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Na Kierkegaardově okamžiku mťržeš pochopiti, co jest to li|erární á]rr,:
slovo jako zbrař, slovo jako podkop. Prof. Kraus, kterf napsal k tomuto
poslednímu dílu velikého tlánského básníka a myslitele pŤed'mluvu, vy.
Iožil v ní okolnosti, za nichž, ne z nichž vytryskl okamžik jako jiskra
z oce|e,kilyž se s ní byl stŤetl kŤemen. Y1aatlá to, jako by Kierkegaarcl,
puzen jsa tajemnou logikou svého vfvoje, chtěl _ on estetik, on ironik,
on umělec - naposledy dostoupiti celé a plné d.ramatiěnosti a spojiti
v jeilné osobě rilohu básníka dramatického i herce _ spojiti je za cenu,
která se vžclycky p|ali za takové nadlidské napětí. Y celé světové lite-
ratuŤe jest možno na|ézti jen jedinou obdobu k životu a dílu Kierke.
gaardovu: život a dílo Blaise Pascala. Jako Pascal i Kierkegaard cítí
sféru náboženskou jako sféru tragickou, sféru šílenstr'í a smrti; a kiestan.
ství jako rikol cizí lidské pŤirozenosti, jako cosi nelidského a nadlidskélro.
Jenže Pascal kŤesťanem opravd'u byl,: žiI ve věku, kterf podporoval tuto
snahu, žil v obci, která ji pomáhala uskutečřovati. Kierkegaard naproti
tomu není již kŤesťan: Kierkegaard uí' jen, v kterém směru a v které po.
|ozeležikŤesťanství, _ sám stojívšak pŤed jeho branou. Sám netroufá si
zváti se kňeséanem pŤi všem svém plném životě vnitŤním, po všech sv ch
vnitiních zážitcich a zkušenostech. Proto trpí tolik, rozhoŤčuje se tolik,
když vid.í, jak tento název osobují si litlé, kteÍí k němu nemají naprosto
žádného práva: rirYed'ní, státní, oficiální církevníci. Poměr Kierkegaarďriv
ke kŤeséanství byl podobnf jako poměr Sokratriv k moud'rosti: poměr
nesmírné polcory, poměr krajní vnitŤní opravd'ovosti a čestnosti. odtud
i ironie Kierkegaardova jest pňíbuzná ironii Sokratcvě; hněv a rozhoň.
ěení, kterj'm pronásleduje Sokrates sofisty, tyto oficiáIní pachtfÍe moud.

rosti, jest t'!ž, ktery,m bije Kierkegaard d.o kněží, těchto oficiálních

pachtyŤri kieséanství. Ironie jest jim prostŤedkem ethick1irn a mravnost

činetn, vzpoulou proti majoritě' proti kompromisrim, proti hed'onismu,

proti smyslnosti, proti povrchnosti, proti frázím a tlachu.
okamžik Kierkegaardriv jest arcidílo ironie. rronie ta jest mnohem

rvavější než Pascalova ironie v Lettres provinciales. Korumpovanost
jesuit,ské morálky, nad níž se rozhoŤčuje Pascal, jest jaksi patrnější a jas.

nější než soustava |ží a ztad,, kt,erá se naz,lvá státním náboženstvím
protcstantskfm, oficiální luterskou státní církví; od.tucl i vášnivost
i podryvnost ironie lfierkegaardovy, ocltud její anarchistickf hrot, od.
tud její pesimism. Sestarali jsme od dob Pasoalovfch: svět odpadl zatím
potrněšileji a rafinovaněji od jasné, prosté pravdy a poctivosti. Pascal
prlsobí vedle Kierkegaarda místy jako humorista vedle satirika a karika-
turisty velkého stylu.

Prof. Kraus cituje v r1vodě slovo Brandesovo o okamžiku. Brande-
sovi jest okamžik nejvlastnější a rozhodn5i čin Kierkegaardriv, kterf po-
veďe d'Ťíve nebo pozilěji k rozluce církve od státu. Jisto jest, že okamžik
jest zkn'ácená pěst, sevŤená hněvem a utrpením j ako žáďná druhá, kterou
zabušil velikf básník a velikf člověk na uzaviené a zadŤímlé svěilomí
svého národa; a ozvěna těchto riderri' zní ještě a dlouho bucle ještě zníti
po všem světě. odloučením církve od státu nezdá se mně však vystižen
riplně všechen' v1fztam okamžiku; rozluka církve od státu jest pŤi vší
své závažnosti pŤece jen cosi negativného, a korumpovaná nebo mrtvolná
m že b1iti i církev postavená mimo stát. okamžik jest klatlnější. osvět-
luje sv1im horečnfm ohněm jedrru z nejstrašuějších propastí lidského
nitra - ne: lidské nitro samo jako jeclinou propast. Jako nepoclplatnf
ko-pa,, stáIe znepokojen5i a .á"..h,,aly, otá"oj" toto dílo k p".r,oamu
a stálému pÓlu lictské duše, k poslednímu klad.u, k statku nad'osobnímu,
jehož možno d'ostoupiti, jen zapňeš-li a umrtvíš.li v sobě všecko lidsky
osobní. Mluvívá se dnes o ,'boji o náboženství..; dílo i živol, Kierkegaar-
driv jest sám prototyp takového boje v celé jeho strašné opravdovosti
a tragičnosti.

U nás, v Čechách, zd.á se rnně, leží d.nes negativnf pÓl náboženskosti.
Náboženskost jest i těm, kdož se o rri zcl.e starají, jen jakousi hygienou
duševní, vyšší ekonomikou duševních sil; riplnost duševního života nebo



198 zkonsolidování jeho si jí žáďá.Zde mohl by Kierkegaarď, a cel;i Kierke.
gaard, mnoho prisobiti, sem mohl by vnésti obroány a očistn1i kvas.
Kierkegaardova čestjest v tom, že akáza|uáboženskoj a specielně kšes.
éanskou náboženskost jako samu látku moderní tragičrros.ti. Po prvé od
Řekri nalezl novou formu tragičnosti, tragičnosti opravdu vnitíní a du.
chové. Kierkegaard ukázal, jak opravdová náboienskost jest možna
jen na poďkladě estetickém a uměleckém; jako touha po posiettní a nej.
wšší objektivitě piekonává jej ovšem, ale prdaě p,oio fii pŤeď,pokl,dď,d,
a píed,pokldď,d a neiuyšší uroucnosti, a ďn,tensitě.

Bez romantiky není možna náboženskost; a romantika jest zejména
prvek katexochén ki'eséanskf proti pohanskérnu po,iti,,i,*o. Ž" po-
chopil rilohu romantiky a estetiky -, ,,áboženskosti a že ji piitom vy.
mezil, jest a bucle vždycky nejvyšší ctí a siávou díla Kierkegaarďova.
Ále tím bude již vžďyc\ry čeliti zutilisování náboženskosti; birťte vžcly
vetem proti tomu, aby tento dramatick/ a osudnf veletok životabyl zka.
nalisováu; bude vždy rozpoutatelem revolty a bouŤe proti pacťt1ilrim
náboženskosti každého směru a každé observance; buďe vžďyLky,Lu,u.
te]em k vnitŤním tragick1im zkušenostem nábožensk m, 

"..too 
k oábo.

ženskosti, ,,jejíž Ťíše neni z tohoto svět,a.. a je)iž brána otevírá se v po-
směch, šílenství a slnfi.

Budto - anebo

Arciďílo náboženské ironie bylo ned'ávno pŤeloženo do češt,iny a za.
paďlo, zdá se, bez zvláštní pozornosti pcd. hlacliuu v národě, jemuž ná-
boženskost b vala tlruhdy tragickjrrr ridělem jako žáclnému druhému.
}Iíním okamžik velikého dánského básrríka prÓzou a myslitele Stirena
Kierkegaarda; vyšel pŤetl chvílí v Laichtrově sbírce obázek a názofit
pÍeklad.em pí Krausové-Lesné.

Proč okamžik? oclkuct tento název? Kierkegaard. sám oďpověděl
na to v knize. Š1o mu zďe o nejaktuálnější aktuálnost, o otázku namí-
Ťenou jako meč ke svědomí svého národa. on, d.osud snivec, estét, umě-
lec, hleďatel krásného slova, básník nálady, kŤehk1i fabu]ista deníku
Jana Sv dce, této nejkouzelnější exegese d.onjuanismu, naď niž nebylo
napsáno mod.erními psychologickÍrni romanopisci francouzsk;imi nic
sensitivnějšího a jemněji oclstíněného, d.ostal se sběhem okolností, znlcbž
některé ovšem sám vy'volal, d.o situace, ktly musil vzit'í na sebe bŤímě
všech těžší, bŤímě určené pro beďra Herkulova, nebo lépe ještě: oprav-
dov}i kŤíž, jak mriže se ho podejmout jen celf kŤesťan: prisobiti v oka.
mžiku, púsobiti aktuálně v nejvíce zodpovědném a závažném smyslu
tohoto slova, činem vyvolávati činy, ne ovšem činy fysické, n,!b
mravní. Jemu, d'uchu za|oženému nábožensky jako málokterf druhf,
pŤipatll riděI opravdu strašn5i: bojovati proti své církai, bojovati právě
proto, že byl náboženskÝ - tedy: ve jménu ntíboženskostr,. Doby, které
nutí k takovym tragick1im parad.oxrim, jsou d.oby opravdu kritické
a osud'né: v nich ěas dozrál k vnitŤní tozttžce a dlorťhá bída pomalého
vyvoje čeká že|eza a ohně operatérova.

Lež a podvocl kupily se a houstly pŤíliš dlouho kolem Kierkegaarďa




