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Prázdno 

 
Příroda se bojí prázdna – tuto větu asi každý z nás někdy slyšel nebo četl, ve své 

mateřštině nebo latinsky. V starších dobách to byl samozřejmý předpoklad většiny myslitelů 
nebo badatelů: skutečně, jakmile v přírodě něco zaniklo či odplynulo jinam, bylo hned 
nahrazeno něčím jiným; v horách i dolinách se sice nacházely propasti, děsící prázdnem – ale 
jak lidé poměrně brzo zjistili, nebyly doopravdy prázdné: byl v nich přinejmenším vzduch 
nebo nějaké jiné plyny, vyvěrající z temné hlubiny. Prázdný prostor se jevil jako odpudivá a 
v jádře nemyslitelná představa. 

Ve starém Řecku to byl například Parmenides, který z neschopnosti myslet prázdno 
vyvozoval iluzornost pohybu a další důsledky, které byly v matoucím rozporu se zkušeností. 
Jak argumentoval, tvrdit že existuje prázdný prostor, nutně znamená, že něco nejsoucího (což 
je právě ekvivalent onoho prázdna) ve skutečnosti je. Tento zjevný rozpor, s kterým se až do 
našich dob potýká ontologie, odmítli Leukippos a jeho žák Demokritos ve své rané teorii 
atomického složení světa, podle které se přírodní změny uskutečňují přeskupováním 
vzájemně neproniknutelných atomů, k čemuž byl podle jejich představ nutný prázdný prostor. 
Je třeba připustit, že Parmenidův argument nikterak nevyvrátili, prostě jej jako absurdní 
nechali stranou. 

Když Newton o zhruba dvě tisíciletí později budoval svou fyziku, také předpokládal 
existenci prostoru; jeho prázdnotu nijak nezdůrazňoval, spíš jej pojímal jako absolutní rámec, 
v němž se pohyb těles udával. Co určovalo toto absolutno, nebo jak prázdno, v němž se pohyb 
těles uskutečňoval, může mít nějakou povahu, o tom patrně zprvu neuvažoval. Později, když 
zkoumal vzájemné působení hmotných těles v prostoru, zavrhl možnost účinku na dálku a 
přišel s myšlenkou, že je prostor naplněn jakousi jemnou substancí, éterem, který účinek 
předává – představa, jež se udržela až do počátku 20. století. Zdá se, že i Descartes nedlouho 
před ním uvažoval tímto směrem. 

V dalších úvahách o tom, co ten prostor doopravdy je, učinil posun Kant, který jej 
prohlásil (spolu s časem) za apriorní formu, v které vnímáme a uvažujeme předměty. Prostor 
se tím přestěhoval do noumenální sféry, tedy hájemství myšlení, kde jeho realita 
nepředstavuje žádný problém, protože je to právě jenom forma, s níž skutečnost nahlížíme. 
Kant sice ve své I. Kritice zmiňuje, že si umí představit prázdný prostor, ale to uvádí jen 
v opozici k nemožné představě těles bez prostoru; myslím, že slovo představit si je zde třeba 
chápat spíše jako myslet, protože názorná představa prostoru bez jakýchkoliv těles je krajně 
obtížná. 

To ostatně i v krajní abstrakci muselo trochu trápit samotné matematiky, protože 
s adventem množinových teorií o dvě století později začali prostor (ať už euklidovský nebo 
jiný) pojímat jako množinu bodů, přirozeně nekonečnou. Body, z kterých se prostor skládal, 
byly sice bezrozměrné a tedy unikavé představě, nicméně jejich pojem trošku zakryl 
paradoxní povahu prázdna, které za pojetím prostoru vždy číhalo. 

Zdá se, že otázka prázdna po nějakou dobu nikoho neznepokojovala, ať ve filosofii či 
ve vědě. Až přišel počátek 20. století a s ním nové objevy ve dvou opačných směrech – 
jednak z našeho bezprostředního světa ven, do závratných dálav vesmíru, jednak dovnitř, do 
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struktury matérie, z které ten náš svět je vystavěn. V obou směrech se na nás vyřítilo prázdno. 
Nebylo to ovšem hned. Tak astronomy nejprve fascinovaly nesčetné stále vzdálenější hvězdy 
a galaxie, které jejich lepšící se dalekohledy odhalovaly. Trvalo desetiletí, než tuto plnost 
vesmíru v jejich úvahách vystřídala prázdnota, které je mezi galaxiemi a jejich systémy 
zřejmě daleko víc, než viditelné zářivé hmoty – a nejen to, ono prázdno s časem zřejmě 
narůstá, jak se vesmírný prostor rozpíná. Poměrně nedávno (naposled v čase tohoto eseje) 
byly ve vesmíru objeveny díry, které jsou rozlehlé stamiliony světelných let a v kterých 
zřejmě ani nejsilnější dalekohled nic nenajde. I věcný rozum astronomů pociťuje takové jevy 
jako poněkud děsivé. 

Podobné pocity měli alespoň někteří z vědců, kteří místo velkého zkoumali to malé, 
tedy vnitřní strukturu hmoty. Bylo jistě velikým úspěchem, když se zdařilo objasnit strukturu 
atomů; bylo však značným překvapením, když se ukázalo, že jádro atomu, které nese většinu 
jeho hmoty, je zhruba tisíckrát menší, než je jeho zjevný objem; maličké elektrony, které je po 
různých drahách obíhaly, se tedy pohybovaly v prázdnu – a kaskáda toho prázdna se podle 
pozdějších nálezů opakuje, když se zkoumá struktura částic, které tvoří ono jádro. Prázdno 
rozevřelo svůj děsivý chřtán i tam, kde bychom to nejméně čekali. 

Fyzika ovšem brzy přispěchala, aby ten děs zahnala. Jaképak prázdno v atomu! 
Elektron přece není žádná nepatrná kulička, brázdící pro ni obrovský prostor, ale kvantová 
částice, která je vlastně všude kolem jádra s jistou pravděpodobností; i kdybychom si jej jako 
kroužící těleso představili, bude vždy prostor mezi ním a jádrem vyplněn elektromagnetickým 
polem, tedy jeho fotony. Ty jsou sice definičně nehmotné, ale je tu úspěšná teorie Einsteina, 
která stanoví ekvivalenci energie a hmoty. Jinak řečeno, v tom prostoru kolem jádra vždycky 
něco je! A stejně je tomu v nitru třeba protonu: ať už jakkoliv maličké jsou jeho kvarky, jsou 
rozmazány kvantově a navíc v nálevu pole silné interakce, tedy gluonů.  

Od závratně malého zpátky k závratně velkému: ty děsivé díry ve vesmíru opět nejsou, 
jak nás učí soudobá věda, zcela prázdné: přinejmenším v nich – tak jako všude kolem – jsou 
tu fotony mikrovlnné radiace pozadí, které tu zbyly jako pozůstatek Velkého Třesku. A 
kdybychom snad trvali na tom, že těch fotonů na ten prostor je přece jenom málo a někde 
mezi nimi musí existovat vakuum, budeme poučeni kvantovou teorií pole, že ani vakuum není 
opravdu prázdné: prostor v něm vibruje neustálým zrodem a zánikem párů částic a antičástic a 
s nimi korelovaných fotonů. Toto je obecně přijatá teorie. Námitka, že tím věda vlastně vrací 
zpátky do hry éter, který předtím zavrhla, zůstává bez komentáře fyziků. 

Soudobá věda tedy existenci prázdna odmítá, aniž by to nějak zdůrazňovala. Co 
novodobá filosofie? Pokud je mi známo, přes určitou renesanci ontologie v první polovině 20. 
století bylo zprvu málo filosofů, kteří by se k té otázce vyjádřili. Mezi nimi vynikl Martin 
Heidegger. Jeho postoj v něčem připomíná Parmenida, v jiném směru se ale od něho vzdaluje 
až téměř k úplnému popření. Je ovšem třeba říct, že vlastně v jeho případě nejde o prázdno, 
ale o blízký, přesto poněkud jiný pojem nebytí či nicoty. Náhlé nebytí resp. pozměněné bytí 
věci, která byla po ruce jakožto samozřejmý nástroj pro naše úmysly a cíle, může dle něho 
vést k její rekonstituci jako věci při ruce (jeho trochu matoucí pojmy vorhanden a zuhanden 
v díle Bytí a čas), kterou jako věc vnímáme, můžeme o ní přemýšlet a teoretizovat. V určitém 
smyslu tedy nebytí (v tomto případě pouze relativní, řeklo by se krotké) je tady zdrojem bytí, 
ale sám Heidegger se vzpírá tomu, aby tato jeho myšlenka byla dováděna příliš daleko. 
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V tomtéž díle a zejména v dalších, v kterých zkoumá metafyziku, se však nebytí 
představuje jako Nicota, negace Bytí. Primární a existenciálně ovšem důležitou zkušeností 
nicoty je naše vědomí své příští smrti (a ovšem zkušenost se ztrátou blízkých nebo 
vzdálenějších lidí resp. jiných tvorů nebo i předmětů). Z tohoto uvědomění na jedné straně 
vyvozuje lidskou starost, jejímž překonáním člověk získá svobodu, na druhé straně lidskou 
schopnost negace. Ta mu umožňuje v zobecnění odhalit nicotu jako komplement Bytí. Její 
status je ale zahalen způsobem, s nímž si Heidegger s jazykem rád pohrává: pověstný výrok, 
že nicota znicotňuje, je příznačně neprůhledný – není například jasné, zda tuto její vlastnost 
považuje též za samovztažnou, tedy zda pojem nicoty se také ruší sám a tedy vlastně není 
v pravém smyslu pojmem, čímž by se ale rušily mnohé předešlé úvahy. 

Na Heideggera podle svých vlastních slov navázal Jean-Paul Sartre. Ačkoliv převzal 
řadu jeho úvah, sám Heidegger tu spojitost považoval za nedorozumění. Ve svém ústředním 
díle Bytí a nicota, které se na jistou dobu stalo jakousi biblí existencialismu, Sartre činí 
ontologický rozdíl mezi bytím v sobě, tedy bytím věcí, které mají svou esenci, a bytím pro 
sebe, které má místo toho existenci, je popřípadě nazýváno transcendencí a je v podstatě 
lidským vědomím. Svým příznačně deklaratorním způsobem přiznává objektům, které jsou 
v sobě, samozřejmou identitu, zatímco bytí pro sebe, tedy vědomé existenci, ji upírá – 
v příkrém rozporu s nálezy Husserla a na něj navazující fenomenologie; důvod pro to nalézá 
prý například v okolnosti, že já jsem nyní jiný, nežli jsem byl včera, a budu zase jiný zítra 
(jako by se věci objektivně neměnily). Diskuse s těmi unáhlenými názory by zde zabrala 
neúměrně místa. Uvažme místo toho, jaký má v Sartrově pojetí význam Nicota. 

Nicota podle něho vyvstává například, když vstoupím do kavárny a nenajdu tam Piera 
na jeho obvyklém místě; toto prázdno, které může znamenat mnoho důležitých věcí, je jiné, 
než kdybych například konstatoval, že v kavárně není nosorožec (což je sice také fakt, který 
však neříká nic o světě). Další příklad jiného druhu dává Sartrovi zemětřesení: pokud to 
změní jen profil krajiny, je to prostě přírodní změna; pokud ale řeknu, že zničilo město, 
připouštím, že město je křehké (zničitelné), čímž odhaluji v jeho bytí potenciální nicotu. Ta se 
dle filosofa vyjevuje už jenom tím, když o něčem jsoucím pochybuji, čímž prý dané jsoucno 
kolísá mezi bytím a nicotou. V tom Sartre nachází schopnost vědomé existence bytí negovat 
(jeho oblíbené slovo), vyvazovat se tím z determinace objektivní kauzalitou a nahlédnout tím 
svoji svobodu. Ačkoliv jinde tvrdí, že nicota je v jádře veškerého bytí (na rozdíl od Bytí, které 
jako ontologické hledal Heidegger), tady se vyjevuje jako schopnost negace bytí, kterou dle 
něho vládne vědomí. Sartre se zjevně příliš nestará o to, jak je to s objektivitou takového aktu, 
nebo spíš s výrazem objektivní nakládá dost volně, ale to by zas mohlo být předmětem 
poněkud delší diskuse. 

Každý poctivý filosof, který se zabývá lidskou existencí, musí se nějak vyrovnat 
s nicotou příští neodvratné smrti, kterou si každý člověk tak či onak uvědomuje, s bytostným 
protestem, úzkostí či smířením. Sartre se této otázky též dotýká, ale spíš ve svých prozaických 
dílech, kde v mezních situacích lidé překonáním strachu ze smrti nacházejí svou autentickou 
svobodu. Ve svém základním filosofickém traktátu mluví též o touze po bytí, která je základní 
a nejsilnější mezi touhami; hrozbou smrti se však kupodivu příliš nezabývá. Ústřední pro 
něho je jeho obsedantní téma nedostatku identity, který se prý snaží lidé řešit jedním ze tří 
hlavních projektů, buď přeměnou bytí pro sebe na pasivní bytí v sobě, nebo uvolněním bytí 
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pro sebe od požadavků světa, nebo konečně jakýmsi bytím pro sebe v sobě. Myslím, že k naší 
otázce moc nepřispívá: jeho pojmy jsou nejasné, jeho tvrzení deklaratorní a často 
nepodložená, ba přímo v rozporu se zkušeností. Nemyslím, že by byl Sartre vnesl nějaký 
skutečný vhled do otázky nicoty či prázdna, jejíž zkoumání si předsevzal. 

Proslulost obou filosofů (která u Sartra byla spíše přechodná) vyvolala živou debatu na 
naše téma mezi jejich následovníky, zaměřenou ovšem více na pokusy o výklad jejich 
temných výroků, než na věc samu. Pokud je mi známo, nepřinesly jejich snahy mnoho 
nového, což ovšem nelze přísně posuzovat vzhledem k ošidnosti tématu. Než se tu pokusím o 
vlastní myšlenky, rád bych svůj pohled obrátil znovu daleko zpět v čase, tentokrát však 
východním směrem. V dobách, kdy se ve staré Indii šířilo učení Buddhy a žilo vlastním 
životem, vyvíjelo se do různých směrů, ovlivňovalo také řadu jiných myšlenkových škol, 
zejména když překročilo hranice Číny a Tibetu, tedy v těch dobách pojem prázdna nebyl 
neznám: objevoval se v různých příměrech, někdy i jako cíl poučeného nahlédnutí adepta. 
Objevuje se v samém buddhismu (zejména v jeho hermetické škole Malého vozu), ve větvi 
Zenu, také v příbuzné, ale přece jen odlišné škole Tao, na druhé straně ve vedantických 
školách, soutěžících s buddhismem, a ovšem v józe v samé Indii. Na rozdíl od našeho 
západního zaměření nebyl v těchto směrech koncept prázdna něčím odpuzujícím nebo 
děsivým. Byl často stavěn do opozice vůči běžné smyslové realitě, která byla považována za 
klam či jindy pokleslou formu původní a pravé skutečnosti. Prázdno, které měl nahlédnout a 
prožít buddhistický mnich při vstupu do nirvány, nebo jinak pokročilý jogín ve vrcholu 
meditace, zvaném samádhí, nebylo ale jenom popřením všeho, co v běžném životě prožíval: 
tu i tam se objevuje koncept naplněné prázdno. To je z logického hlediska protimluv, 
hraničící s nesmyslem, pokud to naplnění a na druhé straně prázdno spojujeme s touže 
realitou. Tak se to ovšem jeví v našem moderním myšlení, v němž výlučná jednota reality je 
její určující vlastnost. Ne tak ovšem v starověkém Orientě, kde realita měla různé podoby a 
stupně od té pravé a původní, která měla duchovní povahu, až po tu prakticky všednodenní, 
která svou klamnou materiálností zaměstnává běžnou zkušenost.  

Tato možnost myšlení nebyla na Západě tak úplně neznámá – nacházíme ji v trochu 
jiném modu třeba ve filosofii Platona a zas jinak v křesťanském mysticismu. O tom říct 
mnoho neumím, snad jenom to, že prázdno, které mystici vytvořili meditací ve svém vědomí 
s nadějí, že je vyplní Bůh, zůstávalo někdy právě prázdné: mlčení Boha pak vedlo i k jejich 
zoufalství (jak o tom vypovídali). Nejinak se ale vedlo mnoha adeptům orientálních směrů: 
sám Buddha vypráví v jedné promluvě o svém žáku, který ho uprosil, aby ho vzal s sebou do 
nirvány; protože byl nepřipravený, zhrozil se toho prázdna – naříkal a prosil, aby ho Mistr 
zase vrátil do obvyklé reality. Prázdno se tedy naplňuje jen těm připraveným, taková je 
moralita této historky. A obecnější zkušenost z posledních několika odstavců je ta, že zážitek 
(nebo i představa) prázdna, které člověk nedokáže byť jen myšlenkově naplnit, často 
vyvolává děs nebo alespoň úzkost, pocit zoufalství a podobně. 

Kde takové prázdno zkušenostně potkáváme? Běžně a fyzicky to může být například 
při pohledu do propasti nebo i z okna do prostoru pod sebou, radikálněji a současně 
zprostředkovaně třeba právě v těch dírách ve vesmíru. Ponechme nyní v tomto dojmu prázdna 
stranou veškerá dříve uvedená rozumová vysvětlení, že toto prázdno není doopravdy zcela 
prázdné a postavme se k němu fenomenologicky. Jakým způsobem je prožíváme? Myslím, že 
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primárně vystoupí prázdno jako demise bytí, které jsme bezprostředně předtím samozřejmě 
prožívali v nezdůrazněné, ontické podobě; tato demise v hloubi působí jako selhání či popření 
bytí, což vyvolává náznak paniky či aspoň úzkosti. Zdá se, že je to zkušenostně přesně 
naopak, než se domníval nalézt Sartre: lidská zkušenost nepopírá ontické bytí, naopak 
v zpětné vazbě z jeho uchopení (Husserl by řekl z jeho konstituce) získává potvrzení vlastní 
subjektivity – a právě zjevná demise tohoto bytí v neuchopitelném prázdnu je čímsi jako 
útokem na jistotu subjektu. Odtud pramení úzkost z prázdna a snaha je nějak zneškodnit – ať 
pokus zachytit se nějakého bytí na okrajích prázdna (což je třeba chápat spíš metaforicky) 
nebo snaha je popřít, případně je jinou formou bytí naplnit. Příklady těchto snah jsme uvedli 
už dříve. Prázdný prostor se interpretuje jako medium vyplněné éterem či polem energie a tak 
podobně, nebo se vlastně popře tím, že se vyloží jako pouhý vztah objektů, které vzájemně na 
sebe působí; pokud se ptáme, kde se tyto vztahy uskutečňují, zní kanonická odpověď, že 
taková otázka nemá smysl (což je, přísně vzato, spíše vytáčka). 

Z logického hlediska tady máme jeden z možných paradoxů, které často potkáváme 
v souvislosti s mezními pojmy. Pokud tvrdíme, že bytí vyplňuje všechnu skutečnost (tedy, že 
tam či tehdy, kdy je zjevně popřeno, jedná se jen o jeho jinou podobu), říkáme vlastně, že bytí 
je a nebytí (prázdno, nicota) není. To jsou na první pohled prázdné tautologie, až na to, že 
vzniká otázka, co vlastně pojem bytí znamená, jestliže k němu není žádný komplement, který 
by jej vymezil. Určitost pojmu právě tohle vyžaduje: u těch nižších je to zpravidla tak, že 
existuje buďto komplementarita s nějakým jiným nebo bohatší varieta pojmů dostatečně 
rozlišená, která je shora uzavřena jednotou vyššího pojmu, zatímco zdola je každý z pojmů 
dále rozlišen do nižších nebo do jednotlivých individuálních instancí. Je ovšem nutno 
připustit, že naše pojmosloví není vždy tak úhledné, určitost se často snižuje zvláště u nových, 
zkusmých pojmů, nicméně v zásadě takové schéma platí. U mezních pojmů ale selhává: 
nemáme ani jejich komplementy (nebo s nimi máme potíže), natož pak horní uzávěr – tomu 
se ovšem nelze divit, někde konečně musí končit naše abstrakce. Co si ale s takovým mezním 
pojmem máme počít? Nabízejí se dvě cesty. Jedna je explikace pojmu pomocí jeho 
podřízených instancí; ta ale u mezního pojmu nemůže být plně úspěšná, neboť těch instancí je 
z definice velmi mnoho, ne-li nekonečně. Druhá je vpustit do myšlení jeho komplement. 
V případě bytí je to právě nebytí. V našich úvahách jsme zas na začátku. 

Připouštím, že následující úvaha je trochu riskantní, ale promýšlel jsem ji opakovaně, 
vždycky se stejným výsledkem. Myslím, že se bez pojmu prázdna (resp. nebytí či nicoty) ve 
skutečnosti nemůžeme obejít. Argument Parmenida resp. všech, kteří jej v různých formách 
opakovali, se zakládá na elementární logické chybě: pokud žádá, abychom určili, čím prázdno 
v tom či onom synonymním pojmu je, podsouvá nám pravý opak jeho povahy – totiž nějakou 
formu bytí; to ale prázdno právě neguje, takže žádat jeho existenční výměr je typické sofisma. 
Nemůžeme se ovšem v našich jazycích (kromě ruštiny a latiny) vyhnout spojce je (např. 
prázdno je opak bytí), ale nelze jí přikládat víc, než gramatický význam. Nicméně nelze 
popřít, že ontologicky se s pojmem prázdna resp. nebytí pohybujeme vždy na tenkém ledě. 
Jakkoliv třeba Descartes vyvodil vlastní subjektivní bytí vlastně z pochybnosti, tedy zkusmé 
negace, zdá se, že pozitivní výměr bytí má vždy prioritu v našem myšlení. Až na výjimky je 
obecně snazší, říkat ano, nežli ne – na tom jsou postaveny mnohé instituce a vlastně celý 
společenský systém. Nebytí tedy zkušenostně vystupuje v podstatě jako sekundární negace 
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bytí, které už tady bylo nebo je, případně bylo očekáváno. Na nebytí či prázdno nelze vpravdě 
ukázat, neboť ten poukaz v jádře implikuje nějaké bytí, které ale je právě zrušeno. 

To ale neznamená, že nebytí nebo prázdno ve zkušenosti nevystupuje. Jeho význam je 
hlavně existenciální, v tom se přece jen moje úvahy trochu přibližují těm Heideggerovým či 
Sartrovým. Na rozdíl od nich však jeho projevy nevidím v popření bytí vědomým subjektem, 
ale v ztrátě bytí – ať v minulosti prožité či v budoucnosti předvídané. Lze jistě tvrdit, že 
objektivně jde vždy jen o proměnu jedné formy bytí v druhou. Takové tvrzení však ignoruje, 
že ty formy mají svou hierarchii a že ztráta vyšší formy ve prospěch nějaké nižší není jenom 
relativní změnou, ale absolutním (i když dílčím) krokem směrem k nebytí. Vědomé bytí 
spočívá na organickém; nevratná ztráta vědomí je ztrátou vědomého bytí, i když to organické 
dosud přetrvává. Podobně smrt organismu je ztrátou organického bytí, i když jednotlivé 
buňky ještě fungují. A stejně tak smrt buněk je ztrátou biologického bytí. Ve všech případech 
jde vždy o krok k nebytí, který se z jednoho pohledu může jevit jako relativní, ale v jiném, 
existenciálně důležitém, má absolutní povahu. 

Všichni víme, co je to ztratit bytost, k níž jsme měli blízký vztah, zvláště pokud je to 
ztráta nevratná. Prázdno, které tou ztrátou nastane, vpravdě nevyplní nic – pozdější prožitky a 
jiné vztahy, které vyplňují naši zkušenost, je jenom časem odsunou z ohniska prožívání a 
útěšně je zakryjí, protože ovšem musíme dál žít. Takové ztráty se ovšem netýkají jenom 
blízkých bytostí, ale i jiných tvorů, hodnot nebo objektů, pokud ty mají výraznou 
individualitu. Zničení významného uměleckého díla asi nepřeváží význam smrti člověka, je 
ale také existenciálním útokem prázdna na každého, kdo takové dílo umí ocenit. 

Takové prázdno, jaké jsem je tu právě představil, je tedy existenciálně nepochybně 
záporné. Je tomu tak ale vždy? Husserl ve své rané tvorbě (v Logických zkoumáních) přišel 
s konceptem prázdné intence, kterou vědomí zakládá v očekávání jejího naplnění. Tento – 
podle mne šťastný – koncept nevyvolal velkou pozornost a sám jeho autor se jím (alespoň 
pokud vím) později příliš nezabýval. I ve své původní prezentaci jej nepojímá dostatečně 
radikálně, jak by si byl podle mého zasloužil, ale interpretuje ho spíše jako možnou intenci, 
kterou subjekt kontempluje, aniž by měl pro ni evidenci (tou, pokud nastane, se teprve intence 
naplní). Myslím však, že jsou intence prázdnější než ty, o kterých mluvil Husserl. Ani ty 
nejsou zcela neurčité – naopak jsou víceméně ostře vyznačené myšlením, různými 
pojmovými konstrukcemi nebo jinými formami uvědomění, mezi nimiž ale zatím trvá jistá 
mezera. Zná je každý tvůrčí člověk, ať ve vědě či filosofii a jinak také v umění: je to stav 
soustředěného očekávání v jistém směru, vyplněný jen vírou, že se nějaký nový pojem, 
myšlenka či nápad ve vědomí objeví a dodá více smyslu tomu, co se dosud myslelo či 
vytvářelo. Relativní prázdno takové intence je prostorem možného bytí, v kterém se rodí to 
opravdu nové (tedy nejen obměna či kombinace dosud myšleného). Je to tedy oblast tvůrčí 
svobody. Jako každá forma svobody i tato vyžaduje jistou míru odvahy, ochotné riskovat, že 
se to vytvořené prázdno nevyplní. 

Jak řečeno, vědomá existence stojí na prožitku bytí, které v jeho různých formách 
uchopuje, tím je potvrzuje a je jím zpětně stvrzena. Může je ovšem také zpochybnit a v nějaké 
formě zkusmo popřít ve snaze hlouběji je pochopit. Přitom nezbytně konfrontuje možné 
nebytí a prázdno – bez toho by nebyla plně vědomá. 


