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gaard, mnoho prisobiti, sem mohl by vnésti obroány a
očistn1ikvas.
Kierkegaardovačestjestv tom, že akáza|uáboženskoj a specielně
kšes.
éanskounáboženskostjako samu látku modernítragičrros.ti.
Po prvéod
Řekri nalezl novou formu tragičnosti,tragičnostiopravdu vnitíní
a du.
chové. Kierkegaard ukázal, jak opravdová náboienskost jest
možna
jen na poďkladě estetickéma uměleckém;jako touha
po posiettnía nej.
wššíobjektivitě 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 možnanáboženskost;a romantika jest
zejména
prvek katexochénki'eséanskfproti pohanskérnupo,iti,,i,*o.
Ž" pochopil rilohu romantiky a estetiky -, ,,áboženskostia že ji piitom
vy.
mezil, jest a bucle vždycky nejvyššíctí a siávou díla Kierkegaarďova.
Ále tím bude již vžďyc\ryčeliti zutilisování náboženskosti;
birťtevžcly
vetem proti tomu, aby tento dramatick/ a osudnf veletok životabyl
zka.
nalisováu; bude vždy rozpoutatelem revolty a bouŤeproti
pacťt1ilrim
náboženskosti
každého
směrua každéobservance;buďe vžďyLky,Lu,u.
te]emk vnitŤnímtragick1imzkušenostemnáboženskm,
k oábo.
"..too
ženskosti,,,jejížŤíšeneni z tohoto svět,a..a je)ižbrána otevírá
se v posměch, šílenstvía slnfi.

Budto - anebo

do češt,iny
a za.
ironie bylo ned'ávnopŤeloženo
Arciďílo náboženské
jemuž
nápaďlo, zdá se, bez zvláštnípozornosti pcd.hlacliuu v národě,
boženskostb vala tlruhdy tragickjrrr ridělem jako žáclnémudruhému.
}Iínímokamžik velikéhodánskéhobásrríkaprÓzou a myslitele Stirena
Kierkegaarda; vyšel pŤetl chvílív Laichtrově sbírce obázek a názofit
pÍeklad.empí Krausové-Lesné.
Proč okamžik? oclkuct tento název? Kierkegaard. sám oďpověděl
na to v knize. Š1omu zďe o nejaktuálnějšíaktuálnost, o otázku namíŤenoujako mečke svědomísvéhonároda. on, d.osudsnivec, estét,umělec, hleďatel krásného slova, básník nálady, kŤehk1ifabu]ista deníku
Jana Sv dce, tétonejkouzelnějšíexegesed.onjuanismu,naď niž nebylo
napsáno mod.ernímipsychologickÍrni romanopisci francouzsk;imi nic
sensitivnějšího
d.ostalse sběhemokolností,znlcbž
a jemněji oclstíněného,
některéovšemsám vy'volal, d.osituace, ktly musil vzit'ína sebe bŤímě
všechtěžší,
bŤíměurčenépro beďra Herkulova, nebo lépeještě:opravdov}i kŤíž,jak mrižese ho podejmout jen celf kŤesťan:prisobiti v oka.
mžiku, púsobiti aktuálně v nejvíce zodpovědnéma závažnémsmyslu
tohoto slova, činem vyvolávati činy, ne ovšem činy fysické, n,!b
mravní. Jemu, d'uchu za|oženému
náboženskyjako málokterf druhf,
pŤipatllriděI opravdu strašn5i:bojovati proti svécírkai, bojovati právě
proto, žebyl náboženskÝ- tedy: ve jménuntíboženskostr,.
Doby, které
nutí k takovym tragick1im parad.oxrim,jsou d.oby opravdu kritické
a osud'né:v nich ěas dozrál k vnitŤnítozttžcea dlorťhábída pomalého
vyvoje čeká že|ezaa ohně operatérova.
Lež a podvocl kupily se a houstly pŤílišdlouho kolem Kierkegaarďa

a z lisné a hrrizy chvíle vyrazil pak okamžik jako v kŤik pŤed ztrosko.
táním ]oďi: nyní stari se' co se stát má a musí; já spasil své svědomí
a ostatní není věcí mou' nybrž vaší! Z takov é zjitŤenéatmosféry, z t,akového dušerrníhopathosu trystrrajíjiskry mučivé ironie Kierkegaardovy
a propalují se na dno nakupen1ich a navrstven1ich lží,klamťr a pod'voďri,
jimž se Ťíká moderní, osvícenéstátní kiesťanství.
Když r. 1854 zemŤel biskup Mynster, kterého znal lšerkegaard jako
prototyp mod'erníhoriŤednickéhoknéze,vlažného,kompromisního a hlaclkého krasoŤečníka,jenž bál se dornyslit a zťrstával vždycky na pril cestě,
akďyž prof. Martensen, čekatel biskupské prebendy, rczezpíva| se o něm
květnat1imi fuázemi jako ,,o svědku pravďy, článku ve svatém Íetéze,,
apoštolriv a učeník Kristov/clr, vybuchl svat hněv Kierkegaardriv.
Y deníku Fádrelandet položil veŤejně otázku, bylJi biskup Mynster
jeciním z ptavj,ch svědkú kiesťanské pravdy, a Ťaďou tlalších článkťl
polemick ch ďokázal, že tvrditi něco takového o biskupu v hedvábí
a sametu, o moderním knižetl oficiální církve jest blasfemie, která staví
pravdu na hlavu. Dnešní kŤeséanskábohoslužba není nic jiného než dělání si blázna zBoha, d'okazoval jin článek polemickf. Těmito novináŤ.
skfmi st:těmi dostal se k letáku ,,Toto se má Ťíci:buďiž to tedy Ťečeno...
Zďe postavil svou thesi, která jasně osvětluje boď, na němž stál Kierkegaard' bod Archimedriv, odkud opravd.u pozdvihl jako pákou shnilé
kŤeséanstvíoficiální a odkud je zváži| a shledal lehk m. ,,Kdokoliv jsi,
mrij piíteli,.. píšezde Ifierkegaard, ,'a atjest jiaak tvtij život jak5ikoli máš vžcly o jednu a ve]ikou vinu méně tím, že se pňestanešzričastřovat
veiejné bohoslužby (jestliže se jí vťrbec zričastřuješ);nez častníšse,
když ši ďéLajiz Boha blázny,nazj,vajice kŤeséanstvímNového Zákona,
co kieséanstvím Nového Zákona není... Tím dostal se pak k voln1im sešitťrm nadepsan1im okamžIk, v nichž vybojoval svťrj boj, jistě jetlen
z nejlepšíchbojri moderních.
Čtes.ti dnes okamžik a nejsi-li zasvěcen do života a díla Kierkegaard'ova, mriže se t'i zďáb chvílemi, že čtešvnuka Yoltairova nebo syna
Heinova. Ironie jeho jest jim na první pohled pŤibtzná, ale právě jen
na první pohled' Heine pověděl kdesi, žekažďénáboženství,jakmile se
stane náboženstvímstátním, pŤestívábyt náboženstvíma stává se čímsi
odporn/m a lrodn1ím opovržení, a Kierkegaarď ukazuje to speciálně na
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dánskémstátnímkŤeséanství,
jako
podvotlníky a lháŤe,kteŤítvrdí něco, ěemu
oronásled'ovalkněze
iami nevěií, a slibují něco, čehonemohousplniti. Stejně vede si Kierke.
jako o obgaard: okamžik hemžíse invekt,ivami,kterémluví o kněžích
lidojetlech.
a
komediantech
podvodnících,
Ihod,'í"íoh,vfdělkáŤích,
A pŤece,jakf rozdíl mezi stanoviskem Kierkegaard'ovfm a stano.
viskem Yoltairovfm nebo Heinovfm! Kierkegaard byl duch náboženskf,
jeden racionalista a osvíceVoltaire a Heine duchovéprotináboženští:
pošetilfm bluilem, plamea
škocllivfm
nec' kterémubylo kíesťanst,ví
nem zhoubnfch pověr, rozdvojujícícha hanobícíchlidstvo; druhf sensualistickf Hellén, kterf se odvracel osudně cel}im svym temperamentem a karaktetem, všemi nervy a všímvkusem svfm od. asketického
nežKierkegaard, oba byli jeho proti.
nazarenství.oba stáii na jinépťrd'ě
jak
již
Ťečeno, zásatlně lišíse ironie Kierkegaardova od
nožci.Tím jest
Nového
t. j. kŤesťanství
ironie jejich. Kierkegaardovi jest kŤeséanství,
evangelií,posledníklatl a posledníjistota života,
Zákona, kŤeséanství
jest mu náboženstvímkatexochén.A sam/m zločinemna ávotě jest
toéotrava samfch koŤenriživotnícb.A toho do.
mu padělati kňeséanství:
jest zrad'akÍesťanství
pouštíse oficiátní církev státní: ieid kŤesťanství
nenínežmaskovanépohanství _
pravéhoa prvotního,ieid kŤeséanství
pojal
KŤeséanství
maskované,a proto d.vakrát odpornéa nebezpečné.
Kierkegaard.ve veliké ryzosti a v1ilučnostijako náboženstvípo vft,ce ,
pesimistickéa asketické,jako náboženstvíbolesti. KŤeséanjest mu hos.
tem na zemi, bláznem a pošetilcempo lozumu dětí tohoto svět,a;Ťíše
kŤesťanova
není z tohoto světa; kÍeséanprchá všíčasnostia tělesnosti
a toužíutrpenímplniti vťrlibožía d'ojítismíruse svfm Bohem. Kierkegaard vycítil zejménadobŤezákladní anarchistickf rys prvotníhokŤesťanství;kŤesťannemriženikdy chtíti b ti oporou státu; mezi ním jako
člověkemduchov1ima mocí a vládou světskou, opŤenouo násilí, jest
vnitŤnínesrovnateln)irozpor. Pravf kŤeséan
podle Kierkegaarda (a dodávám: i podle evangelií)jest jen, m žebyli jen psancema štvancem
na t,étozemi, ale nikcly ne Ťádn1imoběanema otcem rodiny, filistrem,
platícímdaně a ploďícímděti pod záštitoutrrinu a oltáÍe.Zďe zni loÍ,a,
která spŤizřuje Kierkegaarda s Tolstym, jako jiné struny sbližuií jej
s Carlylem a Nietzschem.
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Jako Carlyle nenávidí i Kierkegaard' všechen ,,žÝalí,. a všeohen
,,t,lach..historick1ichďiletantri, již pravcly neprožilia zfuž- íjen oťldíla
vyvolenéhomuže-dělníka'kter1iproniká povrchem nakupen;ich|žia ja.
lov}ich bázi k jáťlru věci a ví, ,,čehojest tieba.., a mížečinem,
pomocí
době, dusícíse pod kupami prázdnfch fuází a mrtvoln1ich od'vozenin
a od.mocněnin;jako Carlyle odmítá nebezpečnoua zahanbujícíÍrázi
o ,'pokroku..,oďmítápchocllnick)iliberalism,kterf chce všeckosmíŤit,
poněvadžbojí se rozhod.ovata nemá k tomu ani vnitiních d.rivod'ťr,
neboť
jest mu všeckolhostejné;
s posměchemkamenujenázot,žejsmei v kiesťanstvípokročiliproti prvotnírnustacliu: tento ,,pokrok.. není mu nic
jinéhonežoclpadnutíocl prvotní jasnépravdy a poctivosti' Jako Nietzsche Nečasovfchrivah, tak i Ifierkegaard'poďezíráhistorism a cítínechuék němu jako k seslabovateliv le a pod'lamovatelikarakteru.
Yeliké slovo Kierkegaard.ovojest jeho buď _ anebo.Tlto dichotomii
klacle jako sekyru ke koŤenťrm
všechztrouchnivělfch stromri,jí nutí lež
a klam a pod'vod,aby otlkryly hleclía pŤiznalybarvu' ,,Buďto - nebo,..
píše,,,je slovo, pŤednímžse rozletujíkŤídlaclveŤí
a ukazují se icleály blažen pohlecl!Buďto _ nebo je zuamení,jež ďává pŤístupk nepodmíněnému,- buď Bohu chvála! Ano, buďto - netrojest klíčk nebi'..
Jeho methoda jest method'ačistotnosti;jest mistr d.isociace,mistr roz.
družor'ání.Svfm buď - anebo rozbiji a roztŤišéuje
slepencepŤed,stav,
kterék sobě nenáležejípo vnitŤnímspŤíznění
a ježspojila jen vrrějšková
konvence. náhodnost historickéhovjvoje, zvyk a z|ozvyk liclskébez.
myšlenkovosti,tuposti, nepravdivosti a nečestnosti.
Á v tomto buď - an,ebojesbi ričinnostjeho methody ironické,jako
t'ot'éž
buď - anebomravní opravd'ovostibylo tajemstvímironie Sokra.
1,ovya Pascalor7; jako Sokrates sofisty a Pascal laxní probabilisty,
tak i Kierkegaard tímto buď _ anebo pŤinutil ke kapitulaci oficiální
luterskou církev svérotlnézemě' Poměr Kierkegaarďriv ke kŤeséanství
byl v jádŤeryž jako poměr Sokratriv k mouďrosti: poměr krajní pocti.
vosti a čestnosti,poměr nesmírněpokorn}ia ěistf _ oba stáli jako katechumenir'pŤedsínichrámové,oba jako publikán z NovéhoZákona kle.
čeli v pozadí s hlavou sch)ilenou,netroufajícesi vzhlédnouti k oltáŤi.
Kierkegaard sám netroufal si zváti se kieséanem:tak vysoko položilsi
pojem ten jako itleální summum životní statečnostia duchcrvésíIy'

jeho mravlrí právo na hněv, když viďí, jak tento
A' od,tuď,pramení se
jak si jej osobují uš,iclt',ni,
aěkoliv po
ěestn'i titul prYisvojuje si lrdekdo,
jen
jen clji,mkdm,
lidem nejŤiďším a nejpojmu svém mriže nďrežeti
r'zácnějším'
Krásnj'' pud čistotnosti žije v ]rnize Kierkegaardově a činíji dralrou
i těm, kdo nestojí na jeho stanoviskrr. Ž1jemev době málo čist/ch a málo
jasn/ch kompromisri ve všem a všude' Kierkegaarď, velk clisociátor,
velk1i rozdružovatel a rozlišovatel, měl by nám b)iti rlrah)i zvláště v této
době, ktty pobíhá ulicemi všuďe tolik rrerovnfch a nemožn1ich manželstev, manželstev jen divadelrrích a dekoračních. Svatf Kierkegaard.e,
nepr"ítelisvateb s církevním požehrráním,mělo by bfti našímodlitbou'
,o,háoěj, roziuěuj, rozbíjej! Yraé prvky z jich pitvorn1ich a směšnfch
spojení jejich púvoctníčistotě a ryzosti! Yysvoboď je z jich umělého
spluže''í a zajeti! Uěiil je zase prost1imi, živn1imi, zďravfmi! Vraé nám
krásn}i smysl, sám základ duševního zďtaví: viděti bílé bílfm a černé
černfm.

