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ANOTACE 

Tato práce se zabývá problematikou fenoménu hry ve filozofickém kontextu. 

První část práce je věnována podrobnému představení jednotlivých 

strukturních aspektů hry a následně objasnění ambivalentního pojmu zdání, 

jenž je s problematikou hry bytostně spojen. Druhá část práce je zcela 

zaměřena na podrobný výklad fenoménu hry ve filozofii Eugena Finka 

s cílem poukázat na významnou roli hry jako existenciálního fenoménu 

v životě člověka, který je v tomto pojetí vykládán jako způsob lidského 

vztahování ke světu. 

Klíčové pojmy: 

hra, svět, zdání, pravidla, svoboda, prostor, kult, symbol 

 

 

ANNOTATION 

This thesis deals with phenomenon of games in a philosophical context. The 

first part is devoted to a detailed presentation of the various structural 

aspects of games and then to clarify the ambivalent notion of appearances, 

which is intrinsically linked to the issue of games. The second part is focused 

on the detailed interpretation of the phenomenon of play in the philosophy 

of Eugene Fink, in order to highlight the important role of games as an 

existential phenomenon in human life, which is in this sense being 

interpreted as a way of relating to the human world. 
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Game, world, appearance, rules, liberty, space, cult, symbol  



 
 

Obsah 

Úvod.....................................................................................................................6 

I. Základní struktury hry...................................................................8 

1. Hra jako základ kultury............................................................8 

2. Klasifikace her podle Rogera Cailloise..................................10 

3. Strukturní aspekty hry.............................................................14 

3.1. Hra jako existenciální fenomén..................................14 

3.2. Pohnutá herní nálada...................................................19 

3.3. Smysl hry uzavřený v ní samé....................................20 

3.4. Pravidla hry. Herní svoboda vymezená pravidly....21 

3.5. Prostor hry. Neskutečnost světa hry..........................27 

 

II. Pojetí hry ve filozofii Eugena Finka...........................................30 

4. Hra jako předmět filozofického zkoumání............................31 

5. Metafyzický výklad hry. Stín mimésis.....................................34 

6. Mytická interpretace hry. „Neskutečno“ jako poukaz  

k vyššímu způsobu bytí............................................................38 

7. Světskost lidské hry...................................................................42 

7.1. Svět ve filozofii Eugena Finka...........................................42 

7.2. Hra jako symbol světa........................................................45 

7.3. Hra světa...............................................................................48 

Závěr....................................................................................................................50 

Seznam použité literatury...............................................................................52 



6 
 

Úvod 

 

 

„Celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci (…)“  

       William Shakespeare 

 

Dnešní doba se zdá být plně v zajetí hry. Hra je pro nás důvěrně známým 

fenoménem, kterým zaplňujeme významnou část našeho každodenního žití. 

Jako hráči se propadáme do alternativních světů v počítačových hrách, 

prožíváme nové světy v příbězích na divadelních prknech nebo v sálech 

kina, oddáváme se „rekreačním sportům“ jen proto, abychom se na chvíli 

vymanili ze starostmi zatíženého obyčejného života. Zamýšlíme se ale někdy 

nad tím, co vlastně hra je? Budeme-li ji nahlížet pouze jako prostředek 

chvilkového zapomnění na běžné strasti, obavy a nesnáze, jen obtížně 

dojdeme porozumění její podstatě.  

Ačkoli velcí básníci a dramatici se nezdráhali připodobnit hru k celému 

světu, hra jako by se ze své podstaty vzpírala hlubšímu filozofickému 

uchopení. Různé vědní obory sice tento fenomén zkoumají z nejrůznějších 

úhlů – psychologie, sociologie či matematika, každá z jiného pohledu -, tyto 

vědy se však spíše než samotnou hrou zabývají její konkrétní funkcí.  

Tato práce je pokusem podrobněji popsat a přiblížit tento vpravdě 

komplikovaný fenomén. Zejména na základě dvou stěžejních děl německého 

filozofa Eugena Finka, eseje Oáza štěstí a knihy Hra jako symbol světa bude 

v první části práce představena složitá struktura, která se skrývá za tímto 

mnohoznačným pojmem. Pokusíme se tak vysvětlit, proč hra ze své podstaty 

náleží mezi základní existenciální fenomény života. Zároveň budou 

podrobněji rozebrány jednotlivé herní momenty, z nichž se skládá a které se 

ve výsledku pojí v „neskutečný svět hry“. Tento zvláštní neskutečný svět 

zdání představuje bytostný rys hry, v němž se specifickým způsobem 
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prolínají dimenze skutečnosti a neskutečnosti. Právě z tohoto důvodu bude 

neskutečnosti světa hry a objasnění pojmu zdání věnována poslední kapitola 

první části práce. 

Druhá část práce bude zcela zasvěcena filozofii Eugena Finka, který ve 

fenoménu lidské hry nachází zvláštní způsob, jakým se člověk vztahuje 

k celku světa. Východiskem pro chápání fenoménu hry se pro Finka stává 

specifické zdání světa hry, v němž se člověk oprošťuje od tíhy odpovědnosti 

každodenního žití. Hraní, jež se uskutečňuje v neskutečném zdání světa hry, 

v němž se mísí dimenze skutečného a neskutečného, tedy dimenze, které 

jsou obvykle striktně oddělovány, člověku přináší zvláštní radost                    

a uspokojení. Prostřednictvím hry si člověk „zpřítomňuje“ svět a život,          

a zároveň tak vykládá svou vlastní existenci. V závěru práce bude nastíněno, 

jakým způsobem se hra ve Finkově filozofii stává symbolickou reprezentací 

světa, skrze niž se člověk světu otevírá a nakonec představena spekulativní 

myšlenka „hry světa“, v níž se fenomén hry stává metaforou pro vyjádření 

samotného bytí světa.  
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I. Základní struktury hry 

Vstupujeme-li na půdu filozofického uchopení fenoménu hry, nemůžeme 

hned zkraje opomenout dvě důležité koncepce 20. století, v nichž hra 

zaujímá výjimečné postavení. Holandský kulturní historik Johan Huizinga se 

ve svém stěžejním díle z roku 1938 Homo ludens. O původu kultury ve hře 

pokusil učinit ze hry základ veškeré lidské kultury. Ačkoli bylo toto odvážné 

tvrzení velmi záhy podrobeno kritice, Huizinga již v této rané práci nastínil 

některé charakteristické rysy hry, které byly jeho následovníky posléze šířeji 

rozpracovány. V návaznosti na Huizingovo kulturologické pojetí hry 

přichází francouzský filozof a estetik Roger Caillois se svým nejznámějším 

dílem Hry a lidé: maska a závrať z roku 1958, ve kterém definuje základní 

typologii herního chování, jejíž platnost se potvrzuje ještě dnes. Dříve, než se 

plně zaměříme na samotnou strukturu fenoménu hry a obrátíme pozornost 

ke koncepci hry v pojetí Eugena Finka, stručně tato dvě pojetí analýzy hry 

připomeneme. 

 

1. Hra jako základ kultury 

Jak napovídá již název zásadního díla Johana Huizingy, kniha Homo ludens. 

O původu kultury ve hře je zcela zasvěcena uchopení hry jako základního 

elementu, ze kterého vzniká kultura. Huizinga se vymezuje vůči 

dosavadnímu problematizování hry, skrze které bylo na hru obvykle 

nahlíženo pouze jako na užitečnou biologickou funkci. Ve výkladech              

o povaze hry byl zkoumán spíše její užitek a až druhotně otázka po tom, co je 

hra sama.1 Huizinga přistupuje ke hře jako k „veličině, která tu byla před 

kulturou a která kulturu doprovází a prostupuje od počátku až po fázi, 

kterou on sám prožívá.“2 Existence hry podle Huizingy není vázaná na 

žádný stupeň kultury, protože hra je zcela původním a odvěkým 

                                                 
1 Srovnej Huizunga, J.: Homo ludens. O původu kultury ve hře. Praha: Mladá fronta. 1971, s. 10  
2 Huizinga, J.: Homo ludens, s. 11 
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fenoménem. Důležitým východiskem pro uchopení hry jako základu kultury 

je předpoklad, že hra jako taková je starší než kultura sama. Tuto premisu 

podle Huizingy naplňuje fakt, že si hrají také zvířata, která podobné projevy 

chování pravděpodobně neokoukala od člověka.  

Huizinga ve svém pojetí hledá hru za všemi formami kulturních projevů – 

v řeči ve formě metafor či slovních hříček, v mýtu v podobě nejrůznějších 

fantazií, které mají za úkol vysvětlit pozemský svět a vytvořit základ světa 

božského a konečně v kultu, který je v podobě posvátných obřadů ryzí hrou. 

Z mýtu a kultu pak podle Huizingy vycházejí „velké hybné síly života: právo 

a řád, doprava, průmysl, řemeslo a umění, básnictví, učenost a věda,“3 jež 

mají svůj základ v půdě hravosti. Prostřednictvím hry byly v původních 

kulturách nejprve zpodobňovány i činnosti, jež měly uspokojit základní 

životní potřeby (například lov), ale postupným vývojem kultury byla tato 

herní složka zatlačována do pozadí.4 Již v prvotních fázích byla tedy lidská 

kultura neoddělitelně spjata s hravým chováním. Za hlavní principy hry, ve 

kterých se všechny tyto kulturní formy postupně utvářejí, označuje Huizinga 

herní funkce hry jako zápasu a představování. „Hra je zápasem o něco, nebo 

představováním něčeho. Obě tyto funkce se mohou též sloučit, takže hra pak 

‚představuje‘ zápas o něco, nebo je soutěží o to, kdo umí něco nejlépe 

reprodukovat. “5 Toto široké pojetí hry pak Huizinga přizpůsobuje pojmu 

kultury a nalézá tyto principy ve všech jejích formách (od práva, přes válku, 

filozofii či strukturu vědy). Huizinga tak dochází k přesvědčení, že i přes to, 

že se tyto jednotlivé kulturní formy postupně stávají vážnými a ponechávají 

hře jen vedlejší roli, jejich základem a činitelem je hra. Lidská kultura 

„nevznikla ze hry, jako se živý plod odděluje od mateřského těla, nýbrž 

vyvinula se ve hře a jako hra.“6  

                                                 
3 Huizinga, J.: Homo ludens, s. 12 
4 Srovnej Huizinga, J.: Homo ludens, s. 49 
5 Tamtéž, s. 20 
6 Tamtéž, s. 158 
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Toto smělé pojetí hry jako základu celé kultury se nemohlo vyhnout 

kritickému hodnocení.7 Huizingovo pojetí nicméně přináší do studia hry 

základní a obecné strukturní prvky hry, které budou šířeji pojednány 

v kapitole „Strukturní aspekty hry“. Za hru označuje „(…) svobodné jednání, 

které je míněno ‚jen tak‘ a stojí mimo obyčejný život, ale které přesto může hráče plně 

zaujmout, k němuž se dále nepřipíná žádný materiální zájem a jímž se nedosahuje 

žádného užitku, které se uskutečňuje ve zvlášť určeném čase a ve zvlášť určeném 

prostoru, které probíhá řádně podle určitých pravidel a vyvolává v život společenské 

skupiny, které se rády obklopují tajemstvím nebo které se vymaňují z obyčejného 

světa tím, že se přestrojují za jiné.“8 Na jedno z prvních ucelených vymezení 

jednotlivých aspektů hry, mezi které se řadí svoboda ve hře, herní pravidla 

nebo časoprostorové vymezení, dále navázali Roger Caillois i Eugen Fink. 

Huizingova definice nicméně zůstává příliš povrchní, protože ji lze jen 

obtížně vztáhnout na rozmanité herní jednání. Konkrétnější herní typologii 

rozvinul Roger Caillois ve svém stěžejním díle Hry a lidé: maska a závrať. 

 

2. Klasifikace her podle Rogera Cailloise 

Přesto, že se Huizingovi podařilo nastolit základní a velmi obecnou definici 

hry, jen stěží ji lze vztáhnout na skutečné rozmanité herní projevy. Tento 

zásadní nedostatek se například ukazuje v tom, že Huizinga ze svého pojetí 

hry zcela vynechává hry hazardní a sázkové. V návaznosti na neúplnost 

Huizingovy studie přichází Caillois s typologickou analýzou hry, která hru 

rozděluje do čtyř základních kategorií – agón, alea, mimikry a ilinx.  

                                                 
7 Příkladem může být kritika tohoto pojetí v eseji Huizinga a hra Umberta Eca. Eco za rozhodující 
nedostatek Huizingovy koncepce považuje předpoklad, že Huizinga nevěnuje pozornost ani tak 
povaze samotné hry, tedy tomu, „o jakou hru jde“, jako spíše jejím projevům, tedy tomu, „že se hra 
hraje“, a že na tento rozpor sám neupozorňuje. Rozdílný význam je méně patrný v jazycích, jako je 
čeština nebo němčina, které mají pro označení hry pouze jeden pojem. Například angličtina ale 
významově rozlišuje mezi „game“ a „play“. Hra ve smyslu play v sobě zahrnuje význam 
„performance“ – být ve hře, předvádět. Zahrnuje tedy konkrétní, obvykle radostné herní chování. Hra 
ve smyslu game v sobě zase nese smysl „competence“ – vyjadřuje tedy spíše pravidla, určitou matrici 
možných tahů nebo schéma akcí. Huizinga, ačkoliv to konkrétně nevyjadřuje, pak hru pojednává 
právě jako „play“. Jeho kniha se zaměřuje na teorii konkrétního herního chování a herních projevů, 
nikoli na samotnou teorii hry. Srovnej Eco, U.: O zrcadlech a jiné eseje, Mladá fronta: Praha, 2002, s. 378-
379 
8 Huizinga, J.: Homo ludens, s. 20 
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Hry v principu agón lze v zásadě zahrnout pod jednoduchý pojem soutěž. 

Caillois do této kategorie řadí nejrůznější zápasy, jež směřují k výhře nad 

soupeřem a získání výhry. Podmínkou herního zápasu jsou rovnoměrně 

nastolené podmínky, které ve svém výchozím momentu dávají stejnou šanci 

všem hráčům. Nemůže-li být tato podmínka splněna, často se nastoluje 

uměle „handicapováním“ slabšího hráče. Rovnost nicméně není možné 

nastolit beze zbytku – výhodu představuje třeba svoboda prvního tahu. 

Důležitým momentem her v principu agón je rivalita mezi soutěžícími, kteří 

jsou ve hře poháněni touhou být nejlepší. Typický hráč, hrající hru v principu 

agón, se spoléhá především na své schopnosti. Jeho počínání je stimulováno 

vlastní touhou vyniknout. Typickým příkladem her v modu agón jsou 

nejrůznější sportovní zápasy, šachy, ale i lov nebo třeba alpinismus. 

Označení pro hru v kostky, alea, nám napovídá, že tato herní kategorie bude 

pravděpodobně souviset s náhodou. Do této kategorie Caillois zahrnuje hry, 

které nejsou zcela v moci hráče. Ten dokonce nemá na průběh takové hry 

žádný vliv. Její vývoj leží zcela v rukou štěstěny či osudu. Na rozdíl od her 

v principu agón jsou hráči zcela pasivní a odevzdaní osudu. Nespoléhají na 

vlastní sílu a obratnost, ale návod k tomu, jak hrát, hledají v nejrůznějších 

náznacích či znameních. Riskují především tak, že do hry něco vsází. 

Prostřednictvím aktu sázení se zcela odevzdávají moci osudu, a tak se 

zároveň vzdávají vlastní vůle. Při hraní her, které patří do této kategorie, jsou 

si všichni absolutně rovni, protože náhoda může hru obrátit ve prospěch 

kohokoliv, bez ohledu na jeho jakékoliv nadání ve skutečném životě. 

Nejtypičtějším příkladem her typu alea jsou hazardní hry. 

Hry nemusejí být jen aktivním vyvíjením nějaké činnosti nebo pasivním 

oddáváním se náhodě a osudu. V životě člověka zaujímají velmi podstatné 

místo hry předstírání, kdy se člověk snaží ostatní přesvědčit, že je někým 

jiným než ve skutečnosti. Tento herní princip označuje Caillois termínem 

mimikry. V těchto hrách člověk zapomíná na svou vlastní osobnost, kterou 

zakrývá maskou a vžívá se do nové role. Děti se snaží napodobovat rodiče, 
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mimo jiné tak, že s oblibou používají věci, kterým dávají význam věcí 

používaných dospělými. Takové chování ale není typické pouze v dětském 

věku. I v dospělosti se člověk s oblibou účastní divadelních představení, ve 

kterých se vžívá do hrdinů příběhu. Podobně je tomu u diváků sportovních 

zápasů. Často lze dokonce při sledování nějakého turnaje vidět 

napodobování (a pomáhání) oblíbeného týmu ve hře. Ve hrách kategorie 

mimikry platí podle Cailloise jediné pravidlo – hráč musí diváka fascinovat 

natolik, aby divák na iluzi přistoupil. V tomto směru představuje princip 

mimkry ustavičné vynalézání.  

Poslední herní kategorii, kterou Caillois rozlišuje, představují hry, které 

způsobují závrať. Tento typ her zahrnul Caillois pod název ilinx. Jejich 

podstatou je snaha vyhledávat specifické zmatení organismu nebo jeho 

chvilkovou paniku. Člověk se nejrůznějšími cestami odpoutává od stabilního 

vnímání a navozuje v sobě určitý druh zmatku, který mu působí slast. 

Vytlačuje realitu a podléhá dobrovolně transu nebo omámení. Tak se děti 

s oblibou točí kolem své osy, hrají na slepou bábu, roztáčejí se co nejrychleji 

na kolotoči nebo vyhledávají zábavu na pouťových atrakcích. Ani 

v dospělosti člověka snaha o podobné rozptýlení neopouští – užívá si 

rychlou jízdu, případně si často k navození podobných pocitů vypomáhá 

alkoholem nebo jinými látkami. Přesto i toto chování v sobě nese 

charakteristické rysy hry. Člověk k podobné zábavě přistupuje dobrovolně   

a může ji svobodně odmítnout, platí v ní neměnné meze a je striktně 

vydělena od reality. 

Ke klasifikaci her podle jejich převládajícího principu přidává Caillois ještě 

další aspekty, které by se daly označit za jakýsi vnitřní vývoj, podle nějž jsou 

hry odstupňovány. Caillois rozlišuje dva póly – paidia, který je pólem 

nebržděné fantazie, a ludus, charakteristický herní konvenčností a závazností 

pravidel.  
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Padia specifikuje Caillois blíže jako „prvotní moc improvizace a nenucené 

radosti.“9 Tato kategorie zahrnuje nenucenou radost a živelnost, stav čisté 

zábavy a zažívání možností improvizace a patří do ní hry, jež mají povahu 

improvizace, které chybí řád. Paidia se projevuje jako potřeba vzruchu, která 

se může manifestovat různě – jako impulsivní chuť dotýkat se věcí, 

ochutnávat je, ničit, nebo třeba jako potěšení z mystifikace či provokování. 

Mezi hry z kategorie paidia řadí Caillois i hraní si s bolestí. Projevy her na 

pólu paidia jsou ze své povahy krajně nestabilní. Proto se také tento princip 

neobjevuje ve hrách typu alea, které jsou jen pasivním čekáním na rozhodnutí 

osudu.                                                            

 Kategorie ludus na druhé straně představuje radost z překonávání obtíží. 

Spadají do ní „rozličné hry, jimž může být bez přehánění přiřknuta 

civilizační úloha.“10 Hry v podobě ludus jsou všechny ty, ve kterých je nutné 

překonávat nějakou překážku. Může to být ve hrách, které testují manuální 

zručnost (třeba jojo) nebo v těch, které se opírají o ducha kalkulu                    

(v nejrůznějších křížovkách, sudoku apod.). Princip ludus se může pojit se 

všemi kategoriemi hry kromě her v principu ilinx, které jsou samy o sobě 

čirým uchvácením. Možnosti herního aspektu ludus jsou nicméně v podstatě 

nekonečné.    

Stručně zde byly nastíněny dvě důležité koncepce hry – kulturologické pojetí 

Johana Huizingy a rozdělení typů her podle Rogera Cailloise – které jsou 

zcela zasvěceny tématu hry a jež se staly podnětem k dalším hlubším 

rozborům tohoto fenoménu. Chceme-li ale blíže porozumět tomu, co je hra, 

musíme nejprve proniknout do její složité struktury. Nejpropracovanější 

pojetí hry a jejích základních strukturních momentů nacházíme v díle 

německého filozofa Eugena Finka, jenž problematice hry zasvětil dvě ze 

svých stěžejních prací, esej Oáza štěstí s podtitulem Myšlenky k ontologii hry 

z roku 1957 a knihu Hra jako symbol světa (1960). V prvním zmiňovaném díle 

Fink zkoumá podstatu hry, a připravuje se tak na pozdější komplexnější 

                                                 
9 Caillois, R.: Hry a lidé: maska a závrať, Nakladatelství studia Ypsilon, Praha: 1998, s. 48 
10 Tamtéž, str. 49 
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uchopení tohoto fenoménu jako analogie světa. Následující kapitola se 

pokusí nastínit nejdůležitější aspekty hry, které ji představí v celé její 

komplexitě složitě strukturovaného fenomén. 

 

3. Strukturní aspekty hry 

3.1 Hra jako základní existenciální fenomén 

Není třeba se příliš pozastavovat nad konstatováním, že hra a hraní jsou pro 

člověka důvěrně známým fenoménem. V životě dospělého, stejně jako           

v životě dětí, zastává hra své nezastupitelné místo. V knize Oáza štěstí řadí 

Fink hru k existenciálním fenoménům lidského pobytu obecně, vedle práce, 

boje, lásky a smrti.11 Fink se vymezuje vůči přesvědčení, že hru je možné 

zkoumat jen jako výsostnou oblast dětského světa. Nehrají si pouze děti,        

i dospělí mají své hry, které jsou mnohdy složitější a tajemnější než hry 

dětské. Dětská hra je nevinná, dítě si hraje bezelstně a otevřeně, bez skrytých 

úmyslů. V hraní dospělých se vyjevuje dvojznačná povaha hry, která může 

vést až k naprostému propadnutí hře, jež zůstává dětské hře cizí. Roger 

Caillois v knize Hry a lidé: maska a závrať blíže popisuje fenomén masky, který 

tuto ambivalenci a nebezpečí, skryté v hraní, umožňuje. Viděli jsme, že 

Caillois přichází s rozdělením her do čtyř kategorií, mezi nimiž nechybí herní 

jednání označené jako mimikry. Připomeňme, že do této kategorie patří 

všechny hry, ve kterých je něco představováno, předstíráno, kdy na sebe 

člověk bere jinou podobu a skrývá svou tvář za masku, aby ostatní 

přesvědčil, že je někým jiným. Do této kategorie se řadí všechny hry v modu 

„jako by“, při nichž si dítě na něco nebo na někoho hraje, přičemž nejčastěji 

se snaží napodobit dospělého. Princip mimikry je ale výrazně zastoupen        

i v životě dospělých, o čemž svědčí oblíbené a rozšířené zábavy spojené 

s převlékáním (karnevaly) a jehož společenskou formu par excellence 

představuje divadlo. Maska zakrývá svého nositele a umožňuje mu tak 

                                                 
11 Srovnej Fink, E.: Oáza štěstí, Praha: Mladá Fronta, 1992, s. 11 
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osvobodit jeho osobnost, která se oprošťuje od obvyklých společenských 

povinností a nároků. Cílem takového hraní je působit co nejvěrohodněji         

a prokázat co nejlépe vlastní interpretační schopnosti, ovšem s vědomím 

toho, že jde právě jen o předstírání a že je možné masku kdykoliv odložit      

a vrátit se zpět do skutečné osobnosti. Vědomí reality je tedy stále přítomné. 

V tomto dvojím povědomí – o světě hry a o reálném světě – se ale právě 

skrývá nebezpečí. Neuvědomělé prolínání obou těchto světů může podle 

Cailloise vést ke zrušení hry, a může být dokonce osudné i pro samotného 

člověka. Hra přestává být pouhou hrou ve chvíli, kdy se maska stane pro 

předvádějícího skutečností. „Dochází k ní (zkáze principu mimikry, pozn. 

aut.) tehdy, jakmile člověk v převleku uvěří, že jeho maska je skutečností. On 

už nehraje jinou postavu, kterou má představovat; v přesvědčení, že oním 

skutečně je, chová se podle toho a zapomíná na bytost, kterou je ve 

skutečnosti. Hluboká ztráta vlastní identity je trestem pro toho, kdo ve hře 

nedokáže říct stop pokušení vypůjčit si cizí osobnost. V takovém případě 

můžeme oprávněně hovořit o odcizení.“12 Ještě patrněji se nebezpečí hry 

vyjevuje v herní kategorii, označené jako ilinx, která v sobě zahrnuje 

nejrůznější způsoby vyvolávání závrati, změny vědomí a ztrátu orientace. 

V tomto stavu je realita na chvíli zcela vytlačena a nahrazena prožíváním 

slasti z chvilkového zmatení všech smyslů a odpoutání od reality. Zatímco 

v dětském světě je těchto vjemů dosahováno prostřednictvím fyzikálních 

dějů (například točením na kolotoči), dospělý si k navození podobných 

pocitů často „dopomáhá“ chemickými látkami. Drogy a alkohol se ale 

nakonec mohou proměnit v závislost, ve kterém tento změněný stav vědomí 

nahrazuje skutečnou realitu. Následky takového jednání pro život jsou 

mnohdy tragické. 

Hra dospělých je stejně intenzivní a vážná jako dětská hra a dospělí jsou 

ochotni se hře věnovat stejně zarputile, ba dokonce s větší vášní než 

vlastnímu zaměstnání. Hra není vlastní pouze dětem a také neplatí, že by se 

dospělí ve svých hrách jen snažili navrátit zpět do dětských let a napodobit 

                                                 
12 Caillois, R.: Hry a lidé: maska a závrať, s. 69 
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hru dětí. Svou rozmanitou podobou (mezi niž se řadí soutěživost, pokoušení 

štěstí, potěšení z převleku a závrati) hra neustále svádí také dospělé. Každý  

z herních principů (agón, alea, mimikry i ilinx) si podle Cailloise našel svůj 

konkrétní projev ve společenském životě, a proto mají tyto herní principy své 

místo v celé kultuře – ve hře i v životě vychází jednání člověka mnohdy 

z podobných pohnutek, ať už je to snaha o sebepotvrzení, čekání na šťastný 

osud, požitek z předstírání aj., které mohou být projevem starosti o vlastní 

uznání, o to seznámit se nebo dosáhnout dalšího ocenění. Dospělí hrají skoro 

neustále složité hry s cílem získat vyšší titul, známost nebo z nutnosti 

podřídit se určitým konvencím a tyto společenské hry se řídí stejnými 

principy jako vlastní hraní. Často tak dochází k prolínání skutečného světa se 

světem hry, přičemž tato dvojznačná povaha hry by zůstala skryta, pokud by 

hra byla stále vnímána jako výsostná oblast světa dětí. „Svod masky“, jehož 

důsledkem může být naprostá ztráta vlastní identity a podlehnutí kouzlu své 

role, hračky nebo masky naopak dětská hra vůbec nezná.  

Tento herní aspekt, dvojí povaha hry, který bývá často opomíjen, přivádí 

Finka k zařazení hry mezi základní fenomény lidské existence. Hru tak řadí 

k základním aspektům lidského bytí, jako je láska, boj, práce a smrt. Ve 

srovnání s těmito fenomény se však podle Finka hra něčím přece jen 

vymyká. Výjimečnost herního fenoménu tkví v tom, že není spjat 

s obvyklým pachtěním se za konečným cílem. V životě je člověk věčně 

poháněn vlastními představami, zaměřuje se na praktické dosažení cílů, 

které si vytyčil, své jednání obrací do budoucnosti tak, aby dostál svým 

předsevzetím. Lidský život a všechny základní existenciální fenomény jsou 

prostoupeny úsilím o dosažení smyslu vlastního bytí. Fink toto lidské 

zaměření do budoucnosti označuje v knize Oáza štěstí termínem futurismus. 

Doslova píše: „(…) žijeme s pohledem upřeným do budoucnosti, zakoušíme 

přítomnost jako přípravu (…). Tento pozoruhodný „futurismus“ lidského 

života souvisí co nejtěsněji s fundamentálním a základním rysem, (…) že 

(daleko spíš) usilujeme o nějaký „smysl“ své existence, že chceme rozumět, 
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k čemu na zemi jsme.“13 Tento tzv. futurismus tedy definuje lidské konání, 

jehož celoživotní náplní (ať již vyjádřenou explicitně či implicitně) je snaha 

dosáhnout „pravého štěstí“. A přesto, že povaha tohoto pravého štěstí 

nemůže být paradoxně nikdy zcela konkrétní, každodenní účely lidského 

konání v práci, boji a lásce se spojují a směřují k naplnění konečného účelu.  

A právě v tom se hra vůči ostatním fenoménům ostře vymezuje. Účel 

herního jednání netkví v dosažení konečného cíle. „Herní jednání má jen své 

interní účely a žádné takové, jež je překračují. (…) Právě čistá soběstačnost, 

plný, v sobě uzavřený smysl herního aktu umožňuje, aby se ve hře zjevila 

možnost lidského pobytu v čase, který nás nestrhává, nepopohání, nýbrž 

spíše poskytuje prodlevu, je jakoby zábleskem věčnosti.“14 Smysl herního 

aktu je tedy uzavřený sám v sobě. Hra „obdarovává přítomností“, protože 

přerušuje každodenní účelové chování a směřování za konečným účelem. 

Proto ji Fink označuje za oázu, za místo klidu v jinak nekonečném životním 

snažení. Toto odlišení herního aktu od smyslu a naplnění ostatních 

aspektů směřování ostatních fenoménů lidského života je nicméně podle 

Finka také důvodem, proč je ke hře přistupováno spíše jako k okrajovému 

fenoménu. Podobné hodnocení je však podle něj nespravedlivé. Hra totiž 

jednoduše nestojí vedle všech ostatních fenoménů. Ona stojí proti nim, 

protože je schopná je všechny sama zpodobňovat. Je možné hrát práci, lásku, 

smrt, a dokonce lze hrát také hru samotnou.  

Podobně jako práce, láska či boj je i hra bohatě strukturovaný fenomén, jehož 

charakteristika bude přiblížena v dalších kapitolách. Vůči ostatním 

fenoménům lidského života ale Fink nachází jedno podstatné vymezení, 

které se objevuje v jeho díle Hra jako symbol světa a jehož zkoumání je 

zasvěcena celá tato kniha. Ve všech ostatních činnostech kromě hry se zdá, že 

se člověk zabývá výhradně jiným jsoucnem. K práci využívá své okolí, 

dobývá přírodu, v lásce se obrací k blízkým lidem a v boji se zase vymezuje 

vůči svým nepřátelům a chápe se zbraní. Jinak řečeno člověk a lidské jednání 

                                                 
13 Fink, E.: Oáza štěstí, s. 14 
14 Fink, E.: Oáza štěstí, s. 16 
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směřující k naplnění určitého cíle se nachází ve sféře skutečnosti, mezi stejně 

skutečnými objekty, jako je on sám. Hra se této představě vymyká, protože se 

odehrává v jakémsi fiktivním světě, který nelze jednoduše začlenit do světa 

skutečného. Člověk si sice hraje s konkrétními nástroji – hračkami a často si 

také hraje ve skupině s ostatními lidmi, ale v průběhu hry společně vytvářejí 

ireálný svět, v němž lidé i hračky nabývají nových rolí,  ve kterých dostávají 

ireálný charakter. Tím vnáší lidská hra do celkové skutečnosti reálných věcí  

a dějů „ireálnou“ sféru smyslu. Dvojznačná povaha hry se tak projevuje i zde 

– na jedné straně je hra projevem skutečného chování člověka ve hře, na 

straně druhé zahrnuje jeho chování v roli, vytvářející zatím nejasný svět 

zdání. Toto zdání světa hry nelze jednoduše včlenit do souvislosti 

skutečného světa. Pokud však má být povaha zdání světa hry blíže 

pochopena, nemůže být její zkoumání založeno na zkoumání vztahů k jiným 

jsoucnům nebo na srovnávání s jinými věcmi. Svět hry není více nebo méně 

v porovnání s ostatními věcmi.  

Ukazuje se, že hra nemůže být degradována na nevinnou a periferní 

záležitost lidského života, provozovanou jen z dlouhé chvíle. Zastává své 

nezastupitelné místo mezi všemi fenomény, které vyjadřují rozmanité 

vztahování se člověka ke světu. Snahou Finka je vyložit hru právě jako 

vztaženost lidského pobytu ke světu, jako „smysluplný vztah k něčemu, co 

není věc a věcná danost“ a co by bylo nejspíš možné myslet jako „hru bez 

hráče.“15 Než se však zaměříme na toto  komplexní ontologické pojetí, je 

třeba poodhalit komplikovanou a nejasnou povahu herního fenoménu 

prostřednictvím definování jednotlivých strukturálních momentů, které hru 

vystihují.  

 

 

 

                                                 
15 Fink, E.: Hra jako symbol světa, Praha: Český spisovatel, 1993, s. 251 
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3.2 Pohnutá herní nálada 

V Oáze štěstí vymezuje Fink jako první moment herního chování specifickou 

náladu hry – radost a rozkoš ze hry jsou jejími bytostnými průvodci. Nejedná 

se přitom jen o potěšení ze hry, ale spíše o vlastní požitek ze samotného 

hraní. Jakmile přestane být toto uspokojení ze hry její součástí, hra sama 

zpravidla brzy končí. Rozkoš ze hry je mnohoznačná, nelze ji považovat za 

čistě smyslovou, ani čistě intelektuální. Je to spíše potěšení ze samotné 

možnosti tvorby a z vlastní tvořivé moci. Toto neomezené tvoření je 

umožněno charakterem hry, která není zatížena minulostí a poskytuje 

prostor pro nové a ničím nespoutané jednání. Jak se dočítáme ve Hře jako 

symbolu světa: „Štěstí hry nejúže souvisí s „neskutečností“, jež k ní patří.“16 

Problém neskutečnosti světa hry bude šířeji popsán v kapitole 3.5.  

Do pocitu rozkoše ze hry, kterou člověk při hraní zažívá, Fink zahrnuje 

zážitky radostné, ale i smutek a děs. Ve hře je člověk pohnut, a tak přesto, že 

neprožívá žádné „skutečné bolesti“, podobné pocity ho zcela pohlcují            

a unášejí. Toto skutečné prožívání je zakoušeno na pozadí neskutečnosti, 

které v něm spočívá. Nejlepším příkladem je i v tomto případě divadlo – 

prožívání divadelního představení nás přenáší do říše zdání a přitom je 

naplno zakoušeno. 

K povaze herní nálady přispívají také nejasnost a nejistota herního úspěchu. 

Jak uznává Caillois 17, bez rizika nezdaru přestává být hra pro hráče zábavná. 

Podobně ale přestává být hra zábavná pro toho, jehož schopnosti jsou na tak 

vysoké úrovni, že pro něj hra ztrácí kouzlo a potěšení z prokazování 

vlastních schopností. Stejně tak může radost ze hry plynout z úsilí, které 

člověk do hry vkládá a jež udržuje jeho zájem ve hře. Předpokladem radosti 

ze hry je podle Cailloise také neustálá obměna herní situace – tak, aby hraní 

vyžadovalo okamžitou a novou zpětnou reakci hráče, ovšem vymezenou 

konkrétními herními pravidly, jak bude naznačeno dále.   

                                                 
16 Fink, E.: Hra jako symbol světa, s. 96 
17 Srovnej Caillois, R.: Hry a lidé: maska a závrať, s. 29 
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3.3 Smysl hry uzavřený v ní samé 

Důležitým aspektem, který zvláštním způsobem vymezuje fenomén hry, je 

její smysl, který je cele uzavřen v ní samé. Již bylo zmíněno, že na rozdíl od 

ostatních fenoménů, které formují lidský život, hra nesměřuje k žádnému 

konečnému účelu, nemá žádný takový účel, který by ji přesahoval. Hra 

přestává být hrou ve chvíli, kdy je její uzavřený smysl narušen. K tomuto 

podlomení hry vede jakékoliv účelové jednání, které obrací člověka zpět ke 

koloběhu jeho života, k plánování a dosahování určitých cílů. Záměrné 

jednání vlastně ruší samu podstatu hry, protože ji vyvazuje z její ne-

závaznosti a přisuzuje jí konkrétní cíl v souladu s účely ostatních fenoménů 

lidského života. Pokud bychom tedy do hry vstupovali s předem vytyčeným, 

konkrétním úmyslem – třeba s cílem zlepšit vlastní fyzickou kondici, nebo ji 

chápali jako prostředek k přípravě k práci – samotnou hru bychom tak 

vlastně překazili a učinili z ní jen další prostředek v dosahování životních 

cílů. Fink k tomu podotýká: „Herní jednání má jen své interní účely a žádné 

takové, jež je překračují. A když už si třeba hrajeme ‚za účelem‘ tělesné 

zdatnosti, vojenské výchovy nebo kvůli zdraví, tam už je hra narušena, 

protože se stala cvičením kvůli něčemu jinému. V takovémto způsobu vedení 

je hra postavena pod cizí cíle, pod nimi vedena, neděje se potom jasně sama 

kvůli sobě.“18 

Hra sice postrádá konkrétní smysl, který by ji přesahoval, směřuje zato ke 

svým vlastním vnitřním účelům, které nejsou podřízeny účelům 

podmiňujícím běžné žití. Fink rozlišuje dva druhy herního smyslu: interní, 

pod kterým rozumí smyslovou souvislost hraných věcí, činů a vztahů,           

a externí, který naopak představuje význam pro ty, již se do hry chystají 

zapojit, a také smysl, který má hra pro případné diváky.  

Uvažujeme-li o smyslu hry jako vymezeném a uzavřeném v samotné hře, 

může se nám jako sporné jednání jevit hra falešného hráče. Podvodník 

přistupuje ke hře s předem daným záměrem, a to dosáhnout svého cíle 

                                                 
18 Fink, E.: Oáza štěstí, s. 16 
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porušením pravidel. Jeho jednání je tedy účelové, s cílem psychického nebo 

finančního obohacení na úkor ostatních hráčů. Hra je z jeho pohledu 

podlomena, nicméně, jak se shodně doplňují Johan Huizinga v knize Homo 

ludens. O původu kultury ve hře, i Roger Caillois19, falešný hráč sice jedná 

účelově, protože záměrně porušuje pravidla, ale neruší přitom „kouzelný 

svět hry“, když alespoň předstírá, že dodržuje nastavené podmínky. 

Podvodník sice svým způsobem hru kazí, ale zároveň se zcela nevymaňuje 

ze světa hry – zdánlivě pravidla uznává a kouzlo světa hry tak neničí.20 

Je-li smysl hry uzavřen zcela v ní samé a nemá žádný přesah do všedního 

života, znamená to také, že se ve hře nevytvářejí žádné hodnoty, které by      

v každodenním životě měly význam. Hraní se děje jen pro ně samé a žádná  

z poct, výher ani proher, se nepřenáší do skutečného života. Z tohoto 

pohledu by se snad hraní mohlo jevit jako „plýtvání lidským časem, energií  

a vynalézavostí“21, ale tomuto bezstarostnému plýtvání se člověk ochotně 

podrobuje právě proto, že hra neovlivňuje každodenní život člověka              

a poskytuje úlevu od starostí. Smysl hry stojí v protikladu ke světu 

každodenních účelů, protože ve hře se neskrývá žádná životní funkce, ani 

jiný biologický účel. Smysl hraní leží v hraní samém. 

 

3.4 Pravidla hry. Herní svoboda vymezená pravidly 

Hru vymezují a konstituují pravidla. Každá hra závisí na respektování 

určitého množství předem dohodnutých regulativních opatření, která 

popisují a stanovují, případně zakazují podobu jednotlivých kroků ve hře. 

Hrát tedy znamená jednat v souladu s těmito předem vytyčenými pravidly, 

která nastavují rovné podmínky pro všechny hráče. Lze namítnout, že ne 

všechny hry jsou jednoduše určeny souborem několika pravidel – jako 

typický příklad mohou posloužit všechny mimetické hry, ve kterých je 

                                                 
19 Srovnej Caillois, R.: Hry a lidé: maska a závrať, s. 29 
20 Srovnej Huizinga, J.: Homo ludens, s. 18 

21 Srovnej Caillois, R.: Hry a lidé: maska a závrať, s. 27 
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úkolem hráčů především improvizovat a napodobovat co nejvěrohodněji 

někoho jiného. Na první pohled se nezdá, že by při hraní podobných her 

platil soubor předem daných předpisů, na jejichž dodržování by záležela hra 

sama. Nicméně i tyto hry jsou podřízeny alespoň základnímu pravidlu, jež 

tkví právě ve snaze hráče, přesvědčit ostatní o tom, co předvádí. Funkci 

pravidel určujících hráčovo jednání v tomto případě zastupuje zážitek ze 

stavu „jako by“ a vědomí fikce, které hru vydělují z běžného života, podobně 

jako ji vydělují smyšlená pravidla v ostatních hrách. Proto přichází Roger 

Caillois v díle Hry a lidé: maska a závrať s rozlišením her na ty, které pravidla 

mají, a na ty, které probíhají v modu „jako by“ a patří do oblasti fikce. 

Pravidla ve smyslu určujících a závazných nařízení, která vydělují hru 

z běžného života, jsou v tomto případě nahrazena vědomím fikce.22 

Pravidla jako konstituující moment hry nemusejí platit nezvratně                    

a nezměnitelně. Přijatý soubor pravidel je možné se vzájemným souhlasem 

hráčů měnit i během samotného hraní, nicméně po jejich úpravě je třeba se 

jimi v zájmu pokračování hry opět řídit bez výhrad. Samotná pravidla ovšem 

nejsou schopna vymezit všechny kroky hry vyčerpávajícím způsobem. 

Příznačný je v tomto směru Wittgensteinův příklad tenisové hry, ve které 

například není výslovně řečeno, jak vysoko může létat tenisový míček.23 

Současný francouzský profesor filozofie Colas Duflos ve svém díle z roku 

1997, nazvaném Jouer et philosopher, proto rozlišuje dva druhy pravidel, která 

se podílejí na konkrétní podobě hry. Na jedné straně jmenuje soubor 

konstituujících pravidel, která definují podobu povoleného jednání. Abychom 

zůstali u příkladu tenisové hry, vymezují tato pravidla přesné rozměry 

hracího pole, počet možných podání nebo například způsob počítání skóre. 

K těmto „ustavujícím“ pravidlům se pak přidávají pravidla regulativní, která 

představují různé alternativy hraní v rámci hry vymezené konstitutivními 

pravidly.24 Regulativním pravidlem by analogicky v tenisové hře jistě mohlo 

                                                 
22 Srovnej Caillois, R.: Hry a lidé: maska a závrať, s. 30 
23 Srovnej Wittgenstein, L.: Filosofická zkoumání, Praha: Filozofický ústav AV ČR, 1992, § 83  
24 Srovnej Duflo, C.: Jouer et philosopher, Louvre Conferences et Colloques, Pratique Theorique, 1997,     
s. 129-139                                       
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být doporučení neodpalovat tenisový míček příliš vysoko, aby hráč 

nenahrával soupeři na smeč.  

Absolutní platnost pravidel je omezena pouze na dočasně ustavený svět hry, 

pravidla neprostupují do každodenního života člověka. Pravidla svou 

povahou cele vymezují a určují svět hry, a v případě, že dojde k jejich 

zpochybnění, hra je narušena. Z pohledu každodenního žití se herní pravidla 

jeví být absurdní, a právě poukazování na tuto absurditu je pro hru fatální.25 

Podobně smýšlí i Roger Caillois, když zmiňuje, že hra je činnost bytostně 

„podřízená pravidlům, podléhající konvencím, které pozastaví po dobu hry 

působnost běžných zákonů a zavedou během trvání hry zákony nové, které 

jedině ve hře platí; (…).“26  

Nelze ovšem nechat bez povšimnutí souvislost mezi pravidly hry a zákony, 

které platí ve společnosti. Například právě Caillois totiž v knize Hry a lidé: 

maska a závrať mimo jiné poukazuje na způsob, jakým se herní jednání a jeho 

pravidla promítají do společnosti, kterou formují a ovlivňují, a jak se oba 

systémy vzájemně prostupují. Fungování všech společenských institucí 

podle autora úzce souvisí se základními principy rozličných herních 

kategorií (ať už jde o náhodu, obratnost, štěstí nebo výkon), které nacházejí 

v kulturních projevech své uplatnění a projevují se tak mimo uzavřený herní 

svět. Pohnutky kultury i hry jsou totožné a v obou případech vycházejí ze 

stejných lidských potřeb, mezi které se řadí například sebepotvrzování, chuť 

soutěžit, slepá víra v osud nebo touha po opojení, extázi, propadnutí se do 

světa závrati a změněného vnímání. A podobně jako je hra regulována 

pravidly, i společnost je řízena společenskými zákony, které mají obdobnou 

regulativní funkci. Přesto i Caillois mezi principy hry a principy společnosti 

nachází podstatný rozdíl – ve světě hry vládnou tyto principy absolutně        

a nenarážejí na žádný odpor. Existují v uzavřeném světě hry, který 

neprostupuje do každodenního života. „V reálném životě není působení 

těchto principů separované, ani dohodou, ani předem vymezené a má vždy 

                                                 
25 Srovnej Huizinga, J.: Homo ludens. O původu kultury ve hře, s. 18 
26 Caillois, R.: Hry a lidé: maska a závrať, s. 31 
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nevyhnutelné důsledky. Je přirozeně produktivní k dobrému či zlému.“27 Ve 

srovnání s vymezeným světem hry nemají v každodenním, skutečném světě 

pravidla suverénní váhu a zůstávají otevřená výkladu a přijetí každého 

jednotlivce. Na rozdíl od herních pravidel, jejichž porušením dojde „pouze“ 

k přerušení hry, má ale porušení pravidel ve společnosti další konkrétní 

důsledky, které se promítají do reálného života.   

I proto může Bernard Suits ve své práci What is a game? tvrdit, že oddanost 

pravidlům ve hře není definitivní, neboť může vždy existovat nějaké neherní 

pravidlo, které stojí výše než pravidlo herní. Jednodušeji řečeno, v životě 

hráče může vždy existovat něco důležitějšího, kvůli čemu je ochoten přestat 

hrát. Morální a sociální povědomí hráče by mělo zůstat herním pravidlům 

nadřazené. Na rozdíl od herních pravidel odpovídají společenské zákony 

vnějším důvodům, které vyžadují od člověka chovat se podle nich, tedy 

chovat se podle určitého morálního imperativu. Pravidlům ve hře ale 

podobný smysl chybí, jsou vlastně náhodná a ustavená jen proto, aby se 

mohla hra hrát. Hlavní funkcí pravidel je především vymezit konkrétní 

možná herní jednání a umožnit tak samotné hraní.28 Pravidla ale zároveň 

úmyslně omezují prostředky, kterými lze dosáhnout výhry. Definují 

postupy, jaké lze při hře využívat, a vlastně tak omezují způsoby, jak daného 

cíle dosáhnout rychleji a efektivněji. Jestliže je úkolem hráče golfu dostat 

míček do jamky, nejefektivnějším řešením rozhodně není použití golfové 

hole. Rozumným řešením by bylo spíše míček jednoduše přenést do jamky 

v ruce. Pravidla ale jasně určují, jaké postupy jsou výhradně povolené,           

a pokud se chceme hry účastnit a vyhrát, nezbývá než je následovat. Na 

tomto příkladu je patrné, jak jsou prostředky hráče pravidly omezeny,           

a zároveň se ukazuje, že cílem hry není pouze výhra, ale samotné hraní           

a vyrovnání se s nastavenými pravidly. Z úzkého propojení pravidel              

a samotného jednání ve hře dále plyne, že s pravidly je nerozlučně spjat také 

cíl hry. Vyhrát lze pouze tehdy, pokud se hráč pravidlům podřídí. Suits na 

                                                 
27 Caillois, R.: Hry a lidé: maska a závrať, s. 84 
28 Srovnej Suits, B.: What is a game?, Philosphy fo Science, Vol. 34, No. 2, s. 154 
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základě těchto úvah o povaze pravidel ve hře dochází k tomu, že hrát hru 

znamená věnovat se takové činnosti, která má vést k určitému stavu věcí 

pouze prostřednictvím prostředků vymezených specifickými pravidly. 

Přitom platí, že prostředky povolené pravidly jsou mnohem omezenější, než 

by byly v případě, kdy by pravidla neexistovala. Jediným důvodem pro 

přijetí takových omezení je právě umožnění této činnosti.29  

Pravidla jako konstituční prvek hry nám nicméně sama o sobě mnoho 

neříkají. Na tento aspekt upozorňuje Wittgnestein ve Filosofických zkoumáních 

věnovaných analýze řečových her. Již bylo řečeno, že v některých případech 

je možné si pravidla vytvářet přímo během hraní, nebo je libovolně 

pozměňovat. Pravidla neurčují vždy zcela přesně, jak se správně hraje.           

I přesto ale hru řídí. Wittgenstein tak hovoří o pravidlu jako určitém 

ukazateli cesty, který ponechává možnost pochybnosti, jak ho následovat.30 

Pokud se člověk jistého pravidla drží, znamená to, že jednoduše dělá, co mu 

říká, slepě se jím řídí a nepodrobuje ho žádné interpretaci ani volbě.31 

Specifický vztah lze pozorovat také mezi herními pravidly a svobodou, která 

je s herním jednáním úzce spojována. Na jedné straně není hraní zcela 

svobodné, protože se musí pohybovat v mantinelech vymezených pravidly. 

Pravidla tedy vyvářejí specifickou herní svobodu, která je jistým způsobem 

řízená. Na druhé straně je právě ve hře založen pocit naprosté svobody, 

který vyplývá z definice vymezeného světa hry, v němž platí nová pravidla  

a povinnosti a jehož výhry a prohry se nepřenášejí do skutečného světa. 

Pojetí svobody ve hře formuloval již v roce 1793 Friedrich Schiller ve spise 

 

 

                                                 
29 Suits, B.: What is a game?, s. 156 
30 Srovnej Wittgenstein, L.: Filosofická zkoumání, § 83, 85 
31 Tamtéž, § 219, 223 
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Listy o estetické výchově,32 ve kterém je hra definována jako čistý projev lidské 

svobody.  

Hra jakoby člověka vyvazovala z jeho vlastní minulosti a předkládala před 

něj možnosti nových rozhodnutí, nezatížených předchozí životní historií. 

Hra je příležitostí, ve které se dají zakusit bezstarostně nové možnosti. Jak 

uvádí Joseph L. Esposito ve své stati Play and Possibility, skutečný život 

s sebou nese pravidla, jejichž smyslem si člověk není jist a jehož měřítka 

úspěchu jsou velmi často nejistá. Ve hře je člověk od těchto podmínek, 

kterými se ve skutečném životě musí řídit, osvobozen. Hra od takových 

běžných starostí oprošťuje, a právě kvůli tomuto prožitku jí patří tak výsadní 

postavení v lidském zacházení s časem. Hraní hry může být chápáno jako 

příležitost, jak zakusit opravdové, ale přitom příznivé možnosti mimo 

kontext každodenního života.33 

Podobně u Eugena Finka vychází pojetí svobody ve hře z postoje, jakým se 

člověk vztahuje k celku toho, co je. Hra na určitou chvíli vyvazuje 

z rozhodnutí učiněných ve skutečném životě, přenáší na fiktivní začátek        

a poskytuje prostor pro svobodné jednání, tvorbu a vynalézání nových 

možností.34 Tímto způsobem může hra poskytovat potřebnou úlevu od 

skutečného života. Fink poznamenává, že v životě se nelze odpoutat od 

odpovědnosti za vlastní rozhodnutí, která nezměnitelně ovlivňují lidský 

život. Každý člověk je určován rozhodnutími vlastní svobody, když jedná 

určitým způsobem, něčemu se vyhýbá či něco opomíjí. Na základě vlastních 

                                                 
32 Schiller ve své koncepci hovoří o pudu hravosti jako o výsostném projevu lidské svobody, díky 
němuž se plně realizuje jako člověk. V XV. listě doslova píše: „Neboť, abych to konečně najednou 
vyklopil, člověk si hraje jen, kde je v plném významu slova člověk, a je jen tam celý člověk, kde si 
hraje.“ Člověk se tedy naplňuje především tehdy, když přestává jednat z životní nutnosti, když se jeho 
jednání, které je v každodenním žití zaměřené na materiální věci a obstarávání vlastního života, obrátí 
ke hře jako k volnému projevu, který není zatížen konkrétními cíli. Srovnej.: Schiller, F.: Estetická 
výchova, Olomouc: Votobia, 1995 (přel. J. Hrůša), s. 109  
33 Srovnej Esposito, Joseph L.: Play and Possibility in Philosophy Today, Volume 18, Issue 2, 1974, s. 137-
146 
34 Také Jan Sokol ve své práci Filosofická antropologie chápe lidskou svobodu jako volbu mezi 
možnostmi, která je spojena s možností vyrábět, vymýšlet a tvořit. O hře uvažuje právě jako o modelu 
širší svobody. Ve vymezeném světě hry, kde platí závazná pravidla zajišťující spravedlnost a zároveň 
bránící tomu, aby se hra zvrhla v opravdový boj, hráč volí z možností, které se mu naskýtají. Sám je 
také pro druhého tvoří. Je tak zároveň pasivní, když přijímá danou situaci, na kterou musí reagovat, 
ale i aktivní, když vytváří svým rozhodnutím podmínky pro druhého. Srovnej Sokol, J.: Filosofická 
antropologie. Člověk jako osoba, Praha: Portál 2008, s. 117 
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svobodných rozhodnutí si vybírá z mnoha otevřených možností a vytváří tak 

jedinou skutečnost, kterou nelze nikdy opustit. Tato rozhodnutí jsou vždy 

nevyhnutelně zaměřena do budoucnosti, ovládaná základní představou        

o podobě nejvyššího dobra. Je to ale právě hra, která toto věčné směřování 

narušuje a ve které jakákoliv nezvratná rozhodnutí pozbývají své 

neodvolatelnosti. Člověk ve hře překračuje meze, které si svým dosavadním 

jednáním nastavil. Ve hře, v její „neskutečnosti“, se vyvazuje ze svých 

původních rozhodnutí a uvolňuje z tlaku každodenního životního shonu. 

Svou nezodpovědnost přijímá zpět, protože právě ve hře může vždy začít 

znovu, aniž by ho svazovala jeho předchozí životní rozhodnutí. Ve hře 

člověk cítí otevřenost života, která je nabitá možnostmi, pociťuje svobodu     

a hravost.35  

Člověk se může svobodně rozhodnout, zda bude hrát či ne, zda do hry 

vstoupí, nebo ze „světa hry“ odejde. Lidský vztah ke skutečnému životu je 

jiný. Člověk do něj byl jednoduše vržen. Možnost svobodně z něj odejít sice 

má vždy, ale pokud se tak rozhodne, už se do něj nemůže nikdy vrátit. 

 

3.5 Prostor hry. Neskutečnost světa hry 

Hra jako taková se odehrává na poli imaginárního prostoru a v imaginárním 

čase. Co se tím rozumí? V první řadě si lze povšimnout, že prostorové             

i časové vymezení herního pole je často definováno výslovně. Proto je 

fotbalové hřiště ohraničeno bílou čarou, šachová partie zase vymezena 

počtem šachovnicových polí a divadelní představení se odehrávají na 

speciálním prostoru jeviště. Překročit takto vymezený prostor hřiště 

znamená také vyjít ze hry, a tím zrušit její kouzlo. Stejným způsobem je hra 

vymezena časově – často je započata i ukončena jasným signálem a její trvání 

bývá předem dohodnuto nebo je výslovně vymezeno pravidly. Společně 

s Cailloisem lze tedy shrnout, že „doména hry je uzavřeným, ohraničeným, 

                                                 
35 Srovnej Fink, E.: Hra jako symbol světa, s. 252 
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chráněným světem; prostorem v čisté podobě.“36 V tomto ohraničeném 

prostoru imaginarity, neskutečna, se scházejí všechny doposud tematizované 

aspekty hry – od svobodného jednání vymezeného společně přijatými 

pravidly, přes radostné naladění, které může být jedním ze smyslů hraní, 

zcela uzavřeném v něm samém – a společně vytvářejí zvláštní svět hry, který 

je vyhraněn vůči světu každodenních starostí. Kurt Riezler v článku Play and 

Seriousness připodobňuje svět hry k malému mikrokosmu. Vládnou v něm 

pravidla, na kterých se hráči domluvili. Tato pravidla nejsou pravidly 

„skutečného“ nebo „každodenního“ života. Šachy mají například svou 

královnu a krále, koně a pěšáky, svůj prostor, geometrii, zákony pohybu, 

nároky a svůj cíl. Královna není opravdová královna, ale není to ani kus 

dřeva nebo slonoviny. Figurky jsou součástí hry, jsou definované určitými 

pohyby, které mají ve hře povoleny. Hra je podle Riezlera kontext, ve kterém 

je královna tím, čím je. Tento kontext není kontextem skutečného světa nebo 

každodenního života. Hra tvoří svůj vlastní malý kosmos. Tomuto malému 

kosmu můžeme říkat svět – „svět hry“.37 

Tento zvláštní svět hry tedy vzniká pohybem38 a tvořením v imaginárním 

čase a prostoru, jež dohromady vytvářejí svět zdání, magickou dimenzi 

neskutečna. Skutečný prostor a čas fungují pouze jako nositelé světa hry. 

Hráči jsou ve hře vytrženi do ireality, ale tato vytrženost netvoří nějakou 

trhlinu ve skutečném světě. Ve skutečném světě nemá prostor hry a čas hry 

místo, ale tento skutečný prostor a čas potřebuje k tomu, aby se mohl vyjevit.  

Tuto zvláštní neskutečnost, jež je bytostným rysem světa hry, přibližuje 

Eugen Fink v Oáze štěstí na příkladu zrcadlového odrazu stromu na vodní 

                                                 
36 Caillois, R.: Hry a lidé: maska a závrať, str. 28 
37 Srovnej Riezler, K.: Play and Seriousness, The Journal of Philosophy., Vol. 38, No. 19, (1941), str. 505-
517 
38 Například u Hanse Georga Gadamera je hra prováděním pohybu, který se obnovuje v neustálém 
opakování v prostoru hry. Prostor a čas hry jsou vyplněny tímto herním pohybem., který je určen 
pravidly, jež ho vymezují, a v důsledku předepisují způsob, jakým se prostor hry zaplní. Hru tedy 
podle Gadamera nevymezují ani tak hranice zvnějšku, ale spíše samotné hraní, které vyměřuje zevnitř 
prostor hry na základě řádu, který pohyb hry určuje. Vymezením herní oblasti se pak svět hry staví do 
protikladu ke každodennímu světu účelů, kterému se uzavírá. Srovnej Gadamer, H.-G.: Pravda              
a metoda, Praha: Triáda, 2010, s. 14 
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hladině. Představme si skutečný strom, jeho obraz na vodě a samu vodní 

hladinu, na které se obraz stromu rozprostírá. V porovnání se skutečným 

stromem na břehu je jeho odraz na hladině pouhým napodobením, které sice 

zobrazuje skutečný strom, ale pouze jako zrcadlové zdání. Sám tento 

zrcadlový odraz na vodní hladině je skutečný, ale zahrnuje v sobě dimenzi 

neskutečna, když se na prostoru skutečné vodní hladiny rozprostírá strom, 

který ale není skutečným stromem z břehu. Je to jen jeho napodobení, odraz, 

zrcadlení, neskutečné zdání. Na reálné vodní hladině se jakoby rozprostírá 

ireálný obraz skutečného stromu, přičemž toto neskutečno neustále zpětně 

odkazuje ke skutečnému stromu. Zrcadlový odraz kopíruje svou předlohu,   

a tím vytváří oblast zvláštního „bytí“, jakousi ireálnou říši. V jevu zrcadlení 

se jsoucno rozpadá a poukazuje na dvouznačnou povahu svého odrazu, 

který je sám skutečný, ale zahrnuje v sobě také dimenzi neskutečnosti.39  

Podobně jako odraz stromu na hladině, ve kterém se neustále prolínají 

dimenze skutečna a neskutečna, je touto dvojí povahou prostoupen také svět 

hry. Neskutečno nezahrnuje pouze prostor a čas, ale odráží se také v jednání 

jednotlivých hráčů a podobně také prostupuje předměty, které se při hře 

používají – hračky. Hru můžeme vnímat jednak jako jednání skutečné hrající 

osoby ve skutečném světě, ale zároveň jako jednání člověka v roli                    

v „neskutečném“ světě zdání. Hráč v imaginárním prostoru světa hry 

přebírá nejrůznější role, přičemž sám zcela neopouští vědomí skutečného 

světa. Hráč tak v podstatě žije ve dvou dimenzích a zažívá „zdvojení“ - jako 

reálný člověk, jenž si hraje, se setkává s člověkem v roli uvnitř hry. Tuto 

dvojí existenci si přitom stále uvědomuje, a proto se vždy může jednoduše 

vrátit zpět do svého skutečného života. Podobně zdvojené povahy nabývají   

i předměty, které jsou při hře používány. Nástroj hry může být na jedné 

straně uměle vytvořenou věcí, na straně druhé může jakýkoliv předmět 

zastoupit jakoukoliv roli, kterou mu hráč přisoudí. Tak může i obyčejný kus 

dřeva fungovat jako „panenka“. Propletené zažívání skutečné a neskutečné 

dimenze při hře ilustruje následující citace z Oázy štěstí: „Díváme-li se ale 

                                                 
39 Srovnej Fink, E.: Oáza štěstí, s. 29-30 
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očima hrající si holčičky, je panenka dítě a holčička jeho matkou. Přitom sama 

holčička se skutečně nedomnívá, že by panenka byla opravdu dítě. Ví dobře 

o figurce panenky a o jejím významu ve hře. Hrající si dítě žije ve dvou 

dimenzích.“40 Ačkoliv nehrající člověk bude hračky vnímat jako součást 

skutečného světa, ve světě hry získávají jednotlivé předměty vlastní 

tajuplnou realitu a nabývají jakoby magického charakteru. Obyčejné 

předměty, které jsou v každodenním počínání neoddělitelně spjaty 

s konkrétním lidským jednáním, se ve hře mohou stát naprosto čímkoliv bez 

ohledu na jejich původní funkci, jen díky fantazii jednotlivých hráčů. 

 

II. Pojetí hry ve filozofii Eugena Finka 

Pustíme-li se na zprvu nejasnou půdu zkoumání fenoménu hry, vyvstanou 

před námi postupně všechny strukturální aspekty hry, kterým byly 

věnovány předchozí kapitoly. Základní strukturu, která se pohybuje po ose 

herní nálada – pravidla – svoboda – časoprostorově vydělený svět hry, 

nalezneme v průkopnickém díle Johana Huizingy Homo ludens, dále               

u Rogera Cailloise v díle Hry a lidé: maska a závrať, nejpodrobněji je však 

popsána právě u Eugena Finka. Fink se ovšem nezastavuje u pouhého výčtu 

charakteristik fenoménu hry, jeho filozofie má významný přesah. Inspirován 

Hérakleitovým výrokem z 52. zlomku41, v němž je v symbolickém 

podobenství celek světa označen jako hrající si dítě, vztahuje Fink studium 

hry k problematice celku světa. Ve svém stěžejním díle, knize Hra jako symbol 

světa, se věnuje právě vztahu a souvislostem mezi světem a hrou. Následující 

kapitola nastíní směr uvažování tohoto významného německého filozofa       

a představí zásadní momenty jeho práce.  

 

                                                 
40 Fink, E.: Oáza štěstí, s. 22 
41 „Věk (běh světa) je hrající si děcko, posouvající kaménky ve hře, je to království dítěte.“ Srovnej: 
Fink, E.: Hra jako symbol světa, s. 41 
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4. Hra jako předmět filozofického zkoumání 

V úvodní kapitole knihy Hra jako symbol světa cítí Fink potřebu obhájit 

filozofické tázání po hře jako tázání po adekvátním tématu filozofického 

zkoumání. Tento krok je, zdá se, zcela na místě, neboť dané téma jako by 

svou podstatou odporovalo zamyšlení. Fink hned zkraje své knihy 

poukazuje na tento zdánlivý rozpor, který vyplývá v první řadě z pojetí hry 

jako jakéhosi naivního, neproblematického modu bytí  a představy hry jako 

filozofického problému a tématu filozofického tázání obecně. Filozofie se 

totiž obvykle snaží uchopovat běžné aspekty života především skrze mezní 

okamžiky, v nichž je člověk stržen pochybováním, zoufalstvím nebo 

nedůvěrou, tedy skrze takové okamžiky v lidském životě, které v jistém 

smyslu vyžadují odstup od vlastního bytí.42 Obecně si chápání pojmu hra 

vystačí s jednoduchou představou hry jako nástroje uvolnění, jako zábavy, 

kterou člověk kompenzuje čas trávený vážnou prací a starostmi, jež vyplňují 

jeho život. Hra zastává v životě člověka sice legitimní, ale omezené místo 

jako „doplněk“ vážnosti, opravdovosti a práci. Mohlo by se zdát, že hru 

jakožto bezstarostnou kratochvíli nemá smysl filozofickému zkoumání vůbec 

podrobovat, protože filozofie by se měla zabývat jen „vážnými“ záležitostmi 

lidského života. Fink ale upozorňuje, že samo vymezení pojmu filozofie 

tento rozpor vyvrací – smyslem filozofie je totiž podle něj podrobit zkoumání 

věci, které člověka běžně obklopují, ale které jsou obvykle přijímány bez 

hlubšího zamyšlení. Jejím cílem je na základě zpochybnění takového 

„neproblematického“ přijímání věcí lidskému životu porozumět. Filozofie 

jako údiv nad tím, že jsoucno jest, tedy vytváří základní předpoklad smyslu 

filozofického tázání po hře. Vlastní existenci ve světě se snažíme pochopit 

skrze zpochybňování základních jistot bytí a v tomto směru je i tázání po hře 

zcela legitimní. 

Podobně Fink odvrací možnou polemiku nad hrou jako důstojným 

předmětem filozofického tázání. Pokud má být filozofie chápána jako lidská 

                                                 
42 Srovnej Fink, E.: Hra jako symbol světa, s. 20 
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snaha pochopit sebe sama a své místo ve světě, rozlišování předmětů na 

méně a více důstojné v ní není na místě. Důstojný předmět tázání a myšlení 

se vyjevuje teprve v samotném myšlení. „Žádná věc v širém univerzu není 

tak nepatrná, aby nemohla podnítit údiv (...).“43 Jak již bylo naznačeno, Fink 

za tématem hry vidí daleko složitější problematiku, a to samotný vztah 

člověka a světa. Právě prostřednictvím porozumění hře se snaží nalézt 

souvislost mezi těmito dvěma entitami.  

Finkovo uvažování nejprve směřuje k problematice specifického způsobu, 

jímž je člověk ve světě. Otázka po vztahu člověka a světa je otázkou po 

zvláštním vztahu „nitrosvětské věci, která existuje v extatické vztaženosti 

k všehomíru, které se dotýká veškerenstvo světa a která se rozumějíc obrací 

k univerzu – a proto je ji třeba chápat jako „bytí na světě“ ve zcela zvláštním 

smyslu.“44 Všechny věci jsou uvnitř světa. Mezi tato jsoucna na světě patří 

také člověk, nicméně ve způsobu, jakým se člověk ke světu má, se od 

ostatních jsoucen odlišuje. Žijeme otevřeni pro svět – tak lze shrnout 

základní situaci každého člověka. Víme, co je prostor a čas, vnímáme 

neustálý koloběh světa, věčné střídání vzniku a zániku. Ke světu se 

vztahujeme jako rozumějící bytí45, a tato schopnost nás odlišuje od všech 

ostatních věcí. Stejně jako ostatní věci ale zůstáváme ve svém bytí koneční. 

Pomíjivost všech věcí ve světě se nevyhýbá ani člověku. Fink dokonce 

uvažuje o člověku jako o věci „nejvíce“ konečné – protože se jako jediný ke 

své konečnosti vztahuje. Jsme si vědomi toho, že vše pomíjí, a musíme si 

tedy současně uvědomovat i to, co je nepomíjivé. Tušíme, že svět trvá jako 

sám čas. Člověk sám je tedy do běhu světa včleněn zvláštním způsobem – 

vztahuje se s porozuměním ke svému bytí, ví o sobě, má o sebe starost           

a usiluje o vlastní cíle. Jsme vkloubeni do běhu světa, do jeho vznikání           

a zanikání. Rozumíme svému bytí ve světě, které se nám otevírá a ve kterém 

se pohybujeme účelně a s důvěrou. Jak ale rozumíme samotnému světu? 

                                                 
43 Fink, E.: Hra jako symbol světa, s. 26 
44 Tamtéž, s. 61 
45 Fink vychází z filozofie Martina Heideggera, jenž v knize Bytí a čas uchopuje člověka jako rozumějící 
bytí ve světě, jež je oproti ostatním věcem schopno se tázat a přistupovat s porozuměním k vlastnímu 
bytí. Srovnej Fink, E., Hra jako symbol světa, s. 65 
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Podobně jako lidské pobývání ve světě jsou pro člověka důvěrně známé také 

fenomény hry a hraní. V úvodní kapitole této práce „Hra jako existenciální 

fenomén“ bylo podrobněji vysvětleno, co vede Eugena Finka k tomu, aby 

zařadil hru mezi základní existenciální fenomény, vedle práce, boje, lásky     

a smrti. Stručně si tuto úvahu připomeňme. Veškeré lidské jednání je vedeno 

úsilím o naplnění vlastní existence, jednáním, které má člověku zajistit štěstí. 

Od ostatních základních fenoménů lidské existence se hra odlišuje tím, že 

není spjata s obvyklým pachtěním se za konečným cílem. Každodenní 

jednání člověka je podřízeno představě, že je možné dosáhnout opravdového 

štěstí, určitého „nejvyššího dobra“, ať už si pod ním představujeme cokoliv. 

Jednotlivé účely lidského konání (v povolání, lásce či třeba boji) se společně 

spojují a směřují do budoucnosti, k dosažení tohoto konečného cíle. Takto 

futuristicky zaměřené jednání úzce souvisí se základním rysem lidské 

existence, jež je poznamenána především hledáním smyslu svého vlastního 

bytí na zemi. Klade-li si člověk otázku po smyslu života, staví si tak zároveň 

„konečný cíl“, ke kterému veškeré své jednání směřuje. Jednání ve hře má ale 

jiný charakter – chybí v něm tento odkaz ke smyslu bytí. Hraní jako by 

naopak bylo od tohoto smyslu osvobozené, je nezávazné, bezúčelné.46 

„Smysl herního aktu je plně uzavřen sám v sobě, a to umožňuje, aby se ve 

hře zjevila možnost lidského pobytu v čase, který nás nestrhává                       

a nepopohání (…).“47 Hra dokonce stojí v opozici vůči výše zmíněným 

základním fenoménům, protože je sama schopná práci, boj, lásku či smrt 

zpodobnit. Nicméně toto osvobození od běžných starostí a závažnosti 

životních rozhodnutí se děje ve zvláštním vyděleném světě zdání. Specifická 

neskutečnost, jež se bytostně pojí se světem hry, se ale, jak bude ukázáno 

dále, stává příčinou častého snižování role hry v lidském životě. Hra nepatří 

bytostně pouze do bezstarostného dětského věku, ale jakkoli skryté podoby 

hry doprovázejí celý život i dospělého člověka. Navíc ambivalentní podstata 

hry, která je dětské hře zcela cizí, může vyústit v naprosté propadnutí 

                                                 
46 „Konání má pak zvláštní nezávazný charakter, není odvozeno z celkového zacílení, z projektu života 
– je „bezúčelné“. Fink, E.: Hra jako symbol světa, s. 89 
47 Fink, E.: Oáza štěstí, s. 16 
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dospělého člověka „svodu masky“. Tento opomíjený aspekt dokazuje, že hra 

jednoduše nepatří mezi oddechové činnosti, ale je bytostně spojena s lidským 

životem a zastává v něm nezastupitelné místo nejen v dětském věku.  

Dvojznačná povaha hry je nicméně právě pro Finkovo filozofické uchopení 

vztahu hry a světa určující. Tento aspekt vychází z dvojího pojetí neskutečna, 

které určuje svět hry a v jehož koncepci se odráží dva různé způsoby 

přístupu ke hře. Na jedné straně člověka „okouzleného“ a zaujatého hrou, na 

druhé pak diváka „odkouzleného“ a nezaujatého. Tyto dva pohledy jako by 

také zastupovaly dva různé výklady, se kterými se u tématu hry můžeme 

setkat. Metafyzický výklad má tendenci snižovat hru na úroveň parafráze 

opravdového života, v němž se život jen zrcadlí, v mytickém výkladu je zase 

naopak povyšována nade vše ostatní. Než však přistoupíme k pojetí hry jako 

ontologickému vztahu člověka a světa, je třeba si tyto rozdílné přístupy 

přiblížit podrobněji. 

 

5. Metafyzický výklad hry. Stín mimésis 

Svoboda člověka, který má ve hře možnost zvolit si, kým chce být, odpoutat 

se od své minulosti a zapomenout na chvíli na historii svého života, je 

prožívána ve zvláštní oblasti neskutečna, ve zdání světa hry. Tato 

neskutečnost je sice podle Finka bytostným rysem hry, který určuje její ráz, je 

však také zpochybněna předsudkem, že se jedná právě jen o odvozené zdání, 

o otrocké zrcadlení věcí do nějaké reprodukce. Podobný metafyzický výklad, 

vycházející z platónského pochopení mimésis jako nápodoby, snižuje hru na 

roveň obrazu, který ukazuje pouhou kopii. Toto pojetí pracuje s rozdílem 

mezi vzorem a jeho odlikou, která je oproti původnímu vzoru čímsi 

méněcenným, což vyplývá z platónské představy umění jako mimetického,  

a tedy nedokonalého a nepravdivého napodobování opravdových jsoucen.  

Hraní je skutečnou činností skutečného člověka, která se odehrává ve 

skutečném čase. Svět hry není nějakou zcela nezávislou entitou, která by 



35 
 

vznikala mimo reálný svět. Imaginární prostor a čas hry, tvořící její zvláštní 

svět, samy o sobě nemohou existovat. Podkladem pro zdání světa hry jsou 

vždy reálný prostor a čas. Zvláštní povaha neskutečnosti, která byla popsána 

v kapitole „Prostor hry. Neskutečnost světa zdání“ pomocí pojmu zrcadlení, 

může být jednoduše nahlížena jako obyčejné zrcadlové napodobování 

skutečného. O hře se pak hovoří jako o pouhém napodobování, předstírání, 

činnosti, při které se věci dějí jen „jako“. Nemají přece žádný dopad na 

skutečný svět, k ničemu nevedou, a proto nemůžou být nijak důležité. 

V Desáté knize Platónovy Ústavy, v dialogu Sókrata s Glaukonem, čteme 

následující:  

„Vznikají tu tedy jakási lehátka trojího druhu: jedno, které je v přírodě,          

a o něm bychom mohli, myslím, prohlásit, že je zhotovil bůh – anebo někdo 

jiný?“ 

„Nikdo jiný, myslím.“ 

„Další je to, které dělá truhlář.“ 

„Ano, pravil.“ 

„Potom zas další, které zhotovuje malíř.“ 

(…) 

„Snad bychom ho (boha, pozn. autorky) potom mohli nazvat přirozeným 

stvořitelem té věci, anebo nějak podobně.“ 

„To jistě plným právem, pravil, vždyť on vytvořil jak toto zde, tak i všechno 

ostatní v přirozené podstatě.“ 

„A jak potom nazveme truhláře? Snad ne výrobcem lehátka?“ 

„Ano!“ 

„A malíře také nazveme zhotovitelem a tvůrcem takovéto věci?“ 
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„Ale co potom o něm řekneš, že je vzhledem k lehátku?“ 

„Zdá se mi, pravil, že nejpřiměřeněji by se mu říkalo napodobovatel toho, 

čeho oni jsou zhotovitelé.“ 

„Dobrá, řekl jsem potom. Napodobitelem nazýváš tvůrce toho výrobku, 

který je od přirozené podstaty vzdálen až na třetí místo?“ 

„Přesně tak, pravil.“ 

(…) 

„Potom uvažuj o tomto: kterým z těchto dvou postupů se u každého 

jednotlivého předmětu uskutečnilo jeho malířské zachycení? Vytvořit 

nápodobu jsoucího, jaké opravdu je, anebo jevícího se, jakým se jeví – je to 

napodobování vidiny nebo pravdy?“ 

„Vidiny, pravil.“ 

„Umění napodobovat je tedy hezky vzdáleno od pravdy, a dovede, jak se 

zdá, tvořit všechno právě proto, že z každé věci zachycuje jen nějakou malou 

část, a to její přelud. Například nám malíř namaluje řekněme ševce, tesaře 

nebo ostatní řemeslníky, ačkoliv o žádném z těchto umění nic neví; ale přece 

jen by mohl, kdyby byl zdatným malířem a svého tesaře by ukazoval zdálky, 

klamat děti, nerozumy zdáním, že tu jde o opravdového tesaře.“48 

Pojem mimésis – napodobování – zde Platón vysvětluje na příkladu tří druhů 

lehátek, která odpovídají třem rozličným původcům jejich zhotovení – bohu, 

řemeslníkovi a malíři. Bůh je podle Platóna tvůrcem, který stvořil v prvotní 

podstatě všechny věci stejným způsobem – z každého druhu vždy právě jen 

jednu jedinou proto, aby byl jejím skutečným tvůrcem. Bůh je tedy také 

skutečným tvůrcem lavice, který tvoří její podstatu a tvar (eidos). Eidos, který 

bůh zhotovil, je jeden jediný pro všechny lavice a je jim všem nadřazený. Na 

nižším stupni pomyslného žebříčku zhotovitelů lavice pak stojí řemeslníci, 

kteří podle jednotlivých eidos tesají lavice. A konečně na nejnižší příčce 

zhotovitelů se nacházejí malíři, kteří napodobují práci tesařů. Malíři jsou 

                                                 
48 Platón: Ústava, X. Kniha, Svoboda – Libertas, 1993, 597b, 597d, 597e, 598b, 598c (přel. R. Hošek) 
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schopni tvořit jen podle toho, co vidí, pouze tedy kopírují práci řemeslníků. 

A protože napodobují řemeslníky, zhotovují věci jen tak, jak se jeví. 

Platónova kritika malířství proto vychází z předpokladu, že malíři jsou 

schopni zpodobnit věc pouze podle jejího zjevu, přičemž její pravá idea jim 

zůstává skryta. Zde se také bere schopnost malířů vytvořit iluzi, obraz 

čehokoli – tito „řemeslníci“ opravdu dovedou vyrobit všechno, ale jen proto, 

že pojímají jen málo ze samotné věci, totiž jen její vnější podobu. Jejich 

činnost nemá nic společného s poznáním pravdy nebo prvotních idejí a věci, 

které zpodobují, postrádají své bytí. Podle Platóna poukazuje každá konečná 

věc k ideji a dává se jako její odraz, přičemž důležitým rozměrem je 

kvalitativní různost jejího zpodobnění. Smyslová věc se sice podobá ideji, 

tuto podobnost však Platón označuje pojmy stín, odlika nebo zrcadlový 

odraz pravých idejí.  

Platón ve svém výkladu zdůrazňuje především moment nepůvodnosti          

a odvozenosti. V návaznosti na Platónův negativní výklad problematiky 

mimésis tak dimenze neskutečnosti, která je od herního světa neodmyslitelná, 

odsunula hru mezi druhotné fenomény, jako pouhé reprodukující zpodobení 

skutečnosti.  

Je jistě možné nalézt mezi světem hry a světem obrazu určitou strukturální 

podobnost – oba tyto světy jsou uzavřeny do sebe a vymezeny vůči všemu 

vnějšímu, přičemž ale neporušují reálnou souvislost lidí a věcí. Obraz je svou 

povahou ireálným zdáním, které se ale vždy spojuje s věcí. Obraz vždy něco 

zpodobuje. Je to bytostně výtvor a každé vytváření končí zhotoveným 

produktem. Hra na druhé straně je bytostně tvořením.49 

Kromě tohoto strukturálního rozdílu mezi světem hry a obrazu si však Fink 

všímá ještě dalšího důležitého rozměru při posuzování hry. To, jak vnímáme 

neskutečnost světa hry, totiž vyplývá z konkrétního postoje, podle kterého 

hru definujeme. Udržujeme si odstup a vnímáme rozdíl mezi jednáním herce 

v roli a jeho skutečným jednáním, nebo jsme sami hrou uchváceni, 

                                                 
49 Srovnej Fink, E.: Hra jako symbol světa, s. 128 
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propadáme jejímu kouzlu, nerozlišujeme a nevnímáme „skutečný“ svět 

okolo? Zatímco pojetí hry navazující na Platónův výklad mimésis pracuje 

pouze s konkrétním „odkouzleným“ pohledem, Fink, jak již bylo uvedeno 

výše, rozlišuje dva přístupy k pochopení hry. Člověk může hru soudit 

z pohledu odkouzlené skutečnosti, ve chvíli, kdy hra skončí, nebo pokud se jí 

třeba vůbec neúčastní. Může se ale také stát při pohledu na hru uchváceným 

divákem, který si je sice vědom toho, že herec svou roli hraje, ale plně 

prožívá skutky právě oné herecké postavy. V prvním případě, 

v odkouzleném pohledu, vnímáme rysy napodobování velmi jasně. 

Odkouzlený pohled sarkasticky srovnává roli a reálného herce a vidí, jak 

takový obraz zaostává za skutečností. Ocitneme-li se ale zaujati nebo 

ponořeni do hry, neskutečnost jejího světa může nabýt zcela jiného smyslu. 

Může se dokonce stát, že právě skrze prchavé okamžiky radosti ze hry se 

ocitneme blíže pochopení toho, co je svět, blíže samotnému univerzu. 

V okouzlení a uchvácení hrou se ale člověk dostává do jisté ireálné dimenze, 

která jako by zprostředkovávala něco daleko více jsoucího a mocnějšího než 

všechny věci 50. Pro přiblížení ireálné dimenze, zakoušené jako hluboký         

a zásadní prožitek, se Fink obrací k počátkům civilizace a kultovním hrám, 

jež se rozvinuly v prostředek vyjádření vztahu člověka a světa jako 

zpřítomnění obtížné situace archaického člověka ve světě plném nástrah         

a nejistot.  

 

6. Mytická interpretace kultovní hry. „Neskutečno“ jako 

poukaz k vyššímu způsobu bytí 

Proti odkouzlenému pohledu, který vnímá základní charakter hry – její 

„neskutečnost“ – jako pouhou odliku, jako něco, co má nižší stupeň bytí než 

věci běžné v naší životní skutečnosti, staví Fink do popředí vnímání 

neskutečného světa zdání z pozice „okouzleného“ pohledu. Prchavou chvíli 

                                                 
50 Fink, E.: Hra jako symbol světa, s. 141 
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„okouzlení“, ve které jako by se právě v oblasti zdání vyjevovalo cosi více, 

než jsou nitrosvětská jsoucna, nám zprostředkovávají například obrazy nebo 

fotografie, které v tomto případě představují určitý symbol. Jak vlastně 

pojem symbol filozofie vykládá? Podle Finka vychází pojem symbol ze 

vzájemného doplnění dvou rovin – na jedné straně symbol vymezuje 

zlomkovitost ve smyslu individuality každého jsoucna, jeho vymezenost 

vůči ostatním jsoucnům, kterými není. Na straně druhé ho charakterizuje 

doplnění, kdy všechna jsoucna zároveň objímá neuchopitelná jednota bytí. 

Každá věc se vyskytuje v sousedství věcí jiných, přičemž všemi jsoucny 

prostupuje těžko uchopitelné jediné bytí. Ve filozofickém pojetí je každé 

nitrosvětské jsoucno zlomkem bytí, každá konečná věc je jako fragment 

vydělená od ostatních věcí, od kterých se odlišuje a vůči kterým vystupuje. 

Zároveň ale jsoucny prochází všeobjímající přítomnost, která všechny meze 

překračuje. Toto jednotící bytí celku si člověk obvykle neuvědomuje a nevidí 

ho. Vhled do bytí světa přichází jako přepadení, jako záblesk. Tento náhlý 

vhled do hloubky světa může být nenadále zažíván v nejrůznějších 

okamžicích lidského počínání, kdy se věci ukáží v novém světle – ať už jako 

prožitek jednoty v lásce, jako negativní zkušenost světa ve válce nebo třeba 

při pohledu na konkrétní obraz či přírodní scenérii. Ve Finkově pojetí tedy 

symboly nejsou pouze znaky něčeho jiného, naopak jsou to samy konečné 

věci, ve kterých se nenadále zjevuje hloubka a celost světa.  K symbolům, 

které se svou podstatou hluboce vztahují k celku světa, nakonec patří i hra. 

Prostřednictvím příkladu mytických kultovních her jako zvláštních 

vypjatých okamžiků života archaického člověka Fink přibližuje povahu 

tohoto symbolického reprezentování celku světa.  

Kult je starší než filozofie a jeho provozování v archaických dobách vychází 

z komplikované situace člověka, jenž čelil mnoha pro něj nepochopitelným 

úkazům – od pohybu Slunce a hvězd na obloze, přes rozmary počasí, období 

neúrody, až po vlastní smrt. Za příčinu těchto obtížných životních momentů 

byly označeny vyšší mocnosti, bohové nebo démoni, o které bylo nutno 

pečovat, aby se podobným nepřízním osudu zabránilo. Pomocí kultovní hry 
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se archaický člověk vztahoval k těmto vyšším silám, snažil se pochopit sebe 

sama a zároveň tak zpodoboval své vlastní místo v celku světa. V kultovních 

hrách se zjevovaly obrazy, jež člověku umožňovaly spatřit, „co jest, co jest ve 

vlastním smyslu a co je bytostné, co je jejich úkolem na zemi, jaký je jejich 

úděl a jejich určení.“51 

Svou povahou dává kult každé věci posvěcení, zvýznamňuje ji. Aby mohl 

být navázán vztah s posvátnými bohy, musí být i v kultu vydělena oblast 

posvátného od profánní oblasti všedního života. „Gesto, jímž se kult staví 

proti zevšednění, proti banalizaci lidského pohybu, je gesto vyhraničující 

posvátnou sféru.“52 Charakteristickým znakem kultu je tedy především jeho 

vyhraněnost, patrná v několika ohledech. Pro kultovní slavnost je určeno 

speciální a významné místo (příkladem může být chrám), vedou ji určití 

vyvolení lidé (kněží), kteří dokonce často vládnou posvátným jazykem, 

srozumitelným pouze jim, a zacházejí se zvláštními posvěcenými předměty. 

Neuchopitelní bohové a démoni, kteří svou povahou náleží do neskutečného 

světa, jsou v kultické hře zpřítomňováni skrze vyvolené osoby a věci, kterým 

dávají vyšší smysl a symbolickou hodnotu (jako příklad mohou posloužit 

chléb a víno, které zastupují svátosti boží).  

Setkání s bohy nebo démony bylo pro obyčejného člověka velmi riskantní, 

protože jeho život byl všudypřítomným démonům vydán zcela napospas, 

ukázat svou tvář bylo tedy samo o sobě nebezpečným činem. Kromě pocitu 

určité exponovanosti bylo navíc každodenní bytí konfrontováno s vědomím 

smrti. Člověk věděl, že to, co se mu zjevuje, upadne do nepřítomnosti. Toto 

zjevování se a nepřítomnost jsou dvě dimenze, kterými byl poznamenán také 

vztah k démonům. Démoni se navíc mohli skrývat za jakoukoli maskou         

a vyjevit se v jakékoli podobě. Obecně lze říci, že magické kouzlo masky 

sehrálo v kultovní hře důležitou úlohu, Fink dokonce tvrdí, že: „Kultovní hra 

je v jedné ze svých elementárních vrstev kouzlo masky.“53 Nasadit si masku, 

                                                 
51 Fink, E., Hra jako symbol světa, s. 158 
52 Tamtéž, s. 148 
53 Tamtéž, s. 178 
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snad nejstarší nástroj lidské hry, totiž nevyjadřovalo prostou touhu 

napodobit co nejvěrohodněji někoho jiného. Jejím nasazením člověk získal 

kouzelnou moc proměnit se v někoho jiného. Maska člověku dovolovala stát 

se tím, kdo se může postavit dokonce i démonům. Maska jako nástroj 

kultické hry byla pro vyvoleného člověka prostředkem, jak se jevit jinak a jak 

se skrze ni stát dvojznačným. Na jedné straně se člověk v masce přiblížil na 

roveň posvátných sil, na straně druhé se za maskou stále skrýval obyčejný 

smrtelník. Pomocí masky tedy bylo dosahováno specifického „zdání“, 

„neskutečnosti“, která ale nebyla pouhým klamem. V kultovní hře se toto 

zvláštní zdání nabité symbolikou z posvátného světa stalo dimenzí, ve které 

se zjevoval svět.  

V posvátném vytržení kultovní hry ze všedního života je to hra, jež vykládá, 

jak se to má s člověkem a jeho silou před bohem. Ve svých rolích v kultovní 

hře lidé předváděli, jak si s nimi bozi hrají. Své role hračky v rukou bohů si 

tedy byli zcela vědomi, a tak nezůstala stranou ani tato vlastní lidská úloha 

ve hře. Kultovní hra má zcela jiný charakter, než je tomu v jejím běžném 

pojetí hry jako bezstarostné zahálky. Je to magický, kouzlem nabitý okamžik, 

který zprostředkovává setkání s démony. Prostřednictvím hry je v kultovní 

hře podáván obraz o světě a zpodobňován samotný celek světa. 

Personalizovaná nad-lidská hra naznačuje vztah k bohům a zpřítomňuje 

jejich vládu i práci. Kultovní hra na jedné straně pomáhala archaickému 

člověku pochopit sebe sama a své vlastní místo v celku světa, zároveň se tato 

hra sama stala určitou formou nazírání světa. 

Na příkladu analýzy archaické kultovní hry tak Fink ukazuje, že k pochopení 

„neskutečnosti“ světa hry je možné nahlédnout také jako odkazu na vyšší 

způsob bytí. Ani vzor kultovní hry ale nakonec podle Finka nepředstavuje 

odpovídající model, který by vystihoval hru jako vztahování se člověka ke 

světu. Symbolem světa může být jen taková hra, která není sakrální, 
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profánní, posvěcená nebo neposvěcená. Svět, jak říká, totiž stojí „za“ těmito 

rozdíly.54  

 

7. Světskost lidské hry 

Filozofické téma hry je v zásadě protknuto problematikou neskutečnosti 

světa zdání, které tvoří jádro její povahy. Fink poukázal na negativní 

vnímání této neskutečnosti, vyplývající z dědictví platónského výkladu 

mimésis (nápodoby). Jako protiklad k tomuto přístupu pak Fink podrobně 

popisuje archaické prožívání kultovní hry, při kterém se naopak tento 

neskutečný svět zdání stává prostorem prožitku a přiblížení se k celku světa. 

Ani jedna z těchto koncepcí ale hru jako vztah člověka a světa neukazuje 

náležitým způsobem. Problém světskosti lidské hry totiž již z podstaty naráží 

na poměrně vágní pojmosloví, které zahaluje pojem „svět“.  

 

7.1 Svět ve filozofii Eugena Finka  

Mnohoznačnost, do které je pojem „svět“ zahalen, tematizování světa velmi 

znesnadňuje. Fink postupně poodkrývá různé významy, které se pod 

označením „svět“ skrývají. Nejobecněji je tímto výrazem velmi vágně 

pojmenováván svět jako shrnující skutečnost. Toto prosté konstatování 

v sobě ale obsahuje řadu dalších otázek o povaze této skutečnosti. Do světa 

v běžném porozumění řadíme věci přírodní, stejně jako věci umělé. Všechny 

tyto nitrosvětské věci navíc mají své místo, čas, prostor, podobu a jejich 

trvání je časově omezené. Tyto rozdílné kategorie přitom zahrnujeme pod 

jedno označení, když o nich tvrdíme, že jsou „světské“. Co ale je tedy svět?     

I když se v něm běžně pohybujeme s jistotou, přesný pojem, kterým bychom 

ho uměli vystihnout, nemáme.  

                                                 
54 Srovnej Fink, E.: Hra jako symbol světa, s. 226 
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Fink dále pátrá po povaze pojmu „světský“ na základě analogie s podobně 

mnohoznačným adjektivem – „božský“. Pojmem „božský“ je označováno 

samo bytí boha a analogicky k tomu také bytí toho, co žije pod božským, ale 

k bohu směřuje. Božská záře se může odrážet i v nepatrných věcech. Nabízí 

se tedy předpoklad, že by podobná paralela mohla existovat také v případě 

pojmu „světský“. Nebylo by na základě tohoto modelu možné odlišit světský 

svět sám o sobě a světské v odvozeném smyslu jako věci, které bytostně patří 

ke světu, pokud do něj jsou zasazeny? Tato analogie se ale při bližším 

prozkoumání ukazuje jako neplatná. „Světské“ ve smyslu vlády světa 

samého, totiž, jak upozorňuje Fink, není žádná věc, žádné jsoucno. „Svět 

není rámec okolo věcí, není to schránka, v níž se nalézají věci (…). Svět 

objímá a obemyká všechny věci – a přitom sám není od věcí oddělen              

a odloučen: věci mu náležejí, bytí uvnitř světa jako takové je bytostný 

moment světa.“ 55 Z toho podle Finka také plyne obtížnost uchopení pojmu 

pro lidský rozum – člověk se snaží myslet svět z rozdílu celku a všeho uvnitř 

něj. O světě vždycky něco víme, ale nikdy to není vědění úplné. O světskosti 

nelze podle Finka hovořit jako o základním charakteru jsoucna, protože 

světskost tu je přede vším, o čem lze vůbec vědět.   

Při podrobnějším rozboru pojmu „světský“ Fink rozlišuje čtyři významy, 

které lze přiřadit tomuto termínu. V prvním případě jím míní skrytý 

charakter všeho jsoucna, příslušnost k celku světa. Svět v tomto smyslu 

představuje nitrosvětskost všech konečných věcí vůbec. Fink ovšem 

zdůrazňuje, že svět sám není stejně jako v něm se vyjevující konečná věc. 

Nelze ho třídit do stejných kategorií, jako věci uvnitř něj, a především nelze 

rozlišovat svět na jedné straně a jeho obsah na druhé. Vztah mezi světem       

a jsoucny v něm není stejný jako vztahování jednotlivých jsoucen uvnitř 

světa navzájem. Druhý smysl pojmu „světský“ chápe Fink jako vládnutí 

samého světa – věčné vznikání a zanikání. Takové uchopení světa s sebou ale 

stále nese mnohé nevyřešené otazníky. Vzniká a zaniká sám svět, nebo toto 

vznikání a zanikání v sobě zahrnuje a skrývá koloběh všech jsoucen uvnitř 

                                                 
55 Fink, E.: Hra jako symbol světa, s. 237 
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něj? Nebo je snad možné, že svět žádné vznikání a zanikání nezná, že je 

jednoduše nepomíjivý a neměnný? Toto vládnutí samotného světa tedy stále 

zůstává otevřeným problémem. Ve třetím významu označuje Fink pojmem 

„světský“ zásadní rys toho, jak je na světě člověk. Již bylo naznačeno, že 

pobývání člověka ve světě je v mnoha ohledech zvláštní a výjimečné. 

K tomu, co jej obklopuje, k sobě samému i k bytí věcí se člověk 

s porozuměním vztahuje a existuje pro svět otevřen. Vymyká se tak                

z bytování všech ostatních jsoucen (zvířat, rostlin i věcí), která si nekladou 

otázku po svém vlastním bytí a zůstávají cele v zajetí přírody. Člověk je sice 

s přírodou v základu stále úzce spojen, ale během života jako by se proti ní 

obracel a snažil se z ní vystoupit, uchopit ji, ovládnout. Přírodní věci se pro 

člověka mění v materiál jeho výzkumu, stávají se věcmi, se kterými pracuje, 

přičemž celá země pro něj představuje scenérii činů, her, svátků, jednoduše 

celého života. Na rozdíl od všech ostatních věcí se tak člověk svým 

rozumným konáním obrací ke světu. Proto je také člověk podle Finka 

„světštější“ než jakákoliv věc. A konečně, za „světský“ je označován postoj, 

kdy se člověk odvrací od boha. Za vším, co je v tomto smyslu světské, se 

ukrývá předsudek, jenž poukazuje na zábavnost, pomíjivost, tretku. Slovo 

světský je v tomto smyslu zatíženo znevažujícím významem jako „pohanské 

propadnutí všemu smyslovému“56. Hra je v návaznosti na tento význam 

pokládána za příliš světské jednání, které se lehkomyslně odvrací od toho, co 

je v životě pokládáno za nejdůležitější – tvořivého boha – k povrchnosti 

každodenního života. 

Finkova koncepce světa ovšem pracuje ještě s dalším rozměrem světa. Jak 

bylo uvedeno výše, svět nelze vymezovat na základě rozdílu vůči jsoucnům 

uvnitř něj. Není něčím více nebo méně než běžné věci. Svět je jinak než 

jsoucna a nelze o něm uvažovat jednoduše z rozdílu mezi ostatními jsoucny 

ve světě. Věci uvnitř světa, jakkoliv se od sebe mohou lišit, se společně 

mohou poměřovat přinejmenším právě jako různá jsoucna. Tyto věci jsou 

podrobeny pravidelnému koloběhu, v němž se střídá vznikání a zanikání      

                                                 
56 Fink, E.: Hra jako symbol světa, s. 244 
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a který obvykle chápeme jako pohyb kauzality, za nímž rozkrýváme 

konkrétní příčiny a smysl jednotlivých dějů. „Vše, co se děje, se děje z nějaké 

příčiny.“57 Sám tento věčný kauzální pohyb přicházení a odcházení věcí je 

nicméně zahrnut ve světě. Fink si klade otázku, zda má snad sám svět také 

nějaký důvod a základ. A zde se právě ukazuje jeho jedinečná povaha. Svět 

je ve Finkově podání definován především svou bezúčelností a bezcílností. 

Jako celek postrádá svět nějaký jediný účel a nesměřuje ke konkrétnímu cíli, 

jako se to děje v případě jednání člověka. „Svět je bez důvodného základu 

(…).“58  Nelze mu přisuzovat žádný cíl, a takto pojatý bezcílný svět se také 

vymyká jakémukoliv morálnímu hodnocení, protože stojí mimo něj, mimo 

rozlišování mezi dobrým a zlým.  

 

7.2 Hra jako symbol světa 

Je-li námětem práce lidská hra jako způsob vztahování se člověka ke světu, je 

třeba objasnit, v jakých momentech se hra podle Finka dotýká navržených 

konceptů světa. Hraní jistě patří mezi konání, která se dějí ve světě, protože 

člověk, který si hraje, sám patří do světa, a proto stejnou povahu musí mít      

i jeho jednání. Hraní jako činnost ale otevírá řadu dalších otázek, které 

vyplývají z obtížného problému, jakým je vztah lidského bytí k jeho konání. 

Za jádro tohoto tázání můžeme považovat problematiku postavení člověka 

ve světě – existuje člověk jako přírodní danost, jež podléhá určitým trvalým  

a proměnlivým vlastnostem, nebo je zcela projektem své vlastní svobody? 

Jinými slovy, je člověk uvnitř světa jako substance, nebo jako čin? Může se 

člověk rozhodovat zcela svobodně, nebo je jeho svoboda omezena 

přírodními danostmi? Konečnost lidské svobody má totiž jinou povahu než 

konečnost věci. Otázku, zda je lidská hra nitrosvětská jako ostatní jsoucna, 

tedy není snadné zodpovědět zcela jednoznačně.  

                                                 
57 Fink, E.: Hra jako symbol světa, s. 259 
58 Tamtéž, s. 259 
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Jako další rozměr pojmu „světský“ označil Fink samotné vládnutí světa, 

věčné vznikání a zanikání. Již z podstaty lze hru jen těžko připodobnit k této 

charakteristice. Ke hře se uchylujeme jen na víceméně krátkou chvíli, 

podobně jako ostatní lidské jednání ji lze označit pouze za dočasný 

nistrosvětský způsob činnosti konečných jsoucen. Srovnávat takové konání 

s pohybem celku světa nelze, protože svět a jsoucna uvnitř něj jsou 

nesouměřitelná. Pohyb světa je zcela odlišný od pohybu jakýchkoliv 

konečných věcí.  

Pojem „světský“ byl společně s Finkem vymezen také jako označení 

pohanských radostí smyslového světa. Hru jako bezstarostnou radost, 

prožívání radostného štěstí ve hře a opojení ze zdání nezatíženého 

předchozím jednáním, můžeme bez většího zaváhání zařadit mezi základní 

lidské slasti. Nezbývá než pouze přitakat Finkovu přirovnání, že „ve hře 

vskutku vládne bezmála „pohansky“ bezstarostná, smyslová radost“.59  

Uvažujeme-li nakonec o pojmu světský v souvislosti s jedinečným způsobem 

toho, jak je na světě člověk – tedy jako rozumějící bytí, které se otevřeně 

vztahuje k tomu, co jej obklopuje – lze jen podotknout, že jednou z podob 

tohoto vztahování se je právě hra. Zkraje této práce byla hra zařazena mezi 

základní existenciální fenomény, skrze které člověk prožívá své bytí na světě. 

Od ostatních fenoménů lidského života, práce, boje a lásky se liší 

významným aspektem: ve všech ostatních případech kromě hry se zdá, že se 

člověk zabývá výhradně jiným jsoucnem (přírodou nebo blízkými lidmi). Své 

zacházení a jednání s těmito jsoucny je přitom neustále směřováno do 

budoucnosti k naplnění určitého cíle. Věčný „futurismus“ lidského jednání, 

jak tento jev označuje Fink, je základní charakteristikou života člověka. Ve 

hře to tak zcela neplatí. Lidská hra vnáší do celkové skutečnosti reálných věcí 

a dějů „ireálnou“ sféru smyslu, ve které se člověk ocitá oproštěn od 

každodenního shonu. Člověk při hraní sice používá reálné předměty – 

„hračky“ a spolu se svými spoluhráči jsou podobně skuteční, dohromady ale 

                                                 
59 Fink, E.: Hra jako symbol světa, s. 248 
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vytvářejí ireálný svět, v němž hráči získávají nové role a hračky nabývají 

ireálného charakteru. Toto zdání světa hry je konstituováno svým 

vydělením. Děje se sice na podkladu skutečného prostoru a času, ale vytváří 

svou vlastní uzavřenou oblast s prostorem a časem, který je z okolního 

prostoru a času vydělen. Ve hře se hráč vymaňuje ze souvislosti svého 

života. Při hraní překračuje meze, které si vytyčil svým dosavadním 

jednáním. Může zapomenout na minulost svého života, „opustit“ svůj 

každodenní svět a stát se tím, čím zrovna chce. Charakteristický futurismus je 

tak vystřídán uvolněním v „přítomnosti“. Zdání světa hry poskytuje člověku 

útočiště před každodenními starostmi a stává se jakousi „oázou“ v obvyklém 

uspěchaném životě.60 Člověk se samozřejmě nikdy nemůže doopravdy 

vyvázat ze života, který si určil svými rozhodnutími. Oprostit se od tíhy 

odpovědnosti ale může v tomto neskutečném světě hry. Dimenze skutečného 

a neskutečného se tedy ve hře nerozlučně prolínají. V neskutečném světě hry, 

který pro to, aby se vůbec mohl vyjevit, potřebuje skutečný prostor a čas, 

prožívá člověk pocit „všemoci“, na čas zbaven břemena dosavadního žití.    

A právě v této neskutečnosti, v tomto zdání, se může vyjevit sám svět.  

Ptáme-li se, které rysy světa se pak ve hře odrážejí, odpověď bude jasnější ve 

chvíli, kdy si připomeneme, že hra je bezúčelným jednáním, které má smysl 

jen samo v sobě. Jako o podobně bezúčelném uvažuje Fink také o světě – 

světu podle Finka nelze připsat žádný důvodný základ, stojí vně morálního 

posuzování. Nemá tedy důvod, účel, žádný konkrétní smysl nebo cíl. 

Odleskem této bezúčelnosti, která patří mezi základní rysy světa, pak není 

nic jiného než hra. Prostřednictvím „bezdůvodného“ hraní se před člověkem 

vyjevuje svět ve své nezdůvodnitelnosti. Tato symbolika světa vysvítá na 

poli zdání světa hry z toho důvodu, že, jak bylo řečeno výše, svět nelze 

porovnávat se jsoucny uvnitř něj. Slovy Finka „žádná nitrosvětská věc nikdy 

nemůže být skutečně na roveň kosmu (…)“61. Otevřenost člověka pro svět se 

ukazuje mimo jiné právě v tom, že si je ochoten v rámci svého jinak 

                                                 
60 Srovnej Fink, E.: Oáza štěstí, s. 15 
61 Srovnej Fink, E.: Hra jako symbol světa, s. 261 
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účelového chování vymezit čas pro takové jednání bez motivu. A naopak, 

protože je člověk pro svět otevřen a uvědomuje si bezdůvodnost 

vládnoucího celku, také proto se může stát hráčem.  

 

7.3 Hra světa 

Fink svou koncepci vztahu světa a hry nakonec dovádí ještě dále. Přichází 

s pojetím hry jako fenoménu, prostřednictvím něhož lze nahlédnout 

samotnou ontologickou povahu světa. Spekulativní pojem hry, jenž by ze hry 

mohl určit smysl bytí světa, ale není ve filozofii myšlenka zcela neznámá. Již 

bylo zmíněno, že Finkovou inspirací pro podobné pojetí hry se stal 

Hérakleitův výrok připodobňující svět ke hře malého chlapce. Myšlenka hry 

jako pravého zpodobení světa se ale objevuje u dalších významných filozofů, 

mimo jiné u Friedricha Nietzscheho. V knize Zrození tragédie z ducha hudby 

Nietzsche ospravedlňuje život jako ryze estetický fenomén, kterým se 

ohrazuje proti křesťanskému morálnímu výkladu života. Za vším děním 

nachází Nietzsche pouze umělecký smysl, který se formuje na základě dvou 

protikladných principů – živlu apollinského, jenž zosobňuje potřebu míry, 

stanovování mezí a řádu a jenž vyvěrá z potřeb jednotlivce, a živlu 

dionýského, který se potřeby tohoto jednotlivce naopak snaží narušovat 

navozováním mystického pocitu jednoty, skrze opojení z nesmírnosti 

přírody, očarováním či úděsem. Apollinský živel v podobě snového světa 

obrazů se společně s dionýským živlem v podobě čirého opojení propojují 

skrze umělce a vrcholí vznikem řecké tragédie. Nietzsche klade do popředí 

právě dionýský živel, ve kterém je pociťována nesmírnost přírody                   

a především jednota mezi lidmi, která člověka uvádí zpět k základům 

přírody. Svět se zjevuje v mystériích tragédie, ve kterých individuaci jako 

prazáklad zla překonává umění, skrze něž je vyjádřena naděje, že tento 

začarovaný kruh lze prolomit a dosáhnout jednoty.62 Dionýská pravda 

otevírá cestu k jádru světa, hra je dionýskou oslavou lidské přirozenosti.     

                                                 
62 Srovnej Nietzsche, F.: Zrození tragédie z ducha hudby, Praha: Gryf, 1993, s. 37  
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„V dionýském umění promlouvá k nám táž příroda svým pravým hlasem     

a bez přetvářky: „Buďte jako já! Já, která pod neustále se měnícími jevy jsem 

věčná tvořitelka, jsem ta, jež věčně nutí k životu, jsem ta, jež touto měnlivostí 

jevů dochází na věky svého uspokojení – jsem pramáti věcí!“63 Život a svět 

tedy podle Nietzscheho nejsou zatíženy morální zodpovědností, ale jejich 

podstata se vyjevuje prostřednictvím umělce ve hře, skrze tragédii jako 

spojení dionýského a apollinského principu. 

Ve Finkově pojetí se hra stává prostředníkem vztahu lidského pobytu ke 

světu, je to „smysluplný vztah k něčemu, co není věc a věcná danost (…)“     

O tomto „něčem“, tedy tomto světě, pak přemýšlí jako o „hře bez hráče.“64 

Hra světa nepatří nikomu, protože všechno je teprve v ní, nezná ani osobu 

hráče. Podobně hrou světa nevzniká nějaká oblast zdání. Ve hře světa 

v pojetí Finka věci vyvstávají a zase mizí. „Svět vládně jako moc individuace. 

(…); je časoprostorem vzcházení a zapadání.“65 Svět, který nás obklopuje, se 

pro Finka stává zjevem, je to přítomnost, jež nás obklopuje a ve které jsou věci 

sice odděleny, ale zároveň propojeny stejným prostorem a časem, ve kterém 

se ukazují. Svět je ale také „bezejmenná oblast nepřítomnosti, z níž věci 

vystupují do zjevu a kam opět mizí (…)“66 Spekulativní myšlenku „hry 

světa“ nakonec plně vyjadřuje následující citace: „Všechno jsoucí je hračka 

kosmu, avšak právě tak jsou všichni hráči pouze hráni.“67  

Celek světa uchopený jako hra bez hráče ukazuje, že hra jako taková není 

jednoduše banální či dětinské jednání člověka. Skrze hru, nahlíženou jako 

symbolickou reprezentaci světa, se člověk otevírá „hrajícímu si základu bytí 

všeho jsoucího.“68 Právě úvaha o hře by podle Finka mohla otevřít takové 

možnosti pojmového myšlení, na základě kterých by bylo možné pochopit 

tento rozdíl i sounáležitost světa a člověka původním způsobem.  

                                                 
63 Nietzsche, F.: Zrození tragédie z ducha hudby, s. 56 
64 Fink, E.: Hra jako symbol světa, s. 251 
65 Tamtéž, s. 262 
66 Tamtéž, s. 263 
67 Tamtéž, s. 263 
68 Fink, E.: Oáza štěstí, s. 33 
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Závěr 

Hra patří mezi základní existenciální fenomény, prostřednictvím kterých se 

člověk různým způsobem vztahuje ke světu. Řadí se vedle lásky, boje, práce 

a smrti jako ke specifickým projevům tohoto vztahování se, neboť jeho 

jedinečnost je dána zvláštní herní povahou. Oproti všemu ostatnímu jednání, 

které je ze své podstaty zaměřeno do budoucnosti k naplnění určité základní 

představy o smyslu vlastního bytí, představuje herní jednání dimenzi 

uklidněné přítomnosti, stává se „oázou štěstí“, ve které tento rys futuristicky 

zaměřeného lidského jednání chybí. Člověk se ve hře vymaňuje 

z  dosavadního života zatíženého rozhodnutími z minulosti a oprošťuje se od 

životního shonu.    

Složitá povaha hry se vyjevuje již při odkrývání jednotlivých strukturálních 

aspektů, které ji definují. Hru kromě její specifické radostně pohnuté nálady, 

která ji doprovází, konstituují pravidla, jež se specifickým způsobem pojí se 

svobodou. Člověk tak ve hře sice zažívá svobodu z moci neomezeného 

tvoření, ale zároveň je tato svoboda vymezena pravidly, čímž je paradoxně 

ohraničována. Hra je také jediným lidským jednáním, které má smysl jen 

samo o sobě a jehož účely nepřesahují do všedního života. Hru dále 

charakterizuje časoprostorové vydělení světa hry, ve kterém se nerozlučným 

způsobem proplétají dimenze skutečného a neskutečného. Neskutečný svět 

je sice ireálným zdáním, v němž se všechny ostatní aspekty hry pojí, toto 

zdání ale potřebuje skutečný prostor a čas, aby se mohlo vyjevit. Zdání světa 

hry je jejím bytostným rysem.  

Ambivalentní povaha tohoto zdání světa hry se nakonec stává východiskem 

tematizace fenoménu hry u Eugena Finka. Fink postupně ukazuje, jakým 

způsobem byla neskutečnost tohoto ireálného světa ponížena na pouhou 

parafrázi skutečného života, uchopena jako mimésis, nápodoba, a téma hry 

zavrženo jako nepodstatné pro filozofické zkoumání. Nicméně Fink nás 

provází i opačným pólem přístupu ke zdání světa hry – při analýze kultické 
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hry naznačuje, jakým způsobem byla opět povýšena na vyšší stupeň bytí, 

jako prostředník ve styku s božskými silami. Ani v jednom z těchto přístupů 

ale nakonec není podle Finka hra interpretována sama o sobě. Obě pojetí 

posuzují hru pouze ve vztahu k jiným jsoucnům, nebo ve srovnání 

s běžnými věcmi. Fink ale na důkladné analýze pojmu „svět“ dokazuje, že 

jeho povahu nelze jednoduše porovnávat se jsoucny v něm. Svět hry není 

v porovnání s ostatními věcmi více nebo méně.  

Ve světě hry se odráží bezúčelnost světa, která je podle Finka jeho základní 

charakteristikou. Svět se ve své nezdůvodnitelnosti před člověkem vyjevuje 

v „bezúčelném“ hraní. Ve hře se ukazuje lidská otevřenost světu – člověk 

totiž ochotně přerušuje svá účelová jednání každodenního života a vymezuje 

si tak čas pro podobné jednání bez účelu. A naopak, člověk se může stát 

hráčem právě proto, že si tuto bezúčelnost světa uvědomuje a je této povaze 

světa otevřen. Fenomén hry je ve Finkově pojetí vykládán jako způsob 

lidského vztahování ke světu, jako „smysluplný vztah k něčemu, co není věc 

a věcná danost,“ a co by bylo v důsledku možné myslet jako „hru bez 

hráče.“69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Fink, E.: Hra jako symbol světa, s. 251 
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