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 Úvod: Descartovy Vášně duše dnes  

Jednoho z teoretiků moderní vědy, Reneho Descarta, máme zafixovaného jako dualistu a 

racionalistu. V době, kdy vycházejí práce spíše jeho teorie kritizující (už přímo názvem, viz 



např. kniha  "Descartesův omyl" od  Antonia Damasia, Feyerbandova "Rozprava proti 

Metodě" apod.), může být zajímavé se podívat na to, v čem vlastně spočívala Descartova 

antropologie a psychologie, jeho pojetí vášní. 

Denně se setkáváme se stěžejní rolí, kterou hrají vášně ve veřejném, ale zejména v 

soukromém životě dneška. Snaha omezit škody, které působí v mém životě mylné 

interpretace smyslových percepcí a nepochopení fungování "mechanismu" vášní mě vedly k 

širšímu zájmu o tuto problematiku. Brzy se do centra mého zájmu dostalo originální 

uvedení teorie lidské emocionality do filozofického diskurzu novověku, jaké nabízí 

Descartes ve svém spise Vášně duše. 

V předložené bakalářské práci se neprve zabývám vývojem pojmu vášní v historickém 

kontextu (1. kapitola). Ve 2. kapitole analyzuji dualistické chápání těla a duše, abych po 

uvedení karteziánské definice vášně (3. kapitola) a synoptickém přehledu spisu Vášně duše 

(4. kapitola) uvedl tázání po smyslu samotných vášní v jejich bipolární, psycho – fyzické 

komplexnosti (5. kapitola).  

Dále v mé bakalářské práci přistupuji v 6. kapitole k jednotlivým z šesti základních vášní 

jako kontituvním prvkům lidské přirozenosti a beru v potaz jejich nepřehlédnutelné 

důsledky pro otázky morálky. Tématem 7. kapitoly jsou způsoby vztahování se k vášním, a 

to zejména využití dobrého potenciálu vášní a potěšení z jejich střídmého užívání a 

supervize rozumu nad nimi. 

Na závěr mé bakalářské práce uvádím tázání po centrálním pojmu Descartovy koncepce, 

totiž po pojmu svobody (8. kapitola). 

Descartovy koncepce, ze kterých téměř výlučně vycházím, jsou  dosti rafinované, navíc 

uvedené do úctyhodně systematizované podoby. Zhruba řečeno je  Descartes  přesvědčen, 

že duše a tělo jsou zásadně odlišných podstat (a tělo je de facto mechanický stroj). Duše 

přitom nikdy nemůže tělo zcela zvládnout, ale ani tělo nemůže zničit duši, ta může tělu 

podlehnout jen díky vlastnímu selhání.  

Na rozdíl od ve filosofické tradici dosti častého přesvědčení, podle kterého je tělo hrobem 

duše, však na samotném spojení duše a těla není podle Descarta nic špatného. Toto spojení 

je dané od Boha a tedy v zásadě dobré, byť není nutné a duše může existovat i bez těla  (zde 

je nejasné, co přesně se tím míní, zda můžeme jakoby bez těla přemýšlet už během života a 

nebo zda k tomu dojde až po smrti. Descartes se taktéž nevyjadřuje ke křesťanskému 

přesvědčení, že v ráji obdrží duše tělo nové). Není cílem se z těla nějak vyvázat a tělo 



popřít, ale naopak ho přijmout a náležitě o něj pečovat.  

Francouzsky psané Vášně duše, vydané r. 1649 v Amsterdamu a Paříži, jsou Descartovým 

posledním filosofickým dílem. Jde o dílo mimořádného významu, které mimo jiné obsahuje 

detailní popis Descartova pojetí vzájemného působení duše a těla a u Descarta zřídka se 

vyskytující úvahy o etice. Pojednání O člověku (1664) se sice zabývá především fyziologií 

lidského těla, ale přispívá rovněž k objasnění Descartova pojetí povahy smyslového vnímání 

a vztahu duše a těla. Popis lidského těla (1664) přináší (opět kromě dalších důležitých 

témat) mechanistický pohled na "stroj lidského těla". Autor zde odmítá myšlenku, že je to 

duše, co organizuje mimovolní procesy v našem těle. To je pro Descarta stejně nerozumné, 

jako myslet si, že „hodiny mají duši, díky které ukazují čas." 

Pojmy samotné, které má Descartes na mysli v jeho chápání dualismu, objasňuje nejlépe v 

Dopise princezně Alžbětě Falcké z 21. května 1643. Mimo jiné v něm uvádí, že "Duše je 

totiž schopna zacházet a strádat s tělem vzhledem k tomu, že se v ní nacházejí dvě vlastnosti, 

na nichž závisí vše, co můžeme o její přirozenosti poznat, přičemž jedna z nich je ta, která 

myslí, druhá je spojena s tělem. Takřka nic jsem neřekl o této druhé vlastnosti, jelikož jsem 

se snažil, abych učinil dobře srozumitelnou vlastnost první, a protože jsem se snažil zejména 

prokázat rozdíl mezi duší a tělem; k tomu je dobrá pouze ta první vlastnost, zatímco ta 

druhá by tomu škodila. Protože však Vaše Výsost vidí vše tak pronikavě, že jí nelze nic 

zatajit, pokusím se nyní vysvětlit, jak chápu spojení duše s tělem a jak je možné, že má sílu 

je uvádět do pohybu.  

Předně soudím, že se v nás nacházejí jisté původní pojmy, které jako by byly originály, 

podle jejichž vzoru si utváříme všechny své další znalosti. A takových pojmů je jen velmi 

málo, neboť vedle těch nejobecnějších o bytí, o počtu, o trvání atd., které vyhovují všemu, co 

můžeme rozumově pojímat, máme, zejména pro tělo, jen pojem rozprostraněnosti, z něhož 

plynou pojmy tvaru a pohybu; pro samotnou duši máme pouze pojem myšlení, v němž jsou 

obsaženy percepce chápání a sklony vůle. Konečně pro duši a tělo dohromady máme pouze 

pojem jejich spojení, na němž závisí pojem mohutnosti, jakou má duše k tomu, aby uváděla 

do pohybu tělo, a tělo aby působilo na duši tak, že v ní vyvolává její city a její vášně"1.  

    Ačkoliv k uvedené koncepci je možné mít tisíce výhrad, sympatická je na ní jakási 

systematičnost, tj. Decsartes je schopen i o duši a psychologii vypovídat jasně, dosti 

exaktním a jakoby matematickým jazykem.  

                                                 
1 Dopisy Alžbětě Falcké, str.21 



 

1. kapitola: Vášně ve filozofii starověku a novověku 

 

. V 6. a 5. století př.n.l. byl v problematice vášní učiněn velký krok vpřed. Velkou zásluhu 

ve filozofickém zkoumání vášní mají především řečtí filosofové Platón a  Aristoteles. Platón  

postuluje, že „ jsme ovládáni svými touhami, pokud si rozum nevynutí lepší cestu, a že 

rovnováhu mezi těmito dvěma silami udržuje vůle.2"          

    Také Aristoteles se  pokusil  analyzovat a pochopit emoce samotné. Ve svém díle „Etika 

Nikomachova“ rozděluje duševní jevy do dvou kategorií - poznání a chtění. Emoce zařadil k 

volnímu jednání a odvozuje od nich i volní činnost. Z emocí rozlišuje emocionální slast, 

rozkoš a bolest. Slast je spojená s lidskou činností, nemůže bez ní vzniknout, a největší 

intenzity dosahuje po jejím dokončení. Dochází k závěru, že slast a rozkoš nastává při 

splněné vůli, vyplněném chtění; bolest se objevuje, pokud k tomuto naplnění nedojde. 

Aristoteles sice nesprávně určil sídlo psychické činnosti - srdce (ne mozek), ale jeho přínos 

v poznání emocí je  značný.  

V Antice se o poznávání emocí zasloužil Galenos,  který jako první experimentálně dokázal, 

že volní pohyby a pocity jsou spojeny s mozkem pomocí periferního nervstva. Tyto objevy 

však byly na dlouhou  jediné. Středověk totiž respektoval Aristotela a přejímal jeho názory. 

V 17. století se zájem o emoce začíná obnovovat. Emocemi se v té době zabývali např. 

Descartes, Spinoza nebo J. Locke. V roce 1649 píše Descartes dílo „Vášně duše“. Jako 

první se v něm zabývá rozborem emocí. Rozeznává šest hlavních druhů vášní – radost,  

smutek, překvapení či údiv, přání či touhu, lásku a nenávist. Vedle Vášní duše vznikla v 

první polovině 17. stol. řada jiných tomisticky a novo-stoicky ovlivněných pojednáními o 

vášních. Descartesova originalita spočívá v prvé řadě v anti-stoické tendenci: usilovat se má 

nikoli o osvobození se od vášní, nýbrž o jejich správné používání (usage) a tím o jejich 

užitek; a dále v opuštění tomášovského členění všech vášní na žádostivé (concupiscibilis) a 

výbušné/zlostné (irascibilis). Descartes je také novátorem  v psychologickém zdůvodnění 

vášní.  Vzhledem k  množství podobných traktátů o vášních, které v 17. století vznikaly, 

nelze přesně rekonstruovat vliv Descarta  samotného na pozdější filosofii. Na Descarta 

mohli odkazovat madame de La Fayette, J. Racine nebo malíř C. Le Brun. Explicitní 

vyrovnání nalezneme u Malebranche a Spinozy, kteří zavrhli Descartovo spojení těla a duše 

                                                 
2 Hunt: Dějiny psychologie, str. 458 



prostřednictvím epifýzy. Spinoza se věnoval emocím z hlediska etického (např. vášeň 

považoval za příčinu špatného lidského chování a věřil, že ji lze ovládnout pomocí rozumu 

a znalostí). Emoce definoval přísnými logickými pojmy. Lásku například definoval jako 

„pouhou radost doprovázenou myšlenkou na vnější příčinu“ a nenávist jako „pouhý smutek 

s doprovázející myšlenkou na vnější příčinu3“.  

18. století přináší do psychologie nové pohledy na chápání psychického života. Roku 1777 

Tetens přichází ve svém spise „Filosofické zkušenosti o lidské povaze“ s rozčleněním 

psychického života na rozum, vůli a emoce. Na to navázal i Kant, který hovoří o tom, že 

emoce se nemohou zařadit k procesům intelektovým, že mají své specifické vlastnosti. Díky 

Kantovi se emoce začaly zkoumat jako samostatný psychický proces. Kvůli svým 

psychologickým východiskům vyvolaly Vášně duše pozornost ještě na konci 19. stol. a to v 

souvislosti se vznikající medicínskou psychologií. Tyto konsekvence byly však velmi rychle 

opuštěny. 

 

 2. kapitola: Dualismus duševní a tělesné substance při zrodu vášní 

 

 Samo označení dualismus je vcelku nedávného původu. Vzniklo až na přelomu 17. a 18. 

století (Thomas Hyde, Pierre Bayle) a původně znamenalo dualismus náboženský, totiž 

přesvědčení, že skutečnost vznikla ze sporu a střetu dvojího božstva, dobrého a zlého. 

Počínaje Leibnizem se však užívá hlavně pro označení metafyzického dualismu Descartova, 

tj. rozlišení dvou podstat, věci rozlehlé (res extensa) a myslící (res cogitans). Rozlišení  

dvou principů skutečnosti lze sledovat už od počátku náboženského i filosofického myšlení. 

V náboženském myšlení se dualismus snažil odpovědět na otázku, kde se bere zlo. 

Domníval se, že jeho původcem je zlé, člověku nepřátelské božstvo. Ve většině 

náboženských systémů je toto zlé božstvo nakonec ovšem podřízeno svrchovanému božstvu 

života a dobra. V biblickém židovství je i ďábel jeden z „padlých andělů“ a v křesťanství 

převládá myšlenka Augustinova,  že zlo je jen nedostatek dobra. Jen v některých formách 

manicheismu jsou obě síly v rovnováze a není nic, co by spor mohlo překlenout.     

Z jiného hlediska viděli dualitu skutečnosti řečtí filosofové, totiž jako protiklad věčného, 

neměnného bytí a proměnlivého, klamného zdání čili nebytí. V Platonových dialozích se 

vedle dualismu vědění a zdání objevuje i dualismus pravého světa idejí proti klamnému 

                                                 
3 Hunt: Dějiny psychologie, str. 458 



světu smyslových zkušeností a konečně dualismus nesmrtelné duše ve smrtelném těle. 

Aristoteles se pokusil zmírnit tento neudržitelný protiklad tím, že věčné ideje pokládal za 

tvary či formy věcí, nikoli za samostatná jsoucna. Věci vznikají spojením látky a tvaru, 

takže jedna bez druhé není lidské zkušenosti přímo přístupná. Řekové chápali tělo jako 

hrobku nebo vězení duše4.  

     Nejvyšším cílem duše bylo osvobodit se z těla. Tato myšlenka se udržela v hinduistické 

představě o převtělování, kde cílem duše je nebýt převtělena do jiného těla, ale být vtažena 

do jedinosti Boha (bráhman). Tradiční křesťanský názor hovoří naopak o vzkříšení těla. 

Zmíněný vztah duše a těla by mohl být vyjádřen např. takto: „Mé tělo je skutečným 

domovem mé duše. Má duše je skutečným pánem mého těla.“ (Arthur Custance, The 

Mysterious Matter of Mind – Tajemné záležitosti duše, 1980, str. 81).  Křesťanské myšlení 

v poslední době spíše zdůrazňuje osobu jako celek (holistický přístup), posunulo se tedy 

více k monistickému názoru.  

 

 

 

2.1. Klasický dualismus 

Klasické formulování dualismu pochází od Descarta. Argumentoval tím, že tělo je 

rozprostraněné a v žádném případě nemá vědomí, zatímco duše je nerozprostraněná a 

uvědomuje si, má myšlenky, pocity, touhy atd. Co se týká vzájemného vztahu mezi tělem a 

duší, Descartes dával přednost interakcionismu. Jde o názor, podle kterého mohou být stavy 

vědomí zapříčiněny stavem těla a tělesné stavy mohou být zapříčiněny stavy vědomí. 

Jinými slovy, tělo a duše mohou být interaktivní. Dokladem by mohlo být působení drogy, 

které změní naše vnímání, nebo zlý sen, při němž vykřikneme ze spaní. Descartes se 

domníval, že místem této interakce je mozek. Přesněji řečeno, situoval ho do epifýzy, tedy 

do jediné mozkové struktury, která není zdvojena. S ohledem na spolupráci těchto dvou 

přirozeností zůstal Descartes agnostikem. 

Představa, že něco nerozprostraněného je příčinou něčeho rozprostraněného, znamenala 

takový problém, že se to stalo důvodem pro návrh jiných dualistických modelů. 

                                                 
4 První filosofové, ať chaldejští nebo egyptští, praví : Musí v nás býti něco, co tvoří naše myšlenky. To něco je jistě 

velmi jemné: jest to dech, jest to oheň, jest to éter, je to kvintesence, je tu lehký obraz, je to samoúčelnost, je to 
číslo, jest to harmonie. Podle božského Platona jest to konečně směs téhož a jiného. "Jsou to atomy, jež v nás 
myslí," praví Epikur po Demokritovi. Viz Voltairův Filosofický slovník, Heslo Duše, str. 42 



Paralelismus chápal duši a tělo jako jakési dva hodinové přístroje, přičemž každý z přístrojů 

jako by měl vlastní hodinový strojek, aby se vzájemně neovlivňovaly, a přesto byly neustále 

synchronizovány a ukazovaly stejný čas. Jedny hodiny mají podle této představy ciferník a 

ručičky, ale nemají gong, takže nemohou odbíjet hodinu po hodině. Jiné hodiny gong mají, 

ale nemají ciferník a ručičky. Náhodnému pozorovateli by se mohlo zdát, že mezi těmito 

dvojími hodinami existuje příčinný vztah, jelikož gong jedněch hodin bil, právě když druhé 

hodiny ukazovaly celou. Hodiny však působily dojmem harmonického spojení pouze proto, 

že byly stejně seřízeny a běžely souběžně. Paralelismus navrhoval podobnou myšlenku 

harmonie mezi tělem a duší. Za toho, kdo tuto harmonii řídil, byl považován Bůh. 

2.2. Metafyzický   dualismus 

Ve snaze vnést do filosofického uvažování určitost a jasnost obnovil ostrý dualismus René 

Descartes ovšem v úplně jiném smyslu. Každá skutečnost je buďto rozlehlá a tedy hmotná, 

anebo schopná myslet. Oblast možné zkušenosti se tak rozpadá na dvě, na oblast vnější 

zkušenosti smyslů a oblast sebevědomí myslícího subjektu. Tento radikální krok měl velký 

úspěch, umožnil vznik vědy v moderním slova smyslu a hluboce ovlivnil všechno 

následující myšlení. Ve velmi pozměněné podobě jej převzal Immanuel Kant jako 

dualismus přírody čili „říše nutnosti“ a naproti ní „říše svobody“, kde platí mravní zákon. 

Tomu pak odpovídá i rozlišení mezi objektivním a subjektivním, které dodnes určuje naše 

myšlení. Jenže zatímco ještě pro Kanta se to pro člověka nejdůležitější děje v říši svobody, 

pro nás se z ní stalo „pouze subjektivní“ čili soukromé, které druhé lidi zajímat nemusí. 

 Descartův dualismus ovšem narážel od začátku na problémy, s nimiž si nevěděl rady, 

zejména problém vztahu duše a těla. 

 
V dopise princezně Alžbětě ze dne 21. května 1643 se Descartes snaží vysvětlit tento rozpor 

následovně: Domnívám se, že jsme až doposud zaměňovali pojem síly, s jakou duše působí v 

těle, za sílu, jakou jedno těleso působí na druhé, a že jsme jedno a druhé nepřipisovali duši, 

protože ji ještě neznáme, ale různým kvalitám těles, jako tíži, teplu a jiným kvalitám, které 

jsme si představovali jako skutečné, to jest jako mající odlišnou existenci od existence těla, 

a tak jsme si je představovali jako substance, i když jsme je nazývali kvalitami. A k tomu, 

abychom si je představili, jsme používali buď pojmy, které jsou v nás k poznávání těla, nebo 

pojmy, které máme k poznávání duše, podle toho, co z toho, co jsme jim připisovali, bylo 



hmotné nebo nehmotné. Tak například za předpokladu, že tíha je reálná kvalita, o níž 

nevíme nic, leč to, že má mohutnost k tomu, aby uvedla do pohybu směrem ke středu země 

těleso, v němž se nachází, snadno si představíme, jak uvádí do pohybu ono těleso a jak je s 

ním spojena. Vůbec neuvažujeme o tom, že k tomu pohybu dochází skutečným dotykem jedné 

plochy s druhou, protože sami v sobě zakoušíme, že máme v sobě zvláštní pojem, abychom si 

to mohli představit. Domnívám se, že používáme špatně onoho pojmu, když ho uplatňujeme 

na tíhu, která vůbec není něčím skutečně odlišným od tělesa, což, jak doufám, ukáži ve 

Fyzice, který nám však byl dán k pojetí toho, jak duše uvádí do pohybu tělo."5  

Jak je možné, že člověk (tj. jeho duše, mysl) chce zvednou ruku – a skutečně ji zvedne? 

Descartovo řešení, že spojení obstarává mozková žláza epifýza neboli šišinka, nebylo příliš 

přesvědčivé a Descartes sám to v korespondenci uznává. Ještě umělejší byl ovšem 

Leibnizův paralelismus či Malebrancheův okasionalismus. Podle nich je myšlenka i čin 

přímo řízen vůlí Boží a dojem příčinného působení myšlenky na tělo je mylný.  

 

2.3.  Epifenomenalismus 

 Epifenomenalismus tvrdí, že tělové události mohou zapříčinit mentální události. Ovšem 

mentální události nemohou zapříčinit události fyzikální, tj. mysl nemůže řídit tělo. Proto 

nakonec převládlo reduktivní stanovisko vědy, že stačí sledovat hmotnou skutečnost a 

procesy mysli pokládat za pouhé epifenomény. 

Ani toto stanovisko však není filosoficky udržitelné, neboť musí ignorovat nepochybnou 

skutečnost myslícího vědce, který tato rozhodnutí činí a podle nich jedná nebo nejedná. 

Skutečnost vnímání a poznávání lze redukovat na epifenomén mozkových procesů jen u 

zkoumaného objektu či pacienta, nikoli u poznávajícího vědce, kde záleží pouze na jeho 

výsledku, na vlastním obsahu poznání, a ten jistě nemá povahu měřitelné věci. Dualisté tedy 

tvrdí, že lidé mají složenou přirozenost, totiž materiální a nemateriální. Nemateriální prvek 

se zpravidla nazývá duše, duch nebo mysl.  

 Mysl je vedlejším produktem mozkové činnosti. Elektrické impulzy se pohybují mezi 

mozkovými buňkami a produkují „myšlení“, „představivost“ atd. Myšlení nejsou elektrické 

impulzy. To, co je mentální, je „nad“ (epi) zcela základními procesy (phenomena) 

mozkových událostí. Oblíbenou analogií je stín postavy, kde stín nemůže ovlivnit postavu. 

                                                 
5 Dopisy Alžbětě Falcké, str. 33 



Příčinnost je zde pouze jednosměrná.  

Podpory se dualismu dostalo díky práci neurochirurga Wildera Penfielda a jeho výzkumu na 

pacientech s epilepsií (The Physical Basis of Mind – Fyzikální základy mysli, 1950). 

Obnažená mozková kůra pacientů při plném vědomí měla na sobě připevněné elektrody. 

Výsledkem bylo dvojí vědomí. Pacienti si byli vědomi svého bezprostředního okolí a živě 

evokovaných scén ze své minulosti. Penfield došel k závěru, že „pokud bychom 

připodobnili mozek k počítači, pak člověk má počítač, ale sám počítačem není“. Další 

závážné podpory dualismu se dostalo v práci sira Karla Poppera a sira Johna Ecclese. I když 

se v otázce původu a cíle duše neshodují, oba ve své knize Já a jeho mozek (The Self and Its 

Brain, 1977) shodně argumentují ve prospěch interakcionismu.  

 

 

 

2.4.  Kritika dualismu -  materialismus 

 

Tento směr obhajuje názor, že tzv. mentální události jsou ve skutečnosti fyzikálními 

událostmi na fyzických předmětech. V posledních letech jsme se totiž stali svědky ostré 

kritiky dualismu a odmítnutí iluzivního a iluzorního nemateriálního druhého Já. Jeden z 

nejslavnějších útoků na dualismus vzešel od Gilberta Ryla v jeho knize Pojetí mysli (The 

Concept of Mind, 1949). Descartův model popsal jako „ducha ve stroji“. „Duchem“ se 

rozumí duše a „strojem“ tělo. Tvrdil, že duše nemůže existovat jako oddělená entita či 

přirozenost. Ryle odmítl pojetí duše jako věci jiné povahy než tělo. Domníval se, že toto 

nedorozumění bylo způsobeno kategorickou chybou. Měl tím na mysli odlišnost logických 

kategorií, k nimž náleží mysl a mozek a které byly dříve chybně spojovány dohromady. K 

vysvětlení sousloví kategorická chyba užíval Ryle příběh o první návštěvě cizince v 

Oxfordu a Cambridge, při které mu byly ukázány mnohé vysoké školy, knihovny, ústavy a 

úřady. Cizinec se nakonec zeptal: „Kde je ale ta univerzita?“ Ryle má za to, že „šlo o 

chybné zařazení univerzity do téže kategorie, do níž patří ostatní instituce“. Cizinec hledá 

univerzitu (duši), ale jsou mu předvedeny pouze jednotlivé školy a knihovny (tělo). Chybou 

bylo, že hledal univerzitu jako zvláštní entitu, přičemž ji už ve skutečnosti vlastně našel.  

Alternativní teorií, kterou Ryle prosazoval, byl filozofický behaviorismus. Ten chápe 

všechny tzv. mentální události jako způsob označování komplexního systému chování. 



Tvrdí, že výraz figuruje jako obecné jméno kolektivní, jako např. „univerzita“, tudíž duše 

vlastně není něco vnitřního. Je vlastně tím, co děláme s naším tělem. Řekneme-li o někom, 

že je v depresi, je to kvůli určitým projevům jeho chování. Jedná se tedy o materialismus, 

protože mentální terminologie se redukuje na fyzickou oblast (chování).  

Evidentní problém nastává, když nějaká osoba v určitém mentálním stavu (např. si něco 

přeje) se nechová žádným určitým způsobem. Tuto obtíž lze vyřešit zavedením pojmu 

dispozice k chování, kdy příslušné chování považujeme za potenciální a jeho výskyt 

očekáváme pouze za určitých okolností.  

Většina filozofů považuje tento přístup jakožto odpověď na problém vztahu duše a těla za 

neadekvátní6. I když je možné pojednávat o stavech mysli jiných lidí s odkazem na jejich 

chování, je nedostatečné, odkazujeme-li k sobě. Tvrdím-li, že „cítím bolest“, neodkazuji na 

způsob svého chování. Navíc ne všechny mentální stavy mohou být vyjádřeny stavem 

chování. Co kdyby někdo např. něco předstíral? Nebyl by žádný rozdíl mezi chováním toho, 

kdo věří, a toho, kdo pouze víru předstírá. Nezdá se také, že by behaviorismus vyřešil 

problém našeho vlastního sebevědomí – tedy něčeho, co se v každé formě chování nemusí 

nutně projevit . 

Pokusem překonat předchozí obtíže je tzv. Teorie identity.  Nesnaží se analyzovat význam 

výrazů popisujících mentální stavy, ale považuje mentální a fyzické projevy za totožné. 

Přestože termíny „mysl“ a „mozek“ mají rozdílné významy, týkají se téhož předmětu. 

Oblíbeným příkladem je úřad viceprezidenta Spojených států amerických a předsedy Senátu 

USA. Nemají stejný význam, ale týkají se téhož jedince. Když říkám „něco mě bolí“, 

nemyslím tím totéž, jako když říkám „mám takový a takový neurologický proces“. Nicméně 

jde o totéž. Díky rozvoji neurochirurgie, která hledá souvislost myšlenky a jednání s určitou 

částí mozku, se tato teorie o vztahu duše a těla stává velmi populární.  

Hlavní filozofická polemika s tímto řešením se odvíjí od Leibnizova zákona identity. 

Leibniz tvrdí, že pokud jsou věci totožné, musí sdílet stejné vlastnosti. Odpůrci poukazují na 

takové fenomény, jako jsou např. zlé myšlenky (duše), přičemž o stavech mozku nelze 

mluvit tak, jako by byly zlé. Leibnizův zákon identity tak není dodržen. Zastánci teorie 

identity naopak tvrdí, že Leibnizův zákon identity se na intencionální stavy nevztahuje. Zlá 

                                                 
6 Např. okkasionalisté tvrdí, že to, že se oba procesy setkávají, třebaže nemohou souviset příčinně, nejen vypadá jako 

zázrak, boží zázrak, nýbrž je to skutečný zázrak, který spočívá v tom, že Bůh při příležitosti ( lat. Occasio, odtud 
název okkasionalismus) mého volního aktu pohybuje mou rukou. To je sice poněkud vyumělkované (protože Bůh 
musí neustále spěchat do všech koutů světa, aby tam podle dané příležitosti zasahoval) , avšak zcela v souladu s 
důsledky základní Descartovy koncepce. Hans Joachim Stoering, Malé dějiny filosofie,str. 232 



myšlenka je intencionálním stavem, protože se referuje k určitému způsobu představy, 

myšlení nebo pojetí věci.   

 

2.5. Dualismus – závěry 

 

Ačkoli na jedné straně Descartes ve svém díle utvrdil ono rozdvojení (duch a hmota) a 

dokonal zcela abstrakci, že duše je jen myslící bytost čili že to, co v nás myslí, jest pro sebe, 

něco oddělitelného od celého člověka, tak se na straně druhé snaží  důsledně podle svého  

mechanistického smýšlení vysvětlovat všechno to, co se v duši při spojení  s tělem  

mechanisticky děje podle zásady příčiny a účinu.  

Karteziánská (descartovská) metafyzika tedy rozlišuje mezi duší a tělem, tj mezi dvěma 

přísně odlišenými substancemi pomocí hlavních atributů, které přísluší každé z nich. 

Atributem duše je myšlení, atributem těla (rozuměj i tělesa, světa, vesmíru)  je 

rozprostraněnost. Tato rozprostraněnost je přitom neomezená, ale nikoliv nekonečná. 

Nekonečný může být pouze Bůh ve své absolutní dokonalosti, naopak naše nedokonalá 

poznávací schopnost nám umožňuje pouze usuzovat, že věci, jejichž meze neznáme, o nichž 

ale současně víme, že nemohou být tak dokonalé ( tedy nekonečné ) jako Bůh , jsou prostě 

neomezené, nikoliv nekonečné. 

 

3. kapitola: Karteziánská definice vášně 

 

Definici vášní podává Descartes v čl. 27 jako : "...vjemy, pocity nebo také hnutí duše, které 

vztahujeme především k ní a které jsou zapříčiněny, udržovány a posilovány určitým 

pohybem duchů."7 

V definici jsou tedy jasně vymezeny jen afekty ve smyslu vášně nebo emoce, které se nějak 

vztahují k duši, a to oproti afektům jiným (nálady, psychické stavy respektive poruchy), 

které stojí mimo oblast Descartova zájmu. Oprávněnost termínu pocity zdůvodňuje 

Descartes faktem, že jsou duší přijaty stejným způsobem jeko objekty vnějších smyslů a 

duše je ani jiným způsobem nepoznává. Vášní však nelze nazvat zřejmé poznatky duše a 

myšlenky, které s tím souvisí. Za vášeň Descartes nepokládá ani ostatní pocity, které se 

                                                 
7 Vášně duše, čl. 27, str.50 



vztahují nikoliv k duši v jejím sepětí s tělem, ale k vnějším předmětům (pachy, zvuky, 

barvy) a (pouze) k našemu tělu (hlad, žízeň, bolest). Celkově Descartes přiznává, že vjemy 

ve smyslu vášně jsou "zmatené a temné", a to právě kvůli úzkému sepětí duše s tělem. 

V rámci definice vášně je třeba zdůraznit jednotnost  a rovnoměrnost spojení duše s tělem. 

Nelze říci, že by se duše nacházela v některé z částí těla s vyloučením ostatních částí,  a to 

ze dvou důvodů: 

1. Tělo je jedno a je v karteziánském smyslu "myslícího stroje" nedělitelné ( vzhledem k 

uspořádání svých orgánů, které odebráním nebo "poruchou" jednoho způsobí vadné 

fungování celého "stroje" ). 

2. Duše je takové povahy, že nemá žádný vztah ani k rozlehlosti, ani k rozměrům či jiným 

vlastnostem hmoty, z níž je tělo složeno, ale může mít vztah pouze k celkovému seskupení 

jeho orgánů. 

Co to vůbec je vášeň v karteziánském pojetí? Je to pohnutí duše, jež se vztahuje k určitým 

předmětům nebo okolnostem, jež ta která duše nutně vnímá. Důležité je zde slovo nutně. 

Člověk prakticky není obdařen schopností uzavřít se proti světu, ukončit veškerou percepci 

vnějšku. A i kdyby toho byl nakrásně schopen, zůstávají tady stále vnitřní imaginace, které 

jsou vášně také schopny inicializovat. 

Vášeň je tedy fyziologicky determinované pohnutí, jež se neliší od pocitu tělesného pohnutí 

a jež působí na vůli jistým "úsilím". Toto úsilí je zaměřeno na to, aby vůli přimělo k 

souhlasu s jistými akcemi nebo reakcemi nebo k přímému přispění a účasti na nich.  

Toto fyziologicky determinované pohnutí pak v určité míře přijímá duše. Nyní záleží na 

tom, v jaké míře se toto přijímání děje. Pohnutí je totiž bezprostředně a nepochybně 

vyvoláno určitými pohyby životního fluida, a ty jsou zase automaticky determinovány 

formováním určitých vjemů v mozku nebo ve smyslových orgánech. Do určité míry pak 

duše vyjadřuje i obvyklou a předem v nás konstituovanou reakci těla včetně mozku, a to 

buď na objevení se jistých předmětů, nebo na to, že došlo k jistým afektacím. Podle studie 

Denise Kambouchnera nazvané "Geneze a struktura karteziánského ego"8 je pak vášeň 

představou par excelence tělesné nebo ztělesněné intencionality, jež je rovněž 

intencionalitou duše, pokud tvoří s tělem "jediný celek", který lze charakterizovat jako 

animální, stejně jako lze za animální označit intencionalitu samotné "složeniny" duše a těla. 

Duše samotná pak vášeň přijímá neboli snáší. Může se tak eventuálně dít v té 

                                                 
8 Filosofický časopis, Ročník 1998, číslo 2, str. 195, 



nejexaltovanější podobě. Vždyť samotný Descartes píši v článku č. 28  Vášní duše že, cituji 

"ze všech myšlenek, jež může mít duše, žádné ji nezmítají a neotřásají tak silně, jako vášeň"9 

To však nemuže znamenat a neznamená (o to pečuje vůle), že by duše byla vášněmi zcela 

konsternována. Nebo lépe, pro Descarta vášeň nikdy nemůže být tak silná aby zničila v duši 

všechnu její schopnost objektivizace. Je evidentní, že tato schopnost objektivizace je přímo 

úměrná znalostem duše o fyziologickém mechanismu vášně. 

Naopak, v běžném režimu zkušenosti, je vášeň vnímána duší jako taková, zůstává tedy  ( 

podle samotné definice Vášně duše, obsašené v čl. 27 Vášní duše 10) nejen pocitem nebo 

emocí, ale je také vjemem. To, že je vášeň vnímána jako taková, znamená, že je vnímána 

jako pohyb nebo hnutí, jehož se duši dostává odjinud než z ní samotné. Tento pohyb nebo 

hnutí není v duši, nenáleží jí, a duše ho eventuálně podrží potud, že s onou věcí tvoří jedno. 

K tomu, aby vášeň byla vnímána jako taková, však nestačí, aby si duše aktuálně 

uvědomovala svoje myšlenky. Je navíc třeba, aby získala, měla a podržela odstup od onoho 

typu hnutí, nadhled nad oním typem hnutí, který předpokládá konstituování určité, jí vlastní 

intencionality. Díky této vlastnosti bude duše moci vědomým aktem vůle zaujmout ke své 

vášni nějaké stanovisko, a v nutném případě ji korigovat, respektive zcela zamítnout, nebo 

protí ní alespoň bojovat. 

Čím solidněji se tato jiná intencionalita duše dokáže ustavit (zejména v podobě "pevných a 

rozhodných soudů, týkajících se poznání dobra a zla" viz Vášně duše, čl. 48), čím jistější 

bude tento nadhled duše, tím více můžeme prohlašovat duši za silnou.11 

 

4. kapitola: Synoptický přehled spisu Vášně duše 

 

Pro usnadnění východisek dalšího zkoumání proveďme nyní synoptický přehled díla R. 

Descarta Vášně duše.  Dílo je členěno do tří částí. 

  

1. V první části Vášní duše s názvem "O afektech obecně a příležitostně o lidské 

přirozenosti vůbec" se Descartes pokusil o zcela detailní rozbory fyziologických změn při 

emocionálních stavech. V tom se liší od ostatních filozofů té doby.  

                                                 
9 Vášně duše, čl. 28, str. 50 
10 Vášně duše, čl. 27, str. 50 : Definece afektů duše : "Poté, co jsem uvážil, v čem se afekty duše odlišují ode všech 

jejích ostatních myšlenek, mám za to, že je můžeme obecně definovat jako vjemy, pocity nebo také hnutí duše, které 
vztahujeme především k ní a které jsou zapříčiněny, udržovány a posilovány určitým pohybem duchů." 

11 Denis Kambouchner: Geneze a struktura karteziánského ego. Filosofický časopis, ročník 46, 1998, číslo2, str196 



V úvodu této části Descartes konstatuje, že je  nespokojen s dosavadním nedostatečným 

věděním o vášních a proto začíná s bádáním znovu a od začátku. Je si vědom přímého 

spojení těla a afektů, vždyť na duši působí ze všech možných subjektů nejbezprostředněji 

právě tělo. Co je v duši afektem, je v těle účinkem neboli (jak říká Descartes) působením, a 

proto nejprve zkoumá rozdíly mezi duší a tělem – považuje to za nejlepší cestu k poznání 

afektů. Začíná zkoumáním těla a jeho základních funkcí. Popisuje, jak se v mozku utvářejí 

hybní duchové, jak vzniká svalový pohyb a jak vnější předměty působí na smyslové 

orgány.12   

Po prozkoumání funkcí těla se zaměří na zjištění funkcí duše. Naší duši lze přičíst pouze 

myšlenky a ty jsou dvojího druhu: činnosti duše (úmysly) a afekty duše (vjemy, poznatky). 

Duše je často přijímá od věcí, které jsou jimi představovány. Descartes tedy rozlišuje mezi 

aktivními a pasivními funkcemi duše (actions a passions). K aktivním patří veškeré volní 

akty, k pasivním všechny vjemy (pozorování). V užším slova smyslu jsou vášně (afekty) 

duše emoce, které jsou vyvolávány životními duchy 13. Definici afektů duše nabízí v čl. 2714 

a  tuto definici následně vysvětluje (čl. 28-29).15 

Volně podnícené příkazy přijímá duše prostřednictvím epifýzy (čl.31-32)16 a ta je předává 

dále svalům a ostatním orgánům. Descartes dále důkladně vysvětluje vzájemné působení 

mezi strojem našeho těla (la machine de nostre corps) a duší 17.  

 

2. Ve druhé části  " Vášní duše " s názvem  "O počtu a uspořádání afektů, s výkladem šesti 

těch, které jsou prvotní ", autor induktivně vypočítává jednotlivé afekty, přičemž rozlišuje 

šest základních (čl. 69)18 – údiv (admiration), láska (amour), nenávist (haine), touha (désir), 

radost (joie), smutek (tristesse). Tamtéž nabízí jejich definice a uvádí, jakými pohyby krve a 

duchů jsou základní afekty vyvolávány. V závěru této části pak Descartes uvádí (poněkud 

úsměvný) příklad vdovce, který oplakává svou zesnulou ženu: "...jejíž opětovné 

znovuzrození (které někdy může nastat) by jej rozmrzelo: je totiž zcela možné, že jeho srdce 

svírá smutek, který vyvolala obřadnost pohřbu stejně jako náhlé zmizení osoby, ne jejíž 

                                                 
12 Vášně duše, čl. 10, 11 a 12, str. 37-40 
13 Vášně duše, čl. 26, str. 49   
14 Vášně duše, str. 50 
15 Vášně duše, str. 50 a 51 
16 Vášně duše, str. 52 a 53 
17 "Mysleme si tedy,že duše má své hlavní sídlo v malé šišince uprostřed mozku, odkud působí na celé tělo 

prostřednictvím duchů, nervů a krve,....A vzpomeňme si, co bylo řečeno o stroji našeho těla". Poněkud komicky 
působící a později tak často kritizovaná dualistická představa. Vášně duše, čl. 34, str. 54 

18 Vášně duše, str. 69 



společnost si zvykl, ...., přestože zároveň onen muž pociťuje v nejskrytějším nitru duše 

skrytou radost. Toto vnitřní pohnutí je přitom natolik silné, že je smutek a slzy, které je 

doprovázejí, nemohou nijak oslabit"19. Podrobněji o tomto jevu viz kapitola 7.3. předložené 

bakalářské práce. 

3. Ve třetí, poslední části svého díla o vášních pak Descartes deduktivně odvozuje všechny 

ostatní afekty (vášně). Snaží se ukázat cestu, díky níž by bylo možné získat absolutní vládu 

(un empire tres-absolu) nad všemi vášněmi20. Nemůže se to však stát přímým působením 

vůle na vášně, nýbrž pouze nepřímo, mobilizací jiných, „užitečnějších“ vášní. V 

Descartesově etice je tedy klíčová definice generosity (ušlechtilosti – též: velkorysosti).21 

Ušlechtilostí člověka rozumí filozof tu variantu, kterou by měl oplývat tzv. gentil´homme 

neboli dvořan. Ušlechtilost  spočívá ve dvou skutečnostech: Jednak v poznání, že člověku 

nenáleží ve skutečnosti nic kromě svobodného užívání vlastní vůle, a že tedy nemůže být 

chválen či kárán za nic jiného než za to, zda s ní nakládá dobře nebo špatně.  Dále pak v 

tom, že člověk v sobě pociťuje pevnou a trvalou rozhodnost pro správné užití této své 

svobodné vůle, tak aby nikdy neopomněl započít a dokončit vše to, co považuje za nejlepší. 

V tom spočívá i dokonalé uskutečňování ctnosti. Předpokládá se při tom normativní 

kompetence rozumu. Filozof o tom  píše v čl.153 svého díla:"...domnívám se takto, že 

opravdová šlechetnost, která vede k tomu, že si člověk může vážit sebe sema tak vysoce, jak 

se jen může po právu ocenit a takto může pocítit spravedlivé a ničím nerušené potěšení ze 

sebe sama spočívá zčásti v poznání, že nic mu skutečně nenáleží, vyjma svobodného 

nakládání se svou vůlí, v tom, že může být chválen nebo kárán pouze pro to, zda ji užívá 

dobře nebo špatně, a zčásti v tom, že pociťuje v sobě samém pevné a setrvalé odhodlání ji 

užívat dobře ".22 

Podobný jako vztah duše k vlastní šlechetnosti je také dle Descarta postoj duše k různým 

tělesným cvičením. V dopise princezně Alžbětě ze 6. října 1645 doslovně uvádí, že 

..."potěšení duše, z něhož pozůstává blaženost, není oddělitelné od veselosti a dobrého 

pocitu těla, jak na příkladu tragedií, které se nám líbí o to více, čím více v nás vzbuzují 

smutek, tak na příkladu tělesných cviků, jako jsou lov, hra míčem a jiné podobné hry, i když 

jsou velmi namáhavé, a dokonce pociťujeme,  že únava a námaha zvyšují potěšení23". 

                                                 
19 Vášně duše, čl. 147, str 132 
20 Vášně duše, čl. 50, str.  66 
21 Vášně duše, čl. 153, str. 137 
22 Vášně duše, čl.153, str. 137 
23 Dopisy Alžbětě Falcké, str.75 



 

 

 

5. kapitola: Fyziologie a psychologie vášní u Descarta 

 

Descartes zkoumá vášně jako konstitutivní prvky lidské přirozenosti. Jeho teorie není 

založena na morálce, ale na fyziologických a psychologických analýzách. Vášně dle něj 

vznikají na průsečíku duše a těla (dualistické východisko). Proto si ve svém zkoumání 

Descartes nejprve stanovil úkol přesně rozlišit, jakou funkci lze v projevech naší 

přirozenosti připisovat tělu a jakou naopak připisovat duši. 

 

5.1. Fyziologie vášní 

 

Mezi fyziologické procesy, které vyvolávají a doprovázejí vášně, Descartes zejména uvádí  

slabší či silnější bušení srdce, ohřívání či ochlazování krve v souvislosti s trávením, rozličná 

intenzita v proudění hybných duchů z mozku a do mozku, rozšiřování a zužování cév  a 

konečně svalová reakce, jakožto následek nervového vzruchu.  

 Descartovo pojetí těla je počátkem svědectví mechanismu . Vedl k tomu tehdejší rozvoj 

techniky a úroveň řemeslné dovednosti.  To vše směřovalo k tomu, že tělo bylo redukováno 

na mechanismus (stroj těla).  

Důležitou roli v Descartově teorii hraje šišinka (epifýza), zde se uskutečňuje vzájemné 

působení duše a těla. Hypotéza však nenachází oporu ani v dobové medicíně. 

Descartes se snaží vymezit oproti tradici, která dělila duši na složku žádostivou a 

umisťovala ji do břicha, na složku vznětlivou, tu připisovala srdci a složku rozumovou, ta 

byla v mozku. Naproti tomu Descartovo pojetí je holistické, chápe tělo i duši jako celek . 

 Duše v šišince má na tělo pouze bezprostředně působit, aniž by snad sama byla nějak 

prostorově situována. Duši  nelze dělit. Proto ji také nelze přiřadit k určitým orgánům, tak 

jak to bylo tradičně pojímáno. Při poruše orgánu by totiž musela být porušena i k němu 

náležející část duše ( tzv. mozaikový efekt). Tak tomu však není. Jak uvádí Ondřej Švec ve 

své předmluvě k překladu Descartova díla Vášně duše, "...lze Descartovo pojetí označit jako 

holistické, neboť je to tělo jako celek, s jehož podněty má duše jako celek co do činění, 



přičemž samo nalezení místa, v němž by se tyto podněty měly předávat, se vposledku jeví 

jako druhotné, a sám Descartes mu přikládá pouze omezený význam.24 A dále Onřej Švec, v 

poznámce pod čarou: "...Descartes výslovně odmítá označit šišinku mozkovou za místo, kde 

by se duše měla nalézat. Duše zde má na tělo pouze bezprostředně působit, aniž by však 

sama mohla být jakkoliv prostorově situována".25 

Principem fungování těla je soustava nervů – vybíhají z mozku a rozvětvují se do citlivých 

zakončení, tam dochází k podráždění, vzruch pak putuje přímo do mozku. I když předmět 

dráždí více nervů v daném okamžiku, vzniká pouze jedna imprese v mozku a to právě na 

šišince a tato imprese vyvolá v duši určitou myšlenku neboli vjem. Při dlouhodobějším 

působení tělesných vzruchů pak vzniká také emoce, čili vášeň.  

V opačném případě může sama duše prostřednictvím svých úmyslů působit na šišinku, jež 

následně vytlačí hybné duchy ve svém okolí směrem k mozkovým pórům, odkud pak tito 

duchové putují nervovým systémem do svalů, kde se stávají bezprostředním principem 

pohybu.  

 Co jsou hybní duchové? Jedná se o nejjemnější části krve, které lehce projdou malými póry 

v mozku; pohybují se velice rychle. 

Descartovy anatomické znalosti jsou získány jak studiem soudobé literatury (Descartes znal 

Harveyův objev krevního oběhu, ale nepochopil jeho podstatu), tak praktickým 

anatomickým studiem. Je známo, že se mu v rámci svých možností věnoval za svého pobytu 

v Holandsku. Důležitá je představa, jakou si Descartes vytvářel o spojení těla a ducha, 

kterou podstatně ovlivnil - řečeno terminologií Michela Foucaulta - diskurz měnící se 

epistémy své doby. V tomto diskurzu nejsou obsaženy jen některé nové poznatky, ale jsou 

jinak převyprávěny  rovněž poznatky staré. A je v něm rovněž obsažena Descartova 

praktická (prozatimní) morální filosofie. 

O fyziologii vášní píše Descartes podrobně v dopise princezně Alžbětě z května 1646. Píše 

v něm , že " principy fyziky o které jsem se opíral při luštění pohybů krve a které 

doprovázejí každou vášeň, je záležitost tak složitá,  že bych se ještě neodvážil jí se zabývat, i 

když sám jsem dosti spokojen, pokud jde o pravdivost zásad, které předkládám. Z nichž jsou 

tyto ty hlavní: Že je totiž funkcí jater a sleziny udržovat stále v zásobě krev, jež je méně čistá 

než ta, která se nachází v žilách, a že oheň který je v srdci, je třeba stále udržovat, buď 

šťávou z mas, která přichází přímo ze žaludku, nebo pokud se jí nedostává, onou krví, která 

                                                 
24 Ondřej Švec: Předmluva překladatele, Vášně duše, str. 13 
25 Ondřej Švec: Předmluva překladatele, Vášně duše, str. 13, pozn. Pod čarou č. 5 



je v zásobě, protože ta druhá krev, která se nachází v žilách, se příliš snadno rozpíná, a že 

naše duše a tělo jsou tak propojeny, že myšlenky, které doprovázejí nějaké tělesné pohyby 

na začátku našeho života, je provázejí i v současnosti, takže jsou-li tytýž pohyby v těle opět 

podníceny vnější příčinou, podnítí rovněž v duši tytéž myšlenky, a naopak tytéž myšlenky 

vyvolají stejné pohyby, a že konečně stroj našeho těla je tak uspůsoben, že jedna jediná 

myšlenka radosti nebo lásky nebo nějaká jiná podobná stačí, aby poslala životní fluidum 

prostřednictvím nervů do všech svalů, kterých je zapotřebí pro vyvolání různých pohybů 

krve, o nichž jsem řekl, že doprovázejí vášně.26  

 

5.2. Psychologie vášní 

 

Naopak z psychologického hlediska rozlišuje Descartes vášně podle toho, zde se vztahují ke 

zlu nebo dobru; k minulosti, přítomnosti, budoucnosti; skutečným předmětům, či 

předměrům a představám pouze pravděpodobným ( radost spočívá v pomyšlení na přítomné 

dobro a oproti tomu touha spočívá v pomyšlení na budoucí dobro ) . 

Základní vášně mají mnoho podkategorií. Příkladem je touha. Pokud se získání 

zamýšleného dobra jeví jako možné, touha se proměňuje v naději, její absolutní měrou je 

pocit jistoty a v opačném případě zoufalství. To odkazuje na nestálost a variabilitu 

emocionálního prožívání.  

 

5.3. Psycho - fyzická jednota vášní 

 

Jak je patrno z popisu jednotlivých komponent vášní uvedených v předchozích odstavcích 

5.1. a 5.2., je tázání po komplexním působení vášní složité. Když je chceme empiricky 

zkoumat, vždy je jaksi odtrháváme od nějakého celku. Buď oddělujeme tělesno od 

psychična nebo naopak a tak ztrácíme celistvost a tím podstatu celé věci.  

 Descartes se proto snažil psychofyzickou jednotu zachovat; hned na začátku ustanovuje 

tzv. kauzální model příčiny a následku; původce a příjemce děje jsou často značně odlišní, 

přesto je afekt a působení vždy jednou a toutéž věcí, která má tato dvě jména, vzhledem ke 

dvěma různým subjektům, k nimž je můžeme vztahovat . To, co je v duši afektem, je v těle 

                                                 
26 Dopisy Alžbětě Falcké, srt. 90 a 91 



obvykle působením . 

Kromě psychické a fyziologické komponenty však v sobě emoce obsahují také dynamiku, 

kterou nelze výhradně přiřadit ani tělu a ani duši. Interakce duše a těla tak nese s sebou 

zárodek budoucího jednání – a to je potřeba chápat z hlediska psychosomatické jednoty 

člověka. V čl. 40 Vášní duše čteme: "Hlavním účinkem všech lidských afektů je to, že 

podněcují a uzpůsobují duši k tomu, aby chtěla věci, k nimž tyto afekty připravují tělo. Pocit 

strachu ji tudíž podněcuje k tomu, aby chtěla utéci, pocit smělosti k tomu, že se chce bránit 

atd. Vášně (emoce)  jsou tak jakousi  motivací či stimulací duše k její přípravě těla pro 

percepci podnětu vášně.27  

Tatáž emoce však připravuje k dané reakci rovněž tělo, čímž se z tělesného a duševního 

hnutí stává kompaktní celek motivovaný jediným společným cílem. Toto Descartovo pojetí 

vášní velmi těsně kopíruje dnešní kognitivní psychologie. Novodobé teorie vášní se totiž 

věnují více zkoumání tělesných komponent vášní přičemž kladou důraz na studium 

endokrinních, vazomotorických a neuropsychických procesů. Zárodky těchto úvah do svých 

teorií už zahrnoval i René Descartes. 

Pokud bychom chtěli zkoumat lidské vášně odděleně na rovině fyziologické a 

psychologické, pak vzniká nebezpečí, že ztratíme ze zřetele jednotu, v níž tělesnou a 

psychickou složku subjektivně prožíváme. V našem postoji totiž zažíváme tělesný vzruch i 

duševní hnutí jako cosi celistvého. Tento jednotný, původně nerozlišený fenomén se teprve 

zpětně rozpadá v obě výše uvedené složky. Jejich suma pak už však není totožná s 

původním prožitkem vášně, z nějž obě složky odvozujeme.28  

Nedělitelná jednota duše však nevylučuje jakékoliv vnitřní uspořádání nebo strukturu. 

Existuje několik distinkcí, které nasvědčují o jakési vnitřní organizaci duše. Mám zde na 

mysli například rozdíly ve schopnostech, jež má duše ze sebe samé (nebo absolutně v sobě 

samé) a těmi, jež má, pokud je spojena s tělem. Dále jsou to vášně, které si duše způsobuje 

jakoby sama sobě, na základě myšlenek a imaginací a ty vášně, které jsou způsobeny duši v 

její spojení s tělem a na základě tělesných počitků. Na těchto dvou přípasdech vidíme, že 

jakási vnitřní uspořádání či struktura jinak celistvé duše musí existovat. 

Denis Kambouchner ve své studii nazvané Geneze a struktura karteziánskáho ego 
29skutečně ukazuje či navrhuje distinkci "duše samotné" a "duše ve spojení s tělem." Podle 

                                                 
27 Vášně duše, čl. 40, str. 58 
28 Viz Předmluva překladatele, Ondřej Švec, Vášně duše, str.16 
29 Filosofický časopis, ročník 1998, číslo 2, str.183 



něj existuje mezi schopnostmi duše samotné a duše s tělem jakási denivelace, srovnatelná s 

tou, kterou stanovila scholastická tradice mezi nižšími funkcemi duše , mezi funkcemi její 

senzitivní části (počitky a rozjímání o počitcích, imaginace, touha, vášně) a jejími vyššími 

funkcemi, jež příslušejí její části racionální nebo intelektuélní (čistá intelekce, rozumové 

uvažování, vůle). 

Descartes se celistvost duše snaží zachovat. Dokonce ji sám zdůrazňuje tím že jako svorník 

mezi obě složky vkládá kauzální princip příčiny a následku, a to jako vysvětlující princip 

tělesně – psychické povahy vášní. Hned v úvodu svých Vášní duše, a to v čl. 1, totiž obecně 

ustanoví, že "ačkoliv jsou původce a příjemce děje ( agent et patient ) často značně odlišní, 

přesto je afekt i působení vždy jednou a toutež věcí, která má tato dvě jména vzhledem k 

dvěma různým subjektů, k nimž ji můžeme vztahovat"30. 

Následně, v čl. 2., tento obecný vzorec aplikuje na specifickou oblast vášní neboli afektů 

duše, když říká, že "nezaznamenáváme žádný subjekt, který by na naši duši působil 

bezprostředněji než tělo, s nímž je spojena. Musíme proto uznat, že co je v duši afektem ( 

passion ), je v těle obvykle působením ( action )". Pomocí kauzálního modelu se tak 

Descartes snaží rozplést to, co v Šesté meditacioznačil za "Jednotu a jakoby propletení s 

tělem"31, aniž by tím zaváděl jakoukoliv dichotomii mezu tělesnou a duševní stránkou 

emocí. 

Nakolik těsně jsou psychická a tělesná složka vášní spjaty, se však ukazuje především v 

konkretních rozborech šesti základních vášní, a to z hlediska nejen psychickédo a 

fyziologického, ale také ontogenetického. V úvahu se zde bere vývoj jedince jakožto 

psychosomatické jednoty.32 

Povšimněme si na závěr slov, kterými sám Descartes psycho – somatickou jednotu duše a 

těla vysvětluje. Činí tak v dopise princezně Alžbětě Falcké z 21. května 1643, a to na její 

dotaz, který zní : Jak by mohla přimět duše, která je pouze myslící substancí, životní fluidum 

k volní činnosti ? 

V odpovědi33 Descartes uvádí, že duše je schopna zacházet a strádat s tělem vzhledem k 

tomu, že se v ní nachází dvě vlastnosti : Jedna z nich je ta, která myslí,  a druhá je spojena s 

tělem a uvádí jej do pohybu. Soudí, že se v nás nacházejí jisté původní pojmy, originály, 

podle jejichž vzoru si vytváříme všechny své další znalosti. Životní fluidum (Descartes 
                                                 
30 Vášně duše, str. 31 
31 Meditace o první filosofii, str. 115 
32 Ondřej Švec: Předmluva překladatele, str.17 
33 Dopis princezně Alžbětě Falcké, ze dne 21.května 1643. 



používá termínu " esprit du corps ") je prostředníkem mezi duší a tělem. V karteziánském 

dualismu duše a těla  patří toto fluidum k tělu, k tělesné ( hmotné ) substanci.. Jak by však 

mohla duše – nehmotná substance – determinovat něco, co náleží k substanci hmotné? 

Alžběta Falcká dobře cítí tento rozpor a žádá Descarta o vysvětlení.34 Není totiž mužné 

pochopit volní aktivitu a afektivitu pouze z odlišných pojmů duše a těla. Je třeba také vyjít z 

třetího původního pojmu, totiž z pojmu spojení. Pojem "spojení " je původním pojmem 

proto, že není odvozen z žádného jiného pojmu. Není substancí, ale je podmínkou pro 

některé odvozené ideje, jako jsou ideje citů a vášní. 

Volní pohyb musí být tedy odlišen od jakéhokoli mechanistické představy, lze ho pochopit 

pouze na základě absolutně specifické zkušenosti a za pomocí Descartova třetího původního 

pojmu, totiž pojmu spojení. 

 

6. kapitola : Rozbor šesti základních vášní 

 K afektům patří jak skutečné smyslové vnímání (bolest, hlad, sexuální a další žádosti), tak i 

vášně. Vášeň není totožná se žádostí.  Žádost je záležitostí těla, vášeň už vychází z duše 

samé - v případě projevu vášně již duše vlastně podlehla, např. právě žádosti. K věcem  

vnějším a tedy percepci patří i určitý druh imaginace, který nedokážeme ovládat, stejně jako 

halucinace, sny a nutkavé představy. I když při nich dochází k činnostem, které vycházejí z 

duše, přesto je původní příčina vnější.  

Descartes rozlišuje 6 základních vášní: údiv, láska, nenávist, touha, radost a smutek. Proč 

jsou zrovna tyto afekty základní? Jsou svou povahou jednoduché, mají odlišitelnou tělesnou 

příčinu a jsou ostatním nadřazeny35. Jsou také  nejstarší, neboť se  usnanovují již v dětství. 

Vývoj jednotlivce je totiž nutno brát jako vývoj jeho psychosomatické jednoty.  

Prvostnost 6 afektů spočívá dále v jejich logické jednoduchosti. Jejich předmětem není nic 

jiného než nové a vzácené – údiv, přítomné dobré – láska, přítomné zlé – nenávist, budoucí 

dobré a zlé – touha, vlastní dobré – radost a vlastní zlé – smutek.36 

Princip, podle nějž Descartes označuje šest vybraných afektů jako prvotní, popisuje  Ondřej 

Švec ve své Předmluvě překladatele díla Vášně duše.37  Má trojí povahu: 

                                                 
34 Viz Ferdinand Alquié ( ed. ), Descartes, Oeuvres philosophiques, Paris, Bordas Classiques Garni, 1989, sv. III., str. 

18, pozn. 1. 
35 Vášně duše, čl. 52, str. 70 
36 Vášně duše, čl. 70-95, str. 77-95 
37 Ondřej Švec, Předmluva překladatele, Vášně duše, str.17 



Za prvé je na rovině psychologie šestice původních afektů vymezena jednoduchostí svých 

předmětů a položena za základ všem ostatním vášním. Bližší určení těchto     "odvozených" 

vášní spočívá především v přidružení specifických podmínek k jejich druhově základní 

vášni. 

Za druhé je původnost zmíněné šestice stvrzena fyziologickou analýzou, v níž je u každého 

ze zmiňovaných afektů stanovena jednoduše odlišitelná příčina38. Fyziologické zkoumání 

tak ukazuje, že každý z "psychologicky" prvotních afektů odpovídá určitému  přesně 

vymezenému tělěsnému procesu. 

Za třetí pak je typologická nadřazenost jednotlivých hlavních afektů stvrzena v jejich 

ontogenetickém výkladu,39 podle nějž se právě tyto aspekty ustanovily v dětství ze všeho 

nejdříve jako přirozené reakce na různé druhy tělesného rozpoložení, souvisejícího 

především s kvalitou a množstvím potravy. Právě toto genetické ospravedlnění prvotnosti 

vybraných vášní na psycho-fyziologické úrovni je pak dokladem "hluboké jednoty" obou 

rovin, na níž Descartes rozvíjí své pojetí afektivity. Pomocí genetického výkladu se totiž 

rozlišení mezi afekty prvotními a odvozenými ospravedlňuje po psychické i fyziologické 

stránce zároveň a stává se tak nejpevnějším poutem obou rovin. 

 

6.1. Údiv 

Podle Platónovy představ je údiv (pathos) arché (podstata, počátek) filozofie. Jde o zvláštní 

dispozici (naladění) člověka, v níž se mu otevírá bytí jsoucna. Tak je pro Platóna údiv 

počátkem moudrosti. V údivu člověk proniká do všeobsáhlého jsoucího celku, pokouší se 

ho zachytit v tom, co je pro něj podstatné, co tvoří jeho bytí. Citujme zde v této souvislosti 

Aristotela: "Údiv vede lidi k filozofování - na počátku i dnes - a to tak, že se zarazili s 

údivem u nejbližších otázek a potom se pomalu zamýšleli i nad většími věcmi... Kdo se 

zamýšlí a diví, ten se domnívá, že neví". 

Údiv má především své pozitivní stránky. Je užitečný tím, že se jeho účinkem dozvíme a 

podržíme v paměti ty věci, které jsou pro nás nové a které jsme dříve neznali. Divíme se 

pouze tomu, co je pro nás vzácné a mimořádné, o čem jsme dříve nevěděli nebo co se liší od 

věcí, které jsme znali dříve. V čl. 75 Vášní duše dokonce Descartes uvádí, že "...lidé, kteří 

                                                 
38 Vášně duše, čl. 96-106, str. 96-101 
39 Vášně duše, čl. 107-111, str. 101-104 



nemají žádný přirozený sklon k údivu, jsou obyčejně velmi hloupí"40. 

Údiv však může i škodit. Lidé s výrazným sklonem k údivu nepatří mezi ty nejbystřejší, 

nebo nemají valné mínění o svých vlastních schopnostech. Ačkoliv je tedy dobré  narodit se 

s určitým sklonem k údivu, protože v nás vytváří předpoklady pro získání vědění, přesto se 

od něj musíme pokusit později osvobodit. V čl. 76 čteme, že "...je snadné nahradit 

nedostatek údivu obzvláštní reflexí a pozorností, k nimž může naše vůle kdykoliv přimět naše 

rozvažování, když usoudíme, že přítomná věc stojí za tu námahu"41.  

I u údivu stejně jako u ostatních vášní, varuje Descartes před jejich přemírou. V čl. 78 

doslovně uvádí, že " ..pokud je údiv přemrštěný a pokud kvůli němu pouze pozdržujeme svou 

pozornost u hlavního obrazu přítomných předmětů, aniž bychom je lépe poznali, vyplyne z 

toho určitý návyk, kvůli němuž se pak duše pozastavuje stejným způsobem u všech 

přítomných předmětů, jen když se jí zdají alespoň trochu nové. Z téhož důvodu také 

přetrvává chorobná zvědavost těch, kteří vyhledávají vzácné věci jen proto, aby se jimi 

nechali udivovat". 

 

6.2. Láska 

 

Ve svých spisech o první filosofii a fyzice se tématu lásky Descartes vyhýbá a jeho zájmu se 

láska začne těšit až po roce 1645 ( korespondence s princeznou Alžbětou, s Kristýnou 

Švédskou), a pak zejména pak v díle "Vášně duše". Značnou překážkou pro pochopení lásky 

je karteziánský dualismus, v němž je atributem duše (res cogitans) myšlení a atributem těla 

(res extensa) rozprostraněnost. Obtíž pramení z jejich zásadní odlišnosti, až protikladnosti  a 

v jejich vzájemné nezávislosti. Láska je však provázena jak duševními, tak i tělesnými 

(somatickými) projevy. Jak rozumět spojení duše s tělem v této konkrétní vášni? V první 

fázi Descartesových úvah (láska jako láska intelektuální nebo láska k např. dokonalosti) je 

láska spolu s radostí, smutkem a touhou interpretována jako hnutí vůle (předpokládající 

poznání patřičného dobra). Je tu však i jiná, "smyslová" láska, spojená s určitým afektem 

těla, a ta je prožívána ve spojení duše a těla. Je sice pravda, že intelektuální láska je určitou 

složkou lásky tělesné a že se ani ona neobejde bez jiných tělesných afektů, jak však takový 

"paralelismus" myslet?  

                                                 
40 Ale také na " všemu a neustále se divící " jedince pohlíží Descartes s despektem, viz Vášně duše, čl.78, str. 82 
41 V čem může údiv škodit a jak lze vyrovnat jeho nadbytek či zmírnit jeho nedostatek, Vášně duše, čl. 76, str. 81 



V celém Descartesově myšlení je nutným prostředníkem mezi souzením a tělem obrazivost. 

Prostřednictvím obrazivosti je možno myslet lásku jako trpnost, jež se neomezuje pouze na 

tělesné vášně, protože nevylučuje ani úsudek a svobodu. 

 Problémem však nyní zůstává láska k Bohu, k čemusi nepředstavitelnému. Nemůžeme-li si 

Boha představit, můžeme tuto deficienci korigovat per analogian postupným uznáním 

nekonečné moci, nekonečné prozíravosti a neomylnosti a to srovnáváním s lidskou 

konečností.  

Pokud i tato interpetace obstojí, stává se tím, co lze jen  stěží vyložit, sebeláska, tedy cosi 

nemyslitelného a tautologického. Descartes z takovéto sebelásky nicméně činí základ 

ostatních odvozených nebo složených trpností (vášní). Existují pro to tři různé interpretace: 

1. duše může absolutně toužit po souladu se sebou samou, dále 2. pokud se jedná o stukturní 

sounáležitost vůle samé se sebou, a konečně 3. (asi nejpravděpodobnější) duše, uvažovaná 

odděleně, se ve své kvazi-subjektivitě může nebo musí spojit s tělem.  

Láska dle Descarta je tedy takové duševní hnutí , vyvolané pohybem duchů, které 

podněcuje duši k tomu, aby se ze své vůle spojila s předměty, jež se jí zdají příhodné.  

Láska sice  pro Descarta nenáleží všemi svými aspekty k tzv. trpnostem duše, neboť může 

být láskou intelektuální nebo vnitřním hnutí duše, nicméně právě až v souvislosti se studiem 

vášní se jí filosof začíná podrobně zabývat. 

 

 6.3.  Nenávist ( hněv) 

O zlosti (hněvu) se zmiňuje Descartes v Dopise princezně Alžbětě z 1. září 1645, když píše : 

"Tak například zlost v nás někdy může vzbudit takovou touhu po pomstě, že v nás vyvolá 

představu většího potěšení z potrestání našeho nepřítele než ze zachování naší cti nebo 

našeho života a dovede nás k tomu, že bezhlavě vystavíme v nebezpečí jedno i druhé. Kdežto 

kdyby místo toho rozum prozkoumal, jak je dobro nebo dokonalost, o něž se opírá potěšení, 

které máme ze msty, nenalezl by žádné jiné ( přinejmenším když pomsta působí, že si 

představujeme, že máme jakousi převahu a nějakou výhodu před tím, komu se mstíme."42 

Descartes rozlišuje dvojí druh hněvu. První je velmi rychlý a silně se projevuje navenek, 

zároveň však má malý účinek a snadno jej lze utišit. Druhý druh hněvu se zprvu tolik 

 

                                                 
42 Dopisy Alžbětě Falcké, str. 63 



nezjevuje, o to více však hryže v srdci a jeho účinky jsou nebezpečnější.43 

 

6.4. Touha (přání) 

Tuto vášeň definuje  Descartes jako " duševní hnutí, které vede duši k tomu, aby si přála v 

budoucnu dosáhnout věcí, jež si představuje jako patřičné"44. Toužíme nejen po přítomnosti 

chybějícího dobra, ale také po zachování dobra, které máme nyní. Stejně tak v případě zla 

toužíme po nepřítomnosti toho stávajícího i toho, které by mohlo přijít v budoucím čase.  

Existují různé druhy touhy, a to podle toho, kolik je různých předmětu, jež se snažíme 

získat. Tak např. zvědavost, která je vlastně touha po poznání, se značně liší od touhy po 

slávě, a ta se zase odlišuje od touhy po pomstě. Ty nejpodstatnější a nejprudší touhy 

vznikají z libosti a ze zděšení. 

Touha je jediným afektem, který nemá žádný protiklad. Vyhledáváme-li např. bohatství ( 

toužíme zbohatnout), nutně se odvracíme od chudoby a naopak ,vyhýbáme-li se nemocem, 

směřujeme ke zdraví. Jde tedy vždy o jedno a totéž hnutí, které "nás vede k dobru a 

současně odvrací od zla, jakožto jeho protikladu. ... Touha, kterou jsme přitahováni k 

určitému dobru, je doprovázana láskou a potažmo též nadějí a radostí, zatímco tatáž touha 

v případě že jsme odpuzováni určitým zlem jakožto protikladem k tomuto dobru, je 

doprovázena nenávistí, strachem a smutkem"45 

  

 6.5. Radost 

 

Radost patří mezi příjemná duševní hnutí. V radosti duše reflektuje potěšení z dobra, jež si 

představuje prostřednictvím mozkových impresí jako svá vlastní, duševní potěšení. Důležitý 

je ten atribut radosti, při kterém duše nezískává z veškerého dobra, které si osvojila, žádní 

jiný, vedlejší či sekundární výtěžek neboli profit. Dobro si při pocitu radosti duše 

představuje jako své vlastní dobro, a to prostřednictvím impresí, vyvolaných v mozku. V 

opozici proti této vášni stojí čistě duchovní radost, kterou si duše přisvojuje pouze svým 

                                                                                                                                                                  
43 Vášně duše, čl. 201, str. 168 
44 Vášně duše, čl. 86, str. 88 
45 Vášně duše, čl. 86, str. 88 
46 Vášně duše, čl. 91, str. 92 a 93 
47 Dopisy Alžbětě Falcké, str. 63 



vlastním působením, a to například rozvažováním. Pokud je však duše spokojená s tělem, 

pak doprovází i tuto čistě duševní radost stejný pocit vášně, jako tomu je při radosti duše ve 

spojení s tělem.46 

Déle trvající a vystupňovaná radost může být prožívána jako pocit blaha nebo štěstí, a to 

zejména vede-li to k radikální změně situace (např. zbavit se chudoby, osamělosti, 

ponižování, závislosti apod.). A nebyl by to Descartes, kdyby princip radikální skepse 

neaplikoval i na představivost, kterou je nám radost podávána. Ve svém dopise princezně 

Alžbětě  Falcké ze dne 1. září 1645 totiž dokazuje, že naše představivost nás klame dokonce 

i když jde o smyslová potěšení a vášně. Proto, jak dovozuje Descartes, si i ve vnímání 

radosti a jiných smyslových potěšení musí rozum uchovat svou  převahu. Anticipace radosti  

rozumem a anticipace radosti naší představivostí jsou totiž mnohdy v rozporu.47 

     Pokud se týká fyziologických projenů radosti, jsou jimi spokojený úsměv, smích, 

celkové uvolnění a často motorická aktivita (např. mnutí rukou, poskakování, výkřiky 

radosti atd). V radosti je tendence dávat ji najevo (sdělená radost je dvojnásobná radost)  a 

proto často vyvolává pocity závisti a snahu bagatelizovat její příčinu od druhých. Někdy 

bývá označována za reakci na úspěch, který znamená zisk nebo zvětšení hodnoty sebe sama. 

Radostí je provázena domněnka našeho "reálného já", že se přiblížilo "ideálnímu já". 

     Radost je ve své nejčistší a nejvýznamnější formě reakcí na dosažené nebo vykonané 

dobro. Pocit radosti pramení také z toho, že se jedinec zbaví nějaké strasti, starosti, stresu.  

Perspektivní radost je prožívána jako naděje. Nesplní-li se obava, prožívá člověk radost, 

přičemž mnohdy stačí pouhá absence obav, strachu, stresu.                              

   Pocit štěstí je vrcholová radost, která se protahuje ve více či méně trvalejší stav, v němž je 

celková pozitivní životní bilance. Odtud se také odvozuje věčná touha po štěstí, a to jak 

individuálně či jinak různě pojatá (kolektiv, rodina, národ ). Touha po štěstí je silně 

motivující.  

Dosažené štěstí se časem stává jakousi samozřejmostí a jako pocit se rozplývá. 

Dle Blaise Pascala není účelem života  najít štěstí, ale hledat je. Štěstí je největší dobro, 

člověk, který je šťastný, nemůže chtít už nic jiného.  

 

 

6.6. Smutek (žal) 



 

Smutek řadí Descartes ke stejné kategorii vášní jako radost. Fyziologicky se smutek 

projevuje " nepříjemnou ochablostí ", v níž spočívají obtíže, způsobené duši určitém zlem 

nebo nedostatkem. Duše ve svém spojení s tělem si pak podle Descarta toto zlo nebo 

nedostatek "přivlastní", a to tak, že jej považuje za sobě vlastní. Existuje všek druh smutku, 

který lze nazvat "čistě duševní", který se nalézá v duši samotné. Tento sice sám o sobě není 

vášní, ale fyziologickými symptomy vášně smutku je nutně doprovázen.48 

Často se stává že "jsme smutní", aniž bychom dokázali zřetelně rozpůznat důvod našeho 

smutku, respektive odpovědět na otázku proč jsme smutní. Tento jev vysvětluje Descartes 

tím, že percepované zlo zanechá v mozku svou impresi bez prostřednictví duše. Potom buď 

ono zlo náleží pouze tělu, anebo zlo sice náleží duši, ale ta o něm jako o zlu neuvažuje. 

Nahrazuje ji pak nějakou jinou formou, jejíž imprese je všek v mozku s impresí zla 

spojená.49 

Smutek je naší reakcí na ztrátu nějaké hodnoty (opakem radosti, která je reakcí na zisk). V 

mírnější podobě je to pouhé zarmoucení, např. ze ztráty cenné věci. Ve výraznější podobě je 

to žal, např. při ztrátě blízké osoby. Žal zahrnuje pocit bezvýchodnosti a současně intenzivní 

touhu zaměřenou do minulosti, aby se nestalo to co se již stalo a co je již neodvratitelné. 

Člověk je tedy v hlubokém smutku zaměřen do minulosti a  ztrácí smysl pro perspektivy, 

což může vést ke ztrátě aspirace a zájmu o život vůbec. Extrémním důsledkem takové vášně 

může být sebevražda, ať už se jedná o zkratkovité jednání, či bilanční nebo demonstrační 

sebevraždu.  

Žal je dezaktivující, jeho komponentou je pocit bezmocnosti a beznaděje. Setrvávající žal je 

hoře, spojené často s depresivními stavy, trudomyslností a melancholií. Prožíváme-li žal, 

cítíme se poraženi, osamocení a bídní. Jsme neschopni něco učinit, máme světobol (svět 

cítíme jako temný a kalný). Prožíváme pocit bezmocnosti a opuštěnosti. Výrazovým 

projevem smutku je pláč, ale hluboký žal probíhá bez pláče jako tiché stékání slz. 

 

7. kapitola: Dva způsoby vztahování se k vášním: Potlačení a využití 

    

   Ve Vášních duše  je vztah mysli a těla tematizován jak v rámci klasifikace jednotlivých 

                                                 
48 Vášně duše, čl. 92, str. 93 
49 Vášně duše, čl. 93, str. 93 a 94 



afektů, tak i z hlediska tradičního cíle morální filozofie, kterým je ovládnutí tělesných 

vzruchů pomocí pevných rozumových úsudků. Originalita Descartova pojetí lidské 

emocionality v porovnání s touto tradicí pak spočívá nejen v tom, že pro každé z duševních 

hnutí nalézá vlastní definici a specifické uplatnění, ale především v tom, že poukazuje k 

možnosti prospěšného využití i škodlivých a těžko zvládnutelných afektů, z nichž můžeme s 

patřičným odstupem čerpat totéž potěšení, jako by se jednalo např. o představení na divadle.  

 

 

7.1.  Využití "dobrého" potenciálu vášní 

      Život kolem nás je zmítán vášněmi. Sdělovací prostředky a reklama, místo aby vášně 

tlumily, je naopak podněcují, vzbuzují, akcelerují. Čím jiným než katalyzátorem vášní lze 

nazvat bulvár i interpelace  ve sněmovně. Vášně jsou veřejně ukazovány v politických 

debatách a na sportovních utkáních, o to více pak existují skrytě v soukromých životech. 

     Mnoho problémů a zločinů by nenastalo, kdyby jejich aktéři lépe poznali a pochopili 

povahu vášní a předem, ještě než by vášeň přešla v akci, analyzovali způsob, jímž se 

vášnivé procesy odehrávají. Jakkoliv iluzorní je předpoklad, že většina lidí bude k procesu 

vášní a následných činů přistupovat takto s nadhledem, erudicí a chladnokrevností, je 

nesporné, že studium fyziologie a mechanismu vášně má minimálně tato čtyři pozitiva: 

1. Varuje před zdánlivou a falešnou přesvědčivostí předmětů, k nimž se při svých vášních 

upínáme 

2. Poukazuje na nedokonalost smyslů, jimiž jsou vnější skutečnosti přenášeny do naší duše 

3. Umožňuje pochopit mechanismus přenosu  a projevu vášní z psychosomatického 

hlediska. 

4. Dovoluje nahlédnout vlastní emoce z nadhledu, jakoby z hlediska třetí osoby. 

     Studium a pochopení mechanismu vášní navíc, jako jakýsi vedlejší, nechtěný efekt,  

přináší potěšení a radost, pramenící  hned z několika příčin: jednak je  zábavné pozorovat 

tento vášněmi zmítaný subjekt (což jsem vlastně já) při percepci vnějšku v celém jejím 

vědomém zkreslení, při nulové analýze příčin a projevů jednotlivých vášní a při celkovém 

podlehnutí rozumu, a dále se dostavuje příjemný pocit dominance  z možnosti ovládat a 

eventuelně i potlačovat vášně, z vědomí, že nejsem redukován na pouhý mechanismus navíc 

s porouchaným spouštěcím zařízením a čidly vnější percepce. 



A právě protiklad oné percepce a aktivity je hlavní dualitou v descartovské antropologii a 

psychologii. Důležité přitom je, že i řada zdánlivě aktivních činností jsou vlastně jen reakce, 

tedy stále se nejedná o naše svobodné a vlastní konání.  

Vnější percepce  (Descartes zavádí docela složitou klasifikaci podle toho, zda duše trpí 

sebou nebo tělem. V případě těla jde ještě o to, zda je původ přímo v těle samém - bolest 

orgánu - nebo ve vnějším světě - např. hluk, zima) jsou škodlivé dokonce i tehdy, když se 

jedná třeba o radost. I radost je vlastně omezující a zabraňuje nám myslet na to, na co 

chceme sami. Zde Descartes sahá až ke geometrickým metaforám, určitý afekt prostě 

okupuje místo v duši a na ono místo se už nic jiného nevejde. 

     V kontextu závěru 1. části Vášní duše by se  mohlo zdát, že Descartovo řízení vášní 

spočívá především v omezení jejich působnosti na duši a v nahrazení této přirozené 

souvztažnosti důvtipnou asociací, která nám umožní jejich přímé, a přece svrchované 

ovládnutí.  Návod , jak toho dosáhnout,  označuje  Descartes v čl. 211 za "   nejobecnější a 

nejsnáze dosažitelný prostředek proti veškeré přemíře afektů ". V tomtéž čl. 211 dále uvádí 

návod, jak si počínat: "Pokud totiž pociťujeme zmíněný vzruch v krvi, musíme se mít na 

pozoru a uvědomit si, že vše, co se jeví obraznosti, směřuje k oklamání duše a k tomu, že se 

jí důvody, které dodávají předmětu afektu jeho přesvědčivost, zdají silnější, než jsou, 

zatímco ty, jež mají duši od tohoto předmětu odradit, se zdají o mnoho slabší. A pokud nás 

afekt přesvědčuje pouze o věcech, jejichž uskutečnění lze na určitou dobu odložit, je třeba se 

vyvarovat bezprostředního úsudku a rozptýlit se jinými myšlenkami až do chvíle, kdy čas a 

odpočinek zcela utiší onen vzruch v krvi.“ 50 

     Taková teze by však odporovala závěru, jenž z analýz lidské emocionality vyplývá a 

podle nějž je vlastní povaha však afektů dobrá. Descartova intence právě spočívá především 

ve využití tohoto dobrého potenciálu naší emocionality a léky, které Descartes  v průběhu 

spisu postupně podává svému čtenáři, nemají chránit proti samotným vášním, ale především 

proti jejich přemíře či proti jejich nadměrnému vlivu na naši soudnost. Důkazem toho je 

poslední článek Vášní duše s názvem "Veškeré dobro a zlo v tomto životě závisí na 

afektech", ve kterém Descartes podtrhuje (uzavírá), že "Duše může mít ostatně své soukromé 

radosti. Avšak ty radosti, které sdílí s tělem, závisejí zcela na afektech, takže nejsladší život 

zakoušejí lidé, jimiž afekty dokáží nejvíce pohnout. Je pravda, že v nich také mohou nalézt 

nejvíce hořkosti, pokud je nedokáží správně uplatnit a pokud jim štěstí nepřeje. Moudrost 

                                                 
50 Vášně duše, str. 175 



nám však slouží především tím, že nás učí, jak své vášně opanovat a jak s nimi nakládat 

natolik zručně, že lze snadno snášet zla, která z nich vzejdou, a dokonce z nich všech čerpat 

radost.“ 51 

    Kromě rozpojení a potlačení různých patologických mechanismů může sehrát podstatnou 

roli při ochraně proti přemrštěnosti vášní zejména intelektuální čili reflexivní radost. Tato 

"vnitřní emoce", jíž duše nepodléhá, ale kterou si sama způsobuje, totiž dovoluje využít ve 

vlastní prospěch jakoukoli vášeň, jež na nás dolehne.52 Za podmínky, že si duše dokáže při 

vášni uchovat soudnost, může čerpat vnitřní uspokojení přímo z pocitu vlastní síly53, v čemž 

podle Descara spočívá samo jádro hledané blaženosti: "A obecně se duši zamlouvá 

pociťovat, jak se v ní zvedají vášně, ať už mají jakoukoli povahu, jen když nad nimi neztratí 

svou vládu". 

     Celkově vzato je pak nejobecnějším lékem proti přemíře vášní především poznáním 

jejich povahy a analýza způsobu, jímž se vášnivé procesy odehrávají. Toto poznání nás na 

jedné straně varuje před falešnou přesvědčivostí předmětů, k nimž se ve vášni upínáme, na 

druhé straně nám dovoluje nahlížet vlastní emoce z hlediska třetí osoby, z odstupu.54 

      

7.2.  "Souboje" vůle s vášněmi 

 

    Podle par. 26 s názvem "Pán a divák vášní" habilitační práce Mgr. Richarda Ziky, Phd, je  

možno se vztahovat k vášním dvojím způsobem. Prvním, který je rozveden v článcích 48, 

49 a 50 spisu  R. Descarta "Vášně duše" 55 je jejich ovládání. Základem pro ovládání vášní 

jsou přitom "pevné a rozhodné úsudky týkající se poznání dobra a zla, podle nichž se vůle 

odhodlala řídit jednání svého života". Tyto úsudky přitom mají být pravdivé.56 

   Při ovládání vášní přirovnává činnost naší vůle k malým soubojům. Podle naší 

"úspěšnosti" v těchto soubojích se můžeme dozvědět, jak na tom jsme, jak totiž umí a může 
                                                 
51 Vášně duše, str. 176 
52 Tato " intelektuální" radost je první z výhod, které dle Descartese skýtá ovládnutí vášně – totiž její zapojení do dle 

vlastní moudré úvahy prospěšné, resp. Rozumem " posvěcené " činnosti, aktivity. 
53 Tento pocit vlastní síly, resp. Jakási nadřazenos Rozumu , který ovládám, nad Vášněmi, které se často plnému 

ovládání vymykají, je druhá z výhod, kterou Descartes na citovaném místě uvádí 
54 Je otázkou, do jaké  míry je tento " intelektuální nadhled nad vášněmi " vlastností vrozenou, získanou životními 

zkušeností či věkem nebo něčím, co se dá naučit či nacvičit. 
55 Vášně duše, str. 65 - 68 
56 Mgr. Richard Zika: René Descartes – lidské dobro jako onto-theo-logie, habilitační práce, Praha, 2008, par. 26, str 

98 



naše vůle porazit afekty a zastavit tělesné pohyby, které tyto afekty doprovází. 

     Ti z nás, kteří často v těchto soubojích vítězí, mají nejsilnější duše. Jsou však i tací, kteří 

soubuje předem vzdávají, a ani nenechají vůli bojovat jejími vlastními zbraněmi. A nebo 

vůli substituují jinou, ještě škodlivější vášní. Co to jsou ony " vlastní zbraně vůle "? Jsou to 

pevné a rozhodné úsudky, arbitráž mezi dobrem a zlem, ideál, jak má podle nás vůle 

moudrého člověka vést jednání a běh našeho života. 

     K získání moci nad vášněmi je podle Descartesa uzpůsobena duše každého člověka. 

Někdy je k tomu nutné dlouhodobé a soustavné úsilí, někdy se však dostaví změna asociací 

spojená s nějakým počitkem náhle ( Descartes uvádí v čl. 50. příklad s dříve chutným, po 

nalezení něčeho odporného v něm nechutným jídlem)57. Vždyť i u zvířat, která namají 

žádný rozum ani myšlení, lze pohyby svalů spojené s tou či onou percepcí změnit v 

opačnou. (Zde uvádí Descartes příklad stavěcího psa, který vidí koroptev a pak slyší zvuk 

výstřelu).58 

     V této souvislosti citujme z habilitační práce PhDr. Richarda Ziky, a to konkretně z par. 

27 s názvem "Duše na provazech": "Na plnou vládu nad vlastní tělesností – nad sebou 

samým coby duchem / duší musi tedy descartesovský člověk rezignovat..... Nicméně ani jako 

uvědomující si tuto svou parciální bezmoc, nerezignuje Descartes na svůj projekt suverenity 

rozumu (projekt dobré mysli = jakoby pána a vlastníka přírody)59 

 

7.3. Postoj zaujatého diváka 

 

     Odlišným je druhý způsob našeho vztahování se k vášním, totiž "odtažitý",  "s distancí", 

tedy postoj angažovaného (zaujatého) diváka. Zde je třeba rozlišovat dle Descarta dva druhy 

emocí podle jejich internality či externality, a to na emoce, jež produkuje sama sobě 

samotná duše a vášněmi (passions), jež jsou vyvolány vnějškem a reflektují způsob,  jakým 

vnější vjemy působí na naše smysly. Vnitřní emoce, jíž duše nepodléhá, ale kterou si 

naopak ráda sama způsobuje, dovoluje využít ve svůj vlastní prospěch jakoukoliv jinou 

vášeň, a to za podmínky, že si dokáže uchovat soudnost, nadhled a racionální převahu nad 
                                                 
57 Vášně duše, str. 67 
58 Vášně duše, str. 68 
59 Mgr. Richard Zika: René Descartes – lidské dobro jako onto-theo-logie, habilitační práce, Praha, 2008, par. 27, str 
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takovouto vášní.  

     Obecně se totiž duši líbí, jak se v ní zvedají vášně, jen když si znovu a znovu potvrzuje 

svou převahu nad nimi. Daří se jí to zejména vytvářením určitého odstupu, postoje 

zaujatého diváka. "To se mě zas tak netýká", budu jen pozorovat co to se mnou činí a až 

pak, po kritické revizi, nechám tu kterou vášeň působit. Při aplikaci tohoto principu 

nacházíme potěšení, a to i když se dané konkrétní vášně samotné týkají věcí smutných a 

veskrze soucitných. Takovýto postoj se děje nejen například v divadle60, ale v jakési 

názorové hyperbole může být transformován na celý náš život ( neboť co jiného žijeme než 

divadlo?). Stačí jen mít neustále na mysli, že to, co se v životě děje a co způsobuje vášně, 

není to, oč tu běží nejvíce, totiž o vědomí vlastní svobodné vůle a jejího řádného ( 

moudrého ) užívání.61  

 

7.4. Kritika stoické morální tradice 

   

Descartem navržená cesta k duševnímu klidu se zdá být převzetím stoických nauk a zásad o 

správném řízení života. U Descarta však na rozdíl od antické filosofické tradice tyto závěry 

plynou ze zkoumání příčin našich duševních stavů a poruch.  

Na jedné straně se Descartes v mnoha principech se stoiky shoduje. Říká, že pokud budeme 

naše tužby vztahovat pouze na ty z věcí, které závisejí na nás, dosáhneme vždy uspokojení a 

také duševního klidu, neboť ke všemu ostatnímu a nahodilému se budeme stavět s  

netečností. To jenom ukazuje, že úplně neopouští cesty starých myslitelů, zejména stoiků. 

Důležité je rozlišit tu část, která závisí pouze na nás od té, která závisí na vnějších příčinách 

(vnější a vnitří atribuce – externalisté kontra internalisté). 

 Převažují však podstatné odlišnosti. Stoikové na rozdíl od Descartra chápali tělo jako 

druhotné.62 První a nejdůležitější je podle nich myšlení, tělo totiž nemáme v  naší moci63. To 

                                                 
60   Emoce během divadelních představení popisuje Descartes zejména v Dopise princezně Elišce ze dne 18. 
května 1645, kde doslova píše: " A tak jako smutné a žalostné historie, které vidíme předvádět na divadle, nám často 
poskytují       tolik zábavy jako historky veselé, i když vyvolávají slzy v našich očích, tak ony velké duše dosahují v sobě 
samých uspokojení ze všeho, co se jim stává, i když je to nejmrzutější a nejnesnesitelnější. Takže když pociťují ve svém 
těle bolest, cvičí se v jejím trpělivém snášení, a tato zkouška jejich síly je jim příjemná." Viz Dopisy Alžbětě Falcké, 
str.38 
61 Vášně duše, čl. 153, str.137 
62 Mezi dvěma největšími ranými stoiky ( Zénón a Chrisippos ) panuje shoda v tom, že oba popírají tezi, podle níž je 

mravní jednání výsledkem boje mezi různými prvky v nitru samotné osobnost ( rozuměj Vášeň a Racionalita). 
Naproti tomu oba shodně chtějí zavést model zdraví či nemoci jednotného individua. 

63 Chrysippos je toho mínění, že moudrý člověk bude cítit bolest, a podle standartního názoru stoické školy ze sebe 
sice vymýtí slast, přesto však bude zakoušet požitek rozumového stavu radosti. Viz Rist, John, Stoická filosofie, str. 



Descartes kritizuje. Pro něj je důležitá smíšenina duše a těla. Právě ve využití potenciálu, 

které nám přináší spojení obou substancí, je proto třeba hledat pravou podmínku pro životní 

blaženost. Úplné odmítnutí rozkoše naopak může vyústit v patologický zvrat ve spojení 

duše a těla. Nejde tedy o to slepě následovat každý emocionální impulz, ale o jeho správné 

obrácení v náš prospěch.  

Jak toho dosáhnout? Do průběhu našich emocí můžeme vstupovat. Například se bojíme, ale 

můžeme se přestat bát, protože námi osvojená dovednost, založena na poznání, umožňuje 

získat svrchovanou moc nad všemi vášněmi.64 

Dále vytýká Descartes stoikům (viz Dopis Alžbětě Falcké z 18.srpna 164565), že kladou do 

protikladu slast a ctnost. To nemění nic na tom, že Descartes soudí, stejně jako stoikové, že 

ctnost představuje nejvyšší dobro a je plně závislá na naší vůli.66   

 Nemůžeme přitom pominout, že všechnny tyto teoretické analýzy v sobě nesou rovněž 

praktické důsledky v podobě morálních principů, jež by v izolované podobě mohly 

připomínat morální nauku stoické školy. Už v nejznámější formulaci své "provizorní 

morálky" v Rozpravě o metodě uvádí Descartes jako třetí v pořadí maximu, kterou lze 

považovat za typický příklad osvojení stoického dědictví, že totiž našim cílem by mělo být 

"snažit se zvítězit raději nad sebou než nad štěstěnou a měnit raději vlastní touhy než řád 

světa". Identický motiv pak nalezneme nejen při opakování této maximy v dopise prinezně  

Alžbětě ze 4. srpna 164567, ale také ve Vášních duše, kde je za "nejpodstatnější užitečnost 

morálky označena schopnost ovládnout svou touhu" tak, abychom ji obraceli výhradně k 

těm věcem, jejichž dosažení závisí zcela na nás. Pokud navíc uvážíme centrální roli, jakou 

Descartes ve svém posledním spise přikládá pevnému charakteru, jenž činí z těch, kteří si 

nejvíce cení vlastní svobodné vůle "pány nad vlastními vášněmi" , mohlo by se zdát, že 

Descartem navržená cesta k duševnímu klidu není ničím jiným než převzetím stoických 

nauk o správném řízení života.  

Porovnávat obě pojetí však můžeme však jen tehdy, pokud si zároveň uvědomíme, že 

Descartes vynáší maximy podobné těm stoickým pouze jako závěry vyplývající ze zcela 

samostatných zkoumání příčin našich duševních stavů a poruch. Poněvadž Descartes 

                                                                                                                                                                  
46 a 47 

64 Naopak se při lechtání pod paží smějeme, ačkoliv tu nic k smíchu není. Viz "Vášně duše", str. 175, čl. 211. 
65 Dopisy Alžbětě Falcké, str. 56 
66 Dopisy Alžbětě Falcké, str. 37. Je jistě zajímavé, že také Blaise Pascal odmítal pojímat podobmě jako Descartes 

protiklad ctnosti a slasti za známku skutečného mudrce. Viz Blaise Pascal, Rozhovor s panem de Saci, in: Petr 
Horák, Svět Blaise Pascala, Praha, Vyšehrad, 1985, str. 222. 

67 Dopisy Alžbětě Falcké, str. 51 



neklade na rozdíl od stoiků slast  a ctnost do protikladu, musí jeho metodická snaha o 

nalezení vnitřní spokojenosti projít od vystopování fyziologického průběhu těchto hnutí až k 

prostředkům, jimiž má duše své vášně řídit a spravovat, ne však vymítat. Má-li se pak stát 

člověk, o němž pojednávají  Vášně duše, jakoby pánem a vlastníkem nikoli přírody, ale své 

vlastní přirozenosti, je cesta k takovému sebeovládání podstatně složitější.  Descartes totiž 

odmítá amputaci těla od morálního subjektu, jako ji provedli stoikové.  

Může se proto zdát až překvapivé, nakolik blízké jsou některé Descartovy závěry základním 

stoickým principům pro nalezení vnitřní svobody a sebeuspokojení: mezi ně patří již 

zmíněné  rozlišování mezi věcmi, které jsou v naší moci, a těmi, které na nás nezávisejí. V 

tomto rozlišení běží především o to, že pokud budeme vztahovat naše tužby pouze na ty z 

věcí, které závisejí na nás, dosáhneme vždy uspokojení a také duševního klidu, nebotˇ ke 

všemu ostatnímu a nahodilému  se budeme stavět s netečností.  

Právě distinkce mezi žádoucím a lhostejným se pro stoickou filosofii stala nejdůležitějším 

prostředkem k dosažení svobodného a ctnostého života. Nalézáme-li v druhé části Vášní 

duše stejně vyhraněné rozlišení, které je navíc označeno za podmínku správného 

usměrňování našich tužeb, mohli bychom se donmívat, že Descartes  "neopouští cesty, jimiž 

se ubírali starší myslitelé" tak dalece, jak prohlašuje v 1. článku uvedeného spisu. Návaznost 

na stoicku tradici je přitom nejsilnější právě v problematice omezování touhy, která je ze 

všech vášní tou nejspjatější s jednáním: "Zdá se mi, že chyba, jíž se nejčastěji dopouštíme 

vzhledem k našim žádostem, spočívá v nedostatečném rozlišování věcí plně závisejících na 

nás od těch, které na nás nijak nezávisejí." Pouze tímto způsobem se podle stoiků i podle  

Descarta vyhneme smutku spojenému s nenaplněním našich tužeb.  

Zde je však třeba podotknout, že Descartovo vymezení  "věcí, které závisejí na nás" není 

provedeno  ani tak úzce, ani tak jmenovitě, jako tomu bylo u stoiků. Například u Epiktéta 

můžeme zcela ovládat pouze vlastní myšlenky a mínění, takže svou pozornost máme upírat 

pouze k nim a vše ostatní považovat za lhostejné.68 Naopak Descartes žádný podobný 

soupis žádoucího nepodává, zato nás však v čl. 146. vybízí k rozlišování té části, která u 

každé budoucí události závisí na nás, od té,  která závisí na vnějších příčinách: i ve věcech, 

které na nás nezávisejí zcela, tak můžeme soustředit svou touhu a své úsilí na přispění k 

tomu, abychom jich dosáhli.  

Zatímco stoická kategorizace je tedy ve svém jádru především morálkou správného postoje, 

                                                 
68 Ani stoikové nebyli natolik pošetilí, aby zcela vyloučili emoce. Naopak tvrdili, že i moudrý člověk je v moci tří 

základních a stálých emocionálních – a zároveň racionálních – dispozic, a to Radosti, Rozvážné snahy a Opatrnosti  



zdrženlivou morálkou fronésis, snaží se Descartes nalézt takovou životní maximu, v níž by 

činorodost nebyla brzděna předepsaným či přemrštěným potlačováním vášní a tužeb a v níž 

by etická naléhavost nebyla opomíjena pro filosofickou opatrnost.69 Neustálý zřetel k 

podněcující prospěšnosti vášní je patrný zejména tehdy, staví-li Descartes do protikladu 

užitečnost jakkoli přemrštěné smělosti, pokud je vedena dobrým úmyslem, a naprostou 

zvrácenost zbabělostí a strachu, které jsou podle něj jedinými stavy, u nichž nelze říci, k 

čemu by mohly být ze své přirozenosti užitečné. Příklon k hledání takové životní maximy, 

která by kromě vnitřního souladu umožňovala i vnějškové efektivní jednání, je u Descarta 

patrný i z často opakované zásady, podle níž je metodická pochybnost vyhraněna pouze pro 

hledání pravdy teoretické a je zcela vytěsněna z okruhu každodenního jednání: "Pokud jde o 

praktický život, příležitost k jednání často pomine dříve, než se můžeme zbavit svých 

pochybností."  

      Vlastní povaha všech afektů je tedy dobrá. Důležité je umět využít dobrého potenciálu, 

ne chránit se proti vášním, ale proti jejich přemíře. Lékem je poznání jejich povahy a 

analýza vášnivých procesů. Abychom na sobě mohli pracovat, musíme znát průběh emocí a 

mít tak jakýsi základ, východisko pro naše snažení.70 To je mimochodem výchozí, stěžejní 

myšlenka všech psychoterapií, které prostřednictví navrácení se k dřívějšímu prožití a k 

emocionální bouřím spějí k pochopení a uzdravení terapeuta.  

      Descartova odlišnost od stoického chápání doktríny ovládání vlastních tužeb tak nutně 

souvisí i s jeho kritikou stoického nezájmu o tělo, jehož obstarávání je považováno a něco 

druhotného: "Je znakem mrzké povahy, že se neustále stárá o to, co se týká těla (...). Toto 

vše je třeba provádět pouze doplňkově, veškerá naše pozornost by se měla obracet 

především k myšlení." Tělo je navíc Epiktétem jmenovitě řazeno mezi věci, nemáme v moci, 

a které je tedy nutno chápat jako vnější vůči mně: "já" jsem pouze myslící podstata.71 Oproti 

tomu si Descartes ve svém posledním spise neklade za cíl pouhou vnitřní spokojenost duše, 

ale především zdokonalení oné smíšeniny duše a těla, která nenachází své ospravedlnění 

nikde jinde než právě v atřičném uplatnění vášní, jak zcela jasně vyplývá z Descartova 

dopisu Chanutovi z 1. listopadu 1646. V něm totiž Descartes označuje vášně   za "natolik 

užitečné pro tento život, že poku by je naše duše nemohla pocitťovat, pak by neměla žádný 
                                                 
69 Pro stoiky je Rozum totožný s jistou představou ohně. Již tato představa evokuje jakousi Svéhlavost, 

Neovladatelnost či dokonce Vášnivost racionality 
70 Zde se projevuje jakási " matematická systematičnost " descartesova přístupu k emocím. 
71 Není náhodou, že Zénón definoval  " pathós " jako " Prudké vzrušení " duše, neboť nejběžnější prudké vzrušení je 

vzrušení pohlavní ( Erós ), které bylop od dob raného Řecka velmi často pokládáno za něco podobného nemoci či 
dokonce  za nemoc samu. Také Soucit řadí stoik Lactantius mezi nectnosti a choroby 



důvod pro to, aby chtěla být byť jen o chvíli déle spojená s naším tělem." Právě ve využutí 

potenciálu, který nám přináší spojení obou substancí, je proto třeba hledat pravou podmínku 

pro životní blaženost. Descartes tak ospravedlňuje proti Senekovi, když ve svém dopise 

Alžbětě z 18. srpna 1645 tvrdí, že "i kdyby nás pouhé poznání naší povinnosti mohlo 

přinutit ke konání dobrých skutků, přece jen by nás nepřivedlo k tomu, abychom se radovali 

z blaženosti, když by neposkytovala žádné potěšení."72  Descartes na stejném místě varuje, 

že Zenónovo přísné pojímání cnosti může vést k tomu, že se jeho stoupenci "stanou 

melancholiky či duchy zcela oddělenými od těla"73. 

     Podmínkou k dosažení blaženosti přitom samozřejmě není slepé následování každého 

emocionálního impulzu, ale jeho správné obrácení v náš prospěch. V Descartově pojetí 

neexistuje mezi příčinou a následkem afektů žádné pevné a neměnné sepětí, které by bylo 

jednou provždy založeno na naší přirozenosti a od nějž bychom se nikdy neměli odvracet. 

       Naopak užitečné spojení tělesných vzruchů s určitými vášněmi může být v některých 

případech založeno v náš neprospěch (například kvůli nahodilé prvotní zkušeností z dětství), 

takže je pro nás výhodnější je rozpojit a buď silou zvyku, nebo pomocí důvtipu je pozměnit 

v náš prospěch. V tom spočívá také  smysl  Descartových  pochybností nad Senekovým 

výrokem "blažený život je ten, který následuje vlastní přirozenost" v dopise Alžbětě z 18. 

srpna 1645.74Opačným extrémem je podle stoiků názor, že moudrý člověk má své slasti pod 

kontrolou mnohem více, než obyčejný smrtelník. Pokud se pak některá z nich týká 

amorálních předmětů, bude mít naprostou moc sám nad sebou. Nemá sice vědomou moc 

nad všemi svými pocity slasti, ale bude mít nad nimi jakési právo veta, takže bude 

automaticky odmítat ty, které jsou špatné. 

     Descartes také nikdy nepopisuje emocionální proces jako neměnný mechanismus, jehož 

bychom byli otroky, a v článku 50. jasně dokazuje, že je nejen možné, ale někdy také 

žádoucí autorsky vstupovat do průběhu našich emocí a vstoupit z područí navyklých asciací 

tělesného vzruchu a duševního afektu.75 Naše vrozené či získané sklony k bázlivosti v 

blízkosti nebezpečí tak mohou být nahrazeny umělým probuzením smělosti potud, pokud 

náš důvtip za pomoci obraznosti vymkne z kloubů přirozeného ustanovení a tváří v tvář 

nebezpečí v nás probudí touhu po slávě. Třebaže tedy duše nemůže disponovat svými 
                                                 
72 Dopisy Alžbětě falcké, str. 56 
73 Stoický "Moudrý člověk " je v postavení pacienta se sexuální úchylkou, kerý je léčen při kladné reakci na promítání 

těch obrazů, které původně u něj vyvolávaly kladné emoce, elektrickým šokem, a později si spojuje daný sexuální 
objekt s bolestí el. šokem vyvolanou. 

74 Dopisy Alžbětě Falcké, Str. 56 
75 " Vášně duše ", čl. 50., str. 66 



emocemi přímo, jak vyplývá z čl. 46, přece jen nám osvojená dovednost, založená na 

poznání, umožňuje získat svrchovanou moc nad všemi vášněmi.76 

Descartesova originalita tedy spočívá v prvé řadě v anti-stoické tendenci: usilovat se má 

nikoli o osvobození se od vášní, nýbrž o jejich správném používání (usage) a nakonec o 

jejich užitek; za druhé v opuštění tomášovského členění všech vášní na žádostivé 

(concupiscibilis) a výbušné/zlostné (irascibilis) (tomistické vlivy na Descarta zůstaly tedy 

takřka neznatelné ) a za třetí v psychologickém zdůvodnění vášní.  

Na závěr této kapitoly se podívejme, jak se s porovnáním se římskými stoiky vypořádává 

Baruch Spinoza (1632-77), kritik mechanické nauky o duši. Tento filozof v kniza Etika 

(1677) uvádí, že člověk je stále ovládán vášněmi a musí se naučit škodlivé, k pasivitě 

vedoucí vášně vystřídat užitečnými, aktivizujícími, aby nakonec mohl dospět ke klidu 

ducha. Proto svých 48 afektů roztřídil do párů. Spinozova filozofie má na rozdíl od 

Descartovy  s filozofií stoicismu mnoho společného, neboť stejně jako stoici i on se snažil 

naplnit terapeutickou roli instruováním lidí jak získat štěstí ( pro stoiky eudaimonia). Avšak 

na rozdíl od stoiků  striktně odmítá jejich názor, že rozum může přemoci emoce. Základním 

rozlišením pro Spinozu bylo rozdělní na aktivní a pasivní emoce, přičemž ty prvně 

jmenované jsou racionálně chápány, ty druhé nikoliv. Spinoza  tvrdí, že emoce mohou být 

nahrazeny nebo překonány pouze silnější emocí a rovněž prohlašuje, že znalost pravé 

příčiny pasivních emocí je může přeměnit v aktivní, čímž předpověděl jednu ze základních 

myšlenek Freudovy psychoanalýzy. 

V moderních jazycích se setkáváme se slovem "stoický" , jehož proměnlivé významy 

mohou sahat od "schopnosti vypořádat se s čímkoliv" až po něco blízkého necitelnosti. 

Stoikové však nikdy nenabízeli ideál necitelnosti či něco jí podobného, ale tento výraz jim 

byl podsouván dokonce už ve starověku, a to ihned poté, jak přestal být zřejmý význam 

slova "apatický". Podle starých stoiků člověk slasti a bolesti cítí, zakouší. Tím, co necítí, 

jsou ty slasti a bolesti, které jsou vyvolány chybnými soudy. Původní důsledky rané stoické 

psychologie kladou tedy důraz na psychosomatickou přirozenost člověka, a teprve pozdější 

( chybné ) interpretace hovoří o opaku.77 

 

8. kapitola: Problematika svobody 

                                                 
76 " Vášně duše ", čl. 46., str. 62 
77  Viz John M. Rist : "Stoická filosofie", str. 60 



 

Materiál pro závěrečnou kapitolu mé bakalářské práce jsem čerpal ve značné míře z 

habilitační práce mého školitele, Mgr Richarda Ziky, PhD, a to zejména z par. 28 s názvem 

Propuštění člověka. Autor zde nejprve uvádí, čeho je nový, descartesovský člověk 

schopen:...“jako substitující rozum může zpředmětňovat veškerou materii – včetně materie 

vlastního těla – a zaujímat tak od ní bezpečný aktivní odstup..., a dokonce se může – v 

postoji „režiséra“ či zaujatého diváka ( viz kap. 7.3. této bakalářské práce)  - analogicky 

vztahovat ke všem svým vášním“, aby vzápětí uvedl to, co v dosahu člověka není: 

„...opanovat svou tělesnost však nedokáže. … V jeho dosahu není právě to, co jej činí 

rozumově – tělesnou jednotou, „rozumným živočichem“, „člověkem“: substanciální pouto 

mezi myslí (jím samým ve své „původní“ jednotě a tělem). .. Descartesovský člověk tak 

nutně a ustavičně v té či oné míře a tím či oním způsobem – i jako zkušený metodik – 

selhává ve svém bytostném nároku na sebe sama: svobodně (jen skrze rozum čili intelekt) 

volit v jednotlivých životních situacích to, co je správné“.78   

A právě svoboda je pro Descarta základní hodnotou. Je to podle něj stav, kdy duše něco dělá 

ze své vlastní vůle. Tím se přibližujeme Bohu, který je právě charakterizován tím, že 

svobodně uskutečňuje sám sebe a v jednotě s tím svá díla, je jakousi totální produktivitou.79 

Naopak nesvobodné jednání je vlastně totožné s hříchem. 

     Základním cílem ovládnutí vášní je tedy u Descarta získání osobní svobody. A tady, v 

celkové koncepci pojmu Svoboda, se ukazuje určitý rozdíl, vývoj Descartova myšlení od 

dřívějších úvah. Jestliže dříve postuluje Descartes svobodu jako danou a zaručenou ze samé 

podstaty člověka jako bytosti podobné Bohu s vlastnostmi (Svobodou) Bohu se blížící ( 

Absolutní svoboda u Boha),  je v pozdějším díle (Vášně duše) proveden odklon. V čem 

tento odklon spočívá? Odpověď lze shrnout do čtyřech bodů: 

1. Na rovině vášní se Svoboda stává cílem, ideálem, o který máme celý život usilovat a k 

němu se blížit (není již tedy "zaručena od Boha") 

2. Opouští se tedy symbolika "Boží pečeti" a tato je nahrazena ovládnutím vášní v rámci 

jednání "s nadhledem". 

3. Na rozdíl od dřívějších filozofických koncepcí (stoicismus) postuluje Descartes názor, že 

                                                 
78 Mgr. Richard Zika: René Descartes – lidské dobro jako onto-theo-logie, habilitační práce, Praha, 2008, par. 28, str 

103 
79   Viz odpověď na  Námitky 



svobody nelze dosáhnout pouze dosažením svobody vnitřní, nezávislé na vnějších 

okolnostech. Je nutné naopak brát v potaz lidskou přirozenost, omylnost, nedokonalost 

smyslů. 

4. Svoboda tak není u člověka zcela autonomní, ale je podmíněna získaným, naučeným 

znalostem a důvtipu ducha, který může na rovině psychologie uchovat schopnost 

svobodného jednání (jež byla u Descartesa vdříve na hlubší rovině metafyziky považována 

za nezpochybnitelnou a jednou provždy, od Boha, danou). 

     Porovnáme-li tedy Descartovo chápání pojmu svoboda  v jeho dřívějších dílech a ve 

spisu Vášně duše, je zde patrný určitý posun. Naše svoboda ovlivňovat vlastní emocionální 

procesy zajisté není nikdy úplná, zároveň však nejsme ani při těch nejvypjatějších vášních 

redukováni na pouhý mechanismus bez svobodné vůle. A právě hledání konkrétních 

prostředků, jimiž lze omezit přímý vliv vášní na naše usuzování, si ve Vášních duše 

vyžádalo nově promyšlenou koncepci svobodné vůle u morálního subjektu.  

     Jak uvádí Ondřej Švec v Předmluvě překladatele, "...je na rozdíl od samozřejmosti, s 

jakou je v Descartově metafyzice svoboda zaručena v plném rozsahu své moci ze samotné 

duševní podstaty člověka, na rovině jednání se tato svoboda stává pro autora Vášní duše 

spíše cílem či ideálem, jenž má být uskutečněn v praktickém životě jednotlivce."80 

     Navíc ze samotného možnosti a pocitu vždy správně a plně využívat své svobodné vůle a 

nikdy nebýt totálně závislý na vnějším subjektu ( byť by to byl samotný Bůh) vyvěrá dle 

Descarta velké potěšení, z nějž pak dále vzniká ušlechtilost. Pokud se často zaobíráme 

otázkou, co je to svobodná vůle a jaké výhody lze získat z odhodlanosti k jejímu správnému 

užívání, můžeme v sobě tuto ušlechtilost vyvolat nejprve jako pociťovanou vášeň, která 

může následně přejít i ve stálou ctnost.81 

     Samotná schopnost pociťovat Svobodu ve vlastním rozhodování a řízení vlastního 

praktického života způsobuje sebeúctu, která však u chybujícího člověka nesmí být 

přehnaná. Vědom si nedokonalosti nositele svobodné vůle, pak Descartes varuje před 

přemírou vážení si sama sebe, před samolibostí a přehnanou sebeúctou.82 

     S "nově získanou" svobodnou vůlí pak u Descarta úzce souvisí pocit vlastní 

odpovědnosti za svá svobodná rozhodnutí. Zde doporučuje vždy důkladně a správně 
                                                 
80 Ondřej Švec: Předmluva překladatele k Vášním duše, str. 29 
81 Vášně duše, čl. 161, str 144 
82 Vášně duše, čl. 160, str. 143 



prozkoumat, zda věci, po kterých naše svobodná vůle touží, jsou dobré a zda závisejí zcela 

na nás. Je-li tomu tak, doporučuje po nich toužit s jakkoliv prudkým zápalem.  

Vlastní jednání pak může být de facto pasivní (triviálním případem je reflexivní ucuknutí 

rukou z rozpálené plotny). Afekty nás ovšem klamou a snaží se nám podstrčit, že jednáme 

sami ze sebe. Dokonce i tehdy, když si tuto skutečnost uvědomíme, ještě to neznamená, že 

jsme také svobodní. Být si vědom nějakého jednání a jeho příčin ještě ke svobodě nestačí. 

Je důležité se oněch vnějších příčin dobrat, anylyzovat je (například že jsem podrážděn 

proto, že mám hlad). 

     Poznání samotné fyziologie vášní je  pak především přípravou na schopnost čelit 

zatemnění rozumu, udržet kontrolu nad puzením vášní a nad realitou naší přirozenosti, která 

obsahuje stejnou měrou duši i tělo. Pojem svobodné vůle se tak jeví od Meditací k Vášním 

duše v novém světle, což je možné  chápat i jako opuštění symboliky Boží pečeti na lidské 

vznešenosti výměnou za ovládnutí horečnatého vzruchu v krvi v intencích klidného, 

"chladnokrevného" jednání.83  Toto je samo o sobě velký krok v pojetí místa člověka na 

tomto světě od Bohem ovládaného a jemu podřízeného subjektu k svébytné, za své činy 

jakožto důsledky svých vášní plně odpovědné osobnosti. 

Descartesovo pojednání o vášních zahrnuje i jejich praktické důsledky pro morálku. Ideálem 

je snažit se zvítězit raději nad sebou než nad štěstěnou a měnit raději vlastní touhy než řád 

světa (Rozprava o metodě). Nejpodstatnější užitečnost morálky je schopnost ovládnout svou 

touhu tak, abychom ji obraceli výhradně k těm věcem, jejichž dosažení závisí zcela na nás. 

Z tohoto hlediska  pak pevný charakter  mají ti, kteří si nejvíce cení své svobodné vůle a 

jsou tak páni nad vlastními vášněmi. Svoboda naší vůle je pak to, co nás připodobňuje 

k Bohu, díky ní chápeme, že se nějak k Bohu, jeho obrazu a jeho podobě, vztahujeme. 

   Na závěr kapitoly o svobodě citujme samotný závěr předmluvy překladatele Ondřeje 

Švece ke knize Vášně duše :"Vlastním předmětem a cílem Vášní duše tedy není svoboda 

jednou provždy daná a jistá, ale osvobozování probíhající jako proces, v němž mohou 

emoce a vášně představovat nejen překážky a pouta, ale také zdroj osvobozující energie".84 

 

                                                 
83 V čl. 211 " Vášní duše ", na str. 175 však Descartes poctivě přiznává, že, cituji :  "je jen velmi málo osob, které by se 

... připravily na všechny druhy hnutí krve: vždyť hnutí krve vyvolaná předměty vášní vyplývají natolik bezprostředně 
z pouhých impresí v mozku a uzpůsobením orgánů, a to bez jakéhokoliv přizpění duše, že žádná lidská moudrost 
není dostatečně silná, aby těmto hnutím odolala bez dostatečné přípravy.",  konec citátu. 

84 Ondřej Švec: Předmluva překladatele k Vášním duše, str. 30 



Závěr 

 

     V celém svém pojednání o vášních Descartes zdůrazňoval, že afekty mohou být zdroji 

energie. Tu však musí získat duše pod svou kontrolu. Jde o to, aby duše disponovala tělem a 

ne naopak (jakkoliv zcela duše tělem disponovat  nemůže, vzhledem k naprosto odlišné 

podstatě obou “substancí”). Cílem je tedy soustředit se na naše vlastní obsahy mysli. 

Rozhodování pak nepochází zvenku, ale z naší duše. Z toho pak vyplývá ctnost i zdatnost 

(oba pojmy splývají v latinském virtus i v řeckém areté), dostaví se klid duše (ataraxia) a 

soběstačnost, duše se vztahuje jen ke svému vlastnímu nitru.  

Výsledkem je sebetransformace mysli, moudrost, růst duše ze sebe samé. To se však podle 

Descarta neuskutečňuje v nějaké osamělé meditaci, ale má být spojeno s praxí, tréninkem, 

neustálou sebereflexí, potvrzováním, prohlubováním a uplatňováním našich vlastních 

návyků. V rámci tohoto vlastního uskutečňování se pak duše paradoxně snaží i udržet 

spojení s tělem, snaží se zůstat naživu ve zdravém těle a pečovat o organismus. Pro Descarta  

pak je jedním z ohledů uskutečňování vlastní duše i nějaká forma etiky. 

     Z výše uvedených důvodů se domnívám, že znalost Descartova díla Vášně duše, tedy 

jeho ucelené koncepce vášní (která je navíc psána jasně, sympatickým,  exaktním a dokonce 

jakoby matematickým jazykem), měla by patřit k základním znalostem kultivovaného 

člověka dneška. V době celkové rozčarovanosti a zklamání z tržních principů, které 

nepřinesly očekávané odpovědi, je zde navíc možné najít zdroj osvobozující energie. 
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