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The central concepts of Eugen Fink‘s philosophy, which can be 
called phenomenological cosmology, are the concepts of being and 
the world. However, the title of his key work also includes the con-
cept of truth, which has not only an epistemological but also an on-
tological and, last but not least, ethical basis. The ethical dimension 
of Fink‘s cosmology is not much talked about, yet the question of 
ethics, values and moral order seems to play an important role for 
him. Moreover, it turns out that our understanding of the world in 
the sense of the absolute medium from which the individual finite 
beings emerge has ethical and moral consequences. The following 
text attempts to give a picture of Fink‘s ethics and how it relates to 
his reflections on the world.
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Od člověka ke světu
Finkovo filosofické tázání po bytí, které vychází z Heideggerovy existen-
ciální analýzy Dasein, začíná otázkou, jak člověk patří k bytí. V tu chvíli se 
zdá, že také Fink zcela přirozeně považuje člověka, Dasein, za samozřejmé 
východisko po této otázce. Vždyť právě člověk, bytost, která o své existenci 
ví, je schopna chápat bytí. Jakkoli ale byla Heideggerova fundamentální 
ontologie pro Finka v tomto směru určující pro celý jeho filosofický vývoj, 
právě toto východisko, původně samozřejmé, Fink nakonec odvrhuje. „To 
má svůj hluboký důvod v tom, že člověk, který říká ,všechno‘, se pokaždé 
už uprostřed věcí nachází – že náhle nečelí totalitě všeho, co je, ale je spíše 
v této totalitě jako jediná bytost zahrnuta“ (Fink 1959, 20).
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Finkův posun k „asubjektivní“ fenomenologii je zřejmý už z dalších 
otázek, které v souvislosti s bytím klade. Po otázce, jak se bytí člověku od-
krývá, klade další, zdánlivě banální otázku, která se ale ukazuje být na-
prosto rozhodující pro celé jeho následné uvažování. Fink se sice zeptá, jak 
se bytí odkrývá na člověku, což se děje skrze jevení se jsoucího, avšak ná-
sledně sám tuto otázku zpochybní: Je člověk jakožto místo odkrytí v hlu-
bokém smyslu nezbytný pro vše jsoucí vůbec? Jinými slovy: Jeví se jsoucí 
jen v případě, že se má komu jevit, nebo se jeví bez ohledu na pozorující 
subjekt? Finkova odpověď je jednoznačná: věci jsou i bez toho, že se jeví. 
Ke každému vědění náleží bytí, avšak ne ke každému bytí vědění.1 Co přes-
ně tato formulace znamená? A hlavně – jaké důsledky pro fenomenologii 
a dosavadní metafyziku má?

Vyjděme s Finkem z úvahy, že věci nás přece obkličují tím, že vyvstávají 
do sféry lidského vnímání. Jsou tím, že jsou pro nás, jsou jako „fenomény“ 
(Fink 1996, 73). Stále však je třeba mít na paměti, že fenomén se sice pri-
márně jeví vnímajícímu subjektu, zároveň ale vždy odkazuje „mimo sebe“, 
mimo oblast zjevného, co samo fenoménem není. Tato oblast, která se jeví, 
avšak není podrobována fenomenologické redukci a variacím transcen-
dentálního subjektu, tedy nejeví se jemu, by se podle Finka měla stát před-
mětem filosofického tázání, ovšem nikoli fenomenologického, protože to 
stačí výhradně na oblast fenoménů, nikoli toho, co je za nimi, tedy sféru 
fenomenality samotné. Toto konstatování znamená dvojí. Za prvé: Fink se 
tady vydává směrem od existenciální analýzy ke spekulativní kosmologic-
ké ontologii a za druhé se zde náhle, poněkud v rozporu s Husserlovou 
fenomenologickou metodou, objevuje myšlenka, že existují dvě různé udá-
losti jevení. To je podle našeho názoru poměrně zásadní myšlenka, která 
s sebou přináší důsledky mimo jiné právě pro oblast morálky, jak uvidíme 
dále.

Nejprve si všimněme toho, že svět se podle Finka jeví sám o sobě, při-
čemž k tomu nepotřebuje vnímající subjekt; jevení se někomu, vzhled 
(Anschein), je až druhotné. Z tohoto způsobu jevení, který je nám dostup-
ný, ale zároveň vždy již víme, nebo alespoň tušíme, že to není vše. „Stále 
existujeme ve vědění o jsoucnosti věcí, již a priori odlišujeme od předmět-
nosti. Bylo by přirozeně absurdní tvrdit, že bychom nepředmětné ,bytí 
o sobě‘, mohli ,zakusit‘ a tím učinit předmětem. Ale víme o tom. A právě 
tak víme a priori o světaširém rozšíření bytí jsoucího..“ (Fink 1996, 100).

A skrze toto apriorní vědění o něčem „za“ tímto vzhledem víme i o dru-
hému způsobu jevení, které nepatří pozorujícímu subjektu a jeho inten-
cionálnímu vědomí, ale výhradně ke jsoucímu samotnému – je to jeho 

1 srv. (Fink 1996, 98)
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vzcházení, vyjevování (Vorschein). Na něm se subjekt nikterak nepodílí, 
je výlučným dílem světa:  „(...) ještě než se stanou jsoucnem pro nějaké 
vědomí, dospívají věci právě ve světě a skrze něj k individuaci, která tepr-
ve ono jevení pro vědomí v určitém natolik základním ohledu umožňuje, 
že klasický transcendentální subjekt jako původce jevení zcela nahrazuje“ 
(Novotný 2017, 145).

Člověk tedy u Finka není východiskem úvah o světě, svět je lhostejný 
k jeho existenci či neexistenci, k tomu, zda ho někdo vnímá, či nikoli. To 
je skutečně radikální přístup, uvážíme-li, že Husserlova fenomenologic-
ká metoda je na člověku a jeho vnímajících schopnostech přímo závislá. 
Husserl však nehovoří o světě v tom významu, v jakém jej používá Fink. 
Podle Husserla jsou předmětem lidské pozornosti a vnímání fenomény 
nitrosvětských jsoucen, jejichž součástí je i sám vnímající subjekt. A jak-
koli tušíme, že to, co se nám nabízí a ukazuje, není vše, jsme odkázáni 
pouze na to, přičemž nic jiného nelze podle fenomenologické metody brát 
v potaz. Můžeme měnit perspektivy, provádět fenomenologickou redukci 
a pracovat s noematy, vždy však jen v dílčím výseku jsoucího světa, který 
se nám dává. Že za těmito věcmi, respektive jejich jevy, je něco dalšího, 
tušíme proto, že vždy hledáme „něco víc“. Nahlédnout celek světa v tom 
významu, jak jej chápe Fink, však nikdy zcela nemůžeme.

Hra jako cesta ke kosmologické diferenci
Fink tak přichází s myšlenkou, že největší chybou celé metafyzické tradice 
není, jak se domníval Heidegger, zapomenutí ontologické diference, nýbrž 
zapomenutí diference kosmologické, tedy rozlišení celku světa a věcí v něm. 
Tento pojem Finkovy filosofie je podle našeho názoru klíčový pro všechny 
jeho další úvahy, včetně těch o morálce. Metafyzika totiž dosud chápala je-
vení vždy pouze v jednom z těchto významů. A tím podle něj zapomněla 
na svět. Pojem světa je přitom pilířem, na kterém celá jeho teorie stojí.

Je třeba si ale položit otázku, jaký svět má Fink na mysli. Co on sám si 
pod tímto pojmem představuje, pokud jsme již řekli, že je to jiný svět, než 
který měl na mysli Husserl. Zdá se, že svět, jak jej chápe Fink, má svou 
obdobu spíše u pozdního než raného Heideggera, spíše než jeho bytím, 
které je za vším jsoucím a vyjevuje se pouze lidské existenci, především 
v krajním rozpoložení úzkosti, je obdobou fysis. Svět je zakládajícím cel-
kem, z něhož vše vzchází (a rovněž do něj zaniká). To svět dává vzniknout 
jednotlivým jsoucnům, on jim uděluje prostor a čas. Sám však není jen 
souhrnem těchto věcí, sumou jednotlivostí. Je skrytým dárcem prostoru, 
pohybu a času, médiem, v němž a z něhož se vše odehrává, je sférou zjevo-
vání jsoucího, horizontem, v němž se nám něco jeví, celkem světa. Myslet 
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tento celek je, jak už jsme řekli, nemožné, je možné se k němu pouze do 
jisté míry vztahovat. Právě v této myšlence tkví podle našeho názoru nej-
větší význam Finkovy kosmologie.

Jedním z takových způsobů vztahování, je hra2, kterou Fink nazývá prá-
vě symbolem světa. Fenomén hry je bezesporu nejvíce interpretovaným 
Finkovým koexistenciálem, jímž se hlásí k hérakleitovsko-nietzscheovské 
tradici. Proto jej zde zmíníme jen okrajově, a to právě v souvislosti s téma-
tem morálky.

Stručně řečeno, v mantinelech hry, která si vždy vytvoří svůj vlastní 
prostor a čas (ať už jde například o sportovní či společenskou hru, kde je 
hráčům vyhrazeno herní pole a čas, do kdy mají dosáhnout cíle hry, nebo 
o dětskou hru na „jako“, kdy se prostor pokoje promění na vesmírnou 
loď putující k Marsu), je svět symbolicky reprezentován, jakoby smrštěn 
do zmenšené podoby, platí zde jasně stanovená pravidla prostoru a času 
a my je můžeme nejen nahlížet, ale především je sami tvoříme a uděluje-
me, tak jako to činí svět v celku. Tento zmenšený „kosmos“ hry je pochopi-
telně umístěn ve „skutečném“ časoprostoru světa, ale pohlceni hrou tento 
fakt nevnímáme. Přesto tušíme, že svět hry je jen „jako“, že skutečný svět 
nás obklopuje i ve chvílích, kdy na něj „zapomínáme“. Paradoxně se právě 
v tomto „zapomínání“ ke světu v celku, jako absolutnímu médiu, vztahu-
jeme, a to tak „skutečně“, jak je to jen možné. Rozpomínání na svět je pak 
právě tím, oč bychom měli usilovat.

Bytostnou charakteristikou hry je mimo jiné to, že má mimetický cha-
rakter. A protože jsme bytostně ko-existencí, nenapodobujeme pouze on-
tické události, nýbrž také ostatní lidi, a to v oblasti morálky3 – napodobu-
jeme jejich cestu ke správnému životu, jejich vzorce, ideály, necháváme se 
jimi řídit, vést a vychovávat.4 Právě výchova je to, k čemu by mělo veškeré 
životní úsilí člověka směřovat, filosofie výchovy je hlavním pilířem tohoto 
úsilí.

Bytostnou podstatou člověka, nezrušitelnou volbou, která volbou de 
facto není, je tedy skutečnost, že člověk jakožto koexistence, je nucen 

2 Je také třeba zdůraznit, že hra není jen jednou z forem „trávení volného času“, 
není to úhybný krok, který nás má vyvést z reality, hra je bytostnou součástí 
naší existence, kterou Fink definuje pěti existenciály: vedle hry jsou to práce, 
láska, boj a smrt (Fink 1979).

3 Lidé jsou tedy většinou vedeni veřejnými interpretacemi správné lidské cesty, 
jsou určeni intersubjektivními ideály, morálkami a věroukami. Etické otázky 
nelze ignorovat. Druhý není heideggerovsky řečeno obstaravatelným jsouc-
nem, je to zcela jiný druh jsoucna, ke kterému přistupujeme s už předem daný-
mi normami, které určuje společenství, do něhož jsme se narodili a které nám 
svou akceptací postupně vštěpuje.

4 srv. (Fink 1993, 119)
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jednat s druhými. V tomto kontextu je přitom jednání nutno chápat jako 
ontologickou podstatu v aristotelovském významu. Je-li tomu tak, pak mů-
žeme z Finkových úvah vyvodit, že jednáme-li, vždy zároveň posuzujeme 
jednání druhých i svoje, tedy hodnotíme.

Všimněme si pozorněji tohoto momentu, který není nikterak samo-
zřejmý: zdá se, že po celou dobu existujeme přirozeně v hodnotících 
soudech, aniž bychom se jich mohli zbavit. Podstatou hodnocení je ale 
vždy poměřování. Hodnotíme, tedy poměřujeme, ale vůči čemu? Zdá se, 
že pohyb naší existence je zcela přirozeně a přitom většinou nevýslovně 
ukotven v jakémsi apriorním systému hodnot, ideálů, v rámci něhož vždy 
zaujímáme určitý postoj. Tyto ideály mají pro nás „hodnotu“, větší či men-
ší, mnohdy žádnou, nejsou pro nás ničím, nebo jsou pro nás nevědomě 
určujícím směrem celého života. Odkud se ale tento apriorní systém vzal, 
kde je jeho původ?

Zdá se, že tak jako přisuzujeme světu ontologický řád, přisuzujeme mu 
automaticky rovněž morální řád. Myšlenka, že by svět tento ontologický 
či morální řád neměl, že bychom byli vydáni napospas tísnivé neohrani-
čené skutečnosti bez záchytných bodů, je natolik znepokojivá, že si ji lze 
jen těžko představit. Idea souladného řádu kosmu, jenž se zrodil působe-
ním činného rozumu, je podle Finka dílem platónské kritiky umění, kdy se 
krásné muselo podřídit pravdivému a na dlouhou dobu tak určilo rozdě-
lení skutečnosti na to, že krásné je jen pomíjejícím smyslovým obrazem 
čisté nesmyslové myšlenky (Fink 1993, 108). Platón však nebyl ten, kdo 
oddělil svět morálky od světa v celku. K tomu došlo až při jeho pozdějších 
interpretacích, které jsou právě předmětem Finkovy kritiky. Platón sám 
svět morálky pojímal kosmologicky, jak Fink upozorňuje: „Platónův pojem 
mravnosti byl v rozhodujícím smysl kosmologický, nikoli antropologicky 
vázaný na izolované lidstvo, nebo na nějakou vrstvu takového lidstva. To 
znamená, že človek sám nebyl vůbec izolovatelnou věcí v nejvyšším smy-
slu zvláštního způsobu bytí, ale jako to výjimečné jsoucno, jehož výjimeč-
nost tkví v tom, že souvisí s Celkem“ (Fink 1992, 63).

Fink přitom zdůrazňuje, že v této tradici, v níž vždy už stojíme a v níž 
se pohybujeme, jsme de facto neuvědoměle. Fink má tak nejspíš na mysli 
skutečnost, že mravní řád světa jen tušíme, vycházíme z něj, aniž bychom 
ho explicitně zpřítomňovali. Dá se to přirovnat k již zméněné diferenci 
dvou druhů jevení, z nichž jeden pouze tušíme a předpokládáme. Přesto 
podle něj musí v této dějinné situaci, v níž pokaždé již stojíme, začínat 
každé uvažování o morálce a výchově.5

5 srv. (Fink 1992, 63).
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Vedeni touto úvahou, můžeme konstatovat, že Fink tedy chápe v platón-
ském duchu mravní řád jako shodný či překrývající se s ontologickým řá-
dem světa. A byť nevědomky, je to právě tento řád, na základě kterého 
hodnotíme jednání druhých.

Platónovo pojetí celku světa je však přesto pro Finka do značné míry 
problematické. Jeho říše věčných idejí, oddělená od říše pomíjivých smy-
slových věcí vytváří dualismus, který je chápán jako „struktura napětí, 
struktura, jejíž pnutí spočívá v přítomnosti idejí ve smyslových věcech (...) 
a zároveň v oddělenosti mezi ideou a smyslovou věcí“ (Fink 2018, 34). 
Tento dualismus vyústil v oddělení oblasti přírody a duše, což pozname-
nalo vývoj metafyziky na dlouhá staletí. V kritice této metafyzické tradice 
můžeme podle našeho názoru vidět příčiny Finkova odklonu od fenome-
nologie – dualismus oblasti přírody jako pouhého „jevu“ „skutečné“ říše 
duše jako původní skutečnosti byla pro Finka nepřijatelná. Myšlenka, že 
by se člověk napřed ve světě vyskytoval, a až následně si svůj svět budoval, 
přece nedává smysl, protože člověk nikdy není bez světa. A hlavně a pře-
devším – nikdy není bez vztahu k tomuto světu. A je to právě tento vztah, 
který jej lidsky konstituuje.6

Od světa k člověku
Vraťme se nyní k ústřednímu pojmu Finkovy filosofe, a sice kosmologické 
diferenci. Neschopnost tuto diferenci udržet, má tedy, zdá se, dalekosáhlé 
důsledky pro naši existenci, a to i z hlediska etiky. O morálním řádu, který 
jsme jako lidé rozumovou činností vytvořili, sice jen tušíme, avšak jeho 
existenci automaticky předpokládáme. Představa, že by neexistoval, že 
bychom byli vydáni bezbřehému „nic“, že by neexistovalo „nic“, oč bychom 
mohli svoje hodnocení opřít, ukotvit, by nutně vedla k rezignaci, k absolut-
nímu nihilismu, kdy již není oč usilovat. Jistě, jsou ještě jiné možnosti, kte-
ré dávají člověku naději, že správné, morální chování má svůj smysl jinde, 
mimo tento svět, ale tyto, povětšinou náboženské, interpretace světa jsou 
podle Finka falešnými interpretacemi. Jedinou autentickou interpretací, 
respektive sebe-interpretací, je tak filosofie, jako zapomenutá bytostná 
možnost člověka. 

Abychom se vyhnuli falešným interpretacím, musíme předpokládat 
existenci světa, který je ontologickým i morálním řádem, světa ve smys-
lu absolutního média, které uděluje čas a prostor, tedy i hranice a man-
tinely, v nichž se můžeme pohybovat. Jakmile bychom existenci tohoto 
světa, kosmologickou diferenci, popřeli, kdybychom nebyli s to překročit 
nitrosvětsky dané, ulpívali u věcí a zaobírání se jimi, považovali vše, co se 

6 srv. (Fink 2018, 202)
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nám v rámci tohoto jevení (Anschein) ukazuje za kompletní celek mož-
ného, podrazíme sami sobě nohy a propadneme se do plytké existence 
bez jakéhokoli řádu. Ontický svět sám o sobě nám žádnou oporu neskýtá. 
Jeho uspořádání je nahodilé a rozhodně není trvalé. Hodnoty, ideály, ideje 
v něm chybí, nejsou jeho součástí. My tedy musíme, ať chceme nebo ne 
(protože jak již bylo řečeno, hodnocení není volbou, nýbrž bytostnou pod-
statou lidské existence) předpokládat svět, jakýsi systém hodnot a idejí.7

Člověk totiž není jedno ze jsoucen (kam patří i rostliny a zvířata), a to 
proto, že není hotový, získává sám sebe teprve tím, že se uskutečňuje, je 
sám pro sebe úkolem. Bytostná nedokonalost člověka, který si s sebou 
nese úkol sebeuskutečnění, nazývá Fink ponechaností bytí. Tím, že je člo-
věk ponechán bytí, je zároveň tvořivý, a to dvojím způsobem: v TECHNÉ 
a PRAXIS (Fink 1970, 199). 

Nadto Fink zdůrazňuje, že ponechanost bytí úzce souvisí s pravdou 
a dobrem (AGATHON), které člověk přirozeně hledá. Každá konkrétní 
situace se vždy odehrává ve světle rozumění dobru. Tento etický prvek, 
který prostupuje ontologické určení nedokonalého a sebeuskutečňujícího 
se života, tedy hledání pravdy a dobra, zmiňuje Fink jen okrajově. Přesto 
nelze pominout, že právě toto je vlastně hlavním účelem a smysl veškeré-
ho jednání. 

Obtížnost praktického jednání spočívá v tom, že může být pravdivé 
a nepravdivé, s pravdou se potkávat či míjet, ale přesto nelze tuto pravdu 
nijak ověřit, poměřit ji s pravdivostí nitrosvětských jsoucen. Fink nazývá 
tento zvláštní druh pravdy praktickou. Je to pravda, která se uskutečňuje 
v jednání. Není prostým věděním o dobrém a špatném, nýbrž aktivním vě-
děním, které určuje lidská rozhodnutí. A právě v tomto ohledu se člověk 
liší nejvíce od ostatních jsoucen. Zvíře totiž nejedná, pouze následuje in-
stinktivně své pudy, člověk existuje v neustálých rozhodnutích a volbách. 
Každému jeho kroku předchází rozhodnutí, co je dobré a co nikoli: nejlépe 
podstatu jednání vystihl podle Finka Aristotelés, který v něm viděl nejen 
„tvořivý moment svobody, ale také moment na vší lidské libovůli nezávislé 
pravdy“ (Fink 1970, 212). Svoboda a pravda jsou přitom v přirozenosti 
7 Tady je patrná analogie k Patočkově předdějinému pohybu existence, kdy 

člověk žije ve světě, jenž je kalkulovatelný, nepřekročí horizont daného, je po-
nořen do práce a obstarávání nitrosvětských věcí, prodlužování své existen-
ce v biologickém a smyslu, v komunitě spolu-pracovníků. Teprve otřes nám 
umožní vstup do třetího, dějinného pohybu, kdy už nejde o zaobírání se věcmi, 
nýbrž o jednání mezi lidmi. Podobnou dimenzi má zřejmě na mysli Fink, proto-
že právě jednání s lidmi mezi sebou navzájem s sebou přináší nesčetná úskalí. 
Oproti tomu Heidegger deklaruje, že ve světě nejprve nacházíme sebe sami 
ve „věcech“, v tom co děláme, jak je obstaráváme. Dle Finka i Patočky naopak 
v tomto obstarávání věcí sami sebe ztrácíme. 
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jednání vždy pospolu. Jako jednající je člověk začátkem i příčinou toho, že 
něco skrze něho přijde do bytí.

Co je tedy ona praktická pravda, jež je spojena s dobrem a jež se odehrá-
vá v jednání? Především tato pravda stojí ve vztahu k ještě neurčené bu-
doucnosti, jako prostoru lidské svobody. Nejde tedy o budoucnost ve smy-
slu přírodních zákonů, které tvoří uspořádané pole příčin a následků, tedy 
v kauzalitě, v níž se pohybují zvířata a ostatní nitrosvětská jsoucna. Tato 
budoucnost, budoucnost lidského jednání je pochopitelně také neznámá, 
ale budoucnost v prostoru lidské svobody je především ještě neurčená, 
svobodná. Jednání je tak určeno skrze volbu a úmysl.8

Stále je však třeba mít na paměti, že Finkův koncept pravdy a svobo-
dy, je bytostně kosmologický. Stejně tak jeho pojetí výchovy, která je vždy 
bytostným vztahem ke kosmu, což je myšlenka, kterou Aristotelés sdílí 
s Platónem a se kterou se ztotožňuje právě také Fink. 

Svoboda ke světu
Svoboda, respektive svobodný člověk, je tedy, jak Fink zdůrazňuje, základ-
ním pojmem etiky. Její kosmologickou podstatu jsme snad již dostatečně 
zdůraznili, nelze ale opomenout jiný, neméně důležitý aspekt svobody: 
Člověk není nikdy osamělý, nemůže tak být osamělý ani ve své svobodě. 
Tento důležitý moment, který se s pojmem svobody pojí, tedy intersubjek-
tivitu, je třeba mít stále na paměti. Ostatně i Fink upozorňuje na to, že už 
starověká etika není etikou jednotlivce, nýbrž etikou politickou. A opět na-
ráží na dualismus z toho plynoucí: „Svobodná sebetvorba člověka, ve které 
je jeho vlastním dílem, je dokončena v polis, ve státě. Nad říší nezbytnosti, 
přírody, se zvedá říše svobody a morálky“ (Fink 1957, 7).

Svoboda přitom bytostně přísluší lidskému světu, na rozdíl od kauzál-
ního způsobu dění v oblasti do sebe uzavřené přírody. Otevřenost člověka 
vůči světu je podmínkou svobody. A svobodnému dění, jak Fink podotýká, 
se připisuje „mravnost“. Není ale absolutní, protože lidská existence není 
jen mravní bytostí, která přísluší k inteligibilní říši ducha, svou tělesností 
a smyslovostí patří přírodě. Člověk je rozkročen mezi oběma těmito di-
menzemi, nepatří zcela ani jedné z nich. Přesto svými činy a jednáním v in-
teligibilní říši působí i na přírodní svět.  „(...) neboť svobodný čin je nejen 
čin autonomního mravního zákonodárství, nejen morální fenomén; svo-
boda se dokládá rovněž smyslovými skutky, zpředmětňuje se a zhmotňuje 
ve výtvorech práce. Vždyť člověk ze své svobody vytváří nejen svou vůlí 
duševní formy, nýbrž tvoří též umělé věci, které se pak naskýtají v prosto-
ru a čase, mění tvář země a v tisícerých znameních své moci do ní vtiskuje 

8 srv. (Fink 1970, 213)
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své stopy. Technická tvořivost vstupuje do přírody – předpokládá již příro-
du jako jeviště i jako pracovní materiál, technickou tvořivost nelze umístit 
do sféry oddělené do přírody. Byla-li lidská svoboda interpretována pře-
vahou z morálnosti, byla to patrně osudná „idealistická“ jednostrannost“ 
(Fink 1995, 82).

Znovu se ukazuje, že mravní řád, svět hodnot a etických norem, není 
něco, co bychom sami vytvářeli, co by tu předtím neexistovalo. Naopak 
je vždy již apriori zde a my máme určité předporozumění tomuto řádu. 
„Takto však neznáme jen styl věcí, které existují od přírody, známe též styl 
toho jsoucího, jež pochází z lidské svobody: předem známe přístroje, nářa-
dí, věci běžného použití a známe formace mravního utváření života. Pouze 
proto, že máme před-porozumění takovým věcem, pokud jde o typy jejich 
možností, můžeme při práci „vynalézat“ a politicky se „ustavovat“. A priori 
není výhradně a priori poznání přírody, zkušenosti přírody, je vždy také 
a priori „mravního světa“ člověka“ (Fink 1996, 100).

Svoboda je také jedním z pojmů, který Fink zmiňuje u Kanta, právě 
v souvislosti s etikou. Jeho „hvězdná obloha nade mnou“ a „morální zá-
kon ve mně“, podle něj významně přispěly k rozdělení světa na dvě proti 
sobě stojící „absolutna“: srozumitelný (inteligibilní) svět a neměřitelný 
celek prostoru a času (Fink 1957, 156). Také Kant tedy pracuje s myšlen-
kou nedaného „celku“, který je myšlen jako něco nad rámec všeho dané-
ho; jeho „rozum“ je vědomím totality a pojmy celku označuje jako „ideje“, 
avšak jakkoli se je snaží uchopit v původním platónském smyslu, vnímá 
je podle Finka mylně primárně z hlediska etických otázek a interpretu-
je je ve světle ideálu jako bezpodmínečnost, která přesahuje vše věcné, 
omezené a konečné. Pro Platóna však „idea“ není myšlenkou, pojmem, ale 
účinnou a trvalou silou bytí, která formuje konečné věci (Fink 1959, 80).

Měříme naše činy proti „morálním ideálům“, s nimiž se srovnáváme, 
hodnotíme, a tím se zlepšujeme, i když jich nikdy nelze dosáhnout. Lidský 
rozum se ve své konečnosti stává existenciálním místem nekonečna, 
místem pro „svět“ a „Boha“. Tyto spekulativní pojmy rozumu, ve kterých 
se předpokládá vztah člověka ke skutečným idejím, jsou ve skutečnosti 
vztahem k „ničemu“. Lze se však spokojit s faktem, že tomuto „nekoneč-
nu“ ve skutečnosti „nic“ neodpovídá? Nepovede to nutně k bezbřehému 
nihilismu?

Smrt boha a nová morálka
A nepovede nakonec nihilismus, kdy zpochybníme existenci morálního 
řádu či jiné podobné ideje, k naprosté rezignaci? Nebude to nutně kon-
cem všeho, propadem do absolutního nihil, ničeho? Nikoli, jak podle Finka 
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dokládá Nietzsche. Tento nihilismus se paradoxně může stát východis-
kem. Nietzschemu Fink věnoval samostatné dílo9 a jakkoli jeho filosofii 
vytýká mnoho nedostatků, nachází v něm zásadní analogie se svými 
kosmologickými úvahami, právě v kontextu morálky. Odpověď na to, zda 
se Nietzschemu podařilo vymanit z pout dosavadní metafyzické tradice 
je sice negativní, neboť podle něj obrazné Nietzscheho vyjadřování jen 
mistrně zakrývá tradiční metafyzickou terminologii od dob Parmenida 
(pojmy bytí, zdání, nic apod.), avšak přínos Nietzscheho vidí Fink v něčem 
jiném. „Myšlenky metafyziky o bytí osvětluje z hlediska jejich symptoma-
tické hodnoty, např. rozlišení jevu a věci o sobě interpretuje jako výraz 
upadajícího pocitu života, který již nenachází v tom, co se ukazuje, zcela 
přirozeně skrytý svět onoho „mimo“ jevů. (...) Jinými slovy, sám si otázku 
po bytí neklade, rozhodně ne způsobem, jakým dlouhá staletí hýbala my-
šlením; otázka po bytí je překryta otázkou po hodnotě“ (Fink  2011, 15).

Za rozhodující a podstatné v tomto kontextu považuje tedy Fink 
u Nietzscheho jeho interpretaci bytí jako „hodnoty“ (samozřejmě Fink 
přebírá řadu dalších nietzscheovských motivů, od jeho metafyziky hry, 
přes kosmologii, až po koncept nadčlověka a již zmíněný nihilismus; z po-
chopitelných důvodů se však nemůžeme nyní podrobně zabývat podrob-
ně všemi).  Nejde přitom o to, že (a jakým způsobem) Nietzsche kritizuje 
předchozí západní hodnoty. Oceňuje to, že se nesnaží tyto hodnoty pouze 
rušit, nýbrž že buduje ideály a hodnoty vlastní, ovšem na rozdíl od těch 
předchozích nikoli utopistické či „pokrokové“. Jakkoli je budoucnost, kte-
rou Nietzsche rozvrhuje, temná a neuspokojivá, Fink ho brání proti nařče-
ní, že je pouhým rozvracečem. Nastolený nihilismus nepředstavuje konec, 
nýbrž nový začátek.

Jak už jsme zmínili dříve, vulgární platonismus, který už od antiky 
chybně vyložil Platónův svět idejí, na dlouhá staletí zkreslil a poškodil 
představu světa nepřijatelným dualismem. Nepochopil, že ono jedno, 
pravé jsoucí, nejvyšší idea, není mimo svět nitrosvětského, není to něco 
(později personifikovaného), čeho jsou jsoucna ve světě jen nedokonalým 
obrazem, nýbrž že je to spíše obdoba fysis, něčeho, co světu jevících se 
jsoucen uděluje prostor, čas i pohyb, tedy obdoba toho, co Fink nazývá svě-
tem. Toto zkreslení vedlo k tragickým důsledkům „theologické diference“ 
(Fink 2011, 168) a navždy rozdělilo relativní svět našeho života od ab-
solutního, tvořícího boha. A právě jemu byly připsány vlastnosti, které 
původně patřily světu jako absolutnímu ontologickému médiu (nekoneč-
nost, všemohoucnost apod.). „Když Nietzsche bojuje proti „bohu“, pak bo-
juje především proti tomuto spojení ontologické ideje a morálního ideálu. 

9 Fink, E.: Filosofie Fridricha Nietzscheho, Praha: Oikoymenh 2011.
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V „bohu“ je podle jeho názoru myšleno znehodnocení pozemsky zakotve-
ných, smysly stvrzovaných věcí jako nepodstatného zdání a současně je ja-
kožto „špatný“ zavrhován život, těšící se ze smyslů a silných pudů – a jako 
absolutno je kladeno fantastické, imaginární, toliko myšlené bezčasové 
bytí, a tak je o svou pravou skutečnost okradeno jediné opravdu skutečné 
bytí pozemských věcí existujících v čase“ (Fink 2011, 168).

Fink si uvědomuje fatální důsledky takovéhoto omylu, jehož důsledky 
poznamenaly právě oblast morálky. Nadto zdůrazněme ještě jeden důleži-
tý rys, který právě s radostí převzala křesťanská tradice – zatímco „svět“, 
tedy ontologický základ veškerého jsoucího, původně žádné hodnotící sta-
novisko ke stvořenému nezaujímal (ani nemohl, to se stalo až s nesmy-
slnou personifikací tohoto absolutního média), „bůh“, který v důsledku 
nesprávné interpretace a zkreslení platónského světa ideí na jeho místo 
nastoupil, převzal na sebe automaticky veškeré dobré vlastnosti (co je tr-
valé a nekonečné, je pravdivé a dobré) a vůči světu jevících se věcí se tak 
vymezil de facto nepřátelsky. 

Fatální důsledky takovéto moralizující ontologie a ontologizující mo-
rálky si uvědomil právě Nietzsche. „Nenávidění ‚světa‘, proklínání afektů, 
bázeň z krásy a ze smyslnosti, zásvětí, vynalezené, aby tento vezdejší svět 
mohl být tím lépe očerňován a v podstatě neznamenající víc než touhu 
po nicotě, po konci, po odpočinku, po sabatu sabatů, k tomu bezpodmí-
nečná vůle křesťanství, neuznávati nic než hodnoty morální – to vše mi 
vždycky bylo nejnemožnější a ze všech nejpříšernější formou ‚vůle k záni-
ku‘, alespoň znamením nejhlubší nemoci, mdloby, rozmrzelosti, vyčerpání, 
životního ochuzení, – neboť před morálkou (zvláště křesťanskou, to jest 
bezpodmínečnou) je život nezbytně, neustále a nevyhnutelně v neprávu, 
protože život sám v sobě je cosi bytostně nemorálního, – před morálkou 
posléze život, drcen závažím pohrdání a věčného záporu, nezbytně je po-
ciťován za věc, která nestojí za to, aby byla požadována, aby vůbec byla.“ 
(Nietzsche 1923, 14-15).

Nietzscheho proklamace o smrti boha tedy nelze brát doslovně. Pro 
něj (podobně jako pro Finka) nemá význam zaobírat se existencí či nee-
xistencí transcendence tak či onak personifikované, jíž přisuzujeme nějaké 
vlastnosti. Smrt boha je především smrtí této moralizující ontologie, těch-
to pokřivených hodnot, které člověka nutí zbavit se smyslového a nazírat 
abstraktní ideje, které je třeba zrušit, avšak nikoli bez náhrady. Fink si sice 
uvědomuje, že u Nietzscheho jde o „obludné zjednodušení“, neadekvátní, až 
primitivní interpretaci10, avšak přesto mu neupírá zásadní impuls, kterým 
hodil kámen do zatuchlé bažiny, jež se rozlila po celých západních dějinách.

10 srv. (Fink 1957, 45)
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Smrt boha symbolizuje smrt dosavadní platónsko-křesťanské morálky, 
která nastolila řád, jenž je ale z pohledu smrtelníků nedosažitelný. Je to svět 
dokonalých idejí, či ideje, svět, o jehož poznání a následování bychom měli 
usilovat, avšak zcela jich dosáhnout se nám nikdy nepodaří. Beznadějná 
snaha o to vede jen k další a další frustraci a rezignaci. Ať se snažíme se-
bevíc, nikdy nedosáhneme toho, co je nám předkládáno jako to skutečné 
a jediné dobré a správné, jako hodnotné. Vždy se můžeme jen vzdáleně 
přiblížit tomuto ideálu, nikdy ale nebudeme „dost dobří“, „dost morální“. 
Ostatně křesťanství zatížilo život každého člověka prvotním hříchem ještě 
před jeho narozením. Nemá šanci stát se skutečně morálním, jakkoli je mu 
slíbena odměna za to, že se o to alespoň bude snažit. I Nietzsche si ale dob-
ře uvědomuje, že bez systému hodnot, v němž bychom hledali svoje místo, 
je člověk ztracen. Dočasné „nic“, nihilismus, které po smrti boha nastane, 
je jen etapou, krátkým a nutným obdobím dějin, jenž je zároveň výchozím 
bodem nového začátku. A ještě něco – nihilismus nezavádí Nietzsche kri-
tikou a rušením křesťanských hodnot, nihilismus je už v samotných ko-
řenech těchto hodnot. Nesměřují totiž k člověku, k životu jako takovému, 
nýbrž k „nihil“, maskovanému za boha, absolutní bytí. 

Morálka jako ontické médium
Fink reflektuje tuto Nietzscheovu snahu a uvědomuje si, že člověk sice po-
třebuje věřit, že svět v celku má určitý systém a strukturu, ale že pokud 
je tato struktura vzdálená nitrosvětskému tak, jak to naznačuje platón-
sko-křesťanský systém hodnot, nepovede to k ničemu jinému než úpad-
ku těchto hodnot a rezignaci na ně. Tento systém bez kontaktu se světem 
nás smrtelníků nutně povede k zániku, on sám o sobě, nikoli člověk, kte-
rý k němu nemůže proniknout, je přitom příčinou vlastního sebezničení. 
Morálka nastolená křesťanstvím se ničí sama v sobě, hroutí se do sebe, 
chřadne. Nemá o ni kdo pečovat, účast na ní je od začátku vždy jen částečná. 

Fink proto umisťuje morální řád do světa, v němž se běžně pohybuje-
me a označuje jej za ontické médium. Na rozdíl od ontologického média 
jej dokážeme uchopit a řídit se jím. Pojem médium tak náhle Fink používá 
ve dvojím významu: „O ‚médiu‘ však mluvíme také tam, kde se lidstvo ur-
čité epochy dějin pohybuje v základních představách, které mu jsou tak 
samozřejmé, že vůbec není s to je uchopit. Snad každá doba má tak souhrn 
přesvědčení a hodnocení, které nesou její mravní svět a pro lidi této doby 
se vůbec nestávají tématem. Duchovní substance, z níž žila dřívější epo-
cha, se stává předmětně pojmenovatelnou teprve pro následující obdo-
bí. I zde činí teprve odnětí z dřívejšího média dějinného života jako toho, 
v ‚v čem‘ se odehrával vztah, to, ‚k čemu‘ se vztah zaměřuje. Ale duchovní 
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média existují i takovým způsobem, že se ‚samozřejmost‘, s níž se v nich 
původně žilo, jednou zbortí – a přesto nedojde k žádnému zpředmětnění 
média života. (...) Zmíněné příklady ‚médií‘: voda, vzduch, světlo, nebo ‚sa-
mozřejmá‘ mravní substance určitého národa, ‚svět prožitků‘ muže, ženy, 
dítěte atd. – to vše jsou ontická média, tj. dimenze a prostory, které samot-
né lze do jisté míry pojmout jako určitý druh ‚jsoucího‘, jako určitý druh 
obchvacující věci. Charakteristickým rysem ‚média‘ je, že ‚prostředkuje‘, že 
uvádí do vzájemného sepětí a přitom obchvacuje to, co je vždy spolu spja-
to“ (Fink 1996, 108).

„Mravní substance národa“ je tak překvapivě zařazena do ontického, 
hodnoty jsou podle něj určitým druhem jsoucího. Zdá se, že jde o poměrně 
elegantní řešení, kdy morální řád prostupuje jak ontologickou, tak ontic-
kou rovinu. Tím jsou oba světy neoddělitelně propojeny, a to právě pro-
střednictvím lidské existence, která rovněž stojí rozkročena mezi dvěma 
zdánlivě oddělenými světy. Vždyť to, co patří do nitrosvětského ontického 
jsoucna, je součástí kauzálních zákonů přírody, není vše, co lidskou exi-
stenci charakterizuje: „(...) člověk sám je rozložen na smyslovou bytost, 
která patří přírodě, a ‚mravní bytost‘, příslušnou k inteligibilní říši ducha“ 
(Fink 1993, 82).

Ani Nietzsche, ani Fink tedy nepopírají, že existuje ontologický rozdíl, 
který je třeba brát stále v potaz. Co je třeba zrušit, je teologická forma této 
diference, je třeba vrátit se k té původní, kosmologické. To, co Nietzsche 
nazývá básnicky „vůlí k moci“ a „věčným návratem“, je pro Finka svět v pů-
vodním, absolutním smyslu. A to především proto, že těmto pojmům chybí 
ona ontologizující morálka. „Amorální koncepce, která stojí mimo dobro 
a zlo, má oproti moralistickým výkladům světa tu výhodu, že interpretuje 
život se všemi jeho rozpory z jednoho základního rysu: vůle k moci panuje, 
byť i maskovaně, ve všech jevech...“ (Fink 1995, 186). Toto je svět, o němž 
Fink hovoří, a k němuž je třeba se vrátit, a to právě proto, abychom získa-
li skutečný, nedeformovaný morální řád, jímž bychom se mohli řídit. Jak 
však tento řád uchopit? Jestliže nám zprostředkovatelem tohoto řádu byla 
po stovky let církev, kdo nebo co nám umožní morální řád odteologizova-
ného světa nahlédnout?

Fink, jak jsme viděli, nachází tuto možnost ve fenoménu hry, která svět 
symbolizuje. Nietzsche podobně uvažuje o umění, které má stejně jako hra 
mimetický charakter a které nám tak může obdobně pomoci nahlédnout 
celek světa. „Nietzsche má vizi světa jako tragické hry. S tragickým pohle-
dem upřeným na podstatu světa dešifruje umělecký tvar tragédie právě 
jako ‚klíč‘, který odemyká, otevírá pravé porozumění; umělecká teorie an-
tické tragédie tak odkrývá podstatu jsoucího v celku; v umělecké události 
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zrození tragédie z ducha hudby se odráží pra-událost zrození lidsky uspo-
řádaného světa, rozloženého v množství ‚tvarů‘, jenž povstává z chaotického 
pra-základu. ‚Tragické‘ je chápáno jako kosmický princip“ (Fink 2011, 22).

A co je nejdůležitější: „Umění přitom není pouze, jak to Nietzsche for-
muluje ‚vlastní metafyzickou činností člověka‘, ale především místem, kde 
dochází k metafyzickému prosvětlení jsoucího v celku. Pohledem umění 
nahlíží myslitel do samého srdce světa“ (Fink 2011, 18).

Filosofie jako cesta
Další cestou k tomuto hodnotovému řádu má být filosofie. „Člověk se ne-
může spokojit prostým vyskytováním na zemi, aniž by si (na rozdíl od zví-
řete) nekladl otázky; člověk hledá smysl, táže se, proč a k čemu. Jeho pobyt 
na zemi mu znepříjemňuje ustavičná starost o to, aby našel pravý a plat-
ný smysl života, a tedy i opravdové štěstí. Ve všem, co koná i co vykonat 
nechce, hodnotí, posuzuje své životní situace podle předem rozvrženého 
ideálu. Neodžívá svůj život, nýbrž ustavičně se k životu vztahuje, zaujímá 
k němu určitý postoj – a přitom si ani zdaleka není jist měřítkem, kterým 
jej měří“ (Fink 1993, 89).

Člověk, píše Fink, je nejen „animal“, živá bytost určená látkovou výmě-
nou, plozením, smyslovým pociťováním, pamětí a schopností vnímat, ale 
má i smysl pro rozlišování „dobra“ a „zla“, morální svědomí, zná základní 
formy mravního světa a jeho instituce. A přestože částečně rozumí i bytí, 
nikdy to není tak jasné rozumění jako předpokládáme u bohů.11

Pojem boha používá Fink spíše jako myšlenkový konstrukt, v žádném 
případě z boží (ne)existence nevyvozuje žádné etické závěry, které by 
měly jakkoli ovlivňovat chování člověka. „O bozích a o morálním dobru 
neexistují důkazy, které mají nepodmíněně nutnou průkaznost matema-
tických důkazů. Člověk je vystaven žalostné situaci, že právě nemůže mít 
jednoznačnou, krystalicky čistou jistotu v tom vědění, které má pro něj 
největší význam a které mu nejvíc leží na srdci. To, co jej zajímá v jádru 
jeho života, není „matematicky dokazatelné“. Příklady z dějin, v nichž na-
dvláda matematiky určuje základní pojetí povahy vědění a vědy, jsou tak 
četné, že se v tom klidně může spatřovat typický sklon lidského ducha“ 
(Fink 1996, 38).

Dá se říci, že Fink sdílí částečně Nietzscheho názor, že náboženství je 
škodlivé v tom smyslu, že zamlžuje náš pohled na svět. Člověk totiž žije 
primárně v sebeinterpretacích12 – to je jeho podstata a výsada, která mu 
ale zároveň nedovoluje se vymanit ze světa nitrosvětského, jehož jsme 

11 srv. (Fink 1993, 52)
12 srv. (Fink 1979, 85)
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nedílnou součástí a proto vždy zahrnujeme do interpretací světa i sebe. 
Autentickou sebeinterpretací je pak filosofie, jakožto konečná možnost 
konečného člověka. Náboženství je naopak v tomto smyslu interpretací 
cizí, odvozenou. To, co náboženství považuje za jasné, vysvětlené a nedo-
tknutelné, by měla filosofie podrobit kritickému zkoumání. Neměla by se 
zastavit před ohromující (a ochromující) důstojností dané pravdy, měla 
by otřást neproblematickým smyslem takto založeného světa a existence 
(podobně hovoří o mýtu Jan Patočka).

Předmětem Finkovy kritiky je tak nábožensky (či jakkoli jinak meta-
fyzicky) zkreslený obraz světa, který hledá jediný cíl, účel, smysl všeho. 
Svět je přitom podle něj bez důvodného základu: „Ve světě působí množ-
ství různých účelů: má však i svět jako celek nějaký jediný účel, cíl, TELOS, 
za nímž spěje? Existují i takové náboženské a filozofické interpretace svě-
ta, jež světu takový cíl skutečně připisují. Nesmírný kosmologický význam 
moderního ‚nihilismu‘ tkví však v tom, že celkový účel světa odmítá nejen 
jako nepoznatelný, nýbrž i jako protismyslný, takže svět se tu jeví v podiv-
né a záhadné bezúčelnosti. Svět se již nepokládá za časný vývoj božího zje-
vení ani za rozvinutí v něm obsaženého rozumu, ani za dějiny sebe sama 
chápajícího boha, ani za jakoukoli jinou porobu eschatologie, ať by už byla 
jakákoli. Svět je o sobě bez účelu, nemá o sobě žádnou cenu, neboť je vně 
jakéhokoli morálního posuzování, ‚mimo dobro a zlo‘“ (Fink 1993, 259).

Filosofií, která jako jediná má šanci se k mravu, neboli způsobu, „jakým 
lidstvo zkouší odpovídat Světu, jak uskutečňuje svůj vztah ke Světu, dává 
si zákony a oporu“ (Fink 2018, 201), je pak filosofie výchovy, která je vr-
cholem celého Finkova filosofického úsilí. 

Závěr
Zatímco zvíře žije v druhově vázané struktuře světa svého okolí a nesta-
rá se o to, co leží „mimo“ jeho prožitkový svět, člověk je podivným živo-
čichem, který neustále překračuje to, co se mu dává. Právě proto se mu 
„jsoucí o sobě“ či jevení může stát zneklidňujícím problémem.13

Hledá něco, co je „za rámcem“ tohoto světa, a to včetně vzorů a ideálů, 
jimiž by se mohl řídit. Jestliže ale umístíme tyto mravní ideály a hodnoty 
zcela mimo svět, v němž se pohybujeme, existuje riziko, že sklouzneme 
k omylu, který provází metafyziku už od Platóna – k nebezpečnému dua-
lismu „našeho světa“ a „světa idejí“, který je pro nás nedosažitelný, a který 
můžeme jen částečně a nedokonale napodobovat.

Ba co víc. Tyto ideje se mohou smrštit do jedné, nejvyšší ideje, kte-
rá nemusí být abstraktní „ideou dobra“ (AGATHON), nýbrž může se 

13 srv. (Fink 1996, 101)
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personifikovat a stát se ideou božskou. Protože metafyzický koncept Boha 
již znamená reinterpretaci této ideje ve směru bytosti, tedy ve směru reali-
zace, hypostatizace a personifikace, což je v každém případě sporné a Fink 
se tomu hodlá za každou cenu vyhnout. 

Lze spíše jen vytušit, jaké postoje k bohu a náboženství Fink zau-
jímá, a to nejen z drobných zmínek v jeho původních dílech, ale možná 
především z jeho interpretace jiných filosofických koncepcí, především 
F. Nietzscheho a I. Kanta. Jisté je, že Finkovu „etiku“ nelze od jeho onto-
logie a kosmologie oddělit, ba právě naopak, že z ní přímo vyrůstá a bez 
pevného ukotvení v obrysech světa ji ani není možné pochopit.
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