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Žijeme v době, které mnozí vlivní lidé sugerují neurčitost jako zásadu. Nejde tak ani o 
ten fyzikální princip, který objevil Heisenberg před zhruba osmdesáti lety ve světě nepatrných 
rozměrů jako nemožnost přesně určit zároveň polohu i hybnost částice – ten zajímá jen 
fyziky, kteří jej dávno začlenili do svých teorií a přitom zjistili, že v rozměrech naší přirozené 
zkušenosti jeho vliv lze zanedbat. Jde spíš o mentalitu doby. Všichni to přece pořád slyšíme, 
případně pohodlně opakujeme: cokoliv, o čem se vede nějaká diskuse, může být takové či 
onaké anebo ještě jiné, případně víceméně libovolné, takže závisí jen na mém mínění či 
chtění, jakou mu přiřknu povahu. Vidíme tento přístup ve veřejném životě a v kultuře, 
postupně ale proniká také do filosofie a ani věda není v dnešní době zcela imunní vůči té 
tendenci. Je to – až na vzácné výjimky – tendence potenciálně zhoubná pro lidské myšlení a 
odtud také pro život vzdálených generací. Navzdory některým zmateným názorům, které se 
v této době prosazují, je to naopak právě určitost, díky níž a skrze niž tu vůbec jsme, spolu se 
světem, ve kterém žijeme. Napsal jsem kdysi these Filosofie určitosti, které vyšly v samizdatu 
za minulého režimu, později první díl jejího podrobného rozvedení, přístupný na mé webové 
stránce. Protože ale dlouhé texty dneska skoro nikdo nečte, chci tu naznačit krátkou 
přístupnou formou některé nálezy, k nimž jsem za dlouhá léta došel právě v tomto ohledu.  

Začnu názorným příkladem. Představme si, že hledíme na krajinu dalekohledem. 
Pokud jej před námi používal někdo extrémně krátkozraký nebo si s ním hrálo dítě, které 
přístroj rozostřilo, neuvidíme v jeho zorném poli nic, jen mlhu. Začneme kroutit zaostřením a 
před našima očima vystoupí napřed neurčité barevné skvrny, potom mlhavé obrysy předmětů, 
nakonec jasný obraz věcí. V zorném poli tedy napřed nic nebylo, pak zaostřením vidíme, že 
tam přece jen něco je. Toto názorné bytí je dáno určitostí obrazu.  

Chci v dalším aspoň naznačit, že je to mnohem obecněji také určitost, která dává 
zkušenostní bytí jednak nám samotným, jednak všemu, co nám ve světě vyvstává – a že to 
bytí nevystupuje jen v souřadnosti, ale nabývá kategoriálních stupňů. Slova jako výraz, forma, 
nenáhodnost, organizace a informace, které v souvislosti s nimi používáme, jsou různými 
způsoby, jak vyjádřit určitost. 

Zůstaňme pro začátek ještě u právě uvedeného příkladu. Co se vlastně dělo, když se 
přístroj zaostřoval tak, že dával stále větší určitost? Při bližším pohledu vidíme, že se 
v zorném poli od sebe oddělila světlá a tmavá místa, postupně vystoupily kontrasty – oddělily 
se komplementární barvy (modrá od žluté či oranžové, zelená od červené a tak podobně),  
vystoupily linie proti souvislejším polím nebo objemům. Určitost vyvolalo tedy rozlišení. 
Současně ale pozornější pohled odhalí, že komplementárně k němu vystoupilo i sjednocení: 
linie nebo objemy vytvořily uzavřené tvary, celý výjev získal srozumitelný obsah svou 
celistvostí. Zatímco neurčitou mlhu předtím nic nejen nerozlišovalo, ale ani nesjednocovalo, 
určitost vystoupila rozlišením v jednotě. 

Že čtenář snáze přijme rozlišení až do kontrastů případně protikladů jako princip 
určitosti proti souvislosti nebo jednotě, je dáno mentalitou doby. V 16. a 17. století hledali při 
pojetí světa myslitelé všude jednotu; od té doby se lidé postupně stále více individualizovali,  
v názorech na svět začaly vyvstávat různé, často nepřátelské nebo alespoň kontrastní názory: 
zdůrazňuje se rozlišení (podobně jako při pohledu na lidskou společnost či přírodu byla 
zdůrazněna soutěž proti spolupráci, ačkoliv obojí je nutně stejně zastoupené v přirozeném 
řádu věcí). Ve skutečnosti obojí je stejně potřebné, jak víckrát ukážu. Principy rozlišení a 
sjednocení, diferenciace a integrace, při tvorbě určitosti fungují komplementárně, tedy odlišně 
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a přitom v jednotě – principy určitosti se tak uplatňují také samy na sebe. Vyšší určitost, 
přinášející kvalitativně vyšší formu zkušenostního bytí, přináší hlubší diferenciace, ale jen 
v rovnováze s vyšší integrací. Převážení některého z obou komplementárních principů určitost 
snižuje: určitost nepřináší pole, roztrhané protiklady, ani nerozlišený monolit – to platí nejen 
v našem myšlení a sdělování, ale také ve všech případech, kde se naše zkušenost objektivuje. 

Co dále uvedu, budou jen příklady. Čtenář, který mě pochopí a bude mít patřičnou 
dobrou vůli, jich ve své zkušenosti najde mnohem víc. 
 
1. Subjektivita zkušenosti. Vznik primární zkušenosti lze pozorovat na malém dítěti, které 
hračku odhazuje a vzápětí ji bere zpět a strká do úst, jako by ji chtělo pohltit, tím se s ní 
ztotožnit. Vědomá zkušenost má podobné, byť mnohem subtilnější rysy: nabývá určitosti a 
tím také zřetelného obsahu tím, že je polární – jsem tu vždy (nezdůrazněně) Já, který 
zakouším objekt zkušenosti. Určitost toho vztahu vzniká odlišením: v určitém smyslu 
„poodstoupím“, abych objekt „lépe viděl“, nebo jej „vrhnu před sebe“ (ob-jecto, jak to nazval 
Cicero); má zkušenost však současně vyžaduje také sjednocení: k tomu, aby objekt byl právě 
tímto, tedy mým objektem, překračuji propast, kterou jsem mezi sebou a jím vytvořil, a 
investuji náboj identity, kterým vládne subjekt, do něho. Objekt je tak v hlubším smyslu také 
projekt. Mé zakoušení jeho v určitosti je rozlišená jednota. 
 Co jsem tu právě popsal, nastává automaticky, když se na něco v zkušenosti byť i 
sebeméně vědomě zaměřím. Nevylučuje to jiné mody zkušenosti, třeba pocity těla nebo 
prostředí, emoce či city a tak podobně, které jsou také mé, nikoliv ale nutně uchopené jako 
objekt mého vědomí. 

Má zkušenost se ovšem neomezuje na jeden objekt: tvoří vždy více či méně 
strukturované proměnné pole, ve kterém vyvstávají různé objekty. Toto rozlišení, které tvoří 
zkušenost, je ale vždycky doplněno aspoň souvislostí: kdyby té nebylo, byly by jenom 
nesouvislé záblesky, které by nedávaly žádný smysl. Souvislost ale tvoří základ jednot, díky 
nimž zkušenost nabývá větší určitosti: některé objekty jsou v něčem podobné, na rozdíl od 
jiných; podobnosti a odlišnosti zakládají vlastnosti, které jsou přenosné a strukturují 
zkušenost. Toto je základ abstrakce, která však nikdy není dílem pouze jediného subjektu, 
proto o ní promluvím až dále. Jeden rys ale má už subjektivní pohled: zkušenost nemá jenom 
souvislost, jak jsme už řekli; jakožto pole objektů má ve svém úhrnu – opět nezdůrazněnou a 
proměnlivou, přesto neselhávající – jednotu: tvoří svět. 

Svět jako mezní úhrn nemůže být vpravdě objekt – jsem přece nejen před ním, ale 
hlavně v něm; nicméně o mém vztahu s ním platí mnohé, co jsme naznačili už o subjekt-
objektové polaritě: má zkušenost světa je o to určitější (to znamená, že v ní svět jasněji 
vyvstává), čím více se vůči němu vymezuji, ale současně jsem s ním v pokud možná těsné 
jednotě. To zní jako paradox – nicméně platí, že svět, který odmítám, postupně zkušenostně 
ztrácím; svět, vůči němuž se jako subjekt nedokážu vymezit, mě pohlcuje – a tak mizí jeho 
určitost. 

 
2. Sdílení a sdělování. Abstrakce, pojmy a řeč. Je téměř banální říct, že svět tady není jen 
pro mne, že jej sdílím s jinými – jenže to není zcela samozřejmé. Dle rozšířeného názoru 
máme každý ten svůj subjektivní svět, do něhož druzí vstupují jen pokud jim to dovolím a 
pokud vůbec můžu jim jej otevřít. Do značné míry je to ale jenom poetický klam. Ano, 
zkušenost má vždycky subjektivní stránku, ale jenom v polaritě se stránkou široce sdílenou: 
podobně jako není žádné to Já, které by bylo možno oddělit od ostatní zkušenosti a 
nahlédnout jakožto objekt, není žádný subjektivní svět, který by existoval nezávisle na tom 
sdíleném (může existovat neurčitý soubor subjektivních představ, které s nikým nesdílím, ale 
ty se vždycky aspoň nepřímo vztahují k sdílenému světu). 
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Skoro všechny objekty povstávají a zejména jsou ve svém zkušenostním bytí utvrzeny 
v sdílení. To platí dokonce i pro ty, které samostatně objevím, jelikož objevit znamená 
uvědomit si a lidské vědomí – jakkoliv zjevně přímo nepřístupné komukoliv vnějšímu – má 
vždy svou stránku sdílení; ne snad formou nějaké telepatie, ale svým zaměřením (má vždy 
intenci sdělování) a také svými (sdělováním získanými) obsahy. Sdílení představuje 
náznakovou jednotu, k níž je komplementární má subjektivní perspektiva: objekt je můj 
v tom, jak jej subjektivně prožívám; je ale objektem, protože jej prožívají (nebo mohou 
prožívat) i jiní.  

Svět sdílíme tak říkajíc implicitně, už tím, jak v něm jsme. Většina toho sdílení je ale 
explicitně zajištěna sdělováním, kterým povstává v nějakém smyslu větší určitost – jednak 
tím, co je sdělováno (na straně sdělujícího je zformováno do sdělitelné formy, na straně 
příjemce přináší ideálně informaci, tedy vklad do určitosti vědomí), jednak tím, jak se 
sdělování děje (oba účastníci se v aktu komunikace výrazněji odliší, ale současně se spojí do 
přechodné jednoty). 

Spojitost abstrakce a pojmového myšlení na jedné straně a řeči nebo spíše jazyka na 
druhé je zřejmě vztah vzájemného podmínění (jazykem tady míním obecněji soubor 
symbolických forem, který má strukturu a pravidla a může sloužit sdělování). Vzájemně tedy 
tvoří komplementy, které jsou přitom v těsné souvislosti, dá se říci blízké jednotě, a tedy 
vytvářejí spolu určitost, která je natolik samozřejmá, že si ji většinou neuvědomujeme. Každý 
z těch komplementů ale tvoří ještě vlastní určitost.  

Že pojmy třídí objekty zkušenosti na jedné straně podle odlišnosti, na straně druhé 
podle shody či alespoň podobnosti, každý ví. Pojmy vlastností a mezi nimi třeba barvy jsou 
jeden z nesčetných příkladů: pomocí nich uvádíme do jednoty objekty třeba zelené, se 
zdůrazněnou odlišností od těch červených; přitom jedny s druhými a dalšími jsou uzavřeny 
v jednotě těch, které jsou barevné, na rozdíl třeba od bezbarvých nebo těch, na které se pojem 
barvy nevztahuje atd. 

Vztahy mezi pojmy, s nimiž operuje naše myšlení, jsou jistě složitější, nežli pouhé 
komplementarity kontrastních odlišností a jednot, to tady nemůžeme podrobněji probírat. Je 
ale důležité uvědomit si, že každý nový pojem, který v našem myšlení vyvstane, přináší 
novou určitost jednak sám sebou (jako objekt myšlení) a jednak – protože žádný pojem 
nemůže v myšlení existovat osamělý – prostřednictvím vztahů jednot a rozlišení, v kterých 
vyvstává. 

Jak jsme už řekli, myšlení se vzájemně podmiňuje s jazykem a řečí. Už na počátku 
minulého století de Saussure poukázal, jak sama řeč (či mluva) využívá jednot kontrastů, 
například v samé tvorbě slov, kde proti sobě stojí hlásky znělé a neznělé, otevřené a zavřené, 
měkké a tvrdé a tak podobně. Slova, která se takto vytvářejí, mají zas hodnoty, které jsou opět 
různě kontrastní a přitom v různých jednotách.  

Nikdo snad nepochybuje, že artikulovaná řeč a jazyk s přehlednou gramatikou je 
nepoměrně určitější, nežli bručení či vytí, jímž naši animální předkové vyjadřovali své emoce 
– podobně jako pojmové konstrukce, jimiž operuje naše myšlení a jež náš jazyk vyjadřuje, 
jsou nepoměrně určitější, než nejasné obrazy a puzení, které vyvstávaly v jejich předvědomí. 
Tato určitost ale není jen prázdná forma: dodává myšlení a řeči obsah –  díky ní v sdíleném i 
vlastním vědomí něco vyvstává a vůbec je. 

 
3. Určitost jako ontologický rozměr. Z toho, co bylo zatím řečeno, se zdá vyplývat, že 
určitost má význam pouze v uvědomování, myšlení a sdělování. Jakkoliv důležitá pro duševní 
stejně jako společenský život je, není to zdaleka jediná oblast, v které vystupuje. Stojí u zrodu 
různých druhů bytí, které neobsahuje naprostá většina známého vesmíru. Jsou to ve stručném 
výčtu: zárodečné formy živé hmoty; složitější organismy; společenství organismů; lidská 
společnost; lidská kultura a duch. Ontologicky je patrně kontroversní, přinejmenším nezvyklé, 
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pokud trvám na tom, že je bytí těchto forem nesouřadné a liší se hierarchickým postavením ve 
světě. To, co je odlišuje, je míra organizace, formy či nenáhodnosti – to jsou ale, jak uvidíme, 
jen různá vyjádření pro jejich určitost. 

Objektivní svět, jak víme víc než století, nemá vcelku sklon k určitosti. Neplatí to 
ovšem bez kvalifikace: určitost může zřejmě vznikat také spontánně (jinak bychom tu nebyli), 
ale za cenu komplementárně vznikající neurčitosti. Tak – alespoň podle současných představ 
– z původní neurčité „polévky“ primordiálních částic po Velkém Třesku vznikly postupně 
atomy, shluky hmoty, první hvězdy, galaxie a jejich shluky, kolem hvězd vznikly planetární 
soustavy, které se různě strukturovaly – to všechno ale na úkor vyzářené energie, která se 
neurčitě rozplynula v prostoru. Podobně na planetě Zemi došlo k další strukturaci až po vznik 
živé hmoty, o němž se zatím stále můžeme jen dohadovat, zas na úkor vyzářené energie nebo 
jiné formy chaosu. Co z toho plyne? Jak už naznačeno, základním znakem určitosti je její 
nesamozřejmost. Vznik určitosti vždycky něco stojí – povznesení nějaké části skutečnosti na 
vyšší stupeň organizovanosti, formy, čili obecně určitosti, vede k poklesu jiné do chaotičnosti 
a neurčitosti. V bytí vesmíru tak panuje nesouřadná hierarchie. 

Názor, který tu proponuji, že být určitěji značí být intensivněji , tedy v jistém, nikoliv 
banálním smyslu být víc, není imunní vůči námitce, že se tak jeví jenom naší zkušenosti. 
Skutečně, jak jsem už naznačil v úvodním příkladu s obrazem v okuláru dalekohledu, úplným 
rozostřením, tedy ztrátou určitosti, obraz zmizí, v našem zorném poli není nic kromě neurčité 
mlhy. Tento příklad se dá libovolně zobecnit, jak ještě dále učiním, vždycky tu ale bude 
námitka, že ontologický význam určitosti se váže na naši zkušenost. To je zřejmě nutno 
přiznat, je ale možno vzápětí se ptát, co jiného než zkušenost máme vlastně k dispozici. 
Nějaké absolutní, na člověku nezávislé pohledy, které v průběhu staletí některé školy 
nabízely, byly v podstatě věroukou, která nemá mnoho společného s nezaujatým myšlením. 

Uvedu teď několik příkladů uplatnění určitosti v zkušenostním světě, ve kterém 
žijeme. Nazývám je objektivací, jelikož – na rozdíl od toho, o čem byla dosud řeč – 
pozorujeme je nikoliv z nitra tvorby zkušenosti, ale zvenčí, někdy nepřímo, jako obsah 
sdílené a sdělované zkušenosti. 

 
4. Objektivace 1: zárodečný život. Pokud hledáme příklady určitosti, které mohou existovat 
mimo lidský svět, najdeme je jistě už v anorganickém světě – jsou to třeba krystaly a jejich 
složitější formace, které vznikají v chaotických roztocích či taveninách na úkor nepořádku 
svého okolí. Daleko lepším příkladem jsou ale primitivní formy života. 

Vezměme jednoduchou buňku. K tomu, aby vůbec mohla existovat, musí být oddělena 
od svého prostředí buněčnou membránou – to je zárodečné odlišení od okolí. Aby však mohla 
žít (a tím po jistou dobu vzdorovat obecné tendenci k rozrušení určitosti), musí přes tuto 
hranici probíhat látková výměna – živiny vstupující do jejího nitra, zplodiny života proudící 
ven. Už tady vidíme komplementaritu odlišení a jistého druhu jednoty: buňka se vydělila tím 
svým ohraničením, současně ale je s prostředím propojena onou výměnou, která je aktivní a 
specifická, na rozdíl od nějaké neživé formace, která v prostředí prostě jenom je a pokud něco 
vyměňuje s okolím, je to proces pasivní a chaotický. 

Tím určitost buňky ovšem nekončí. I ty nejprimitivnější formy buněk mají strukturu, 
složenou z částí (nukleové kyseliny, organely), které jsou ve své povaze a funkci 
diferencované a přitom tvoří právě tou svou funkcí systémovou jednotu vzájemné spolupráce 
a regulace. Povahu všech vzájemných regulací u složitějších buněk dodnes dopodrobna 
neznáme, víme však, že fungují v pozoruhodné jednotě odlišností. 

 
5. Objektivace 2: živý organismus. Značná část živých buněk na Zemi je částí složitějších 
organismů. Nejsou to pouhé shluky buněk, ale opět složitější systémy, v kterých jsou buňky 
svojí úlohou, tím také svojí povahou, vnitřní strukturou a funkcí diferencované, a přitom 
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současně – a o to víc – integrované v složitějším celku organismu. Vyšší organismy, jak ví 
každý, mají rozličné orgány, které fungují ve vzájemně svázaném, jednotném systému; každý 
orgán má vlastní rozlišenou a současně v jednotě fungující strukturu, která často má řadu 
hierarchických rovin až po úroveň jednotlivých buněk.  

Vývojová fyziologie ukazuje, že současná diferenciace a integrace probíhá jednak ve 
fylogenetickém (druhovém) tak i ontogenetickém (jednotlivém) vývoji. Zvláště je tento rys 
patrný u nervového systému, který je hlavním nositelem vyšších funkcí organismu. 

Vyšší organismy se od jednoduchých, v tom či onom smyslu zárodečných buněk liší 
formou, na níž je nápadná vyšší organizovanost. To je ale jenom jiný, specifický výraz pro 
jejich určitost, která se uplatňuje nejen v jejich vnitřní struktuře, ale také v jejich vnějším 
chování: vyšší organismy projevují větší nezávislost na prostředí, od něhož se více odlišují, 
s nímž ale současně výrazněji interagují, například tak, že je aktivně mění.  

 
6. Objektivace 3: společenství organismů. Není to přímo pravidlo, ale organismy celkem 
často tvoří společenství, která nejsou jenom větším množstvím jedinců – to neplatí dokonce 
ani na tak nízké úrovni, jako jsou kolonie kvasinek či baktérií – ale nadsumativním celkem, 
který do jisté míry určuje chování jedinců. Jelikož v přírodě není nic dáno jenom jedním 
způsobem, jsou míry organizace rozličných společenství různé. Známá jsou hmyzí 
společenství například mravenců, termitů a včel, kde diferenciace skupin jedinců v kombinaci 
s integraci jejich chování dosahuje úrovně, kdy funkce celku připomíná jediného živočicha. 

Je mraveniště něčím víc, než je jednotlivý mravenec? Neptáme se tu na četnost, která 
je evidentní, ale na kvalitu, v určitém smyslu stupeň bytí. Mnohá pozorování ukazují, že  
celek vykazuje mnohem vyšší inteligenci, než má kterýkoliv jednotlivý příslušník komunity. 
Jedinec je schopen bezprostřední úživy, bez mraveniště je však ztracen v delším časovém 
úseku; celek mraveniště je naopak schopen čelit změnám podnebí, přizpůsobovat si podle 
vlastních potřeb prostředí, kolonizovat si houby nebo mšice, bojovat o své teritorium atd. 
Toto všechno dokáže díky své spontánní organizaci, která je druhem určitosti, realizované 
diferenciací a integrací na více hierarchických úrovních. 

Uvedená hmyzí společenství představují v jistém smyslu extrém organizovanosti 
v přírodním živočišném světě, i když pokračující poznání nalézá dosud netušené stupně 
společenské interakce třeba v smečkách dravců nebo zejména ve stádech primátů. Z našeho 
hlediska je důležité, že všude, kde se vyskytuje určitost ve formě systémové diferenciace a 
integrace na více úrovních, jinak řečeno organizace, vznikají nové formy bytí, kterým musíme 
přiznat poněkud jiný ontologický status nežli částem, z nichž se skládají. 

To platilo už o buňkách a organismech, ale jak tu postupujeme, platí to stále víc a vždy 
trochu jinak. Pokusme se nicméně, než uděláme v naší objektivaci další velký krok, o jisté 
zobecnění: čím se vlastně bytí buňky, organismu, společenství liší od bytí třeba zrnka písku? 
Když na okamžik odhlédneme od všeho, co jsme právě řekli o jejich organizaci (jakkoliv je to 
ontologicky významné), nabízejí se při vnějším pohledu dva komplementární znaky: na jedné 
straně odolnosti, dané aktivitou, kterou celek čelí tendenci světa k náhodnosti a neurčitosti; na 
druhé straně křehkosti daného specifického druhu bytí: stačí, jak dobře víme z nesčetných 
příkladů, i celkem malá porucha v organizaci celku a ten se hroutí, jeho specifické bytí prostě 
vymizí. Pokud tedy tady vrším bytí do stupňů stále vyšší určitosti a naznačuji, že ty určitější 
formy mají jistý rozměr bytí navíc, tedy že jejich bytí je vyšší nebo snad intenzivnější, neříkám 
tím, že je proto nutně stálejší. Tím se liším od myslitelů, kteří ve svých ontologických 
kategoriích, zvláště pokud jim přisoudili vyšší ontologický status, hledali vždy něco stálého a 
neměnného. 

 
7. Objektivace 4: lidská společnost. O dobách vzniku lidské společnosti v pravém smyslu 
máme celkem málo dokladů, ale můžeme snad soudit, že se vytvářela postupně od tlup lovců 
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přes kmeny nomádských pastevců a společenství usazených zemědělců až po stádium 
lidských sídlišť, z kterých vznikla města a s nimi – ze zárodků předešlých forem soužití – 
lidská společnost v pravém smyslu a její kultura. Jak řekli mnozí přede mnou, u zrodu 
společnosti stála dělba práce, obecněji diferenciace aktivit a rolí, která nezbytně vedla 
k integraci společnosti: pokud někdo pěstoval obilí, potřeboval dalšího, který mlel mouku, 
oba pak někoho, kdo pekl chléb atd. Lze to říci ale také naopak: integrace života v rostoucích 
městech vedla k dělbě činností, která předtím – v typicky zemědělském stylu života – téměř 
nebyla zapotřebí. Budeme zřejmě blízko pravdě, když řekneme, že podobně jako u předešlých 
příkladů se principy integrace a diferenciace prosazovaly současně a komplementárně. 

Hromadění lidí v městských celcích vedlo k intenzivnější komunikaci mezi nimi, čímž 
povstávala nová určitost, kterou souhrnně nazýváme (v širším smyslu) lidskou kulturou – její 
zárodky tady jistě byly už dřív, v předchozích stádiích vývoje, ale opravdu se mohla začít 
rozvíjet teprve, když se lidé usadili a začali intenzivně komunikovat, jak to umožňovala 
města. Ten proces stále pokračuje: i když dnes máme velké státy a nad nimi globální 
společnost, města stále rostou z různých důvodů – už tu máme řadu megapolí, které přesahují 
dvakrát, téměř třikrát počet obyvatel naší země, a to ještě zřejmě není konec procesu, 
v kterém se lidé stále více shlukují ve snaze nejen najít obživu, ale být také blíže centru dění, 
a v kterém jejich interakce vyvolává nové určitosti a tedy také nové formy bytí. 

Než o nich ale budu trochu blíže mluvit, nesmím opomenout, že diferenciace rolí ve 
společnosti nebyla od samého počátku jen souřadná, řekněme v horizontální rovině: 
organizace si v ní vynutila – částečně také z donucení přijala – diferenciaci vertikální 
v společenské hierarchii. Na místo pouhé účasti na dění se tak dere napřed vliv a potom moc. 
Relativním ustálením hierarchie moci vznikl stát jakožto další rozměr určitosti lidské 
společnosti. Je mnoho forem státu, které historie vytvořila; jen ty nejhorší z nich lze nazvat 
organizovaným násilím, jak to obecně tvrdil Marx. Stát ovšem omezuje libovůli  svých 
občanů, to je jedna z jeho funkcí a také jedna stránka jeho určitosti. Organizace, kterou vnáší 
– podobně jako řada institucí, z nichž se skládá – je ovšem v jistém napětí s lidskou potřebou 
svobody. 

Není to ovšem jediné napětí, které ve státě panuje. Jiným je už naznačená polarita 
nezbytné (a často ovšem také zbytné) hierarchie či rozvrstvení společnosti a potřeby lidské 
rovnosti. Obě komplementarity, tedy organizace-svoboda a hierarchie-rovnost napínají 
jednotu státu a přispívají k jeho vývoji. Naivní proponenti vždy pouze jednoho pólu těchto 
polarit nechápou, že je to právě napětí mezi kontrasty a jednotou, které vytváří a dále 
prohlubuje určitost celku. Stát, který by byl založen jenom na tuhé organizaci a hierarchii, by 
časem osifikoval a ztratil svoji životnost, jak se lze poučit i z historie; stát, v němž by zcela 
převládla svoboda ve formě libovůle a rovnost ve všem všudy (jsou pro to také méně časté, 
náznakové příklady), by se zhroutil do chaosu nebo nižší formy společenství, kterou by brzo 
ovládli ti silnější a bezohlednější, kteří by nastolili novou nerovnost. Tak zvaná demokracie, 
která vznikla a vládne v rozvinuté části světa, je pokusem o udržení rovnováhy mezi těmito 
póly. Trpí mnohými neduhy, nicméně je to prozatím nejúspěšnější pokus o formu státu. Jako 
všechny formy vyšší určitosti je však závislá na dobrovolné spolupráci občanů, 
v komplementaritě s jejich soutěží. Jako taková je neustále ohrožena, jako všechny vyšší 
určitosti, které lidské společenství vytvoří. 

 
8. Objektivace 5: kultura v užším smyslu. Obecně lidská kultura v kontrastu s přírodou 
obsahuje všechno, co lidé uměle vytvoří, ať ve svých produktech či ve svém chování a 
myšlení. Nemám tu místo, abych se byť letmo dotknul všeho; omezím se (zas jen náznakově) 
na kulturu v užším smyslu. Myslím, že původně – a potom pořád, jenom stále diferencovaněji 
– vznik lidské kultury souvisel s vydělením lidí z přírody, jejich uvědoměním si světa a sebe 
v něm ve vlastní existenci, jejíž konečnost už na úsvitu dějin pochopili. Mýty o vztahu lidí a 
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přírody, o stvoření světa a člověka v něm, o zdrojích plodnosti a zmaru, sdělované slovy nebo 
obrazy či rituály, byly patrně první formy kultury v tom užším smyslu. Jakkoliv bizardní nám 
dneska mohou připadat, byly to první formy určitosti sebeuvědomění člověka. 

Poměrně záhy se v těch mýtech oddělilo od všedního světa zásvětí, které se zas 
rozepjalo do výše a do hlubin, na bytosti či síly zářivé a proti tomu temné. Tyto kontrasty 
v jednotě pojímaného světa vnesly další určitost do toho, co v té době byla nezpochybnitelná 
víra. Ta zřejmě pod tlakem zkušenosti lidstva slábla a přinejmenším u některých lidí nebo 
skupin nastoupila pochybnost, v určitém smyslu vlastně regrese, která však vedla k mnohem 
bohatšímu rozvinutí kultury.  

Osudy kultury jsou plné příkladů tendence, o níž jsem už mluvil dřív: komplementárně 
k sklonu ostatního světa k neurčitosti má určitost od jistého stupně naopak tendenci ke svému 
růstu či prohloubení, alespoň po jistou mez, za níž se projevují známky vyčerpání a regrese. S 
jistým váháním bych to nazval zákonem vývoje. V přírodní říši současná evoluční teorie žádný 
takový zákon neuznává: jediným principem, pudícím vývoj druhů k dokonalejším formám, 
jsou slepé síly přirozeného výběru nejschopnějších populací měnícím se prostředím. Na 
podrobnější kritiku zde nemám místo; řeknu jen, že tato teorie v sobě skrývá zjevný paradox: 
náhodné změny prostředí, tlačené navíc růstem entropie (tedy náhodnosti), podle ní vedou 
v náhodně  měnících se živých formách k vyšší dokonalosti, ergo nenáhodnosti. Je zjevné, že 
tu budou třeba korekce, jejichž první náznaky se v nové době objevují. 

Pokud se nyní vrátím k vývoji lidské kultury v užším smyslu, nemohu skrýt, že tvorba 
nové určitosti v ní neprobíhala vždy hladce: tvorba vždy předpokládá jistou destrukci, aby na 
troskách starého mohlo povstat to nové. Tak jistou sekularizací posvátného povstaly hodnoty, 
které lze nazvat duchovními, o nichž promluvím o něco později a které vedly k diferenciaci 
kultury na snahy o realizaci krásy či vznešenosti v umění, na úsilí o poznání pravdy ve 
filosofii a snahu uskutečnit dobro či spravedlnost v pěstování charity či v úsilí o spravedlivý 
společenský řád. Všechny tyto proudy prošly další diferenciací, vyvstaly různé formy umění, 
filosofie se rozvětvila na mnohé směry a zrodila postupně vědu a její různé obory, také úsilí o 
dobro se rozčlenilo v různé proudy. Stále jemnější diferenciace, která ve všech směrech stále 
probíhá, nebyla vyrovnána těsnější jednotou –  to je zřejmý problém lidské kultury. Ve 
většině vyvíjených jejích forem však vyvstávala tak či onak určitost. 

Jak různé mohou být, lze třeba demonstrovat na vývoji umění, které od oslavy 
posvátného postupně objevilo uhrančivost dokonalé formy, v ní zázrak krásy smyslového 
prožitku, pak stále více výraz lidské existence a po ní opojení ze svobody tvorby, v němž se 
nakonec – jak se mi aspoň zdá – určitost vytrácí. Je to jenom doklad tvrzení, že určitost není 
nic samozřejmého, není tu žádná mechanika, která by ji hnala stále vzhůru. Zda to, co 
v současném vývoji různých uměleckých forem pozorujeme, jsou známky nevratného 
vyčerpání a blížící se smrti umění, nemám odvahu rozhodnout. 

Doba, v níž žijeme, je ovšem ovládána hlavně poznáním, především vědou, která 
svým sekulárním spojením a vzájemným obohacováním s technikou prošla za poslední století 
skutečně explozivním rozvojem. Také její diferenciace stále pobíhá a jakkoliv je její 
sjednocení při rostoucím počtu oborů a jejich poznatků čím dál tím obtížnější, je tu zřejmá 
snaha o ně: fyzika propojená s matematikou již téměř vyložila specifičnost chemie, spolu s ní 
stále obsáhlejší části biologie a dnes jsme svědky pokusů vyložit funkci nervového systému a 
odtud – jistě zatím jen v zárodku – i lidské myšlení. Nejmarkantnější příklad sjednocení je ale 
propojení nejvzdálenější pólů objektivované zkušenosti: principů uspořádání v nejhlubším 
nitru hmoty, jejích nepatrných částeček, s odvážnými teoriemi samého vzniku vesmíru a jeho 
vývoje. Zajisté jde na obou stranách vždy o hypotézy, otevřené zpřesnění a možná radikálním 
změnám, nicméně snaha sevřít jednou teorií extrémní póly objektivní reality je myslím dosud 
nejkrajnějším pokusem o určitost v popisu materiálního světa. 
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Vědu jako celek nikdo neřídí – při pohledu shora se její vývoj skládá z téměř 
chaotických snah jednotlivých vědců nebo jejich skupin o prozkoumání jevů, které před nimi 
vyvstaly; přesto se věda jednoznačně vyvíjí k hlubšímu poznání. Je to příklad spontánního 
růstu určitosti, který zatím nedospěl ke svému vrcholu. 

 
9. Kultura a hodnoty. Kulturu stvořilo vědomí hodnot a ona sama stvořila další z nich a 
velké množství jejich realizací. Je svůdné domnívat se, jak to někteří činí, že danou kulturu 
stvořila jedna hodnotová idea, která jí dala smysl; já jsem však k tomu skeptický: to přece 
nelze říct ani o jednotlivém lidském životě. Spíš má smysl uvážit, co hodnoty jsou a jaký mají 
význam v určitosti naší zkušenosti. 

O hodnotách jsem jinde více psal, proto budu stručný. První určitost zkušenosti dávají 
rozlišené kvality; na kvality (česky jakosti) se ptáme slovem jaký: mluvíme tedy o souboru 
vlastností, který daný objekt, jev či úsek zkušenosti odlišuje od jiných. Takové rozlišení je 
v intenci souřadné a zkušenost, která by obsahovala jen je, by byla velmi plochá, troufám si 
říct v podstatě nemožná, jelikož samy požadavky života si vyžadují jistou nesouřadnost 
v prospěšnosti nebo škodlivosti kvalit. Proto vždy bezděčně nebo vědomě hodnotíme a 
obecný jazyk v slově jakost nebo kvalita míní vždy také jistou hodnotu. 

Hodnoty vnášejí do zkušenosti nesouřadnost, stupňování čili gradaci a tvoří tedy její 
další rozměr určitosti. Gradace se netýká jen jsoucen, která porovnáváme v rámci jedné nebo 
více hodnot, ale také hodnot samotných, které jsou ze své povahy nesouřadné v tom smyslu, 
že tvoří jistý hierarchický systém, výslovně či implicitně vyznávaný danou kulturou případně 
její částí nebo jedincem. Ten obvykle není neměnný, vyvíjí se v čase a také nemusí být celou 
komunitou sdílený. Uvedu hodnotový systém, který měl významnou roli v Evropě a k němuž 
se přikláním také já. 

Když pominu kvantitativní hodnoty (jakkoliv určující v dnešní vědě, ale také 
v ekonomii a čím dál více v běžném životě), mohu ty kvalitativní seřadit do následujících 
hierarchických rovin. Zcela dole bude elementární hodnota libosti (či příjemnosti); nad ní 
úroveň vitálních a utilitárních hodnot (poměřujících zdraví, zdatnost, výkon, účelnost); opět 
nad ní širokou, málo přehlednou a proměnlivou úroveň psychosociálních hodnot (v nichž 
vystupují např. čest, prestiž, sláva, vkus, zajímavost, přitažlivost a podobně); nad ní úroveň 
hodnot, které v souhlasu s tradicí nazývám duchovními, explicitně pravda, krása a vznešenost, 
dobro a spravedlnost, spojené všechny s nezbytnou duchovní svobodou. Zcela nejvýše v mém 
systému stojí hodnota smyslu, která jako svorník uzavírá do jednoty všechny diferencované 
vyšší hodnoty. 

Co znamená, že je hodnota vyšší? Vidím tři kritéria gradace a sice míru (alespoň 
potenciálního) sdílení, stupeň nároku a hloubku závaznosti. Proberme stručně jedno po 
druhém.  

Sdílení: Libost (příjemnost) prožívám lokálně –  mohu se na ní shodnout s jinými, ale 
to pro ni není určující; vitální zdraví nebo účelnost se už netýká jen mne, ale např. rodiny a 
rodu; čest, sláva a další hodnoty nad nimi jsou nemyslitelné bez přinejmenším omezené 
komunity; pravda je – na rozdíl od zmatených názorů – sama sebou, jenom když je pravdou 
pro všechny (ať už to oni chápou nebo ne).  

Nárok je obousměrný: příjemné může být to či ono, ale – když udělám skok – jen 
málo jsoucen vystoupí v mé zkušenosti jako krásné – to je nárok mého hodnocení; současně 
ale na mne vyšší hodnota vznáší také svůj vyšší nárok: je snadné pociťovat příjemnost, ale je 
mnohem obtížnější například nahlédnout pravdu, která mi není příjemná.  

Závaznost je vlastně druh nároku na trvalost mého vztahu k hodnotě a hodnocení: 
příjemné mi může být už v příští chvíli nepříjemné, ale pravdu, již jsem jednou nahlédnul, 
sotva mohu zase klidně odvolat. 
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Ve snaze o stručnost jsem právě mísil hodnoty, jejich realizace a proces hodnocení. 
Pokusím se to napravit jedinou větou: jsoucna nebo prožitky hodnotíme (ať už implicitně 
nebo výslovně) jako více nebo méně dokonalou realizaci dané hodnoty; hodnota sama je pak 
úběžníkem jejích stále dokonalejších realizací. Hodnotu jako takovou tedy v pravém smyslu 
nemám: mohu se jen k její perspektivě více nebo méně vztahovat. Příkladem budiž pravda, 
kolem níž je v nové době tolik zmatků: je jistě zmatené či úmyslně zavádějící, tvrdit, že má 
každý tu svou pravdu; když ale – bez ohledu na svůj zájem a po upřímném zkoumání – něco 
jako pravdivé prohlásím, nelze říct beze všeho, že mám pravdu: lze jenom tvrdit, že můj 
výrok je pravdivý do té míry, do jaké to moje poznání a možnost vyjádření dovoluje. 

Gradace hodnot implikuje, jak už naznačeno, nadřazený nárok vyšší hodnoty proti té 
nižší. Jenomže tento imperativ vystupuje často kondicionálně. Měl bych pečovat o své zdraví, 
i když to není vždycky příjemné; měl bych se chovat čestně, i když to z hlediska mých 
hmotných zájmů třeba není účelné a také není zrovna příjemné; měl bych hájit pravdu, i když 
mi to v některých situacích nepřinese prestiž, v jiných to není příjemné a může mě to za 
některých okolností ohrožovat na životě. Přesto se tak vždycky nechovám. Znamená to, že 
hodnoty uznávám jen formálně, případně že jsem pokrytec? Může to tak být, ale protože se 
skoro všichni – kromě výjimečných lidí – proti svým vyšším hodnotám prohřešujeme 
občasnou nepevností, musí tu být ještě jiný důvod. Ten asi spočívá v tom, že nižší hodnoty 
jsou robustnější, protože založené v instinktivní rovině – čím vyšší hodnota, tím je zároveň 
křehčí a závislejší na mém sebe-překročení, které není nijak samozřejmé. 

Hodnoty nejsou absolutní objekty, jak se domníval třeba Scheler: závisí na lidech, na 
jejich schopnosti je chápat a udržovat při životě. V životě dané lidské komunity mohou 
povstávat, sílit ve svém nároku a zase slábnout, případně zcela vymizet. Žijeme v době, kdy je 
úpadek některých hodnot – zvláště těch vyšších – patrný. Důvodem asi je potřeba osvobodit 
se od vyššího nároku. Jakkoliv nepohodlné právě tím nárokem, jsou ale hodnoty hlavním 
zdrojem určitosti lidské existence: dávají jí výraz, obsah a v příznivém případě i smysl. 

 
10. Existence, její určitost a smysl. Jako všechno na světě, zvláště to živé, má každá lidská 
bytost zrod, oblouk svého vývoje a konec bytí. Patrně právě vědomí té konečnosti existence, 
které si více nebo méně naléhavě neseme svým životem, vyvolává otázku po jejím smyslu. Na 
rozdíl od některých myslitelů si nemyslím, že tato otázka postrádá smysl nebo je implicitně 
zodpovězena už samým životem; současně ale musím připustit, že na ni nemám nějakou 
konečnou odpověď – co mohu nabídnout, je jenom směr, ve kterém asi leží. 

Každý z nás se rodí jako individuální bytost a díky komplexnosti nervového systému 
je stupeň této přirozené individuality u každého nejvyšší, jaká u živého tvora může být. 
Rodíme se do určité společnosti a její kultury, která na nás z různých důvodů působí 
nivelizujícím tlakem. Je zhruba stejná chyba poddat se mu a přijmout statut davového člověka 
jako odmítnout všechny nároky společnosti a stát se slepým individualistou. Základní určitost 
naší společenské existence spočívá v rozvíjení naší individuality v rámci jednoty společnosti. 
Být sám sebou, jak to jen jde, a přitom pokud možná v harmonickém vztahu k společnosti, to 
je asi jeden rozměr smyslu existence. 

Jakkoliv důležitý je vztah k společnosti, musí mít své přesahy. Hodnoty, které spolu 
s kvalitami dávají náplň našim prožitkům, úměrně své výši vyžadují překročení 
bezprostředních vazeb k okolí a přesah každodenní existence. To v zvláštní dialektice též 
znamená hlubší ponor do sebe: být práv vyšších hodnot znamená nejen je znát, ale založit je a 
hájit v hloubi svého subjektu. Pravda se realizuje jen v přesvědčení, ne pouze pasivním 
nahlédnutím; krása a vznešenost je aktuální pouze v estetickém prožitku, který má vždy 
rozměr jisté tvorby, vyžadující angažování se subjektu; dobro a spravedlnost získávají obsah 
činy, v kterých je subjekt aktivní. Toto subjektivní zaujetí, v němž se subjekt noří do sebe a 
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odtud se vztahuje k něčemu, co ho daleko přesahuje, zakládá subjektivní smysl života, který 
je o to plnější, čím víc jsou realizace nejvyšších hodnot při své rozdílnosti v jednotě. 

Ne všichni máme stejnou schopnost poznání, citlivost k estetickým podnětům nebo 
vnitřní sílu k aktivnímu dobru; také každý z nás prochází obloukem, v kterém se schopnost 
odpovídat na nároky vyšších hodnot napřed kladně vyvíjí a pak se zvolna ztrácí. Znamená to, 
že smysl je vyhrazen jenom někomu a to ještě jen v jistém období jeho existence? Odpověď 
není jednoduchá. Jsem přesvědčen o tom, že smysl – stejně jako každá určitost – je 
nesamozřejmý, musí se budovat a udržovat s rizikem, že se může zas ztratit, tak jako jiné 
hodnoty. Schopnost k smysluplné existenci asi nemá každý stejnou, v tom patrně není žádná 
rovnostářská spravedlnost – i když značný vliv mohou mít výchova a podněty, vysílané 
společností v dané době. Jistý základní smysl existence může mít však každý, kdo si uchová 
svou individualitu a přitom žije ve vztazích, v nichž sama sebe překračuje a jimiž udržuje 
kolem sebe relativní jednotu. Láska v každé autentické podobě – nejen ta erotická, ale také 
láska mezi rodiči a dětmi, vztahy životních partnerů, laskavé přátelství – je vždycky 
angažovaná a tvůrčí a jako taková přispívá značně ke smyslu života. 

Je pravda, že jak za zenitem života stárneme a blížíme se svému konci, naše schopnost 
vytvářet a udržovat smysl slábne. Pak zhasneme a vše, o co jsme ve své existenci usilovali, 
tím neodvratně skončí. Ano, někteří z nás zanechají zde po sobě díla, z nichž zase některá 
v svém vlivu překonají léta nebo výjimečně staletí. Většinou necháme po sobě potomky a 
různé nenápadné stopy vlastních činů, vztahů, vlastností. To všechno ale časem vymizí – 
vždyť v průběhu věků vznikají a zase zanikají celé kultury a konečnost je zřejmě dána celému 
lidskému druhu a vůbec životu, aspoň zde na Zemi. Má tedy smysl uvažovat o smyslu, když 
vše je pomíjivé?  

Myslím, že smysl jako forma určitosti existence nezávisí zcela na čase. Ano, často 
potřebuje k svému naplnění jistý čas – třeba nějaká činnost, má-li získat smysl, musí se 
rozvinout. Ale hlavní směr či vektor smyslu podle mého přesvědčení leží ve vertikále: tak 
jako vyšší hodnoty, které sjednotí v sobě, má smysl absolutní rozměr. Většina z nás 
opravdový smysl jenom několikrát za svůj život zahlédne, i když se usilovně o něj snaží. Ale 
pro ty chvíle, kdy se nás třeba jen dotkne, stojí zato žít. 

 
_ _ _ 


