svoju aktuálnu platnosť.
Kierkegaardova interpretácia lásky je prezentovaná z pozície
kresťana, ktorý jej pripisuje predovšetkým mravnú úlohu;
láska je „slúžkou“ mravnosti, ktorej skladá účty. Pohŕdavo sa
stavia aj k otázke šťastia, ktorým je pre básnika zamilovanosť
a nájdenie svojej jedinej lásky. Ak platí, že človek je vo vzťahu
15
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k šťastiu v pasívnej pozícii, potom mu neprináleží uvažovať
o ňom v kontexte kresťanskej lásky, kde sa žiada výlučne
aktívny postoj súvisiaci s úlohou, mravnou požiadavkou milovať. Kresťanská láska žiada od človeka veľa, neraz i to, aby
zaprel samého seba, čím demonštruje svoj imperatív „musíš“.
Z toho je zrejmé, a uvedomuje si to aj Kierkegaard, že táto
mravná úloha je veľmi náročná a ťažká; nezvládne ju hocikto,
najmä nie ten, kto uprednostní náklonnosť, sympatiu a vášeň.
Trom typom lásky (milenecká, priateľská a kresťanská),
v ktorých sa manifestuje subjektívne „Ja“, prislúchajú tri kategórie (zmyslová, duševná a duchovná). V mileneckej láske
je „Ja“ vymedzené zmyslovo-duševno-duchovne, v priateľskej
duševno-duchovne a v láske k blížnemu duchovne. V hierarchii troch typov lásky najčestnejšie miesto prislúcha láske
k blížnemu, ktorá pramení v láske k Bohu ako prostredníkovi
tejto lásky. Kierkegaard podmieňuje lásku k blížnemu láskou
k Bohu: „Len tým, že miluješ Boha nadovšetko, môžeš v inom
človeku milovať blížneho.“16 Týmto názorom sa Kierkegaard
zbližuje so spôsobom myslenia Tomáša Akvinského, pre
ktorého bola láska k Bohu nespochybniteľnou – najvyššou
hodnotou. Tej nemôže konkurovať láska k menej dokonalému a konečnému súcnu. Tomáš Akvinský „ostro“ vystupuje
voči tomu, čo by mohlo spochybniť výsostné postavenie lásky
k Bohu. Aj láska k blížnemu musí byť napojená na tento cieľ.
Zdôrazňuje, že „by bolo hanlivé, keby niekto miloval blížneho ako hlavný cieľ, avšak nie keď niekto miluje blížneho pre
Boha, čo prináleží láske“17. V oboch postulátoch centrálne
16
17
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miesto prináleží Bohu, ktorý je Láskou osebe, je jej prvou
príčinou i konečným cieľom. Sekundárne miesto zastáva
blížny ako sprostredkujúce médium vo vzťahu k Bohu, ako
viditeľný článok v sérii Božích účinkov v empirickom svete.
Sprostredkovateľská funkcia degraduje blížneho na súcno
slúžiace ako médium v komunikácii milujúceho s Bohom.
Nedostatkom spomínaných koncepcií je skutočnosť, že ak
neakceptujeme Boha ako pôvod a cieľ lásky, samotná láska
stráca svoje sémantické zakotvenie a spochybňuje sa pozícia
mravného subjektu ako účelu osebe.
Podľa nášho názoru Kierkegaardovo forsírovanie kresťanskej lásky ako univerzálnej lásky k človeku zahŕňa kvalitatívne
a časové aspekty jej pôsobenia. Akákoľvek forma priateľského
či mileneckého citu znásobená touto láskou nadobúda perspektívnu dimenziu, ktorá môže preklenúť náhle citové krízy,
pochybnosti, okamihy nedôvery či zúfalstva, môže vyplniť
emocionálnu priepasť sklamania či beznádeje. Kierkegaard
prezentuje lásku, o ktorú sa možno oprieť, keď zlyhávajú
interpersonálne vzťahy, infiltrované ľudskou obmedzenosťou,
pretvárkou a lžou. Forsíruje lásku, vďaka ktorej sa oplatí milovať, aj keď človek stráca najtajnejší objekt svojej túžby alebo
ho v živote nenachádza. Lásku nehľadiacu na vlastný prospech
a sebauspokojenie. Povzbudzuje, že aj napriek strate všetkého
ona zostáva naveky. Reflektuje človeka ako subjekt, ktorý túži
po dokonalosti, po dokonalom šťastí, dokonalej láske. Pripomína, že ľudský subjekt si často zamieňa lásku s objektom,
ktorý nedisponuje dokonalosťou. Tú možno dosiahnuť jedine
v láske k blížnemu, ktorá je tou najdokonalejšou láskou. „Dokonalosť predmetu nie je dokonalosťou lásky,“18 prízvukuje
18
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Kierkegaard. Empirická skúsenosť potvrdzuje, že človeku stále menej záleží na láske a stále viac na objekte lásky. Aktivita
v láske sa chápe ako hľadanie vysnívaného partnera, ktorý
skonkrétni subjektívne túžby človeka, frustrovaného vlastnou neschopnosťou milovať. Práve produktívna schopnosť
milovať je tou špecifickou hodnotou, ktorú nemožno vlastniť
ako nejaký objekt záujmu či osobnej spotreby. Láska k blížnemu je podľa kodanského Sokrata najdokonalejšou práve
preto, lebo je určená láskou samou – v protiklade k zmyslovej
láske, ktorá sa určuje predmetom lásky.19 Je nepredstaviteľné
ignorovať intencionálny charakter zmyslovej lásky, avšak sme
presvedčení, že zameranie na objekt nevystihuje jej podstatu,
ktorá tkvie v rovnocennej aktivite subjektu a v jeho nezanedbateľnom pôsobení v procese zbližovania. Akt vôle zohráva
nemenej významnú úlohu a pôsobí ako relevantný činiteľ
nielen v dimenziách lásky k blížnemu, o čom nás presviedča
Kierkegaard, ale aj v dimenziách lásky ako ľúbostnej náklonnosti k určitému partnerovi. Na túto skutočnosť poukazuje
aj Fromm, konštatujúc, že sa zanedbáva vôľa ako významný
faktor erotickej lásky. Stotožňujeme sa s jeho vyjadrením,
že „milovať niekoho nie je len silný cit – je to rozhodnutie,
je to súd, je to sľub. Keby láska bola len citom, nebolo by základu pre sľub večnej lásky“20. Ak prijmeme tézu, že láska je
výlučne aktom vôle, potom v zásade nezáleží na tom, kto je
jej objektom. Prijateľnejšie sa javí Frommovo tvrdenie, ktoré zjednocuje názor o dôležitosti individuálnej príťažlivosti
v erotickej láske s názorom o pôsobení aktu vôle v intenciách
pohlavnej lásky. Teda nemožno celkom súhlasiť s Kierkegaardom, že erotická láska sa určuje len predmetom lásky.
19
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Súčasťou jej vymedzenia by mala byť i vôľová aktivita subjektu, ktorý chce milovať láskou ako takou.
Kierkegaardova reflexia smeruje k radikalizácii lásky ako
číreho uskutočňovania, stojaceho v protiklade k sľubom, ktoré ju odvádzajú od konania. Kresťanská láska je sústredene
prítomná v každom svojom výraze, je stálou činnosťou, je
vzdialená od nečinnosti a ponáhľania sa. Nerozdáva sľuby
namiesto činov, nikdy sa neuspokojí s predstavou, že je hotová, nikdy neobdivuje samu seba. Produktom lásky je permanentné konanie a čin, ktorý je svätý, pretože je naplnením
zákona. Konzekventným naplnením zákona bola Kristova
láska, kvalifikovaná ako číre uskutočňovanie.21 Medzi zákonom a láskou nie je rozpor, vzájomne sa dopĺňajú: zákon vyžaduje – láska obdarúva. Zákon stelesňuje požiadavku, ktorú
uskutočňuje láska. Zákon je návrh a láska jeho realizáciou
a niečím celkom určitým. Podľa Kierkegaarda „len jediná
moc môže dokončiť prácu, pre ktorú je zákon návrhom, a to
je práve láska sama. Zákon a láska sú ako nákres a hotová
práca jedného a toho istého umelca, majú jediný a rovnaký
pôvod“22. Zákon projektuje výzvu, apeluje na lásku, v ktorej
sa žiada zviditeľniť. Bez lásky je len neosobným ideálom, no
vďaka nej disponuje kľúčom od brány fenomenálnej skutočnosti. Supremácia lásky a viery vystupuje v pomere k zákonu
a rozumu. Láska a viera ako dve z troch kardinálnych kresťanských cností navonok kontrastujú so zákonom a rozumom,
ktoré zastávajú sekundárnu pozíciu na ceste k nadobudnutiu
kresťanskej dokonalosti. Rozum „trpí“ pochybnosťou, čo
mu bráni preniknúť k istote viery, rovnako určujúca povaha
21
22

KIERKEGAARD, S.: Skutky lásky. Brno: CDK 2000, s. 70.
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zákona neašpiruje na kumulatívnu a syntetizujúcu funkciu
lásky, ktorá pôsobí ako summum bonum vo vzťahu k Bohu.
Napriek tomu ich koexistencia je nevyhnutná a prirodzená.
S prioritou lásky pred zákonom je to podobné ako s prioritou viery pred rozumom. Tá podľa Anselma z Canterbury
nekonkuruje hľadaniu, ktoré je vlastné rozumu. Jeho úlohou
je objaviť spôsoby, ktoré umožnia dosiahnuť určité chápanie
obsahu viery, a venovať sa hľadaniu toho, čo miluje.23
Dualizmus pozemského a transcendentného sveta prehlbuje dvojaká predstava o láske: božská a čisto ľudská. Kierkegaard vyčíta svetskej múdrosti, že opúšťa Boha ako významný
komponent lásky v pomere človeka k človeku, čím participuje
na kreácii „sveta bez Boha“. V láske ako pomere medzi človekom a človekom chýba „medziurčenie“, medzičlánok, ktorým
je Boh. Na Boha ako súčasť láskyplného vzťahu poukazuje
vo svojej interpretácii Kierkegaardovej etiky lásky C. S. Evans
vo vyjadrení: „Môžem milovať svojho blížneho ako seba samého, keď mám vzťah s Bohom, ktorý sa stáva „medziurčením“
v každom pravdivom láskyplnom vzťahu.“24 Kierkegaard projektuje lásku ako pomer medzi človekom, Bohom a človekom.
Pripúšťa lásku človeka k človeku, pokiaľ sa vzťahuje k Bohu
a slúži oslave jeho lásky. Milovať iného znamená dopomôcť
inému k milovaniu Boha.25 Takto sugestívne prezentuje
Kierkegaard svoj postoj, podmieňujúc lásku k človeku láskou
k Bohu, čím implicitne vtesnáva lásku do kontextu viery, ktorá
sa stáva apriórnym predpokladom lásky.
23

24

25

Túto Anselmovu myšlienku parafrázuje pápež Ján Pavol II. vo svojej
encyklike Fides et ratio (v slovenskom vydaní na s. 61).
EVANS, C. S.: Kierkegaard’s Ethic of Love. Divine Commands & Moral
Obligations. Oxford: Oxford University Press 2006, s. 112.
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Temporalita lásky
Láska ako naplnenie zákona obsahuje dvojakú požiadavku:
prvou je požiadavka vnútornosti, druhou požiadavka trvania.
Kierkegaard vzápätí dodáva, že ľudský model lásky nezahŕňa
žiadnu vnútornosť, oddanosť či obetavosť. Vnútornosť sa
viaže k sebazapreniu, k popretiu „Ja“, ktoré pôsobí ako sprostredkujúci činiteľ, pomáhajúci milovanému k láske k Bohu.
Popretie subjektívneho „Ja“ v príslušnom pomere lásky môže
byť žiadanou obeťou. Tá nadobúda svoj skutočný vnútorný
obsah v pripravenosti prijať „odmenu“ za lásku vo forme
nenávisti milovaného. Kresťanské zvnútornenie lásky ponúka
najvyššiu odmenu v čírom pomere k Bohu, v ktorom kauzalita lásky nachádza svoje naplnenie. Prínos obete nemôže
byť docenený a pochopený v dimenziách svetskej vypočítavosti, keďže ľudská láska kalkuluje a očakáva reciprocitu ako
odmenu za prejavenú náklonnosť. Kvalita kresťanskej lásky
spočíva v hlbokej vnútornosti, disponuje však aj temporálnym rozmerom, spočívajúcim v požiadavke trvania. Láska
si zachová rovnakú vnútornosť vytrvalosťou v čase, ktorý je
podľa Kierkegaarda tým najťažším bremenom pre človeka.
Ľudská láska má v určitom časovom horizonte tendenciu
slabnúť. Možno súhlasiť s Mészárosom, že „z hľadiska svojho vzniku a zasadenosti je súčasťou každodenného života,
ale vzhľadom na svoju podstatu je absolútnym protikladom
každodennosti“26. Kresťanská láska sa odlišuje od ľudskej
lásky vytrvalosťou v čase, nasýtená každodennosťou má tendenciu rásť. Kým ľudskú lásku ohrozuje solipsistický okamih
26

MÉSZÁROS, O.: Závan transcendencie. O časovosti lásky. Bratislava:
Kalligram 2001, s. 98.

Kierkegaardov projekt kresťanskej lásky

221

blúznenia, v ktorom zlyhávajú jej vitálne funkcie, kresťanská
láska v momentoch každodenného prežívania upevňuje svoje
základy, čerpajúc energiu z transcendentného absolútna.
V nepretržitosti nášho bytia nereprodukujeme len svoje
fyzické sily, ale staviame i duchovné fundamenty našej vôle
k láske, sprítomnenej v konkrétnych skutkoch. V kresťanskej
láske sa paradoxne snúbi pravidelná každodennosť s originálnosťou a jedinečnou pestrosťou bytia, ktorému v náručí lásky
prináleží individuálna pozornosť zo strany milujúceho Boha.
V dotyku s večnosťou možno zakúsiť nepretržitú prítomnosť
lásky vo svete, ktorá rúca bariéry uzavretosti do seba a otvára horizonty neohraničenej existencie. Kým ľudská láska
sa podľa Mészárosa „vyčleňuje z každodennosti práve tým,
že poznávanie jednotlivca ide do najjemnejších detailov“27,
kresťanská láska bytuje v onej každodennosti a individualita
jednotlivca nie je primárne predmetom poznávania, ale lásky,
ktorá v blížnych miluje to, čo je spoločné všetkým v intenciách účasti na Božom stvoriteľskom diele. Láska k blížnym
dozrieva v čase, nadobúdajúcom kvalitatívne nový rozmer
v porovnaní s časovou situáciou ľudskej lásky, ktorá v Mészárosovom vyjadrení „nie je obvyklosťou, nie je opakovaním, ale
niečím novým“28. Kresťanská láska opakovaním potvrdzuje
samu seba, nepretŕha reťaz repetícií, v časovej kontinuite prehlbuje svoje vlastné určenie. Neusiluje sa o invenciu, netrpí
strachom, že zovšednie; v cyklickosti každodennosti reprodukuje svoje vitálne dispozície. Súkolesie času pôsobí v rytme
plynutia ľudskej lásky, ktorá sa v jedinečnej situácii realizuje
neopakovateľným spôsobom. Neuspokojuje sa s hotovými
27
28
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odpoveďami, ale kladie si otázky, hľadajúc bezprostredný
okamih svojho zrodu, ktorý podrobí hlbokej analýze. V kresťanstve niet čo v láske analyzovať, tá jednoducho je, napĺňa
svoje esenciálne poslanie aplikáciou v čase, zbierajúc svoje
plody za horizontom večnosti, kde jestvuje ako actus purus.
V kapitole nazvanej Láska zostáva uchopuje Kierkegaard
nadčasovú dimenziu lásky, vyjadrenú slovami svätého Pavla: „Láska nikdy nezanikne.“29 Neoddeliteľným atribútom
Božej lásky je to, že zostáva aj napriek všetkému. Jej všadeprítomnosť úzko súvisí s prítomnosťou láskyplného človeka,
ktorý z nej rozdáva plným priehrštím. Láska nepretrváva
v polohe akcidentálnej pasivity, ale každým okamihom sa
stáva účinným skutkom. Zostávanie v láske kreuje a aktivuje
jej trvanie a samotného aktéra činí láskyplným subjektom,
ktorý neprestajne zotrváva v jej službách. Milujúci je jednou
z troch entít tvoriacich pomer v štruktúre lásky. Okrem neho
sú to predmet lásky a láska sama. Tieto tri entity dovedna
vytvárajú pevnú štruktúru lásky, pomyselnú triádu, v rámci ktorej sa každý člen vzťahuje v rovnocennom pomere
k ostatným členom. V súvzťažnosti milujúceho s objektom
lásky dochádza ku koncentrácii v láske, stojacej na štíte
pomyselného trojuholníka. Vo vzájomnej korelácii sa obaja
partneri jednotlivo vzťahujú k láske, ktorá kladie prekážky
ich potenciálnemu rozchodu. Ten kresťanstvo nechápe a neakceptuje, vníma ho ako zlyhanie z nedostatku vedomia,
že láska je pomerom medzi troma, nie dvoma účastníkmi
vzťahu. Podmienkou rozchodu je nevyhnutnosť dostať sa
z pomeru k láske, preto podľa Kierkegaarda kresťanstvo
nehovorí o rozchode, ale o „odpadnutí od lásky“. Ak je
29
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láska pomerom emocionálnej závislosti medzi dvoma subjektmi, potom jeden je neustále pod nadvládou a môže ho
to deštruovať. Odpadnutie od lásky implikuje existenciálnu
úzkosť, odcudzenie, úsilie udržať druhého pod kontrolou
ako funkčne použiteľný inštrument. Šlosiar jasnozrivo kvalifikuje túto situáciu ako „stav mocenskej zaangažovanosti
z vlastnej bezmocnosti a nezúčastnenej lásky“30. Heidegger
hovorí o starosti o druhého, v ktorej sa môže stať závislým
a ovládaným.31 Keďže láska zostáva, akcentuje Kierkegaard,
skutočne láskyplný človek z nej nikdy „nevypadne“, a preto
sa nikdy nerozchádza, resp. môže zabrániť rozchodu. Ak
zostáva láska, tak skutočne milujúci zostáva milujúcim. Pokiaľ ním prestane byť, je signifikantné, že nikdy nemiloval,
nemožno predsa prestať milovať, ak láska zostáva. Milujúci
upiera svoj pohľad do budúcnosti, do večnosti, stráca z obzoru rozchod, ktorý patrí minulosti. Láskyplný človek je
človekom budúcnosti, kde rozluka prestáva byť rozlúčením
a stáva sa možnosťou. Láska spútava milujúceho silou večnosti, vďaka čomu milujúci zostáva v láske; oslobodzujúc sa
od minulosti, spolieha sa na budúcnosť. V jej zrkadle reflektuje pomer k druhému ako dosiaľ neskončený a neoprávnene uzatváraný. Kierkegaardov postulát – láska zostáva –
otvára nové dimenzie času, v ktorých sa imanentný zážitok
transcendentna odhaľuje práve v láske.32 Utopiac minulosť
v zabudnutí večnosti, odkrývame tajomstvo lásky, ktoré
finálny okamih temporálnosti premieňa na nový začiatok.
V tejto súvislosti platí, že to, čo ostáva, je večná prítomnosť
30

31
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či prítomnosť večnosti v čase. Kierkegaard stále hovorí
o duchovnej podstate lásky, ktorá nepodlieha temporálnej
ohraničenosti, a kvalifikuje ju ako večné trvanie. Niet preto
žiadnych obáv a pochybností, či večnosť preklenie prípadnú
nenávisť milovaného a otvorí mu oči pre lásku. Na druhej
strane Kierkegaard nevynecháva ani lásku, v ktorej prevládne žiadostivá rozkoš nad čistotou duchovného citu.
Ak milovanie, naviazané na krátkodobú trvácnosť rozkoše,
existuje len v atomárnom okamihu vášnivého poblúznenia,
potom akákoľvek transcendencia do večnosti je vylúčená. Je predsa nemožné byť večne verný niečomu, čo samo
v sebe večné nie je. Naopak, láska vo svojej substanciálnej
podobe zostáva stále rovnaká a nikdy nestarne, čo je potešujúcou správou pre milujúceho, ktorého láska nepodlieha
závislosti od času – napriek tomu, že i on časom zostarne
a v čase zahynie. Jeho láska však zostáva večne mladá v čase
i v nadčasovej ľudskej skúsenosti, ktorú mu ponúka prežívaná aktualita lásky.33 Nepodlieha odcudzeniu – v porovnaní
s prípadom, keď človek vstúpi do lásky druhého s pocitom
radosti, že ju má, a v každom okamihu sa obáva, že ju stratí.
O to, čo máme, totiž ľahko môžeme prísť. Pregnantne to vystihol Fromm, keď povedal, že „žiadna taká vec ako „láska“
neexistuje. V skutočnosti existuje len akt lásky“34. Omyl,
že človek môže mať lásku, totiž neraz privedie partnerov
k tomu, že prestanú milovať, čo v intenciách Kierkegaardovej reflexie znamená, že nikdy nemilovali.
Porovnávajúc minulosť s prítomnosťou, Kierkegaard
reflektuje fakt, že v minulosti sa svet pohoršoval nad kres33
34
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ťanstvom, viedol s ním zápas na život a na smrť; dnes sa
„kresťanský“ svet pohoršuje nad skutočným kresťanstvom
a v domnienke, že je „kresťanský“, sa vysmieva pravému kresťanovi. Vo svojej práci Okamih Kierkegaard bezprostredne
útočí na inštitucionálne kresťanstvo ako štátne náboženstvo
a precizuje myšlienku, že „to, čo máme pred sebou, nie je
kresťanstvo, ale nesmierny klam zmyslov; a ľudia nie sú
pohania, ale blažení v domnienke, že sú kresťania“35. Títo
pseudokresťania totiž nemôžu pochopiť ideu kresťanského
sebazaprenia, od ktorej nemožno abstrahovať, pokiaľ má
kresťanstvo zostať kresťanstvom. Sebazaprenie, čerpajúce
zo zdroja kresťanskej lásky, považujú za príčinu osobného
nešťastia: jednak v potlačení svojich túžob a tiež vo vzťahu k svetu, ktorému nechcú byť na posmech. Kresťanstvo
možno podľa Kierkegaarda chápať dvojako: božsky – ako
najvyššie dobro, ľudsky – ako dobro veľmi nebezpečné.
Závisí od človeka, čo si z toho vyberie, aký pohľad si osvojí
a čomu podriadi svoje konanie. (Tomu predchádza odstránenie zmyslového klamu, ktorý predstavuje vážnu prekážku
pochopenia toho, čo je kresťanstvo.) Vlastná obhajoba nie
je úlohou kresťanstva, apologetika tu nemá svoje miesto,
úlohou človeka je obhájiť vlastnú voľbu v dimenziách známej
Kierkegaardovej dilemy „buď – alebo“: „Alebo poslušnosť
Bohu..., súc na strane Boha proti ľuďom..., alebo byť s ľuďmi
proti Bohu. Pretože medzi Bohom a ľuďmi sa vedie zápas,
zápas nie na život, ale na smrť.“36

35
36
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Summary
The author analyse the work of Danish philosopher Søren
Kierkegaard Works of Love, which is manifestation and
interesting reflection of Christian love. The author tries to
notice Kierkegaard’s focus on love, which is represented in
specific deeds. Kierkegaard puts Christian love into contrast
with passionate (erotic) love. Christian love contains moral
imperative valid for everyone. Its characteristic feature is
time-being, eternity in comparison to erotic love, which is
temporary and limited. The author of the study shows love
as duty, he deals with metamorphoses of time and reveals its
axiological dimensions.
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Cvičenie o súčasnosti
vo Filozofických omrvinkách
a Bázni a chvení
Rafael García Pavón
Abstrakt
Príspevok je zameraný na zložitý problém a zároveň zložitú kategóriu
u Kierkegaarda: kategóriu súčasnosti. Súčasnosť je ústrednou témou v existenciálnej kresťanskej dialektike. Z tohto dôvodu celý tento príspevok je zacielením či skôr použitím dvoch dôležitých Kierkegaardových kníh, ktoré
reflektujú problém súčasnosti (Filozofické omrvinky a Bázeň a chvenie).

Podľa Jacquesa Colettea je súčasnosť u Kierkegaarda ústredným pojmom analýzy dialektiky kresťanskej existencie.1 Kierkegaard nám vo svojom Denníku2 hovorí o súčasnosti, keď
uvádza časovosť do duchovného sveta vo vzťahu k subjektu
pravdy; hovorí že je to etická norma pre jednotlivca, teda je to
moc účinne, skutočne sa realizovať vo svete, moc sprítomňovať, moc minimalizovať prítomnosť imaginácie a túžbu mať
iba existenčný prostriedok, teda to, čo sa hovorí. Inými slovami, je to okamih, v ktorom prítomnosť prejavujúcej sa skutočnosti možností ducha, ako úplná novinka v tom, čo sa deje
s jedincom, skutočne má účinky na seba samého a okamžité
podmienky, ktoré sú mu dané, keď transformujú a otvárajú
zmysel daného do budúcnosti, ktorá je už prítomná v tom is1

2

Colette, J.: Kierkegaard. The Difficulty of being Christian. Indiana:
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tom momente. A prítomnosť je v striktnom zmysle s Kristom,
s ktorým táto kategória dosahuje radikálny kvalitatívny obrat,
keď úlohou byť s Kristom nie je imitovať, veď jeho smrť nie
je niečo, čo by sa malo napodobniť, lebo to je spása, takže ak
si súčasný s Kristom, jednoducho objavuješ, že nie si ako on,
nie úplne, dokonca ani v tom, čo nazývaš svojím najlepším
momentom, keďže ani vtedy nie si v zodpovedajúcom napätí
prejavujúcej sa skutočnosti, ale na ňu iba čakáš.3
V tomto príspevku sa v zhode s cieľmi, ktoré som ukázal,
dostanem iba k výkladu toho, ako sa problém chápe z racionálneho hľadiska vo Filozofických omrvinkách, ďalej k tomu,
ako môžeme vidieť súčasnosť v iných oblastiach, vo vzťahu
k spôsobu, akým sa Kierkegaardovo posolstvo v jeho dielach
snaží, aby sme s boli súčasní (napríklad v Bázni a chvení),
a nakoniec k základu súčasnosti, ktorou je podľa mňa vášeň.
Znova pripomínam, že je nutná presná analýza významu súčasnosti s Kristom.

Výklad Johannesa Climaca vo Filozofických omrvinkách
Søren Kierkegaard pod pseudonymom Johannes Climacus
rozvíja tému súčasnosti práve v prvom momente vo Filozo
fických omrvinkách a v druhom vo Výkone kresťanstva, a to
v jasnom vzťahu s prvkami hermeneutiky aplikovanými
na teologické problémy a predovšetkým na postoj človeka
zoči-voči spásnym činom Krista (v jeho vtelení). Johannes
Climacus vykladá pojem súčasnosti vo vzťahu k problému
chápania okamihu vtelenia Krista, a to v tom zmysle, že sa tre3

JP 962. Pap. IX. a 153, n. d., 1848.
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ba stať žiakom pred očami viery a nie iba svedkom. Súčasnosť
je vo vzťahu predovšetkým k pochopeniu toho, že okamih je
paradox4; myseľ tento paradox nemôže vysvetliť ani dokázať.
Preto súčasnosť nehovorí o vedeckej metóde, ale o rozhodnutí
postaviť sa čelom historickej situácii, ktorá označuje existenciu
Krista, ktorý umožňuje zmierenie alebo, v logických kategóriách, poznanie pravdy, ktorým je rozhodnutie viery. A dáva
sa do vzťahu s niečím, čo je v existencii úplne nové a protirečí
sokratovskej predstave o tom, že poznávanie je spomínanie.
„Ale keďže nie všetko je sokratovské, ako sme predpokladali,
žiak má všetko od toho učiteľa (toto nemožno mať od Sokrata,
pretože, ako sme povedali, nemohol rodiť). Tento vzťah sa
nevyjadruje v bájkach a úderoch trombónu, ale iba v šťast
nej vášni, ktorú voláme viera, ktorej predmetom je paradox;
a práve paradox nám radí pravý opak, je to zvečnenie histo
rického a historizácia večného. Kto rozumie paradoxu iným
spôsobom, patrí mu pocta za to, že ho vysvetlil, pocta za to,
že sa neuspokojil s jeho vysvetlením.“5

V tomto zmysle sa Climacus venuje súčasnosti vo vzťahu
k historickému vnímaniu Krista. Tak sa bezprostredne histo
ricky súčasné nestáva súčasným, či už pre žiaka, alebo veriaceho, v zmysle svojej okamžitosti; súčasnosť je v skutočnosti
daná pochopením paradoxu a viery, a preto prekonáva čas
medzi okamihom vtelenia a akýmkoľvek iným jedincom,
čo sa stáva kľúčovým pojmom pre rozvoj existencie jedinca
vo vzťahu s Bohom.
„Čo znamená, že je súčasník, bez toho, že by takým bol sku
točne? Že je možné byť súčasníkom a užívať si túto výhodu
4

5

Porov. Kierkegaard, S.: Philosophical Fragments. SV IV 254 [KW
VII 59].
Ibid., SV IV 227 [KW VII 61].
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(v doslovnom význame), pritom však byť rigorózne ne-súčas
ný? Čo to znamená, ak nie to, že sotva je možné byť úplne
súčasný s takým učiteľom a takými udalosťami, veď byť
skutočne súčasný neznamená byť súčasný fyzicky, ale v inom
zmysle? Pretože súčasný, napriek tomu, že taký je, môže byť
ne-súčasný, skutočný súčasník ním nie je v zmysle súdobosti;
ne-súčasník (v zmysle súdobosti) môže byť súčasný z nejakého
iného dôvodu, pre ktorý sa súčasník stáva skutočným súčasní
kom. Ale ne-súčasníci (v zmysle súdobosti) môžu žiť neskôr,
teda nasledujúci môžu byť skutočne súčasní.“6

Práve pretože tá súčasnosť, o ktorej hovorí Climacus, nie je
súčasnosť okamžitej informácie alebo zmyslov, je to súčasnosť
jednotlivca, ktorý sa cíti byť vyzvaný touto skutočnosťou, ktorá je ako taká protirečením a absurdnom pre rozum a zmysly,
pretože Boh ako večný sa prejavuje ako historický človek, ale
práve pred protirečením si treba vybrať, bez neho by nebola
možnosť, aby bol jednotlivec vyzvaný, bol by to pohyb prírody alebo ľudských inštinktov, ale nie osobné rozhodnutie
o možnosti danej samotným Bohom. Práve preto je skutočná
súčasnosť výsledkom viery, túžby uveriť, že to je možné.7
Toto premýšľanie o súčasnosti vo Filozofických omrvinkách
vedie k tomu, že pojem dávame do vzťahu s úvahami o čase
a bytí, s takými, akou je hlboká analýza významu Krista ako
paradoxu a paradoxu ako vášne mysle, čo nás privádza k ďalšej, takisto základnej kategórii v Kierkegaardovom myslení,
k možnosti škandálu, ktorý spočíva v tom, že neprijmeme
paradox, a tak odmietneme Kristovu lásku.
To, čo Kierkegaard privádza v slovách Johannesa Climaca
na svet, je skutočnosť, že historická udalosť je udalosťou práve v tom, že nevychádza zo žiadnej nutnosti, keďže udalosť je
6
7

Ibid., SV IV 231 [KW VII 67].
Ibid., SV IV 233 [KW VII 70].
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zmenou v oblasti bytia a nie esencie. „Táto zmena nie je v esen
cii, ale v bytí a spočíva v kroku od nebytia k bytiu.“8 Teda je to
zmena od možného k reálnemu. „Všetko, čo sa udialo, je eo
ipso historické, pretože aj keby sa z historického hľadiska o tom
nič nedalo povedať, určite je o tom možné tvrdiť to, čo je rozho
dujúcim kritériom historickosti: že sa to stalo.“9 A preto udalosť nikdy nie je nutná a jej príčina je do istej miery náhodná.
Aby bola nejaká udalosť historická, treba v ňu veriť, pretože
pri vzdialenosti v čase sa vždy stretávame s tým, čo nazývame
podvodom udalosti, ktorá je vždy neistá práve preto, že nikdy
nebola nutná. Inými slovami, prevratné u Kierkegaarda je to,
že súčasnosť, v protiklade k svojmu vlastnému názvu, nikdy
nie je bezprostredná, vždy je sprostredkovaná – a na tomto
sprostredkovaní sa zúčastňuje jazyk; dôležité je, že aby toto
sprostredkovanie prebehlo, treba veriť, že sa to stalo.
„To, čo je historické, nemožno zažívať bezprostredne, pretože
má v sebe klam udalosti. Bezprostredný dojem z prírodného
úkazu alebo zážitku nie je taký ako z historickej udalosti,
keďže tú nemožno prežívať, nemožno cítiť jej vznikanie, ale
iba súčasnosť; ale historicky prítomný čas v sebe obsahuje
vznik udalosti, pretože v opačnom prípade by to nebola histo
rická udalosť. (...) Keď pozorovateľ vidí hviezdu, začne o nej
pochybovať v momente, keď si chce uvedomiť, čo sa stalo. Je
to tak, ako keby myslenie vytesňovalo hviezdu zo zmyslu.
Teda je úplne jasné, že orgán pre to, čo je historické, musí
byť modelovaný v súlade s ním, musí mať v sebe analóg,
prostredníctvom ktorého prekonáva svojou istotou neistotu,
ktorá je neistotou udalosti a ktorá je dvojitá: ničota nebytia
a zrušená možnosť, ktorou je každé neuskutočnenie možnosti
v čase. Práve na tom je založená viera, pretože istota viery
je vždy prítomná ako niečo, čo prekonáva neistotu, ktorá
do istej miery zodpovedá neistote udalosti. Takto viera neverí
8
9

Ibid., SV IV 237 [KW VII 73].
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v hviezdu, pretože hviezdu vidno, ale v to, že hviezda bola.
Vo vzťahu k udalosti platí to isté. Možno ju zažiť bezprostred
ne, ale nie ako to, čo sa už stalo alebo čo sa deje, ako sa zvykne
hovoriť, nám priamo pred nosom. Dvojznačnosť udalosti je
v tom, že sa to stalo; a tu je krok z ničoty, z nebytia a z mno
honásobnej možnosti.“10

Takýmto spôsobom sa Johannes Climacus hrá s pojmom
súčasnosti, a tak nás núti uvedomiť si vzťah skutočnej súčasnosti k udalosti, k tomu, čo je historické, že je to zmena typu
súcna, ktorú nemožno vysvetliť objektívne a vedecky alebo
špekulatívne, keďže podmienkou toho, aby sa niečo považovalo za historické, je, aby sa verilo, že sa to stalo. A toto už
kladie podmet do pozície možností, ktoré vybledli v minulosti, a zároveň ich aktualizuje podľa svojho nového kontextu.
Preto treba veriť, že sa to stalo, inak by to bolo dačo vzdialené
a nebolo by pochopenia významu. Climacus toto chápanie
doviedol do najväčších extrémov, pretože nehovorí o bežnej
historickej udalosti, ale o takej, ktorá je vo svojej podstate
protirečením, o Bohu, ktorý sa stáva človekom (a nielen to,
že sa to udialo, že sa to stalo).
V tomto zmysle nemôže veriť v bezprostrednú súčasnosť
pre jej bezprostrednosť, pretože nevidí Boha, ale človeka.
Nasledovník rovnako nie je súčasný v zmysle bezprostrednej
súčasnosti, ale v oboch je rovnosť vo vzťahu k tomu, čo sa
stalo, o čom platí, že aby to bolo súčasné, treba najprv veriť,
že sa to stalo, teda mať vieru.
„Nasledovník istotne verí v zmysle potvrdenia súčasníkom,
ale iba v tom zmysle, ako to môže súčasník v zmysle bezpro
stredného vnímania a poznávania. Avšak súčasník neverí
v jeho reálnosť, rovnako ako nasledovník neverí v platnosť
10
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informácií. (...) Možnosť, z ktorej vychádza to možné, ktoré sa
mení na reálne, vždy sprevádza to, čo sa udialo, a zostáva pri
všetkom minulom, hoci by medzitým prebehli tisícky rokov.
Len čo niekto v budúcnosti zopakuje, že niečo sa stalo (to je to,
čo ho robí veriacim), opakuje možnosť a je jedno, či je tu a te
raz možné viesť rozpravu o špeciálnych názoroch na chápanie
tejto možnosti, alebo to možné nie je.“11

Nasledovník nemôže vidieť nič historické, hoci by to bolo
sprostredkované jazykom alebo rozprávaním, hoci by to
nebolo podrobené zmene. Nasledovník nemôže získať bezprostrednú skúsenosť, ale iba uveriť, prijať svedectvo. Teda
historické v súčasnosti je to, čo sa udialo, a historické v minulosti bolo prítomnosťou, keď sa to dialo.

Súčasnosť v Bázni a chvení
Na to, aby sme lepšie chápali to, ako Kierkegaard narába
s myšlienkou súčasnosti na rôznych úrovniach, a jednou
z nich je tá, ktorá zodpovedá spôsobu komunikácie v jeho
diele, si vyberáme jednu z ďalších možných ukážok aplikácie tejto hermeneutickej myšlienky, v zmysle simultánnosti
alebo súčasnosti, a to v jeho diele Bázeň a chvenie, kde sa
autor pod pseudonymom Johannes zo Silentia (silentium =
mlčanie) pokúša pochopiť význam viery u Abraháma – napriek tomu, že sám seba považuje za neschopného uskutočniť
akt viery12. Navyše Johannes si to môže uvedomovať v plnom
slova zmysle a význame, pretože jeho spôsob, ako pochopiť
Abraháma, spočíva v tom, že vo svojej vlastnej existencii
11
12

Ibid., SV IV 249 [KW VII 85].
Porov. Kierkegaard, S.: Fear and Trembling. Repetition. Princeton:
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aktualizuje, sprítomňuje situáciu a duchovný význam
Abrahámovho historického činu. Nesnaží sa vytvoriť systém myšlienkových kategórií, ktoré by vysvetlili akt viery
u Abraháma; práve to vyčíta spôsobu, akým sa ho snaží pochopiť moderná doba:
„Moja výčitka je však v tom, že akokoľvek je schopná v poj
mových formulách vyjadriť celý obsah viery, nie preto sme
pochopili vieru (teda ako sme do nej prenikli alebo ako ona
prenikla do nás).“13

Text (na to, aby sme pochopili akt viery u Abraháma) nerozvíja sériu diskusií o osobe Abraháma alebo o jeho bezprostrednom objektívnom historickom kontexte, ale postupuje
tak, že sa Johannes zo Silentia snaží rekonštruovať situáciu
Abrahámovho sebaspytovania. Teda nesnaží sa predostrieť
historický fakt ako udalosť, ale ako to, čo znamená Abrahámova viera, čo znamená pre človeka, ktorý žije po ňom,
vo vzdialenosti poznačenej históriou. Preto jediným spôsobom, ako ju pochopiť, je snaha stať sa podobným, súdobým
– vo vzťahu k jeho púti, a to od chvíle, keď ho povolal Boh,
ďalej na jeho ceste k hore Moria až po moment, v ktorom vytasil nôž a bol zadržaný Bohom. Ako hovorí Johannes, na to,
aby človek pochopil duchovný význam, duch musí pracovať
(musí sa zúčastniť na hre, ako by povedal Gadamer), musí sa
dostať do kontaktu s Abrahámovým úsilím a jeho duchovnou
situáciou, nie s bezprostrednosťou historických faktov, pretože v tomto zmysle by to bola iba nejaká udalosť.
„Iba ten, kto pracuje, získa odmenu, hovorí staré príslovie
inšpirované sférou vonkajšieho a viditeľného sveta. (...)
13
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Vo vonkajšom svete je jediným pánom ten, kto vlastní svoje
bohatstvo, pričom nie je ani v najmenšom dôležité, ako ho
dosiahol. Oproti tomu vo svete ducha sa nedeje to isté. (...)
V tomto duchovnom svete jednoznačne platí, že iba pracujúci
získa svoju obživu, iba úzkostlivý dosiahne svoje útočisko, iba
ten, čo zostúpi do pekiel, zachráni milovanú a iba ten, čo chytí
nôž, zachráni Izáka.“14

Ale práve v moderných časoch sa stretávame s tým, že:
„... je snaha pochopiť Abrahámovu situáciu bez práce, bez
najmenšieho úsilia. O veľkosti Abraháma sa hovorí veľa – ale
akým spôsobom? Jeho správanie sa zvykne opisovať nasledu
júcou frázou: „Veľkosť Abraháma bola v tom, že miloval Boha
až do tej miery, že bol ochotný obetovať mu to najlepšie, čo
mal.“ To je úplne jasné, ale je dôležité zistiť, v akom zmysle sa
to chápe – veď „to najlepšie, čo mal“, to je úplne vágny, takmer
bezobsažný výraz. Bežne sa zvykne v ničím nevynikajúcich,
zato však nadbytočne kvetnatých prednáškach z katedry
a v nemenej nadmieru výrečných kázňach z kazateľnice iden
tifikovať Izák s „tým najlepším“. Tým je povedané všetko a tí,
čo po návrate domov rozmýšľajú a meditujú o Abrahámovom
príbehu, o ktorom pred chvíľou počuli, môžu naďalej spokojne
fajčiť svoju fajku, s tou istou spokojnosťou, s ktorou si vystie
rali nohy, kým o ňom počúvali.“15

Na to, aby sme pochopili zlom v Abrahámovej existencii,
jeho utrpenie, jeho skúšku, jeho bytie, význam jeho činu,
ktorým je mať vieru, nestačí meditovať o príbehu, pretože je
tu paradox.16 na druhej strane to znamená, že pre Johannesa
pochopenie neznamená iba pripomenutie si významu minulosti alebo rekonštrukciu minulosti prostredníctvom reprezentácie, ale aktualizáciu existencie jednotlivca (v zmysle
Abrahámovej viery) v súčasnosti, pretože „načo je v koneč
14
15
16
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nom dôsledku spomínanie na minulosť, ktorá sa nemôže stať
prítomnou(?)“17.
To, čo je skutočne zaujímavé na snahe pochopiť Abraháma,
nie sú otázky o jeho živote ako o živote historickej osobnosti, ale
význam toho, čím prešiel, t. j. otázky ako: Kto dával silu Abrahámovmu ramenu? Kto zadržal jeho ruku zdvihnutú a vystretú
a zabránil tomu, aby spadla stuhnutá a bezmocná pod vlastnou
váhou? a v syntéze: Čo je v konečnom dôsledku to, čo vykonal
Abrahám? Čo to znamená pre niekoho, kto po tisíckach rokov
ešte stále zostáva stáť ohromený pred jeho činom?
To, čo nás spája so zmyslom patriarchovho aktu viery, to,
čo nás robí jemu podobnými, nie je historická udalosť, ale
duchovný akt viery. Teda na to, aby sme ho pochopili pro
stredníctvom aktualizácie jeho významu v súčasnosti, sa musíme stať súčasníkmi Abraháma. Nie v tom zmysle, že by sme
mu stáli zoči-voči a priamo pozorovali každý jeho pohyb, ale
v tom, že s ním prejdeme jeho duchovnú púť. Je možné byť
s ním súčasný nie s ohľadom na historický čas, ale vďaka práci a úsiliu ducha sa môžem dostať do tej istej situácie cítenia
a chápania.
Tento pokus o priblíženie si jeho významu v súčasnosti
je pre Johannesa zo Silentia zdrojom utrpenia v celom diele
Bázeň a chvenie. Johannes nás stavia hneď na začiatku knihy, po predslove, ktorý nazval Prelúdiá a variácie, pred štyri
alternatívy významu a zmyslu, ktoré by mohla mať Abrahámova púť – ako premýšľanie, rozjímanie človeka, ktorý (bez
toho, že by bol mysliteľom alebo historikom) si zo všetkého
najviac želá zúčastniť sa na tom okamihu, a to súčasne s Ab-

17
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rahámom.18 Istým spôsobom sú tieto variácie na tú istú tému,
v niečom pripomínajúce hudobné rytmy, akoby okamihmi
pocitu prítomnosti v zmysle približovania sa k chápaniu cítenia otca viery.
Johannes sa následne ponára do situácie, znova s Abrahámom prechádza cestu prejavu viery, vystupuje na horu Moria,
snaží sa vyjadriť, ako by sa cítil on sám v tejto situácii.
„Preto ja, ako tragický hrdina, pretože sa nedokážem po
zdvihnúť nad túto úroveň, keby som bol predurčený na tú mi
moriadnu a kráľovskú cestu na horu Moria, viem veľmi dobre,
čo by som urobil. (...) Som si takmer istý, že by som celú cestu
rozplánoval na sekundy, ba dokonca by som vystúpil na vr
chol hory skôr, aby som čo najskôr skončil. A okrem toho viem,
že by som sa neuspokojil iba s týmto. Už v tom momente, keď
by som vysadol na osla, aby som sa vydal na cestu, povedal
by som si: ´Teraz je všetko stratené. Boh si odo mňa vyžiadal
Izáka, ja ho obetujem a s ním všetku svoju radosť. Ale Boh je
láska a pre mňa ňou zostane, pretože v čase spolu (On a ja)
nemôžeme hovoriť, nemáme žiadny spoločný jazyk.´“19

Keď porovnávame toto chápanie s Abrahámovým, dosahujeme pochopenie zmyslu viery a práve pri tomto si Johannes
uvedomuje, že nedosahuje bod, do ktorého sa dostáva otec
viery. A u autora sa stáva takým jasným to, že niekto, hoci je
neveriaci, chápe, čo by to znamenalo mať vieru ako Abrahám,
a to práve v súčasnosti alebo v tom, že sa stane súčasným.
V nasledujúcom texte ukazuje odlišnosti medzi vierou svojho
rozprávača a vierou Abrahámovou:
18

19
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„Moje úplné odovzdanie sa nebolo viac ako iba náhrada
viery. Pretože v mojom prípade ani ja som nemohol urobiť
viac, ako sa bezhranične a nekompromisne snažiť, aby som
našiel samého seba, a znova sa oprieť o samého seba. V mo
jom prípade by som ani nedokázal milovať Izáka tak, ako ho
miloval Abrahám. Moje rozhodnutie venovať tomu také úsilie
by ukázalo jedine moju ľudskú odvahu a to, že by som miloval
Izáka z celej svojej duše, by nebolo nič viac ako podmienka,
bez ktorej by všetko moje správanie bolo zločinom. Napriek
tomu by som ho nemiloval ako Abrahám, pretože až do po
sledného momentu by som trval na svojom. Mojím správaním
by som zničil celý príbeh, keďže ak by som zachránil Izáka,
ocitol by som sa v úzkych. (...) Čo je to, čo v konečnom dô
sledku urobil Abrahám? Neprišiel ani príliš zavčasu, ani príliš
neskoro. Obriadil svojho osla a s prestávkami vykonal cestu.
Po celý čas, od začiatku do konca, ho neopúšťala viera; veril,
že Boh od neho nakoniec nebude vyžadovať Izáka, hoci bol
odhodlaný ponúknuť mu ho ako obeť, ak by to od neho Boh
žiadal. Veril v moc absurdného, pretože to všetko nemalo nič
spoločné s ľudským uvažovaním. (...) Príčinou každého jeho
kroku pri výstupe na horu bola viera.“20

Konečným dôsledkom pre Johannesa zo Silentia je, že dokáže
pochopiť význam duchovného aktu viery, ale i to, že rovnako
chápe, že on sám naň nemá dosť síl; Abrahámova situácia je
paradox, stav viery vedie k postaveniu sa čelom k paradoxu.
V tejto situácii je prítomná možnosť škandálu, a to následne
po rozhodnutí; postoj k existencii by bol škandálom alebo
vierou. Johannes sa pri svojom duchovnom putovaní, ktorým
sa v tomto zmysle stáva Abrahámovým súčasníkom, dostáva
až k možnosti škandálu, no nakoniec neurobí rozhodnutie
viery. Uvedomuje si však, čo to znamená. Práve preto je to
poetické dielo, ktoré oslavuje hrdinu viery. Pochopenie súčasnosti
u Johannesa zo Silentia vidno v tom, že sa nesnaží vysvetliť
20

Ibid., SV III 86 – 87 [KW VI 35].
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skutok Abrahámovej viery v jeho historickej vzdialenosti, ale
usiluje sa prežívať ako účastník jeho zmysel; preto nám hovorí,
že snažiť sa pochopiť Hegela a Abraháma nie je to isté21, systematické vysvetlenie nie je to isté ako aktuálna prítomnosť
duchovného úsilia, ktoré sa nachádza vo vzťahoch človeka
k náboženskému bytiu a k všetkým čisto ľudským sféram.
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Summary
This article focus in a difficult problem and, at the same time,
a difficult category in Kierkegaard: the category of contemporaneity. The contemporaneity is the central point in the
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existential – Christian dialectic. That is why all this presentation, that in fact what to be an exercise, centered itself in
two important books of Kierkegaard, book that reflects the
problem of contemporaneity: Philosophical Fragments and
Fear and Trembling.
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Repetition:
The concept and the text
Laura Llevadot

Abstrakt
V tomto príspevku budem dokazovať nepomer medzi konceptom opakovania sa a textom Opakovanie, v ktorom sa nachádza. Tento fakt nám
poskytuje priestor na tvrdenie, že Kierkegaardovo myslenie by mohlo byť
chápané ako negatívna filozofia.

The question what is repetition?, that we usually pose when
we read Repetition, lacks the essence of the kierkegaardian’s
existential claim. Repetition is not a being, it is not something
that a concept can explain. That is why in his pseudonymous
work, Repetition, Kierkegaard gives up using the ontological
language of philosophy. The language of being can not express
the meaning of repetition because it is an existential movement which disappears when it is captured by the abstraction.
But, does that mean that Kierkegaard is a poet and Repetition
is just a novel? Can we assert that Kierkegaard uses the poetic language in order to simplify the difficulty of existential
concepts?1 Not at all. It is a prejudice to suppose that exis1

This is the thesis of Lorentzen when he writes: “Kierkegaard’s literary
task, then, was to adopt and refine the means of translation that would
distill or ground abstract ideas into a form more easily embraced
by readers” (In: Lorentzen, J.: Kierkegaard’s metaphors. Macon,
Georgia: Mercer University Press 2001, p. 23). But the first scholar who
presented this point of view was Louis Mackey (In: Kierkegaard: a Kind
of Poet. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1971).
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tential thought “assumes that the existential requirement of
living the problems philosophy merely reflects upon abstractly
can be met by novels, which are not merely imaginative but
concrete experiences”2. In fact, as Roman Králik says: “when
interpreting the passion, the description of Kierkegaard as
a poet becomes apparent”3, but it is not just because passion
is a theological category, but because it is, as repetition, an
existential one. The aim of Repetition is to awake the reader’s
interest, to show it as a demand and, at the same time, to show
that the sense of repetition can not be said because repetition
is unspeakable. This is why Repetition is neither a philosophical work nor a novel. It is not a philosophical work because
repetition is not an object of knowledge, but a demand of action; and it is not a novel because repetition is not an object
of contemplation. So, as Louis Mackey has written: “this book
is (in the technical sense and avant la lettre) a text”4. Hence,
I will argue why Repetition is just a text, neither a philosophical work nor a novel, and I will demonstrate that it is also
a negative text in the sense that this pseudonymous work is
an aporetic text. This negativity is precisely the meaning and
the interest of Kierkegaard’s existential thought.

2

3

4

Cumming, R.: Existence and Communication. In: Ethics. An
International Journal of Social, Political and Legal Philosophy, 1955, vol.
65, Nr. 2, p. 87 (pp. 79 – 101).
Králik, R. (ed.): Zápas Sørena Kierkegaarda. Nitra: Filozofická fakulta
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 2006, p. 90.
Mackey, L.: Once More with Feeling: Kierkegaard’s Repetition.
In: Kierkegaard and Literature. Irony, Repetition and Criticism. Edited by
R. Schleifer – R. Markley. Norman: University of Oklahoma Press 1984,
p. 109 (pp. 80 – 115).
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The concept of repetition in Repetition
Constantin Constantius, the author of Repetition, is “an
ironist”5. That means that he is able to say something without
believing it, just as a sort of experiment, and Repetition is
precisely “A Venture in Experimenting Psychology”. But that
means also that he is unable to do what he says, his knowledge
about repetition is not reduplicated in his life, as the second
journey to Berlin shows. However he is a clever man who
knows what repetition is, and he explains it in the first part of
the text. There Constantius writes:
“Repetition and recollection are the same movement, ex
cept in opposite directions, for what is recollected has been, is
repeated backward, whereas genuine repetition is recollected
forward” (R, 131).6
Here we find, in concentrated form, the essence of repetition. If recollection is an abstract movement from the actua
lity to the ideality in order to obtain the eternal —as Plato has
shown—, repetition is the same movement but in the “opposite direction”. So, repetition is the existential movement
from ideality (or possibility) to actuality, therefore repetition
is the actualization of an ideality. Metaphysics and poetry
make the first movement. They take actuality as an occasion
[Anledningen] and they repeat it backward in an abstract or
imaginative form. On the contrary, repetition means a forward movement in direction to actuality. That explains why
in the “Open letter to Professor Heiberg” Constantius writes
5
6

JP III 3794. Pap. IV a 169, 1844.
The references in this study are given from the English translation
(Kierkegaard’s Writings. Vol. VI. Edited and translated by H. V. Hong –
E. H. Hong. Princeton, New Jersey: Princeton University Press 1983).
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that repetition is a transition in the sphere of freedom, a kine
sis where “possibility remains and actuality emerges as a transcendence” (R, Supplement, 310). However, it is important to
distinguish between the ethical and the religious conception
of this actualization. From the ethical point of view, as Wilhelm maintains in the second part of Either/Or, repetition is
understood as the actualization of possibilities by means of
the choice. Choosing oneself man obtains his actuality.7 In
this sense, one can say that repetition from the ethical point
of view is an aristotlelic transition.8 But from the religious
point of view man is not able to actualize his possibility on
his own. Because of the sin he has lost this possibility or, what
is called in the Philosophical Fragments, the condition9. In
fact, the poet or the young man in Repetition proves that the
ethical repetition is impossible for him just because he has
conscience of his fault, poetizing instead of becoming actual,
and the marriage can not annihilate this fault. This is the
reason that makes Constantius assume that “repetition is too
transcendent for me” (R, 186), it is a religious category.
Let us consider the idea that repetition is a religious ca
tegory. Firstly, it may mean that one assumes the dogma of
sin which, in other words, means that man has lost the truth
and the condition to achieve it. Thus, man has no power.
Secondly, if man is disabled, repetition is not just an ethical
task but a gift, something that happens to the believer instead
of himself. And finally, what happens in repetition is the
atonement, the reconciliation with actuality that man is not
7
8

9

Either/Or, ibid., p. 216.
Stack, G.: Kierkegaard’s Existential Categories. In: The Personalist,
1976, vol. LVII, p. 27 (pp. 18 – 33).
Philosophical Fragments, ibid., p. 18.
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able to achieve on his own. That explains why “repetition is
the interest of metaphysics and also the interest upon which
metaphysics come to grief ” (R, 149). Metaphysics want the
same that freedom wants, the actuality, but it just obtains
an abstraction of actuality, a possibility, a thought-actuality.
The reconciliation that metaphysics achieve is just a hypothetical reconciliation and the man who follows this way
ends in a siding. If “actuality emerges as a transcendence” it
is by means of faith rather than knowledge. But to believe
in actuality, when man has lost this possibility, is something
so difficult that it can not be said. In fact, the possibility of
repetition arrives when one has lost any possibility. Job and
Abraham receive religious repetition “on the strength of the
absurd”. Repetition returns what was lost, and what we all
have lost after awaking from immediacy is actuality.
However, can actuality be restored? And in this case, can
it be explained? Is not any explanation a new idealization of
actuality? That is what Repetition, the text, seems to tell us.

Repetition, the text
Therefore, is Repetition a novel? We have seen that repetition
is neither a movement of knowledge nor a poetic movement,
but an existential and transcendent transition. If Repetition
is a novel that means that we can find a model on it, “not
merely imaginative but concrete”, which can be reduplicated
by the reader. As G. Josipovici writes, interpreting Walter
Benjamin: “The extraordinary power of the traditional novel
lies in this fact, that it makes us feel that our lives are both
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free and meaningful.”10 By the identification with the hero
the reader feels that his life has sense. But, where is the hero
in Repetition? Who achieves in Repetition the reconciliation
with life? Constantin Constantius, who by reflexion and
irony is he unable to living repetition? The young man, who
prefers poetizing himself rather than spending his life with
a woman? Gowens has said that “the young man finally stands
above Constantin (...) because that young man’s passionate
imagination and understanding is decisive advance over the
ironist’s despairing imagination and understanding, opening
the way to religious sphere of existence”11. On the other hand,
J. Garff has suggested that the little girl, who believes in actuality without any fear, is also the hero of repetition.12 Actually,
one must assume with J. Caputo that “there is no repetition
in Repetition”13. Firstly, Constantius loses actuality by reflection and, even if he knows what repetition is he is unable
to live it. On the other hand, the young man loses actuality
by poetry, because poetry just reconciles by giving another
actuality, perfect and higher, instead of the given one. And
in the second part of Repetition, the young man pretends
to achieve the religious repetition but, in the “Concluding
10

11

12

13

Josipovici, G.: Kierkegaard and the Novel. In: Kierkegaard:
a Critical Reader. Edited by J. Rée – J. Chamberlain. Oxford/Malden,
Massachussets: Blackwell Publishers 1998, p. 120 (pp. 114 – 128).
Gouwens, D. J.: Understanding, Imagination and Irony in
Kierkegaard’s Repetition. In: International Kierkegaard Commentary.
Vol. 6. Edited by R. L. Perkins. Macon, Georgia: Mercer University Press
1993, p. 305 (pp. 283 – 305).
Garff, J.: Den søvnløse. Kierkegaard læst æstetisk/biografisk.Copenhagen:
C. A. Reitzels Forlag 1995, p. 151.
Caputo, J. D.: Kierkegaard, Heidegger and the Foundering of
Metaphysics. In: International Kierkegaard Commentary: ‘Fear and
Trembling’ and ‘Repetition’. Vol. 6. Edited by R. L. Perkins. Macon
(Georgia): Mercer University Press 1993, p. 215 (pp. 201 – 224).
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letter by Constantin Constantius” he recognizes that the
young man is just a fiction: “The young man I have brought
into being is a poet. I can do no more, for the most I can
do is to imagine a poet and to produce him by my thought”
(R, 228). Hence, also the religious repetition is just a poetic
recreation of repetition. Finally, the women in Repeti
tion are the heroines of repetition because of their belief.
But the women’s believe is just and immediate faith, the faith
of a child, the faith that one has before any reflection. This
is not the “second immediacy” which repetition gives on the
strength of the absurd to someone who has lost everything.
To do so, repetition lacks in Repetition.

Repetition as a negative text
If there is no repetition in Repetition, does it mean that
“we have to have faith in the presentation of the movement
within the young man and Constantin”14? Does it mean that
“we have to have faith in the fiction”15 ? Any kierkegaardian
word allows us to do it. We have faith in fiction precisely
when we believe in philosophy or when we read a novel.
It is a simplification of the understanding of the “indirect
communication” to think that it says indirectly what can be
said directly. The task of indirect communication is not to give
us a model that we can reduplicate as such. On the contrary,
14

15

McDonald, W.: Aping Kierkegaard. A Mimetic-Demonic-Offensive
Redoubling of Søren Kierkegaard’s Philosophical Rhetoric. Thesis
doctorale. Department of General Philosophy, University of Sydney
1989, p. 257.
Ibid.
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Repetition as an indirect communication says that there is no
model because we are all sinners, so we have lost the condition and the truth. The reader is also viewed as a sinner and
the text can not give repetition to him. Therefore, Repetition
is a parody, a negative text, which shows us that repetition
can neither be achieved by philosophy nor by poetry because
actuality is lost. Bertel Pedersen has pointed out that: “The
fiction does not carry or control a philosophical idea, nor
does the philosophy utilize the fiction as an example, but each
discourse dissolves the other and, in the process, poses the
problem of the relationship between literature and philosophy
as well as that of the insufficiency of posing the problem of
repetition in these established modes of discourse.”16 Then,
what must be reduplicated, repeated, in Repetition is the lack
of repetition. The reduplication of this lack, which is the
reader’s task, prevents against the false “knights of faith” who
affirm to have faith. If there is any ethical and deep message
in Kierkegaard’s works it is to help us understand that in the
realms of spirit to say something in a positive form is actually
to lie. After reading Kierkegaard and Constantius, who can
honestly say that he is reconciliated with life? To understand
that is to understand indirect communication’s task, the Rep
etition’s task as a negative text, and the existential thougth’s
task: “I comprehended that it was my task: to make difficulties everywhere.”17

16

17

Pedersen, B.: Fictionality and Authority: a point of View for
Kierkegaard’s Work as an Author. In: Modern Language Notes, 1974, vol.
89, Nr. 6 (Comparative Literature), p. 956 (pp. 938 – 956).
Concluding Unscientific Postscript, ibid., vol. I, p. 187.
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Summary
In this article I will argue that there is a misrelation (Misforhold) between the concept of repetition and the text
Repetition where it appears. This fact let us to argue that
Kierkegaard’s thought could be understood as a negative
philosophy.
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The Implication of Silence in the
Communication of Interiority in
S. Kierkegaard1
Catalina Elena Dobre
Abstrakt
Príspevok sa zameriava na prezentáciu ticha ako dôležitej kategórie pre
náš život (so silným vplyvom na komunikáciu interiority). Usilujem sa
v prvom rade vysvetliť, že ticho nie je neprítomnosťou jazyka, ale je to skôr
ontologický fenomén. Ďalej, v súvislosti s Kierkegaardom, ticho nie je len
kategóriou, ktorá definuje náš život, ale je to aj podmienka sine qua non pre
komunikáciu s Bohom a pre komunikovanie našich tajomstiev. Ústrednou
myšlienkou tohto príspevku je teda učiť, ako integrovať ticho do nášho
života.

In this actual society in which the man is occupied with the
noise, when our actions are noisy and superficial making us
to lose ourselves in a succession of things that don’t have any
logia or reason, more, when our communication is transforming in a perpetual noise, and finally, when our being is
so fragmented by different factors, the only way to survive is
to integrate the silence in our life.
This is the way in which use to think Kierkegaard and we
can realize reading his words: “The worlds is sick, the actual

1

Thanks to Roman Králik for his amiability to invite me to participate in
his projects about Søren Kierkegaard.
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society is sick, and if I was a doctor and somebody asked me
a treatment for this sickness, I will say: create the silence.”2
In this way, the silence is a very complex phenomenon and
it has an ontological dimension or, why not, metaphysical, if
we understand like something that makes us to transcend our
being and our world. This is the reason for what we think that
speaking about silence is not only a way to express the life,
but more, means to learn and to integrate the silence in our
life and, at the same time, means to teach it.
The silence, is an equi-primordial phenomenon because
can be find it in all the human experiences; more, is a necessary
condition for the human being that make us to return to the
origins of the things. Without silence, the human being can
not be defined because is precisely the silence that make him
to search in his profundity the reason of this world. More, all
our authenticity become from silence. Without silence we are
only a reality or a part of this reality without the possibility to
transcend it and to realize a relationship with the eternity. It is
the silence that makes us to listen our interiority for receiving
the love of God or the love of the other.
But what is silence? Where we can find the silence and
what we can do for listen the silence? These types of questions
appear immediately as we enter in contact with this word: silence. A word so used but almost without understanding.
We see how in general in the special field of poetry or
philosophy the used of Word silence is sublime. For example
the romantics speak of silence like a superior part of what the
life is. For them, only in silence can be discover the sublime
of life; only in silence can be listen the infinite space; only in
2

Kierkegaard, S.: Enfermedad mortal. Madrid 1987.
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silence the man feel the nostalgia of life; only in silence God
can speak with the man and only in silence the human being
can find what he is.
And I think that here is the key of this category. What
I mean is that now the question about “what silence is?” did
not seem to be very difficult because the answer is close: the
silence is the category that put close the man and God; the silence is a bridge of intimacy between man and divine; because
of silence the man has access to his intimacy, to his secret and
can relate himself with God. We also can think that silence,
like a medium of the secret; without silence a secret cannot be
communicated, neither can be understudied, neither can be
communicated. It can be say, in this way, that the silence is the
communication of the secret.
The secret is the relations which an individual has it with
something fundamental, with the transcendence or, in the
case of Kierkegaard, with God. In silence, the man not only
reflects about himself, but also, he recreates himself in his
authenticity. In this way, I can say that silence is something
that makes possible the unity of our being. Max Picard, in his
book The World of Silence, says: “… to see through the eyes
of silence is to know oneself in a most personal and intimate
way.”3
The fact of knowing is related with of communication.
If I know something is because something is communicated
to me and this type of communication is silently. Then the
silence is always related with the communication. In general
we think in silence like the absence or the suspension of
the language. But this is not silence. Of course that for our
3

Picard, M.: The World of Silence. Chicago 1964.
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society, the silence understudied like something more then
the missing of the language, cannot be understand; silence
is something strange, something in which neither we think
because the contemporary men do not like the silence and his
actions, in overall, are to aniquilate this silence that is above all
and in all. Who think that the silence oppose to the commu
nication, mistake, because the silence is not the absence of
the noises that the communication produce, but the silent
activity means communicate something without words and
only in this way the silence transform itself in a phenomenon
in itself. I think that the communication has its origins in silence and has to return in silence. For example in a dialogical
process, we speak and listen from the silence, because also
silence means knowing to listen. In this way silence convert
itself in a third person in a process of conversation; she is
a medium for the communication.
Related with the human being, with his intimacy and with
his way of communication, silence present itself like something intimate as it is the intimacy of love because love without silence is not love. The Danish philosopher S. Kierkegaard
speaks about an entire life of silence which is synonymous for
him with the intimacy of love and freedom.
Since the beginning I say that my intention is to speak
about the category of silence in Kierkegaard. This options
it is not a causality because precisely it is Kierkegaard that
says in a special way “learn silence and teach silence”; it is
Kierkegaard who create a pseudonymous called Johannes
de Silentio, that speak to us about silence; it is Kierkegaard
who teach us that silence is related with the communication
and with the faith in the history of Abraham and from here
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we have a ontological interpretation of silence. With other
words, it is Kierkegaard the philosopher obsessed by silence:
he lives in silence and this last one transforms in a mood
of his existence. More, I want to specify that in the case of
Kierkegaard, it is a connection between his ways of speaking
or better say, his way of writing, and silence. And not only that
the act of writing is a way in which silence manifest itself, but
also when the philosopher speaks, he became simultaneously
a listener of silence. The presence of silence relates us with
emotional and rational aspects of our being, but at the same
time, it makes us to understand who we are. Then I really can
say that in Kierkegaard exists a type of silence not only as
a category about he can speak, but is about a silence which
define his creation “without authority”, as he says. In this way,
I think that his books are like mirrors in which reflects the
communication. Only in this way we can say that silence is
a mirror in which the communication not only reflect but
make itself complete.
In an indirect way, Kierkegaard gives to the silence a central role in his creation: it is through the silence that we can
learn to listen; it is through the silence that we can learn to
exist in the world. In his book Repetition, Kierkegaard says:
“Only who keep silence can become something in his life.”4
Then, it is evident that for the Danish philosopher, silence
is an ontological category, even if he never mentions this in
a direct way. With other words, for Kierkegaard silence reveal our intimacy, our secret. Only in silence we can listen
ourselves; only in silence we feel that exist something inside
us; only in silence the eternity appear to us. Kierkegaard says:
4

Kierkegaard, S.: La repetición. Madrid 1976, p. 154.
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“I consider silence as my religious duty.” This idea also appear
later in My Point of View.
In Fear and Trembling, Kierkegaard presents the history
of Abraham, a history where silence is a condition sine qua
non, for the presence of faith. The author of the book, Johanes
de Silentio, is a man without faith, is a poet, who dares to
speak about faith and silence for proving that the faith is the
only way through which an individual can relate with God.
What I mean is that is very evident, in the case of Abraham,
the connection between communication and silence, because
what Abraham communicates is silence. For him, the silence
transform in a test.
The history of Abraham is well known: Abraham is a simple man that all his life dreams to have a sun. One day, God
listen his prayer and give to Abraham a sun, Isaac. Abraham
is happy till one day which will change his life: God ask him
to sacrifice Isaac. Abraham obeys and listen the silence voice
of God. This is in overall his history: the history of Abraham
is the history of silence.
For Kierkegaard, this history is more then relevant: it
is a history that teaches us what is the faith; what means to
believe in the virtue of the absurd. And for making us to understand that the faith is a silence communication between
man and God, that is a silent craziness, that is the despair,
he present us the case of Abraham under the pseudonymous
Johannes de Silentio. This pseudonymous it is choosing with
a very clear intention: to announce a special category: silence
– a category which defines our human condition and also
define the relation between this condition and the divine.
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Abraham, a man that keep silence, listen the divine and
silent voice: to scarify his sun on the Moriah Mountain. In
this way, the travel of Abraham is making in silence. Abraham doesn’t speak, don’t cry, and don’t protest as Job. He has
the power to transform his suffering in hope, and this is the
essence of the faith. So, Abraham only has faith and he know
that the Word of God is sacred; he know that the love for God
has to be more big then the love for his sun. In other words,
Abraham has faith in the virtue of absurd. And what we can
understand is that for Kierkegaard, the man has to have the
power to transform the pain in hope through the silence.
The silence of Abraham it is a silence of the despair, a silence of faith, a silence of craziness! Because faith, “as the
condition sine qua non in the life of a man5”, has to be faith in
silence Abraham is the only one who understands that silence
is communication because God speaks to him in silence; the
divine voice is silent. Only the man that is dispose to open his
interiority and to receive God can listen the divine silence. The
silent communication it is singular and particular because it
is communicated to the person and not to the crowd.
In a certain way, the noise, contrary to the silence, is a artificial way of communication. The silence, contrary, makes us,
obligate us to be patience, to receive, and to understand.
Abraham, like Johannes, keeps silence as his more intimate
secret. He doesn’t speak and don’t complain of his pain, of his
despair; he is silent and he cannot speak because the fundamental cause of his silence is God. And this makes Abraham
to be great! His silence it is not neither esthetical – as it is the
case of the Seducer, neither ethical – as it is the case of Faust;
5

Králik, R. (ed.): Zápas Sørena Kierkegaarda. Nitra 2006, p. 87.
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it is a religious silence necessary for the faith. And here can
be mention the religious value of silence, because keeping silence, the faith opens. Here the secret and silence make a man
to be great, because they are the expression of the interiority
and the faith. Abraham knows very well that the presence of
God manifests in silence and our presence in front of God it
has to be in silence. If Abraham has faith is because this faith
born in silence. But we cannot ignore what Johannes de Silentio says about the paradoxical situation of silence: between
demoniac and divine, between good and bad, the silence has
a tragically situation, as also mention Ettore Roca6.
For Kierkegaard, or much better, for Johannes de Silentio,
this silence is the origin of the anxiety and announces the
religious, which is the last stage of life.
Being consciousness that silence has an important role
in the life of an individual, Kierkegaard says: “This silence in
itself it is something spiritual and gives us a refuge in front of
the actuality, a world where the desperate try to be himself.”7
What we understand is that silence it is an existential ca
tegory which not only relate us with the divine, but also put
us face to face with ourselves. Silence obligates to confront
with ourselves.
It is silence the only way to relate with God, as I mention before, and this because silence express the intimacy of
our soul and in this way transform itself in communication.
The words are only derivations of silence, they are extensions
of silence. Here is where I want to say that for Kierkegaard,
6

7

Roca, E.: S.: Kierkegaard and Silence. Anthropology and Authority:
Essays on Kierkegaard. Edited by P. Houe – G. Marino – S. H. Rossel.
Amsterdam – Atlanta 2000, p. 8.
Kierkegaard, S.: Temor y temblor. Madrid 1998, p. 78.
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silence is a condition of his creation. This creation is the
communication and the language and silence explain very
well his creation as an author. It is known very well that
Kierkegaard write the esthetics works in an “incognito” way.
It is the silence that hides under the voice of the pseudonymous; it is the silence that makes Kierkegaard to speak. For
the Danish philosopher, the real message cannot be listening but only can be feel it in the mood of silence because to
communicate something one has to understand the silence
anterior to the language. Then the act of understanding is
the result of an intimate experience which appears in silence.
Kierkegaard says in his book The Present Age: “Only somebody that know how to be silent can really speak and can
really act. Silence is the essence of our intimacy, of our profound life.”8
In other words, we have to understand silence to be able
to act and communicate. And this is what Abraham is doing.
Before then anything, Abraham listen the silence, the only
communication with God, and then tries to understand even
if he doesn’t understand. Here appears the paradox: Abraham
doesn’t understand God; doesn’t understand why God ask
him the Sacrifice; but he understands that is not necessary to
understand God, but is necessary to have faith in God, a faith
in the virtue of the absurd. In this way, silence has his presence
in the act of understanding. Only Abraham can understand
God and only God can understand Abraham; between the
two it is a relation of reciprocity mediated by silence.
Silence is a way of private communication, secret one
and Kierkegaard knows this very well. That is why, for the
8

Kierkegaard, S.: The Present Age. Oxford 1991, p. 49.
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philosopher, Abraham not only keep silence, but also, at the
same time, guard a secret.
Before I was speaking about a silent communication and
now I want to say that this communication is the communication of the secret. This is about in the book Works of Love
when Kierkegaard says very clear that love is the only way
that man has to relate with God because love has his roots in
a secret. But the most important part is that this love for God
can manifest itself only in silence. I mean that silence is the
space where the eternity speaks in the world. The eternity is
part of our being, of our profundity. It is about this in the case
of Kierkegaard: the eternity that we have inside is a secret; our
infinite secret.
But what is this secret that Kierkegaard mentions in this
book, Works of Love? This secret is something that has the
necessity to manifest itself and at the same time has the necessity to hide itself. The manifestation of the secret cannot
realize without silence and also the occult of the secret has
to realize in silence. Between the occult and the manifestation it is silence. The occult is the secret; the manifestation is
his annulations and his intermediary is silence like a bridge
between the singular and the general.
In his book Repetition, Kierkegaard says something that
has to do with these relations between secret and silence: “But
in this deep silence, the most horrible things are hidden, like
secrets that nobody dare to mentions.”9
It is not a casualty that Kierkegaard wrote a book dedica
ted in totality to love. The philosopher is very aware about
the importance of this category which defines our live. But
9

Kierkegaard, S.: La repetición. Madrid 1976, p. 257.
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what takes my attention and is this relation between love and
silence because finally, love manifests itself in silence. Even
in this book, Works of Love, the silence is not as present as
category in itself, we can identify hidden between words.
What I want to say is that Kierkegaard speaks about silence
in an indirect way. It is silence that makes us learn to listen
and to understand the other and this type of relation with
the other is love. Even if Kierkegaard makes this difference
between erotic love and Christian love, the two ways of love
are manifestations of our interiority I mean the manifestation
of the secret that we are that ask silence.
What means to love? It means to open you to the other, to
let the most intimate secret of yourself to manifest in freedom
and in this way the communication with the other it is a communication in silence. Only in this way, the love can appear.
The love is the silent communion between two secrets,
between tow interiorities. In this way, I think in what
Kierkegaard says that „the love hides the multitudes of sin”.
For Kierkegaard, as can be seen, only in the act of love begin
to manifest the secret that we are, the profundity that we are.
We can communicate, in the real sense, only if we let love to
open our hearts and, in this way, to reveal the secret to the
other and to let the secret that the other is, to come to us. This
kind of communication it is a silent communication of love.
Kierkegaard is very aware about the fact that this ca
tegories: silence, love, secrets, are so close one to each other,
and so related, that only them can make possible the divine
communication. These because, the communication with
God begins when our heart is prepare to open to receive the
revelation of God.
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I think in silence as a power, as an art and as a virtue.
In this way, silence is not a sign of impotence of communication, but represent the potentiality which open and construct
a new world or can determinate us to make the decisive leap.
„In the limits of the language, where the esthetic and ethic
are beginning or finishing, silence appear as an ethos and is
the most proper way to leave”10 and for Kierkegaard silence is
exactly a way of life: “Silence engaged me day and night as my
work and my task.”11 In other words, silence is something that
has to be work, constructed all the time and has to find his
reality in our life.
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Summary
The article has focus in presenting silence as an important
category for our life with strong implication in the communication of interiority. What I intend to argue it is that first,
silence is not the missing of language, but more it is an ontological phenomenon. Then, related with Kierkegaard, silence
is not only a category that defines our live, but also it is a condition sine qua non for the communication with God, and for
the communication of our secret. Then, the entire idea of this
article is to learn to integrate silence in our life.
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Purity of the Mind
Elisabete M. de Sousa
Abstrakt
Kierkegaardovo dielo An Occasional Discourse poskytuje autorovi príležitosť priznať, aké ťažké je dosiahnuť čistotu srdca, stupeň, ktorý poskytne
rečníkovi i poslucháčovi možnosť zvoliť si dobro v pravde. V tejto práci si
za hlavné pojmy Kierkegaard volí prezieravosť a rozdvojenosť, prostredníctvom ktorých sa usiluje zabrániť poslucháčovi uniknúť. Predpokladám,
že oba pojmy – prezieravosť i rozdvojenosť – sú kľúčovými problémami
Kierkegaardovho diela alebo že sú časťou jeho úsilia dosiahnuť čistotu
mysle.

Halfway through An Occasional Discourse, S. Kierkegaard
claims once more that to achieve purity of the heart, one must
will in truth, but only the good, otherwise one falls prey to
doublemindedness. However, two kinds of doublemindedness are at stake – a first one which is absolutely reproachable,
that is, to will the good as a reward, for fear of being punished
or just because one is apparently willing for the good just for
the sake of experimenting one’s own will; and a second kind,
which seems to be acceptable in moral terms, by which one
fails to commit oneself totally in the endeavour. Thus, this se
cond kind of doublemindedness may be considered as a stage
or an attempt to reach full commitment, which is demanded
by the main concerning endeavour of achieving purity of the
heart. Another important point is also made when S. Kierkegaard points out that to will the good in truth, one endures
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suffering, and paradoxically, one must overcome the stillness
which often paralyses the sufferer, since the decision to will
the good in truth involves action and, consequently, to come
out of oneself. Furthermore, such an effort brings out another
paradoxical result; in other words, the eventual end result of
coming out of oneself, of acting, is to leave behind one’s suffering. This leaves the subject in a difficult state of the mind
(and of the heart) since he/she will have to reconciliate action
with the necessity of bearing suffering in order to achieve the
stage when he/she is capable of willing the good in truth, this
meaning that it will be difficult to find the balance between
action (and eventual decision making), and the contention
imposed by suffering. Therefore, the suffering, the paralyses
which may suffocate the sufferer, and the urge to act so as to
overcome that state of paralyses, keep pushing, pressing the
individual to seek his way out.
Far from being a straightway movement forward till the
purity of the heart, we see here a sort of line of attack in
different fronts, which may eventually lead the other (be it the
neighbour or the listener to this discourse) to misunderstand
one’s acts and decisions. In my opinion, this is due to the fact
that the frontier between the two kinds of doublemindedness
becomes less perceptible, since the subject turns out to be
the only one to know exactly to what degree he is willing the
good in truth and where his/her point of balance between action and contention lies. This state of affairs is stressed when
S. Kierkegaard enhances the idea of being with the good with
the idea of remaining with it, thus acknowledging that an
approach to reach purity of the heart may indeed involve
slow-moving phases.
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S. Kierkegaard proposes a first solution by stating that
the sufferer is already with the good, if he or she has already
taken that decision; as I see it, the most interesting point of
this remark is that instead of becoming useless, suffering
seems to be rendered some use. In fact, the usefulness of suffering emerges as the main content of the opposite state of
the mind and the soul of the person who bears in oneself the
power of sagacity. This is so, in the sense that the sagacious
person is the one who seeks evasion, whereas the person who
is willing to remain in the good suffers because of that same
decision; however, remaining with the good prevents him/
her from seeking evasion all along the process. The sagacious
person seems, then, to be the one who is in the condition of
pushing himself outwardly and the sufferer the one who is on
the point of pulling himself inwardly.
Nevertheless, in the second part of the middle section of
An Occasional Discourse, S. Kierkegaard starts revising this
stern division between the two movements of the soul and
the mind, by making some adjustments. First, the author proposes that recollection may visit the sufferer, just as it visits
the doubleminded person, enabling the sufferer to keep his/
her stillness against evasions, by giving him/her the gift of
also using sagacity but, this time, outwardly, with the opposite
purpose of the doubleminded person, i.e., to avoid evasions,
instead of seeking them. Apparently, the sufferer doesn’t
need to seek evasion because recollection promises him the
absolute evasion, in the sense that what the sufferer recollects
is the promise of a prospective reunion with eternity. Later
in this same section of the discourse, S. Kierkegaard, in fact,
suggests that sagacity tends to be misused inwardly too easily,
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when and if the sufferer, who is determined to will the good
in truth, refuses to be healed by the eternal and inevitably
falls into doublemindedness. Moreover, the sufferer will learn
that the condition to remain in the good is to acknowledge
that sagacity is overcome by the decision to be in the good,
which contributes to push the sufferer to come out of him/
herself, to move forward, to act.
Though he keeps a steady route on his way to reach the
condition of purity of the heart, S. Kierkegaard intermittently
changes from one side of the road to the other; in order to
will and remain in the good, the sufferer may go through
a first stage of doublemindedness and recollection may
increase his expectancy of the eternal. Even sagacity, which
is first taken as a menacing gift, may be used for the sake of
reaching purity of the heart, depending on its inward or
outward inflection or the intention of the sagacious one, who
may be seeking or avoiding evasion. Ultimately, to keep to his
decision of remaining in the good, the sufferer must overcome
the paralyses imposed by the suffering and, consequently,
move forward and get into action.
An Occasional Discourse dates from 1847, which marks
a decisive turn in the organizational structure of the direct
and the indirect modes of communication, and the statements I have commented bring some light to the new model
of pseudonymous writers and works in the kierkegaardian
authorship. The correlation between the idea of willing to
be and remain in the good and the unavoidable necessity of
going from one side of the road to the other recalls to the
Kierkegaard reader the complex structure of his authorship,
with his multiple pseudonyms seeking and avoiding evasion
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simultaneously. On the one hand, they avoid evasion, since
most of them are associated with a single work and when they
show up in the context of another work they tend to keep
the specific identity and the point of view of their first appe
arance. On the other hand, they seek evasion for two sets of
reasons – first, it is undeniable that they keep unfolding the
authorship to the point that Kierkegaard’s thought cannot be
considered apart from of its multiplicity; second, they project
themselves outwards by allowing for the conception of very
finely designed points of view on a large array of issues, a feat
which would be hard to produce by using the category of
single author. Following this reasoning, Johannes Climacus’s
definition in the epilogue of Concluding Scientific Postscript
becomes less intriguing and utterly acceptable. His statement
that in a pseudonym the relationship between the esthetic
and the ethical gains existence in an “existing individuality”1
also reveals the tension between willing for the good in truth
while experimenting one’s own will, which stands as the kind
of doublemindedness to be avoided, and the half commitment to the endeavour of remaining in the good in the truth,
which can be a step towards reaching purity of the heart.
This tension takes form in the disruptive appearance
of another two pseudonyms which immediately follow
An Occasional Discourse. In 1848, the publication of the
works in two series was announced as closed publication
procedure and had been given a meaning by the retrospective reading of Climacus in “A Glance at a Literary effort in
Danish Literature”, the last appendix of CUP. Nevertheless,
The Crisis and a Crisis in the Life of an Actress, signed Inter et
1

See Danish 3rd edition (AE: 209).
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Inter, is followed, a year later, by Two Small Ethical-religious
Discourses, signed H. H. Curiously enough, the two works
display esthetic, ethical and religious authorial stances on issues, which, by themselves, comprise an esthetic, an ethical
and/or a religious nature. The publication of these two works
by two new pseudonyms revises Climacus’s reading of the
previous works, as well as the rigid divisional pattern between
direct and indirect communication, based on religious and
ethical-religious texts and esthetic texts, signed by Kierkegaard as himself, a religious author, and by his pseudonyms.
Inter et Inter e H. H. occupy a middle position in the authorship, making a bridge towards a new sort of relation between
author, reader and content of the work, which associates the
stance of a pseudonym, communicating in reflection, and
a straightforward discussion of religious contents (I am obviously referring to the two works signed Anti-Climacus). The
fact that this second series of pseudonymous writers and works
comes into existence proves to be reason enough to consider
that the kierkegaardian authorship, though it is structured to
lead the author and the reader on their way to the good and
the truth in order to achieve purity of the heart, displays an
inward commotion, a restlessness always pushing forward,
which is remindful of the second kind of doublemindedness
and of the effect of sagacity on the sufferer, as described in
An Occasional Discourse. In this sense, Inter et Inter and H.
H. may be figured out as necessary stages before reaching full
commitment, which is represented by Anti-Climacus’s authorial stance, instead of being interpreted as almost a sign of
weakness, as S. Kierkegaard pointed out2, or in his terms in
2

See Danish 3rd edition (SFV: 87).
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this discourse, as a kind of mischievous doublemindedness,
of an author proving to be sagacious enough to seek evasion
by experimenting another will of his own. Therefore, the
communication in two series (either before or after CUP) can
be understood as a strategy to bypass any conflict between
the two kinds of doublemindedness focused in An Occasional
Discourse, which ultimately stresses the “mindedness” of
Kierkegaard’s authorial stance. His reader and listener are,
then, able to get familiar with his demonstrations of sagacity,
which, with the help of recollection and the decision to be in
the good in truth, lead them and their author on the quest for
purity of the heart and of the mind.

Summary
An Occasional Discourse by S. Kierkegaard gives him the opportunity to confess how difficult it is to achieve purity of the
heart, a stage which will provide the speaker and the listener
with the capacity to will the good in truth. In this discourse,
S. Kierkegaard chooses sagacity and doublemindedness as
battle horses all along his endeavour to guide the listener
against evasion. I propose that both sagacity and doublemindedness are key issues for Kierkegaard’s authorship or that
they are part of his endeavour to achieve purity of mind.
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Wiara jako przezwyciężenie rozpaczy
w filozofii Kierkegaarda
Stefania Lubańska – Milan Jozek
Abstrakt
Kierkegaard vidí pramene zúfalstva a nepokoja v štruktúre osobnosti.
Zúfalstvo nazýva „smrteľnou chorobou“, ktorá môže viesť k znivočeniu ducha a k strate vnútornej autonómie človeka. Človek strácajúci subjektívne
atribúty osobnosti stráca nielen svoju slobodu, ale i samého seba. Viera ako
dialektický protiklad hriechu má autentickú existenciu, ktorej podmienkami sú: nevyhnutnosť zaangažovania sa a rizika, primát subjektívnosti, ako
aj skúsenosť a poznanie ľaku a zúfalstva. V momente zúfalstva môže jedinec získať vedomosť o svojom stave, avšak až vierou sa završuje akt získania
vlastnej autentickosti, pretože viera dopomáha k návratu atribútov osobnosti. Viera, pomocou ktorej sa jedinec dopracúva k autentickej existencii,
nezaručuje permanentný stav. Zúfalstvo a viera sú takisto dialektickými
protikladmi, bez ktorých nie je možné pochopiť faktický stav človeka.

Rozważania na temat wiary jako przezwyciężenia rozpaczy
należy rozpocząć od postawienia zasadniczego pytania: kim
jest człowiek w filozofii Kierkegaarda?
Człowiek w ujęciu tego filozofa jest bytem złożonym, którego złożoność nie daje się zredukować do połączenia dwu przeciwstawnych pierwiastków–materialnego i duchowego. Nie jest
on bowiem tylko połączeniem duszy i ciała, nieskończoności
i skończoności, doczesności i wieczności, wolności i konieczności, gdyż „tak rozumiany człowiek nie jest nawet jaźnią”1.
1

Kierkegaard, S.: Choroba na śmierć. In: Bojaźń i drżenie. Choroba
na śmierć. Warszawa 1972, s. 146.
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Jeśli syntezę stanowi wzajemna relacja dwóch przeciwstawnych elementów, to dopiero ustosunkowanie się do tej
relacji, czyli pewnego rodzaju meta relacja, tworzy jaźń. Tak
ukształtowaną jaźń dzieli od prostej syntezy duszy i ciała
nieprzekraczalna różnica poziomów, dlatego nie ma między
nimi naturalnego przejścia. Jaźń utrzymuje się tylko dzięki
temu, iż jest ukonstytuowana przez coś zewnętrznego. Inaczej – według filozofa – ta swoiście rozumiana triada nie jest
w stanie własną mocą utrzymywać się jako spójna całość.
Tym, co ją integruje i przekształca w osobowość, jest konstytuująca ją Moc, a tak ukonstytuowana przez Moc osobowość
stale jest przez nią podtrzymywana. Jednak fakt, iż osobowe
istnienie „spoczywa w rękach Boga“ nie dla wszystkich jest
faktem oczywistym. Bowiem – według filozofa – człowiek żyjąc w kręgu spraw ziemskich, może tylko domyślać się spraw
wykraczających poza doczesność. Kierkegaard nazywa takie
życie życiem w „piwnicy zmysłów“, a wedle niego „trwać
w błędzie to rzecz, której człowiek najmniej się boi“, co tłumaczy jego ślepotę na sprawy religijne.
Człowiek, stawiając na siebie i przeciwstawiając się Bogu,
dezintegruje swoją osobowość i pogrąża się w rozpaczy, którą
filozof definiuje jako „rozpad syntetycznego stosunku jaźni
do samej siebie“2. To bowiem, iż jaźń została założona przez
Boga, uniemożliwia jej osiągnięcie samej z siebie równowagi
i spokoju. Dlatego naturalnym niejako stanem człowieka jest
grzech i rozpacz.
Kierkegaard źródeł rozpaczy i niepokoju upatruje
w strukturze osobowości. Rozpacz, nazwana przez niego
„chorobą na śmierć“, prowadzić może do unicestwienia ducha
2

Tamże, s. 149.
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i pozbawienia się przez człowieka wewnętrznej autonomii.
Człowiek, tracąc jaźń, traci nie tylko swoją wolność, ale i samego siebie. Rozpacz, będąca chorobą jaźni, drąży osobowość
od środka bez względu na to, czy dana jednostka jest tego
świadoma, czy też nie. Ciągłe zaaferowanie sprawami drugorzędnymi, ciągła pogoń za nowościami przy jednoczesnym
braku umiejętności zatrzymania się na jakimś przedmiocie
i ograniczania swoich pragnień to sposób ukrywania rozpaczy. Człowiek, żyjąc w nieświadomości swojego własnego
stanu, unicestwia możliwość wystąpienia rozpaczy w jej pełnym wymiarze. Pozorne „nie-bycie“ w rozpaczy nie oznacza
wcale jej braku, wręcz przeciwnie: jest rozpaczą najgorszego
gatunku, pozbawiającą jednostkę wymiaru człowieczeństwa,
gdyż możność rozpaczy „jest przewagą człowieka nad zwierzęciem; dostrzeganie jej stanowi przewagę chrześcijanina
nad człowiekiem dzikim; być uzdrowionym z tej choroby
oznacza dla chrześcijanina zbawienie“3.
Rozpacz jako zjawisko powszechne, zwłaszcza w swej
postaci nieświadomej, zwanej przez Kierkegaarda niewłaściwą, przynależy człowiekowi od urodzenia, gdy ten, nie
rozpoznając własnego stanu, szuka swojej zasady poza sobą
samym, w otaczającym świecie. Według filozofa uczestnictwo w powszechności degraduje jednostkę, gdyż – jak sądzi
Kierkegaard – „kiedy się jest jednym z wielu, to już przepadła
wolność“4. Gregory R. Beabout5 zauważa, iż duński filozof,
pisząc o tym typie rozpaczy, zamiennie stosuje słowa: powszechny i uniwersalny. Uważa on, ze Kierkegaard świadomie
3
4
5

Tamże, s. 148.
Kierkegaard, S.: Albo – albo. Zv. I. Warszawa 1976, s. 339.
Beabout, G. R.: Freedom ant its Misuses: Kierkegaard on Anxieh and
Dispair. Milwaukee 1996, s. 99 – 100.
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przesadnie używa formuły „rozpacz uniwersalna“ do celów
retorycznych, aby zachęcić czytelnika do podjęcia refleksji
nad własną rozpaczą, żeby ten rozpoznał rozpacz tam, gdzie
wcześniej jej nie dostrzegał. Ten interpretator Kierkegaarda
wskazuje, że „powszechny“ może oznaczać „ogólny“ lub
„uniwersalny“, czyli istotny dla danej rzeczy. Według niego
rozpacz jest zjawiskiem powszechnym, czyli jest bardziej
rozpowszechniona, niż tego jesteśmy świadomi, lecz nie
znaczy to wcale, że stanowi istotę człowieczeństwa. Udział
w powszechności powoduje, że–mimo iż wolność woli stwarza człowiekowi wszelkie warunki do podejmowania decyzji
–on z nich nie korzysta, przerzucając swój wybór na innych
lub w ogóle z niego rezygnując, a wówczas wyborów „dokonuje się nieświadomie albo wybierają ciemne moce tkwiące
w osobowości“6.
Ten typ rozpaczy nieobcy był samemu Kierkegaardowi, co
w następujący sposób opisał w Dziennikach:
„Właśnie wróciłem z przyjęcia, na którym byłem duszą
towarzystwa; z moich ust spływał dowcip, wszyscy śmiali się
i mnie podziwiali, ale wyszedłem – a myślnik ten powinien
być tak długi jak orbita ziemska – i chciałem się zabić.“7
Ta – najniżej stojąca w hierarchii rozpaczy – rozpacz nie
uświadomiona, polegająca na niezauważaniu własnej jaźni
mimo swej powszechności i banalności, odgrywa jednak
istotną rolę. Poprzedza bowiem w sposób inicjujący te stopnie rozpaczy, które cechują się samoświadomością. Dlatego

6
7

Kierkegaard, S.: Albo – albo. Zv. II. Warszawa 1976, s. 219.
Collinson, D.: Pięćdziesięciu wielkich filozofów. Poznań 1997, s.
208.
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Kierkegaard wzywa do rozpaczy świadomej: „rozpaczaj całą
duszą i daj temu wyraz całym swoim myśleniem“8.
Tylko ten, kto tak rozpacza, może odnaleźć swoje „wieczne ja“, najgorszą zaś sytuacją jest według niego niezauważanie
własnej rozpaczy. Świadomość intensyfikuje rozpacz, gdyż
im prawdziwsze posiada człowiek wyobrażenie o rozpaczy,
tym intensywniejsza jest jego rozpacz9, przez co paradoksalnie człowiekowi nią dotkniętemu w jednakowy sposób
bliska jest zguba, jak i wyzwolenie, gdyż przez zawarty w niej
element świadomości jest ona bliższa unicestwieniu siebie
samej. Uświadomienie sobie własnego stanu podnosi rozpacz na wyższy poziom. Jest to stadium rozpaczy świadomej,
zwanej przez filozofa „czystą“. Świadomość własnego „ja“
umożliwia zrozumienie sensu rozpaczy oraz zagrożenia, jakie
niesie ona dla osobowości w perspektywie wieczności. Rozpacz staje się przez to bardziej intensywna, lecz zarazem daje
szansę ukształtowania osobowości na nowo, na fundamencie
postawy religijnej.
Ten wyższy rodzaj rozpaczy przybiera dwie postacie: jedną, w której jednostka desperacko stara się uwolnić od siebie,
zwaną rozpaczą słabości, i drugą, w której z równą desperacją
szuka swojego „ja“. W pierwszym przypadku jednostka nienawidzi własnego „ja“, chciałaby zniszczyć swoją jaźń, ale tego
uczynić nie może, gdyż jest w rękach Mocy. Bóg, szanując jej
wybór, rozluźnia swój związek z nią, upuszczając jaźń jak
gdyby ze swej ręki i pozostawiając samą sobie. Taka jednostka
doświadcza wówczas pożaru jaźni, który to pożar wzmaga się
8
9

Kierkegaard, S.: Albo – albo. Zv. II. Warszawa 1976, s. 281.
Por. Kierkegaard, S.: Choroba na śmierć. In: Bojaźń i drżenie.
Choroba na śmierć. Warszawa 1972, s. 190.
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do tego stopnia, że dla niej „śmierć staje się nadzieją“10, podczas gdy ta rozpacz jest „beznadzieją niemożliwej śmierci“11.
Jednostka, która przeżyje tak głęboką i otwartą rozpacz,
ma jednak możliwość zbawienia, może bowiem wezwać
na pomoc Boga. Ten typ rozpaczy według filozofa stanowi
wielką próbę wartości człowieka, ponieważ rozpacz słabości,
upokorzenia, bierze się z niemożności zniesienia świadomości swej słabości i nicości. Człowiek odnaleźć się zaś może
tylko w miarę wnikania w nicość12 z jednoczesnym dążeniem
do wsparcia się na Bogu. Jeśli starczy mu nadziei w tym stanie beznadziejności i opuszczenia, będzie uratowany. Moc
weźmie go z powrotem i zwiąże ze sobą jak nigdy dotąd.
W przeciwnym razie: pochłonięty myślą o samozrtiszczeniu,
bez względu na wynik – czy unicestwi się fizycznie, czy nie –
i tak na zawsze uwięzi się w swojej rozpaczy.
Z kolei rozpacz z powodu bycia sobą oznacza rozpaczliwe
pragnienie wykreowania własnego „ja“ w opozycji do Absolutu. Jest to zatem bunt przeciw Bogu. Jednostka używa wówczas
pewnego rodzaju wolności, którą filozof nazywa „wolnością
rewolucji“. Towarzyszy jej specyficzny rodzaj lęku, lęk przed
dobrem. Ten lęk „jest wolnością w pułapce, gdzie wolność nie
jest wolna, lecz usidlona nie przez konieczność, lecz przez
samą siebie“13. Osobowość taka woli zachować siebie samą,
taką jaką jest, bez szukania pomocy gdziekolwiek, albowiem
jej jaźń nie chce ugiąć się przed Absolutem. Rozpacz z tego
wynikła wraz ze wzrostem świadomości dochodzi do stanu,
w którym jej potęga staje się demoniczna.
Tamże, s. 152.
Tamże.
12
Por. tamże, s. 161.
13
Kierkegaard, S.: Pojęcie lęku. Warszawa 1996, s. 58.
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Połączenie czystej świadomości z zuchwałością woli to
najwyższa forma rozpaczy – satanizm. Paradoksalnie właśnie
ten rodzaj rozpaczy jest dla Kierkegaarda dowodem na to, że
ludzka jaźń nie jest autonomiczna w tworzeniu osobowości,
że istnieje poza nią inny czynnik, który ją konstytuuje. Według filozofa, gdyby jaźń była założona przez siebie, ten typ
rozpaczy, który tak radykalnie wyraża się w opozycji wobec
transcendencji, nie byłby możliwy.
Gdy zrozpaczony człowiek ma świadomość, iż jego osobowość ustanowiona jest przez Boga, wówczas jest w stanie
grzechu. Rozpacz w tym stadium cechuje najwyższe napięcie.
Tym bowiem, co maksymalnie dynamizuje rozpacz, jest
religia, dlatego też, aby ująć rozpacz w jej najwyższym akcie,
należy rozpatrywać ją w aspekcie etyczno-religijnym, to znaczy w kategorii grzechu. Wraz z rozwojem jaźni i wzrostem
samoświadomości jednostka w najwyższych formach rozpaczy odkrywa ważność swej osobowości oraz tego, że stoi
przed Mocą, która jej jaźń założyła. Świadomość, że wszystko
rozgrywa się w obliczu tej Mocy, staje się nową jakością i powoduje przejście na wyższy poziom. Aby rozpacz z powodu
słabości czy też rozpacz sprzeciwu mogły być rozpatrywane
jako grzech, muszą zaistnieć w świadomości jako rozgrywające się w obliczu Boga. Bo – jak pisał Kierkegaard – „grzech
nie jest zrywem ciała i krwi, lecz zezwoleniem ducha na to, że
jest popełniany w obliczu Boga“14.
Jednostka, która dostrzega, że jej jaźń jest w związku
z Bogiem, uświadamia sobie, iż wszelkie winy popełniane są
14

Kierkegaard, S.: Choroba na śmierć. In: Bojaźń i drżenie. Choroba
na śmierć. Warszawa 1972, s. 229.
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wobec Niego, gdyż dotykają Go bezpośrednio. Dlatego, żeby
zrozumieć, czym jest grzech, trzeba mieć świadomość istnienia Boga. Inaczej niż u Sokratesa, wedle którego grzech jest
zaprzeczeniem cnoty, u Kierkegaarda grzech nie jest czystą
negacją, gdyż powstaje w trakcie wzmagania się rozpaczy
i przechodzenia od biernego cierpienia do świadomego
działania. Sokrates próbuje określić grzech bez pojęcia woli
oraz nie do końca rozumie dialektyczną naturę przejścia
od tego, że się coś wie, do tego, że się coś czyni. Grzech jest
świadomością, ale jego sens tkwi w woli, a nie w rozumieniu, gdyż można zdawać sobie w pełni sprawę z tego, że coś
jest dobre, a zarazem z pełną świadomością tego nie czynić.
I w tym przypadku Kierkegaard kontynuuje myśl wywodzącą
się od św. Augustyna, który również źródło grzechu upatrywał w woli. Grzech jest buntem przeciw Bogu i dlatego
jednostka jest odpowiedzialna za swój grzech przed Bogiem.
Grzech czyni egzystencję człowieka nieautentyczną, ale
właśnie obiektywny akt grzechu staje się punktem wyjścia
Kierkegaardowskich rozważań na temat wiary.
Wiara, będąca dialektycznym przeciwieństwem grzechu,
jest istnieniem autentycznym, którego warunkami są: konieczność zaangażowania i ryzyka, prymat subiektywności
oraz doświadczenie lęku i rozpaczy. Tym, co chroni człowieka przed grzechem, jest lęk, który rodzi się z uświadomienia
sobie własnej wolności. Lęk ten powoduje otwieranie się
wolności negatywnej ku prawdzie. Kierkegaard nazywa go
„trwogą“ i twierdzi, iż narodziła się ona już u biblijnego Adama w momencie, gdy boski zakaz obudził w nim możliwość
wolności. Trwoga ta jest wezwaniem do konfrontacji z sobą
samym, jest pozytywnym procesem pozwalającym człowie-
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kowi wznieść się ponad sprawy dnia powszedniego i rodzi
metafizyczną tęsknotę. W tym stadium lęk staje się kategorią
religijną. Prawda dostępna człowiekowi ma charakter egzystencjalny i jest osiągana w subiektywności. Wiara zaś nie jest
przekonaniem, lecz sposobem egzystencji. Życie w wierze
nie tylko zawiesza normy moralne, ale i normy racjonalnego
myślenia przez to, że godzi się na paradoks. Kierkegaard powołuje się w swoich pismach na Tertuliana, który w sposób
radykalny przeciwstawił wiarę rozumowi, posługując się
pojęciem paradoksu.
Słowo para-doxon w swoim greckim brzmieniu oznacza
„poza rozumem“, co w przekładzie na łacinę można oddać
jako contra rationem, czyli „przeciwko rozumowi“, lub super
rationem, czyli „ponad rozumem“. To drugie znaczenie wydaje się być bliższe Kierkegaardowi. Bycie „ponad rozumem“
nie oznacza radykalnego zerwania związku z racjonalnością. Prawda, ujęta jako paradoks, nie przestaje być prawdą,
przekracza jednak granice rozumu i tylko jako taka może
być dana człowiekowi. Paradoksem jest prawda o Wcieleniu
Boga, a wedle nauki chrześcijańskiej tylko w ten paradoksalny sposób za pośrednictwem Boga-Człowieka, podobnego
do ludzi w swej subiektywności, człowiek mógł otrzymać
pełnię prawdy.
Paradoks Boga-Człowieka polega na tym, iż – mimo że
zaistniał On w czasie – jest jednocześnie ahistoryczny, stale
współczesny i stale obecny. Kierkegaard pisał: „Bowiem w
stosunku do tego, co absolutne, występuje tylko jeden czas:
teraźniejszość; dla tego, kto nie jest współczesny z tym, co
absolutne, to, co absolutne, w ogóle nie istnieje. A ponieważ
Chrystus jest tym, co absolutne, łatwo zauważyć, że wobec
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Niego możliwa jest tylko jedna sytuacja: sytuacja współczesności; trzy, siedem, piętnaście, siedemnaście, osiemnaście
wieków jest czymś, co nie ma żadnego znaczenia; one Go
nie zmieniają ani zupełnie nie objawiają, Kim był, bowiem
to, kim On jest, objawia się tylko w wierze.“15 Prawdziwie
wierzący chrześcijanin jest współczesny Chrystusowi, gdyż
wprowadzając wieczność w swoją egzystencję, zakorzenia się
w metafizycznie pojmowanej teraźniejszości. Jest ona dla filozofa jedyną rzeczywistością, choć przyznaje, iż człowiek nie
jest w stanie jej zrozumieć. Zrozumienie bowiem unicestwia
rzeczywistość, przekształcając ją w możliwość. Dlatego praw
dziwie wierzący „wyzwolony jest spod władzy jutra“. Ten, kto
wierzy, zajmuje postawę odwrotną niż ten, kto siebie dręczy
i wydawszy całego siebie niepokojowi o dzień jutrzejszy,
zapomina zupełnie o dniu obecnym. Wierzący jest «obecny»
i zgodnie ze znaczeniem tego słowa w łacinie jest «silny»“16 –
pisał Kierkegaard.Być współczesnym Chrystusowi to przyjąć
postawę wiary i naśladowania, a ta jest możliwa wówczas,
gdy cechuje nas prawdziwie szczera świadomość własnego
grzechu.
Chrześcijaństwo według filozofa jest „wiarą i naśladowa
niem“17, nie zaś doktryną. Chrystus nie może być przedmiotem wiedzy, lecz wiary lub zgorszenia. Wszelka wiedza
zaciemnia jedynie to, kim On jest. Dlatego historyczne
traktowanie Jezusa i porównywanie Go z innymi ludźmi
jest nieporozumieniem i z chrześcijaństwem nie ma nic
wspólnego. Również cierpienie Chrystusa jest do niczego
15
16

17

Kierkegaard, S.: Wprawki do chrześcijaństwa. Kęty 2002, s. 62.
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nieporównywalne. Gdyż tym, co maksymalnie intensyfikuje
cierpienie, jest świadomość – i ze względu na Jego absolutną
świadomość Jego cierpienie jest absolutne.
W refleksji Kierkegaarda Wcielenie pozostaje tą obiektywną prawdą chrześcijaństwa, której przyjęcie pomaga jednostce
osiągnąć autentyczną subiektywność i wolność wewnętrzną,
która sprawia, że odkrywanie prawdy staje się pasją. Duńczyk
pisze, iż „paradoks jest wyrazem żarliwości, namiętności myśli, a myśliciel, który jest wolny od paradoksu, podobny jest
do kochającego pozbawionego namiętności“18.
Napięcie, tak potrzebne duchowości, wytworzone przez
świadomość paradoksu,· rodzi z kolei szczególny rodzaj lęku,
zwany przez Kierkegaarda „bojaźnią i drżeniem“.
Jest to odpowiedź jednostki na ryzyko, jakie pociąga
za sobą prawdziwe zaangażowanie, czyli konieczność dokonania wyboru o charakterze absolutnym, wyboru ze świadomością, iż „absolutnie wszystko było do wygrania i wszystko
było do stracenia“19. Wedle Kierkegaarda nie ma wiary bez
tak pojętego ryzyka.
Człowiek jako synteza duszy i ciała jest zarazem syntezą
tego, co skończone, i tego, co nieskończone, tego, co wolne,
i tego, co konieczne. Właśnie w człowieku wszystkie te przeciwstawne czynniki łączą się ze sobą. Jest to jedyny grunt,
na którym to, co ziemskie, spotyka się z tym, co boskie.
W człowieku zakodowany jest pierwiastek boski, a odkrycie
go jest koniecznym warunkiem odnalezienia siebie. Jest też
człowiek uwarunkowany tym, co ziemskie, i przez to zdolny
jest do rozpaczy, która, acz nie zawsze przezeń uświadamiana,
18
19

Kierkegaard, S.: Okruchy filozoficzne. Warszawa 1988, s. 44.
Discours edifiants. A divers points de vue. In: Oeuvres completes de
Søren Kierkegaard. Zv. XIII. Paris 1966, s. 221.
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towarzyszy mu we wszystkich okolicznościach życia, niszcząc
jego duchowość. Dlatego prędzej czy później jednostka musi
stanąć przed swoim życiowym wyborem, przed swoim „albo
– albo“. Musi dokonać radykalnego wyboru skończoności
bądź nieskończoności, gdyż o żadnym wariancie pośrednim
mowy być nie może. Tak jak u Pascala, w tym życiowym zakładzie trzeba coś poświęcić. Postawa taka wymaga jednak
całkowitego przeobrażenia swojego życia i skazuje jednostkę
na duchową samotność, bowiem tylko tak można, według
Kierkegaarda, interpretować „nienawiść świata“, którą głosi
chrześcijaństwo Nowego Testamentu.
Człowiek uzyskuje pełnię bytu osobowego dopiero wtedy,
kiedy w opozycji do świata otwiera się ku Bogu. Istnienie
autentyczne to stan, w którym jednostka bezpośrednio komunikuje się z Bogiem już nie na zasadzie poddaństwa, lecz
partnerstwa. Jest to specyficzne partnerstwo, gdyż obie strony
nie są sobie równe, co myśliciel wyraził w słowach: „Im więcej
kochałeś, tym mniej miałeś czasu, by rozważyć, czy masz rację, czy nie, gdyż Twoja miłość miała tylko jedno pragnienie,
abyś nigdy nie miał racji. Tak i w Twoim stosunku do Boga.
Kochałeś Boga i dlatego dusza Twoja mogła znaleźć spokój
i radość jedynie w myśli, że wobec niego zawsze musiałeś nie
mieć racji. Do tego wniosku nie doprowadził Ciebie przymus
dręczącej myśli, żaden przymus–jeśli bowiem kochasz, jesteś
wolny.“20 Wiara jest miłością Boga, miłość zaś kieruje się swoimi zasadami i nie musi liczyć się z prawami rozumu.
Miłość zawiera w sobie sprzeczność, dlatego może tłumaczyć zarówno bliskość między partnerami, jak i dystans wynikły z nierówności ich partnerskiej sytuacji, gdyż „kochać
20

Kierkegaard, S.: Albo – albo. Zv. II. Warszawa 1976, s. 470.
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czysto, to zgodzić się na dystans, to czcić dystans pomiędzy
sobą a istotą kochaną“21. Wiara w ujęciu Kierkegaarda jest
taką czystą miłością i nie należy jej mylić z przekonaniem,
będącym wynikiem rozumowych spekulacji. Przeciwnie, to
przekonanie jest skutkiem wiary, wynikłą z niej oczywistością. I – co jest rzadkością w filozofii Duńczyka – zgadza się on
tu z Heglem, który określił wiarę jako „wewnętrzną pewność,
która antycypuje nieskończoność“22. Pewność ta zaś zaczyna
się tam, gdzie kończy się wszelkie rozumowanie. Dlatego wiara, będąc ponad rozumem, nie może być oceniana z pozycji
rozumu.
W ujęciu Kierkegaarda wiara jest łaską, jest cudem, który
przydarzył się jednostce, gdy ta w najwyższym akcie świadomej rozpaczy zwróciła się o pomoc do konstytuującej ją
Mocy, mając nadzieję, która jest niczym innym jak aktem wiary w możliwość tej pomocy. Rozpaczliwie prosząc o pomoc,
człowiek otrzymuje ją i w ten sposób jego rozpacz zostaje
unicestwiona. Nie ma jednak płynnego przejścia od rozpaczy
do wiary, gdyż istnieje zasadnicza różnica między życiem
oddalonym od Boga a egzystencją, na którą Bóg wywiera
swój wpływ. Jest to jakościowa różnica, którą przezwyciężyć
można tylko przez „skok“.
Wedle Kierkegaarda rozum, działając w ramach stadium
etycznego, ujawnia niezdolność etyki do pośredniczenia
pomiędzy sprzecznymi wymogami etycznymi. W ten sposób rozum prowadzi do rezygnacji, która nie jest jednakże
drogą przejścia od moralności do religii. Gdyby bowiem
było możliwe racjonalne przejście do wiary i paradoksu,
21
22

Weil, S.: Myśli. In: Znak, 1959, Nr. 7 – 8 (61 – 62), s. 917.
Kierkegaard, S.: Wybór pism. Lwów 1914, s. 131.
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oznaczałoby to, iż rozum dostarczył racji dla zanegowania
samego siebie. Rozum musi zatem wykonać ruch, zwany w filozofii „skokiem wiary“. Według jednego z badaczy tego problemu
R. Z. Friedmana23, nie jest to arbitralny skok w nieokreśloną jakościowo irracjonalność czy „absurd“. Skok wiary jest
przejściem od moralności, rozumianej jako racjonalny nakaz, do religii jako paradoksalnej „obietnicy“. Jednak wybór,
jakiego ma dokonać jednostka, jest dla jej egzystencji pozbawionym kryteriów skokiem w nieznane. Biblijny Abraham
jest dla filozofa tym, który pierwszy w pełnej powadze stanął
w obliczu tej tajemnicy. Podjął ryzyko, a bez ryzyka, zdaniem
Kierkegaarda, nie ma wiary. Związany z ryzykiem wybór
wymaga zaistnienia specyficznej sytuacji, w której jedna
z możliwości „naznaczona jest powagą wieczności“. Wolność
jednostki, podejmującej decyzję w takiej właśnie sytuacji,
zostaje przez to odniesiona do wieczności. Każde ryzyko
związane jest z niebezpieczeństwem, wszelako niesie ze sobą
szansę, jedyną szansę daną w życiu człowiekowi. Aby jej nie
utracić, trzeba zaufać Bogu, ufność zaś jest początkiem wiary.
Wiarę taką, jak opisana przez Kierkegaarda wiara Abrahama,
poprzedza wysiłek nieskończonej rezygnacji z doczesności.
Podejmując ten wysiłek, samotna jednostka, wyniesiona
ponad to, co ogólne, uświadamia sobie cały ciężar i potęgę
swej wolności. Podjąwszy decyzję zgodną z wolą Boga, nie
jest w stanie wytłumaczyć jej innym, więc milczy. Charakter
tego aspektu odpowiednie opracowuje i przedstawia czytelnikowi R. Králik w książke „Zápas Sørena Kierkegaarda“24, gdzie
23

24

Friedman, R. Z.: Kierkegaard First Existentialist are Last Kantian 7.
In: Religious Studies, zv. 18, Nr. 2. Cambridge 1982, s. 164.
Králik, R. (ed.): Zápas Sørena Kierkegaarda. Nitra 2006, s. 20 – 22.

Wiara jako przezwyciężenie rozpaczy w filozofii Kierkegaarda

289

podkreśla dominancje wiary na podstawię bohaterstwa wiary
Abrahama.
Akt wiary nie odbiera człowiekowi wolności, wręcz
przeciwnie: potęguje ją, lecz jego wolność nierozerwalnie
łączy się z poczuciem odpowiedzialności przed Bogiem – jedynym gwarantem wartości absolutnych. Odpowiedzialność
ta nie daje się ująć w kategoriach moralnych, gdyż wedle Kierkegaarda nie cnota, lecz wiara jest przeciwieństwem grzechu.
Człowiek wiary jest wolny do tego stopnia, ze moze nawet
dokonać przewartościowania wszelkich wartości.
Stan, w którym jednostka w „nienawiści do świata“ pozostaje w bezpośrednim związku z Bogiem poprzez wiarę, to
istnienie autentyczne, wolne od rozpaczy. Gdy dokona się taki
wewnętrzny przełom, człowiek jasno widzi związek między
nim a konstytuującą go Mocą – i go w pełni akceptuje. Tak
rozumiana wiara nie jest poznaniem, lecz aktem wolności
i wyrazem woli.
Ostatnim warunkiem zaleznym od człowieka jest jego we
wnętrzna gotowość połączona z metafizyczną wręcz tęsknotą
za odzyskaniem wewnętrznego związku z Absolutem.
Odpowiedź Boskiego Absolutu na tę gotowość stanowi
łaska wiary. Jest to stan pełnej wolności i duchowej przejrzystości, gdy „łącząc się z sobą i utwierdzając wolę bycia sobą,
jaźń opiera się przejrzyście na Mocy, która ją założyła“25.
Wiara jest stanem doskonałej integracji, możliwym
do osiągnięcia jedynie wtedy, gdy osobowe istnienie „spoczywa w rękach Boga“. Wszelako nikt nie jest w stanie osiągnąć
wewnętrznej jedności sam–w opozycji do Boga.
25

Kierkegaard, S.: Choroba na śmierć. In: Bojaźń i drżenie. Choroba
na śmierć. Warszawa 1972, s. 291.

290

Čistota srdca / Stefania Lubańska – Milan Jozek

Nowy człowiek, zwany przez Kierkegaarda Rycerzem
Wiary, to taki człowiek, w którym najpełniej realizuje się
wiara. Wewnętrzny przełom, który się w nim dokonał, polega
na odkryciu związku, jaki istnieje między nim a konstytuującą go Mocą, a następnie na wyrażeniu nań zgody i żarliwym
umiłowaniu Mocy. Wiara w tym ujęciu jest aktem wolności
i wyrazem woli. Odpowiedzią Boskiego Absolutu zaś jest
nadprzyrodzona miłość całkowicie wypełniająca wnętrze
jednostki. Według filozofa to właśnie znaczy być chrześcijaninem – posiadać taką wiarę. Kierkegaard jednak jest sceptykiem i uważa, iż taki chrześcijanin to ktoś wyjątkowy. Pisał
bowiem: „Chrześcijanin jest czymś nadzwyczajnym na polu
wolności, tak jak geniusz na polunaturalnych zdolności.“
Mało tego, według Kierkegaarda chrześcijanin taki jest czymś
jeszcze rzadszym w świecie niż geniusz.
W takim stanie człowiek staje się sobą. W momencie
rozpaczy jednostka może uzyskać świadomość swojego stanu, ale dopiero w wierze dokonuje się akt uzyskania własnej
autentyczności, ponieważ wiara jest powrotem do jaźni. Stare
i ciągle używane terminy religijne, takie jak nawrócenie i odrodzenie, w żadnej chyba filozofii nie uzyskują takiej jasności
jak wfilozofii Kierkegaarda. Nawrócenie oznacza u niego
przejście drogi rozpaczy po to, by wrócić do tego, czym się
jest od urodzenia. Człowiek musi w swej wolności podjąć
trud odrodzenia się na nowo, gdyż osobowość jest wyznaczonym przez Boga zadaniem, któremu człowiek ma sprostać.
Kierkegaard pisał: „Wieczność musi tak działać, gdyż
posiadanie osobowości, bycie osobowością jest największym,
nieskończonym darem ofiarowanym człowiekowi, a jed-
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nocześnie jest wymaganiem, które mu wieczność stawia.“26
Jednak zarówno odnalezienie Boga, jak i własnej osobowości
nie zależy wyłącznie od człowieka. Po stronie człowieka może
być jedynie skrucha i wielkie pragnienie Boga. Dlatego jego
zadaniem jest takie pogłębienie swojej osobowości, aby przygotować grunt mającym wieczne znaczenie rozstrzygnięciom.
Droga do nich prowadzi przez cierpienie i rozpacz. Według
filozofa od cierpienia rozpoczyna się bowiem refleksja nad
samym sobą.
Celem tej pracy było zbadanie stosunku między wiarą
a rozpaczą, kategoriami o podstawowym znaczeniu dla
Kierkegaarda, który posłużył się nimi, by odróżnić od siebie
dwa sposoby istnienia jednostki ludzkiej wobec Boga.
Rozpacz i wiara to dialektyczne przeciwieństwa, bez
których nie da się zrozumieć faktycznej kondycji człowieka.
Ich koncepcja opiera się bowiem na ontologicznej teorii osoby ludzkiej. Fundamentalnym założeniem tej teorii jest teza,
że jaźń została ustanowiona przez Boga i jest stale przez niego
podtrzymywana. Bóg dał jej swoistą, otwartą strukturę, pełną
dialektycznych przeciwieństw, a przez to zdolną zarówno
do rozwoju, jak i destrukcji. Dlatego człowiek musi wybrać
ten sposób istnienia, który mu umożliwia nie tylko życie
zgodne z Bogiem, ale i z samym sobą.
Jednakże stan wiary, w którym jednostka uzyskuje swoje
autentyczne istnienie, nie jest stanem permanentnym, „stąd
synteza musi być stale potwierdzana i zadanie nigdy nie zostaje zakończone aż do godziny czyjejś śmierci“27.
26
27

Tamże, s. 156 – 157.
Klemke, E. D.: Studies in the Philosophy of Kierkegaard. Hague 1976,
s. 77.
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Summary
Kierkegaard sees the roots of despair and anxiety in the structure of person. He calls despair „death illness“ which can lead
to the destruction of spirit and lost of inner autonomy of
man. Man, losing the subjective attributes of his personality,
not only loses his liberty, but he also loses himself. Faith as
the dialectic opposite of sin has its authentic existence whose
conditions are following: necessity of engagement and risk,
primacy of subjectiveness, as well as experience and awareness of scare and despair. At the moment of despair one can
gain the knowledge about his own state, however, the act of
gaining of own authenticity can be fulfilled in faith only as it
helps the recurrence of personal attributes. Faith helping the
individual to reach his authentic existence does not guarantee
a permanent state. Despair and faith are also dialectic opposites without which it is impossible to understand the actual
state of the shape of man.
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Kierkegaard at the University1
Cyril Diatka – Roman Králik

The international conference about Kierkegaard was held on
23 February 2007 at Constantine the Philosopher University
in Nitra. The aim of conference is to profile the message of
S. Kierkegaard for contemporary man. Søren Kierkegaard,
also called Socrates of Copenhagen, is the author of a series of
books in which he presented his reflections on what it means
to exist in a concrete and authentic human way. His ideas
about existing as an individual were not readily understood
in his times because he penetrated the deep layer of the inner
life – spirit and emotions – which had not been fully charted.
In order to hide his real demand for genuineness and sensitive perceptiveness, he often seemed to be an extravagant
man, a way of life that outraged many of his contemporaries.
But in fact he was very intelligent, sensitive in his perception
and presentation of human existence. He presented a variety
of life styles to his readers hoping that one of them would
appeal his reader and will be chosen. He made choice quite
prominent to his reflections and spoke about the categories
of good and evil as becoming existentially significant through
exercise of choice of the self. Thanks to him the demand
for substantial thinking came into the context of European
thinking tradition. He claims that substantial thinking as
1

The translation was made by Jarmila Jurová.
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such is cognition which is related to existence. Existence in
Kierkegaard’s point of view has nothing in common with the
outer providing of life via job, wage, food, housing etc. Exis
tence is the most inner, personal core of every particular man,
it is his uniqueness.
An international scientific conference on Kierkegaard
was held in connection with the founding of Kierkegaard
Collection in Slovakia library. The papers presented will be
published in the collection that is to be the first of a ten-part
Acta Kierkegaard Edition.
The Department of General and Applied Ethics of Faculty
of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra
made use of the initiative of PhDr. Roman Králik, ThD. In
the summer of 2004, Kralik was on a summer fellowship at
the Howard and Edna Hong Kierkegaard Library, Northfiled,
USA. During that time he conceived the project of Acta
Kierkegaardiana.
Professor Cyril Diatka had become interested in the activities of Roman Králik in Šala and his book called The Fight of
Søren Kierkegaard. He then suggested to Dr. Kralik to hold an
International Conference at the Department of General and
Applied Ethics, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher
University in Nitra. After three months of planning, Kralik
succeeded in holding such a conference, treating Kierkegaard
as one of the most important representatives of modern
philosophy. The university auditorium was the venue for
this conference organized by Prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc.,
and PaedDr. Roman Králik, ThD. (Kierkegaard Society in
Slovakia), and accomplished under the patronage of Rector of
Constantine the Philosopher University in Nitra Prof. RNDr.
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Libor Vozár, CSc., Prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. –
Dean of Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra, and His Excellency Danish Ambassador in
Slovakia – Jørgen Munk Rasmussen. Scientific guarantees
of conference were: Prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.,
Prof. PhDr. Eva Malá, CSc., to name a few.
Papers presented exceeded the previous exceeded the
number at an earlier conference. For this time 41 papers by
authors from 10 countries were presented. They included,
for example, M. M. Thulstrupová (Denmark), who contri
buted by the translation of one part of Kierkegaard’s original
text. Others included A. Khan (Canada), C. S. Evans (USA),
J. Stenseth (USA), R. G. Pavón (Mexico), Elisabete M. de Sousa (Portugal), C. E. Dobre (Romania), E. Lubańska a M. Jozek
(Poland), L. Llevadot Pascual (Spain), J. Křivohlavý, J. Liguš
a N. Bravená (Czech Republic), L. J. Veverka, D. Ondrejovič,
K. Nandrásky, D. Hajko, C. Diatka, L. Fazekaš, A. Démuth,
P. Šajda, J. Jurová, P. Korený, Š. Rácz, M. Papp, A. Michalík,
D. Roman, M. Cíbik, L. Rákayová, M. Zumrík, J. Kotrusová,
M. Klobušická, M. Petkanič, T. Škodová, P. Kondrla, R. Králik
(Slovakia).
The papers are to appear in one of two publications from
the Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University
in Nitra One of the proposed publication is Purity of Heart:
Acta Kierkegaardiana , vol. 1, edited by C. Diatka and R. Králik. It will start the Acta series. Another publication is Lonely
Raven: Inspirations by Søren Kierkegaard, edited by C. Diatka
and R. Králik.
The International Kierkegaard Conference project is the first
contribution to a 10-part study called Acta Kierkegaardiana,
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whose aim is to acquaint the Slovak and Czech readers with
the thinking of Søren Kierkegaard. Its originator Roman
Králik has been inspired by the Danish volume of Bibliotheca
Kierkegaardiana and will do his best to tie up to this amazing
edition.
The event was also a kind of memorial of three important
personalities who cardinally influenced the theology and philosophy of the 20th century and contributed to the spreading of Kierkegaard`s thoughts and ideas: Prof. Dr. Jaroslav
Pelikán; Prof. Dr. Jan Milič Lochman and Dr. Julia Watkin.
Roman Králik was in a written communication with them,
and, if they were still alive, they would definitely participate
in the project called Acta Kierkegaardiana.
Professor Khan (Trinity College, University of Toronto)
visited the Kierkegaard Collection in Šaľa, was interviewed
about the conference on the regional TV, and spoke also activity on Kierkegaard in Slovakia for state-wide broadcasting
TA3 TV.
The purity of heart is surely what is needed for life in mo
dern world for which there are typical such conveniences as
science, technology, but also art and all its forms. However,
we rarely admit the need of purity. We are used to the word
phrase of “purity of sight”, but what is its use for us when we
can see the things which should not be there? So, at first we
should know our heart and take care about its purity. When
our “internal sight” is clear, then we will be able to differentiate between the bad and good things via our “external sight”.
Man needs a courage on his life wandering because there are
many life obstacles. But if there is no purity of heart, there can
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be neither courage. A modern man (I mean the man of our
culture) is a coward as he is afraid of purity and flees from
himself. Kierkegaard was not a coward but the others were
afraid of him as they felt that his pure heart can bring their
own cowardice to light. A coward does not like being called
this name. If you do it, he does not hesitate to attack you. They
also attacked Kierkegaard, however, he resisted since his life
was also his personal religion.
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Information on Kierkegaard-Related Activities. Abroad.
Denmark
(so far unpublished)
KRÁLIK, R.: Kierkegaard’s Reception in Slovakia. In: Kierke
gaard Research: Sources, Reception and Resources. Volume 8:
Kierkegaard’s International Reception. Edited by Jon Stewart.
Søren Kierkegaard Research Centre at the University of Copenhagen.
More information: http://www.sk.ku.dk/KRSRR/volume_8.html
USA
KRÁLIK, R.: Kierkegaard Collection in Slovakia. In: Søren
Kierkegaard Newsletter. Northfield, Minnesota. August 2006,
Nr. 50, p. 8.
Announcements and News
Kierkegaard Conference in Nitra. In: Søren Kierkegaard News
letter. Northfield, Minnesota. April 2007, Nr. 51, p. 8 – 9.
Canada
University of Toronto:
http://www.utoronto.ca/kierkegaard/announcements.htm
Czech Republic
KRÁLIK, R.: Kierkegaard na Slovensku. In: Filosofický časo
pis, 2005, roč. 53, č. 6, s. 977.
KRÁLIK, R.: Kierkegaard na Slovensku. Správa o medzinárodnej konferencii o Kierkegaardovi v Nitre. In: Filosofický
časopis, 2007, roč. 55, č. 2, s. 314.
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