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Abstrakt: 

Práce zjišťuje inspiraci Arthura Schopenhauera východní filozofií. 

Porovnává, do jaké míry se Arthur Schopenhauer inspiroval a do jaké míry přejal 

jednotlivé myšlenky hinduismu a buddhismu. Pakliže nejsou jednotlivé pojmy 

srovnatelné, jsou pouze kladeny vedle sebe. Zachycuje také mnoho momentů, kdy 

se sám Schopenhauer odkazuje k východní filozofii. 

Celá práce je koncipovaná jako popis Schopenhauerovy cesty k popření 

vůle k životu. Začíná u vymezení světa jako vůle a představy a pokračuje až k cíli, 

jímž je v SchOpenhauerově podání nic neboli nirvána. Práce vysvětluje jednotlivé 

cesty a návody k uskutečnění tohoto cíle. Práce předpokládá, že pro důkladné 

pochopení Schopenhauerovi filozofie je nutné mít alespoň základní znalosti 

východní filozofie. Dále se zabývá myšlenkou, jestli je Schopenhauer skutečně 

takovým pesimistou, jak ho popisuje většina filozofických teoretiků, nebo je možné 

jeho pesimismus nahlížet z jiné stránky. V centru zájmu je také otázka, zda-li vůbec 

možné, aby člověk vyrostlý v křesťanské tradici pochopil filozofii vzdáleného 

hinduismu a buddhismu. 



Keywords: philosophy, Arthur Schopenhauer, Eastern philosophy, Buddhism, 

Hinduism, Will 

Abstract: 

The aim of the thesis is to examine the way in which Arthur Schopenhauer 

was inspired by Eastern philosophy. It analyses his ideas and points out to those 

which were inspired by or taken over from Hinduism and Buddhism. It also points 

out to passages in which Schopenhauer himself refers to Eastern philosophy. 

The thesis describes Schopenhauer's way of thought towards suppressing 

the will to live. His way starts with the world as "will" and "representation ' and 

ends in Schopenhauer's ultimate goal, in "nothing", i.e. nirvana. The paper explains 

different ways to achieve this goal. The author of the thesis suggests that for a 

detailed understanding of Schopenhauer's philosophy it is necessary to have at least 

an essential knowledge of Eastern philosophy. 

The thesis also deals with the question whether Schopenhauer was such a 

pessimist as he is described by the majority of the theoreticians of philosophy, or 

whether it is possible to view his pessimism from a different angle. Another 

question that the thesis is trying to answer is whether it is possible for a person 

educated in the Christian tradition to understand the philosophy of Hinduism and 

Buddhism. 
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Úvod 

V předkládané práci se zabývám inspirací a vztahem Arthura 

Schopenhauera1 k východní filozofii. Pokouším se odpovědět na otázku, zda se 

Schopenhauer inspiroval východní filozofií a popisuji shodná místa 

mezi Schopenhauerovou filozofií a východní filozofií. Nesnažím se o úplný výčet 

všech podobností a přejatých myšlenek, cílem je najít paralelu mezi 

Schopenhauerem a Východem.2 

V práci popisuji, které myšlenky Schopenhauer z východní filozofie přejal a 

srovnávám jednotlivé pasáže Schopenhauerovy filozofie se shodnými oblastmi 

filozofie východní. Uvádím, do jaké míry se Schopenhauer inspiroval, či dokonce 

přímo přejal východní filozofii a do jaké míry si danou myšlenku nebo pojem 

přetvořil k obrazu svému. Cílem je doložit, že některé myšlenky opravdu byly 

rozvinuty díky znalosti východní filozofie. Pokud není možné přesně určit, zda se 

jedná o myšlenku přejatou z východní filozofie, avšak východní filozofie se tímto 

tématem zabývá, pak pouze doplňuji Schopenhauerův výklad o pojetí východní 

filozofie. 

Část Schopenhauerových myšlenek, kterými se práce zabývá má svou 

inspiraci jak na Východě, tak na Západě,3 především ve staré řecké filozofii, 

stoicismu, Platónovi, ale i v novějších autorech jako je Imanuel Kant. Mnoho 

myšlenek, které v práci popisuji, tak nutně nemusel objevit na Východě, ačkoli 

podobnost je zde zřejmá. Schopenhauer sám se někoiikrát zmiňuje, že myšlenky, 

které znal ze Západu, našel i na Východě. 

Dále se zabývám tím, do jaké míry je nutná znalost východní filozofie pro 

pochopení a správný výklad Schopenhauerových myšlenek4 a pro porozumění 

Schopenhauerově filozofii jako celku. 

' Dále jen Schopenhauer. 
: Východem je myšlena východní filozofická tradice hinduismu a buddhismu. V Indii a dalších 
státech. 
1 Západem je myšlena západní kulturní a myšlenková tradice vycházející z křesťanství tedy hlavně 
Evropa. 
4 Viz část úvodu Inspirace východem, kde Schopenhauer výslovně doporučuje znalost východní 
filozofie pro pochopení díla Svět jako vůle a představa. 
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Celá práce je koncipována jako popis Schopenhauerovy cesty k popření vůle 

k životu, která začíná vymezením světa jako představy a vůle a končí popisem nic, 

ke kterému Schopenhauer dospěje. Předpokládám, že Schopenhauerovi k vytyčení 

tohoto cíle a hlavně k popisu jeho realizace významně dopomohla právě znalost 

východní filozofie. 

Práce si také klade otázku, zda je možné, aby Evropan vychovaný 

v evropské kulturní tradici založené na křesťanství pochopil východní filozofii. A 

z d a j e Schopenhauer ve svém náhledu na svět a ve své filozofii skutečně takovým 

pesimistou, jak se o něm píše v jeho životopisech a v různých filozofických statích. 

Použitá literatura 

Jako primární literatura pro studium filozofie Arthura Schopenhauera jsem 

si zvolila knihu Svět jako vůle a představa,5 Z té jsem čerpala základní informace o 

Schopenhauerově pojetí světa a o jeho celkové filozofické koncepci. Ve východní 

filozofii jsem jako zdroj informací použila překlad upanišad6 od Dušana Zbavitele. 

Upanišady vznikly v Indii před první polovinou tisíciletí př. n. 1. a staly se základem 

následného vývoje východních náboženských směrů hinduismu, buddhismu a 

džinismu.7 Upanišady vznikly jako čtvrtá řada komentářů k védám, často jsou 

označovány jako védánta (konec véd). Upanišad je mnoho, ale původních, ještě 

z předbuddhistického období je asi dvanáct. Upanišady kladou nejzávažnější otázky 

po smyslu lidského života a po posmrtném údělu člověka. Odpovědi na otázky 

hledají pomocí rozhovorů.8 Schopenhauer sám vycházel z dobového latinského 

5 SCHOPENHAUER. A. Svět jako vůle a představa /., Pelhřimov: Nová tiskárna, 1998 
6 Upanišady. Dušan Zbavitel. 1. vyd. Praha : DharmaGaia, 2004. 
7 Upanišady: slovo upanišada se vykládá jako „přisednutí", tj. přisednutí do kruhu žáku k učiteli, 
později toto slovo nabývá širšího významu a znamená jakékoli „tajné" učení, ať už náboženské nebo 
světské. V nejstarší době upanišadami myslíme tresť nábožensko-filozofických výkladů, které mistři 
dávali svým žákům jako nejnutnější návod. Hlavní představitelé myšlenkového vývoje období 
upanišad nebyli bráhmani a obětníci, ale lidé odříkající si světské prožitky, lidé žijící v askezi 
s touhou po poznání. Srovnej: ZBAVITEL, D. Bozi bráhmani, lidé: Čtyři tisíciletí hinduismu. Praha: 
ČSAV, 1964, s. 34. Od původních védských textů se tak upanišady liší nejen svými autory, ale i 
obsahem. Obsah upanišad není výklad obětí, ale filozofické texty a diskuze. Ústředním tématem byla 
otázka života a smrti. 
8 Srovnej: ZBAVITEL, D. Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti. Praha: DharmaGaia, 1993, s. 15 -
16 
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překladu upanišad (Oupenek' hat),9 který nemusel být dokonale přesný, ale v této 

práci předpokládám, že základní pojmy a myšlenky byly, i přes překlad, zachovány 

stejně, jako se uvádí v dnešních českých překladech. Schopenhauerovo dílo 

srovnávám s dnes dostupnými překlady upanišad. Předpokládám, že případné 

rozdíly překladů nebyly tak markantní, aby naprosto změnily smysl a chápaní 

východní filozofie. 

Jako doplňující primární literatura mi posloužila Bhagavadgíta,0 která 

vznikla v Indii ve 3. století n. 1. Bhagavadgíta je filozofická báseň eposu 

Mahabharáta, jejímž ústředním tématem je rozhovor mezi Kršnou a Ardžunou, 

hrdinným vojevůdcem rodu Pánduovců. 

Při výkladu východní filozofie se také opírám o publikace novějších 

indických autorů, mudrců Šrí Rámakrišny," který žil v Indii mezi léty 1836 až 1886 

a Šrí Ramany Maharšiho,12 jenž žil v jižní Indii mezi lety 1879 až 1950. Oba jsou 

považováni za velmi významné mudrce a duchovní učitele. 

Jako sekundární literaturu k východnímu pojetí jsem využila publikace 

věnované východní filozofii, jak od spoluautorů Borise Merhauta, Elišky 

Merhautové, Milady Bartoňové, Zdeněka Bašného a Rudolfa Skarnitzla,13 tak od 

filozofu, kteří se věnují Východu z jiného než náboženského hlediska například 

Egon Bondy a jeho kniha Indická filozofie.14 Velkým zdrojem mi pak byla početná 

bibliografie Dušana Zbavitele,15 předního českého indologa. Čerpala jsem také 

z knih Rudolfa Skarnitzla,16 autora publikací o józe a východní filozofii. Publikace 

od Dušana Zbavitele a Rudolfa Skranitzla se staly hlavním východiskem pro 

porovnávání Schopenhauerovy filozofie s východní filozofií. S Rudolfem 

Skarnitzlem jsem také konzultovala některé nejasné pojmy.17 

9 SCHOPENHAUER. A. Svět jako vůle a představa /. Pelhřimov: Nová tiskarna, 1998 
10 Bhagavadgíta. Skarnitzl, R.; komentářem opatřil S. Rádhakrishnan. Praha : Onyx, 2007. 
1 ' Vwokv Šrí Rámakrišny. Rudolf Skarnitzl. 1 .vyd. Praha : Onyx, 2000. 
12 Srí Ramana Maharši: život velkého mudrce z Arunáčaly v obrazech. Praha : Avatar, 1 )91 
13 BARTOŇOVÁ, M.; BAŠNÝ, Z.; MERHAUT, B.; SKARNITZL, R. Jóga od stare Indie k dnešku. 
Praha : Avicenum, 1971. 
14 BONDY, Egon. Indická filosofie I. Praha : Vokno, 1991. ^ . 
15 ZBAV1TEL, Dušan. Hinduismus a jeho cesta k dokonalosti. Praha : DharmaGaia 1993; 
ZBAVITEL, Dušan, et al. Bohové s lotosovýma očima hinduistické mýty v indické kultuře tri 
tisíciletí. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1986; ZBAVITEL, Dušan, et al. Bozi, bráhmani, lide: Ctyn 
tisíciletí hinduismu. 1. vyd. Praha : Československá akademi včd, 1964. 
'6, SKARNITZL, Rudolf. Poznáváme své Já. 1. vyd. Praha : Onyx, 1998; SKARNITZL, Rudolf. 
Úvod do filozofie a praxe jógy. 1. vyd. Praha : Onyx, 1997. 
17 SKARNITZL, Rudolf. Osobní konzultace. Praha dne 17. 2. 2009. 
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Sekundární literaturu k Schopenhauerově filozofii jsem čerpala ze 
18 

zpracování Schopenhauerových životopisů a filozofie od Jacka Matthewse a 

Waltera Abendrotha.19 Dalším teoretickým zdrojem je předmluva Ladislava Majora 

k novému překladu Schopenhauerova díla O vůli v přírodě a jiné práce, která pod 

názvem Schopenhauerova filozofie člověka20 shrnuje hlavní momenty 

Schopenhauerovy filozofie. 

Pro podklady k německé klasické filozofii jsem použila skripta Ladislava 

Majora věnující se německé filozofii konce 18. století a počátku 19. století.21 Pro 

pojmovou orientaci a doplňující vysvětlení pojmů byly zvoleny výkladové slovníky 

filozofie a další literaturu učebnicového typu.22 

Arthur Schopenhauer v kontextu německé klasické filozofie 

Arthur Schopenhauer žil v Německu mezi léty 1788 - 1860 a patří mezi 

významné německé filozofy. Jeho života spadá do období německé klasické 

filozofie, nicméně Schopenhauer se německé klasice vymyká. Podle Ladislava 

Majora by se dal zařadit mezi poslední systematiky, jako byl Hegel nebo Schelling, 

ale těm se vzdaluje svým základním ideovým zaměřením. Je tedy nutné pro 

Schopenhauera vytvořit speciální kategorii. Ladislavem Majorem je Schopenhauer 

řazen do poklasického iracionalismu, jindy je zařazován mezi voluntaristy." 

Schopenhauer se ve svých dílech vyslovuje proti svým současníkům, ačkoli s nimi 

kromě doby, kdy žili má společného i mnoho jiného. Podle L. Majora 

Schopenhauer vystupuje proti racionalismu a optimismu, který je přítomen v dílech 

velkých klasiků.24 Schopenhauer se však v mnohém podobá svým současníkům 

více, než by mnohdy chtěl. Patrná je jeho inspirace předchůdcem německé klasické 

18 MATTHEWS, Jack. Schopenhauerovavůle. Stanislav Rubáš. 1. vyd. Jinočany : H&H, 2002. 
ABENDROT, Walter. Schopenhauer. Nicole Vallejosová et. al. Olomouc : Votobia 1995. 

20 MAJOR, Ladislav. Schopenhauerova filozofie člověka. In Schopenhauer, A.: O vůli v přírodě. 1. 
vyd. Academia : Praha, 2007. 
21 MAJOR, Ladislav. Dějiny poklasické filozofie v 19. a na počátku 20. století. Praha: Karolinum, 
1991. 
22 Kol. autorů. Filozofický slovník. Olomouc : Nakladatelství Olomouc 1998; KUNZZMAN, P.; 
BURKARD, F.-P.; WIEDEMANN, F.: Encyklopedický atlas filozofie. Praha : NLN, 2001. 
23 MAJOR, L. Dějiny poklasické filozofie v 19. a na počátku 20. století. Praha: Karolinum, 1991 
24 MAJOR, L. Schopenhauerova filozofie člověka. In. O vůli v přírodě a jiné práce. Praha: 
Academia, 2007 
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filozofie Imanuelem Kantem. Ke Kantovi se Schopenhauer hlásí, ačkoli jeho dílo 

podrobuje velké kritice hlavně v závěru prvního dílu Světa jako vůle a představy. 

S německou klasickou filozofií se Schopenhauer dle L. Majora rozchází hlavně 

v pojetí rozumu a jeho úloze a tím se trochu přibližuje filozofii pozdního 

Schellinga. Schopenhauer nehledá bytí všeho jsoucího ve věčném rozumu, ale ve 

vůli.23 

Další inspirací Schopenhauera jsou podle jeho vlastních slov křesťanští 

myslitelé Jakub Böhm a Mistr Eckhart, jakož i křesťanští světci František z Assisi a 

další.26 

Je nesporné, že ač se Schopenhauer svým způsobem vymyká zařazení do 

filozofie své doby, sám byl inspirátorem řady dalších filozofii a myšlenkových 

náhledů na svět. Na jeho filozofii volně navazují protimetafyzicky laděné moderní 

filozofie života, existencialisté i Nietzsche.27 V čem se tedy Schopenhauer tolik 

lišil? Byl to hlavně jiný způsob přemýšlení o světě, než bylo v jeho době zvykem. 

Jeho filozofie byla inspirovaná nejen Platónem a Kantem, ale také indickou 

filozofií. Během pobytu u své matky ve Výmaru se seznámil s Goethem a ten ho 

zasvětil do své nauky o barvách. V té době na něj také působil německý orientalista 

Fridrich Mayer, který ho seznámil s upanišadami, respektive jejím latinským 

překladem Oupenek'hat. 

Indická filozofie, která se podle jeho slov stala útěchou v jeho životě a bude 

jí i při umírání,28 do značné míry ovlivnila celé nasměrování jeho myšlenek o světě 

a lidském údělu. Spolu s jeho životem, který ne vždy byl radostný, se znalost 

východní filozofie podílí na vzniku rozsáhlého životního díla. Vlivu životního 
* • • o 29 

osudu na filozofii se věnuje většina Schopenhauerových životopisu. Proto toto 

téma do své práce nebudu zahrnovat. 

*6 Srovnej: MAJOR, l . Schopenhauerovafilozofie, s. 9 

27 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa II. c.d., s. 452 
s Srovnej: MAJOR, L. Schopenhauerova filozofie, s. 8 

Srovnej: ABENDROTH, W. Schopenhauer, s. 19 
MATTHEWS, Jack. Schopenhauerova vůle. Stanislav Rubáš. 1. vyd. Jinočany : H&H, 2002.; 

ABENDROT, Walter. Schopenhauer. Nicole Vallejosová et. al. Olomouc : Votobia 1995. 
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Inspirace východem 

Schopenhauerova inspirace pramení nejen z poznání díla všeobecně 

uznávaných evropských filozofických veličin, řeckého Platóna a německého klasika 

Kanta, ale také z východní filozofie. V úvodu ke svému životnímu dílu Svět jako 

vůle a představa, píše Schopenhauer poučení pro své čtenáře, jimž doporučuje ke 

správnému pochopení svého díla znalost Kantovy filozofie, pokud ktomu čtenář 

zná i moudrost Platóna, stává se k Schopenhauerově filozofii ještě vnímavější. 

„Stal-li se však dokonce účasten i dobrodiní Véd, jež se nám otevírají přes 

upanišady, což je v mých očích nejvyšší výhodou, s níž se toto ještě mladé století 

může honosit před stoletími dřívějšími, neboť se domnívám, že vliv sanskrtské 

literatury bude neméně pronikavý než vzkříšení řecké literatury v 15. století, tedy, 

stal-li se čtenář účastným na tajích prastaré indické moudrosti a porozuměl-li jí, pak 

je připraven, jak náleží, slyšet to, co mu mám vykládat. Pak mu nebude, jako 

ostatním, znít cize, ba nepřátelsky."30 Je možné, že právě pro neporozumění 

východní filozofii zůstala Schopenhauerova filozofie pro mnoho čtenářů z Evropské 

křesťanské tradice skryta v nepochopitelném pesimismu. 

30 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 1. c.d., s. 7 
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1. Svět jako představa 

V kapitole Svět jako představa popisuji Schopenhauerovo pojetí světa. Pro 

Schopenhauera je svět představou, tuto představu však musí někdo vnímat. 

Popisuji, jak se utváří představa světa skrze působení věty o dostatečném důvodu. 

Člověk vnímá svět skrze tělo, ale je tělo subjektem nebo objektem? Co se stane, 

když tělo usne, kdo vnímá svět? Schopenhauer říká, že svět je utrpení, protože stále 

po něčem toužíme, jak je možné se z něho dostat? Kde najít štěstí? V této kapitole 

se věnuji také pojetí citu, jenž je právě pro odstranění utrpení velice důležitý. Pro 

pochopení světa jako představy, je důležité vysvětlit pojmy vědění a poznání. 

Jednotlivé pojmy vykládám z pohledu Schopenhauera, a zároveň odpovídám i 

prostřednictvím východní filozofie. 

1. 1 Svět je má představa 

„Svět je má představa - to je pravda, jež platí o každé živé a poznávající 

bytosti, ačkoli pouze člověk si ji může reflektivně a abstraktně uvědomit."31 

Schopenhauer začíná svou knihu touto lehce provokativní větou. Svět není 

skutečný, svět si uvědomujeme, ale není věcí, která by byla sama o sobě, je naší 

reflexí. Svět je naše představa, neexistující bez nás. Svět je naše nazření a nebo 

cokoli dalšího, co vyjadřuje německé Vorstellung.32 Toto slovo má tolik významů, 

že se samo stalo asociací vesmíru, který je nekonečný a má nekonečně mnoho 

významů, jak píše Matthews ve své knize Schopenhauerova vůle.3* Svět je má 

představa, tedy celý vesmír je má představa, tak by se také dalo 

interpretovat Matthevvsovo přirovnání. 

' SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 1. c.d., s. 20 
32 Vorstellung: představa, reflexe, nazření rovněž také úvod, stížnost, protest. MATTHEWS, J. c. d., 
s. 15 
33 Srovnej - MATTHEWS, J. Schopenhauerova vůle. s. 15 
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Svět existuje tedy pouze ve vztahu a to ve vztahu ke mně. Schopenhauer tak 

stejně jako védy, k nimž svůj výklad vztahuje,34 nepopírá existenci hmoty a její 

pevnost a neprostupnost, ale tvrdí, že nemůže existovat nezávisle na mentální 

percepci. Když nebude vnímající, nebude ani svět. Vnímání se tedy v tomto případě 

rovná existenci.35 „To, co vše poznává a nikým není poznáno, je subjekt."36 Na vše 

kolem nás včetně našeho těla bychom tedy měli nahlížet jako na představu. 

Pojetí světa jako představy nalézáme stejně tak i ve východní tradici, kde je 

svět, jeho skutečná podstata zahalena nevědomostí. To, co rozpoznáváme jako 

okolní svět, je naší představou. To, že se nám svět pouze jeví, je dáno klamem, 

který nás odděluje od božství, od skutečného světa jednoty. 

Východní pojetí světa se podobá tomu Schopenhauerovu, svět je také 

považován za neskutečný. Svět se dělí na to, co je skutečné, a to co se jeví. Náš 

lidský svět je neskutečný, pouze se nám jeví. Skutečnost je ve východním pojetí to, 

co je stálé, stejné, neměnné, nepodléhající změnám a samosvítící. Co je skutečné, 

nepotřebuje nic k tomu, aby bylo poznáno, samo se projevuje a není na ničem 

závislé. Oproti tomu neskutečné, tedy náš svět, je závislé a nesamostatné. Svět se 

pouze jeví a ke své existenci potřebuje něco, co ho vnímá, nějakou osobu.37 

Ve východní filozofii je vnímajícím právě skutečno, neboli bytí (sat), 

vědomí (čit), to jediné je citné a způsobuje vnímání.38 Skutečno poskytuje všem 

živým bytostem citnost. Citnost tedy pochází z čit, z vědomí, z vědomí samo o 

sobě.39 Na Východě tak je svět - ten skutečný - v jednotě. Lidský svět je 

neskutečný, je postaven na vnímání jevů skutečného základu světa, tyto jevy vnímá 

bytost svou myslí. 

34 Srovnej - SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 1. s. 20 
35 Srovnej: SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. s. 21 
36 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa /. c.d., s. 21 
37 SKARN1TZL, R. Osobní konzultace. Praha dne 17.2. 2009 
38 Citné: citnost je schopnost čit neboli vědomí pociťovat, vnímat cit. Nelze použit slovo cit ivost, 
které platí i pro neživé věci, které jsou citlivé - například nějaký přístroj, ale nemají cit. Dle 
SKARN1TZL, R. Osobní konzultace. Praha dne 17.2. 2009 
39 SKARNITZL, R. Osobní konzultace. Praha dne 17.2. 2009 
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1. 2 Subjekt a objekt 

Schopenhauer říká, že: „Svět tedy jako představa, z kteréžto pouze stránky 

jej zde pozorujeme, se rozpadá na dvě podstatné, nutné a nerozdílné poloviny. 

Jednaje objekt: jeho formou je prostor a čas, jimi vzniká mnohost. Druhá polovina, 

subjekt, však není ani v čase, ani v prostoru, neboť je celá nedělená v každé 

představující bytosti; tudíž každá z nich samojediná právě tak dokonale jako 

miliony ostatních doplňuje objekt světa jako představu. Kdyby však zmizela i ona 

jediná, svět jako představa by už nebyl."40 Svět se dělí na dvě nerozlučné a 

nedělitelné poloviny, kdyby zmizela jedna, druhá by neexistovala. Svět se dělí na 

objekt, který je formován časem a prostorem a subjekt, jenž je všeho základem a je 

obsažen v každé bytosti, v každém projevení. Tuto dualitu právě tvoří čas, prostor a 

kauzalita. Dokud není nikdo, kdo by toto vnímal, existoval by jen subjekt. 

Východní filozofie vychází z pochopení světa jako duality. Projevy, se 

kterými se ve světě setkáváme, mohou existovat jen v mnohosti, vždy musí 

existovat já, které vnímá okolí. Ve východní filozofii je vztah subjektu a objektu 

také vztahem Boha (neboli brahma) a osoby, cílem je vystoupit z této duality a stát 

se jednotou s Bohem. Ačkoli Schopenhauer ve své filozofii nezmiňuje Boha jako 

hlavní podklad všeho, je jeho pojetí vlastně podobné. Vůle jako věc o sobě by se 

dala vysvětlit jako stabilní, neměnná a nechtějící, což je v podstatě totožné 

s pojetím brahma, které je samo o sobě stálé a neměnné. Pojem brahma teď 

vysvětlím podrobněji. Brahma je nehynoucí, jediná věčná a neproměnná realita 

vesmíru, vše ostatní se mění a vyvíjí. Brahma se vymyká našemu chápání, pro 

člověka je nepopsatelné a nedefinovatelné. „Tuto bezmocnost našich myšlenek, 

představ a slov vůči jeho vystižení vyjadřují nelépe zápory (je „nevelké, nemalé, 

nehrubé, nejemné, neviditelné, neslyšitelné") nebo paradoxy (je „větší než velké, a 

současně menší než malé"). Brahma je absolutním bytím (sat), absolutním vědomím 

(čit) a absolutní radostí (ánanda). Je původcem a tvůrcem všeho - světa i jeho řádu 

- a l e také tím, co vše prostupuje."41 K pojmu brahma je potřeba připojit i vysvětlení 

40 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c.d., s. 21 
41 Srovnej: ZBAVITEL, D. Hinduismu,. s. 19. 
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pojmu átman, jež tvoří s brahma jednotu. Átman je svrchované, pravé Já člověka.4 ' 

Átman je totožné s brahma, je našim smyslům nepřístupné. Je v nás jako 

v hmotném těle, ale nejsme s to je uchopit. Nepodílí se na žádné činnosti. Ztotožnění 

átman s brahma je vyjádřeno větou z upanišad: „To jsi ty" (Tat twam asi).43 Vztah 

átman k brahma však nelze pojímat, jako vztah subjektu k objektu. Vztah tu 

neexistuje je to pojímáno jako jednota. 

Stejně jako u Schopenhauera, tak i na Východě je existence světa závislá na 

vnímající osobě. Svět sám o sobě nemá potřebu existence. Cílem obou filozofií je 

zabavit se duality, tedy rozdílu mezi vnímajícím a vnímaným, která tvoří jen utrpení 

a strast z neukojitelného chtění. U Schopenhauera je to cesta k nic, stavu, kdy není 

pocit já a ty. Na poli východní hinduistické filozofie je to stav, kdy přestane 

existovat rozdíl mezi Bohem a člověkem, kdy se vše absorbuje v absolutnu. 

V případě buddhismu se dokonce dostáváme k úplně stejnému pojetí jako u 

Schopenhauera, do stavu, kdy je dosaženo nirvány, tedy blaženému stavu, kde 

neexistuje utrpení, stáří a nemoc. Logicky pak přestává existovat vztah subjektu a 

objektu. 

Východní filozofie stojí na pojetí tohoto světa jako neskutečného a duálního. 

Lidský svět existuje pouze ve vztahu vnímajícího a vnímaného, cílem je jednota 

neboli skutečnost, kde neexistuje ani subjekt ani objekt. Když je jen jednota není 

prostor pro vztah já - ty, ani pro cokoliv, co je odlišeno od jednoty. Je velice těžké 

pochopit, co vlastně je tato jednota. V Schopenhauerově pojetí nic (nicota), když 

denně zažíváme vztah někoho k něčemu. 

1. 3 Čas, prostor a kauzalita 

Schopenhauer pokládal čas a prostor, pokud se na ně nahlíží jako na čisté a 

bezobsažné, za zvláštní, samostatné třídy představ. Za nejjednodušší pokládá čas, 

který neustále plyne a vlastně stále sám sebe ničí. Jeden okamžik je mazán dalším 

okamžikem a ten zase dalším. Minulost a budoucnost jsou pak pomíjivé jako sen. 

42 SKARNITZL, R„ Úvod do filozofie, c.d., s. 239 
43 Srovnej: ZBAVITEL, D. Hinduismus, s. 19. 
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Nejsou skutečné, neboť skutečné je jen teď. Čas a prostor jsou tak veskrze relativní, 

existují pouze kvůli něčemu, nikoli samy o sobě. Pro jejich existenci je nutný 

nějaký motiv, musí existovat nějaký vnímající. Tak tedy čas a prostor potvrzují svět 

jako představu, jsou objektem, o který je subjekt doplněn. Jsou nadstavbou 

obklopující subjekt, jsou klamným závojem. Jsou neustále plynoucí, nestejné a 

proměnlivé. Jsou tím, co do představového světa vnáší mnohost a rozmanitost. 

Schopenhauer pokládá toto učení za staré, takové již bylo mnohokrát popsáno. 

Podle něj například Herakleitos hovoří o stálém plynutí, Platón o vznikání, nikoli 

bytí, Kant vyjadřuje svět pouhými jevy a hlavně indické védy a purany mluví o 

světě zahaleném závojem máji.44 45 Takto zastřený svět se podobá prchavému snu. 

Takto zastřený svět je pouhá představa. 

Pokud by existoval pouze čas vše by bylo nestálé, nic by neexistovalo vedle 

sebe. V pouhém prostoru by zase vše bylo strnulé a nehybné, nic by nebylo po sobě 

následující. Neexistovalo by žádné působení, žádná změna. 

Schopenhauer říká: „Teprve spojením času a prostoru vzniká hmota, tj. 

možnost být najednou, tím možnost trvání a jím opět možnost stálosti substance při 

změně stavů."46 Úkolem zákona kauzality je pak stanovit, jaký je stav na určitém 

místě v určitém čase. Kauzalita spojuje příčinu a účinek. V jevovém světě je vše 

přísně determinované. Každá příčina má svůj jistý následek. Toto pojetí se velice 

podobá východnímu učení o karmanu, které bude popsáno později.47 

„Tento svět jako představa je zrovna tak jen pro rozvažování, jako je skrze 

rozvažování."48 Objekt vždy předpokládá subjekt, a tak je objekt vždy jen 

představou subjektu. Objekt a představa jsou tedy to samé. Základní a neměnný je 

pouze subjekt. Pokud se svět projevuje v čase a prostoru jako naše představa, potud 

se nám jeví jako reálný. „Celý svět objektů je a zůstává představou a právě proto 

veskrze a provždy podmíněným subjektem: tzn. má transcendentální realitu. Proto 

však nijak není lží ani zdáním: podává se jako to, čím je. jako představa, a sice jako 

řada představ, jejichž společným pojítkem je věta o důvodu."4y 

44 Mája: je tvořivou silou, která překrývá skutečnost. Viz kapitola 5.3. Májin závoj. 
45 Májin závoj: mája se píše s malým (m), v překladu díla Svět jako vůle a představa se ovšem pojem 
Májin závoj píše s velkým písmenem. V práci používám pro obě označení malé písmeno, pouze 
v přímé citaci Schopenhauera se držím zdroje a uvádím velké písmeno. 
46 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 1. c.d., s. 25 

Viz kapitola 5. 1 Zákon karmanu. 
48 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 1. c.d., s. 27 
49 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c.d., s. 29 
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Věta o důvodu: je apriorní nutnou podmínkou poznání jevového světa. Má 

čtyři formy. První formou je zákon kauzality, který je důvodem dění, vztahem mezi 

příčinou a účinkem. Další je věta o dostatečném důvodu poznání, což je vztah 

předpokladu k výsledku. Věta o dostatečném důvodu bytí uvádí vztahy do času a 

prostoru. Poslední věta je o dostatečném důvodu chtění, což je zákon motivace.30 

Věta o důvodu nám neříká jaká je skutečně věc sama o sobě, ale jak se nám 

jeví, z jakého důvodu. Věta o důvodu je principem všeho vysvětlování, věta o 

důvodu je tím, vzhledem k čemu má vůbec vysvětlování význam. Přestože věta o 

důvodu popisuje jevy vůle jako věci o sobě, tak nikdy nepopisuje přímo vůli jako 

věc o sobě, t a j e mimo chápaní věty o důvodu.5 ' 

Není světa jako představy bez vnímajícího. Není objekt bez subjektu. Bez 

poznávajícího není ani nic předtím a potom, není čas. Čas však nemá žádný 

počátek, všechen počátek je v čase samotném. Jak minulost, jako řada jevů 

táhnoucích se do nekonečna, tak i budoucnost jsou závislé na vnímajícím. Podle 

zákona kauzality se tak nejeví první přítomnost jako počátek času, ale jako následek 

minulosti podle zásady bytí v čase. 

Jak už bylo zmíněno, tak kauzalita, tedy příčina a její nutný následek se 

velmi podobá zákonu karmanu ve východní filozofii. Neskutečný svět je v zajetí 

máji, která nás klame a nedává nám poznat to, co je skutečné. Svět je v jevu, tedy 

podléhá času a existuje v prostoru. Například v buddhismu je dobře patrné, jak 

lidská bytost podléhá času, stárne a nakonec zaniká. Buddhismus se věnuje 

projevům času a čas je pro něj jednou z příčin utrpení. Cílem buddhismu je nirvána, 

stav, ve kterém není stáří, utrpení a smrt. Buddha začal meditovat poté, co se setkal 

s utrpením, stářím a smrtí. 

Skutečnost je bez projevů času, není v prostoru, je pro nás nepochopitelná. 

Dokonce v ní neplatí ani zákony kauzality. Pouze v lidském jevovém světě po 

příčině přijde následek. Ve skutečnosti v jednotě, v nedvojnosti neexistuje něco, co 

by mohlo vyvolat nějakou reakci. Je bez pohybu. 

50 Srovnej: MAJOR, L. Schopenhauerova vůle. s. 9 
51 Srovnej: SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. s. 29 
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1. 4 Sny a spánek 

Dalším důkazem světa jako představy jsou naše sny. Není náhodou celý svět 

jako prchavý sen? Schopenhauer si klade otázku, zda existuje nějaké kritérium, 

které odlišuje sen od skutečnosti, které vytváří hranici mezi reálnými objekty a 

výplody naší fantazie.52 Nikdo vlastně nikdy nezkoumal sen zároveň se skutečností. 

Vždy máme k dispozici pouze vzpomínku na sen. Kant tvrdil, že sen je od 

skutečnosti odlišný tím, že není posloupný podle zákona kauzality. Schopenhauer 

ktomu namítá, že i ve snech vše souvisí podle věty o důvodu. Schopenhauer opět 

hledá ve védách a puranách, aby znovu vyslovil přirovnání světa k májinu závoji, 

který Indové přirovnávají ke snění a spánku v bdělém stavu. 

Jaký je pak rozdíl mezi sněním a bděním, když i ve snu bychom zarytě 

tvrdili, že se nám to nezdá, že je vše skutečné. 1 ve snu se bojíme, utíkáme a 

smějeme se. To všechno bychom dělali, kdybychom věděli, že to není skutečné? 

Stejně tak náš svět se nám zdá skutečný, dokud se z něho neprobudíme. Dokud 

nepochopíme, že jsme zahaleni závojem klamu a že svět, jaký ho známe, je jen naší 

představou. 

Ve východním pojetí se nejprve budu věnovat vymezení stavů lidské 

existence. Lidská bytost zažívá tři stavy bdění, snění a bezesný spánek. Ve stavu 

bdění se člověk ztotožňuje se svým tělem. Je oslovován nějakým jménem. Je to 

osoba, která pomocí své mysli vnímá svět kolem sebe. Ve stavu snění se 

ztotožňujeme se svým snovým tělem, které zažívá jiné zkušenosti. Při snění máme 

pocit, že jsme to mi, ale často je to odlišné od stavu bdění. 

Při bezesném spánku zmizí jakékoli ztotožnění s tělem, nevíme o sobě nic. 

Jsme spokojeni, rádi se takto bezesně vyspíme. Jakmile se ale vzbudíme, je náš 

pocit tělesnosti opět zpět. Jak je ovšem možné, že když bezesně spíme a nevíme o 

sobě nic, že když se vzbudíme, jsme to zase my a ne někdo jiný? Existuje něco, co 

udržuje naši kontinuitu. Není to mysl, ta totiž při bezesném spánku mizí. Je to bytí 

52 Srovnej - SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 1. s. 30 
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samo o sobě, JÁ JSEM,53 které nikdy nezaniká. Je to opravdový subjekt Já.34 Je tu 

pouze první osoba Já, není tu žádná druhá ani třetí. Je to jednota.55 

1. 5 Tělo 

Teď se podívejme, co Schopenhauer soudí o těle a jak jej popisuje. Naše 

vlastní tělo je nám představou, je pro nás, jakožto subjekt, objektem. Je to něco, na 

co nahlížíme, ale čím nejsme. Ztotožnění s tělem a myšlenka, že jsme právě tímto 

„kusem organické hmoty", nás často odvádí od skutečnosti. 

Schopenhauer říká: „Vědomí každého jednotlivce, které se vzpouzelo již 

prohlášením jiných objektů za pouhé představy, se však ještě více příčí, má-li být 

představou i vlastní tělo; a to proto, že každému je věc o sobě, pokud se jeví jako 

vlastní tělo, známa bezprostředně, pokud se však objektivizuje v jiných předmětech 

nazírání, pak jen nepřímo."56 

Tento odpor je nám blízký. Přijde nám vskutku nesmyslné, nebýt vlastním 

tělem. Avšak pro další pochopení světa jako představy je nutné přijmout tento 

rozpor a pokoušet se nahlížet na své tělo jako na bezprostřední objekt. 

Schopenhauer nicméně upozorňuje: „Pojem objekt se tu však nesmí brát ve 

vlastním smyslu, neboť při tomto bezprostředním poznání těla, jež předchází 

činnost rozvažování a je pouhým smyslovým počitkem, není tu tělo samo vlastně 

jako objekt, nýbrž teprve tělesa, která na něj působí."37 

Tělo je tedy pro nás, představou mezi objekty a navíc je pro nás vůlí, tedy 

tím, co nás, naše tělo nutí ke konání. Každý akt vůle se projeví na našem těle a to 

buď pohybem nebo nějakou touhou. Volní akt těla a jeho pohyb se tedy stávají 

jedním, není jedno bez druhého. 

„Subjektu poznání, který prostřednictvím své identity s tělem vystupuje 

jako individuum, je toto tělo dáno dvěma zcela rozdílnými způsoby: jednou jako 

" Jsem, který jsem: v Bibli řekl Bůh Abrahámovi: Jsem který jsem - tím vyjádřil skutečný základ 
bytí. Ex 3, 14 
54 Já: Já s velkým písmenem na začátku používám pro zdůraznění pravého já neboli átmanu a ne 
pocitu ega. Pravé Já je základ bytosti. Já je v podstatě božský podklad každého jednotlivce. Já je 
átman, které je jednotné s brahma. Viz kapitola 2. Svět jako vůle. 
55 SKARN1TZL, R. Osobní konzultace. Praha dne 17.2.2009 
56 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 1. c.d., s. 32 
57 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 1. c.d., s. 33 
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představa v rozvažujícím nazírání, jako objekt mezi objekty podřízený jejich 

zákonům; zároveň ale také zcela jiným způsobem, totiž jako to každému 

bezprostředně známé, co se označuje slovem vůle."58 

Jakákoli akce našeho těla je vždy pouze objektivizovaný akt vůle. Aktem 

vůle jsou tak všechny pohyby, nejen ty, které mají nějaký motiv. Každý pohyb vůle 

je znát na našem těle a naopak, co ovlivňuje naše tělo se projevuje na naší vůli. To, 

co působí na tělo, může být buď pro vůli příjemné a přínosné, pak se to projeví jako 

slast, která je v souladu s vůlí. Nebo je projev s vůlí v nesouladu a pak se to 

projevuje jako bolest a strádání. Tělo je pro nás první a nejbližší zkušenost s vůlí. 

Skrze tělo vůli poznáme a jsme schopni přenést toto poznání na celý svět. Na 

všechny jevy tohoto světa, na vše co podléhá času, prostoru a kauzalitě. Za vším je 

ta samá vůle, kterou poznáváme na svém těle. 

Ve východní filozofii je tělo považováno jako prostředek k realizaci 

absolutna?9 Tělo je nástroj, s jehož pomocí se odčiňují následky předchozích 

zrození. Každá bytost se musí vtělit, bez vtělení nemůže být vysvobozena. Dokonce 

i různí hinduističtí bohové se musí vtělit jako lidé, aby mohli dosáhnout vykoupení. 

Tělo je něco, s čím by se člověk neměl ztotožňovat, nicméně je dobré o něj 

pečovat jako o obal a nástroj, který je pro nás nezbytný k směřování k realizaci 

absolutna. Mnoho asketických směrů v Indii se věnuje postupnému umrtvování 

potřeb těla. Tělo stále něco vyžaduje a asketi tyto požadavky potlačují na nejnižší 

možnou úroveň. Stejně jako Schopenhauer hovoří východní filozofie o asketech 

jako o těch, kteří ve svém těle umrtvují vůli k životu tak dlouho, až dojde k jejímu 

popření a tělo umírá. 

Pojetí těla ve východní filozofii čerpám z indických upanišad.60 Tělo přináší 

oběti, pociťuje utrpení. Tělo je smrtelné, to co je v něm, je nesmrtelné, stálé a 

jsoucí. Upanišady hovoří o nesmrtelném jakožto o dechu, o tom, co není tělem, ale 

je tím nejvyšším, je Já a zároveň je brahma neboli absolutno. 

" Srovnej - SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. s. 93 
Realizace: pojem realizace používám pro vyjádření stavu, kterého člověk dosáhne, pakliže nazře a 

uskuteční jednotu světa. Kdy dojde k rozpuštění v absolutnu. 
6 Upanišady. Dušan Zbavitel. 1. vyd. Praha : DharmaGaia, 2004 
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V určitých pasážích upanišad je tělo považováno i za zlo, které po smrti těla 

mizí.61 V každém případě je tělo spojeno s převtělováním a člověk ho využívá 

k životu. Tělo a naše ztotožnění s ním je v nás pěstováno odmalička našimi rodiči. 

Tělo je prostředek naší individuality. Ohraničuje nás, odlišuje nás od ostatních věcí 

a lidí. Dává nám tvar. Postupně se tělo ztotožňuje i s naším subjektem. Když člověk 

řekne já, má většinou tuto myšlenku spojenu se svým tělem. 

Indické duchovní tradice nehovoří jen o fyzickém těle, ale i o dalších tělech 

neboli „obalech", které obklopují každou lidskou bytost. Základem je fyzické tělo, 

které se nazývá hrubohmotné a je tvořeno nejhrubšími vibracemi, hmotou. Fyzické 

tělo je nehutnější a také obsahuje nejvíce tamasu.62 Hrubohmotné tělo je nejtěžší a 

tím i těžkopádné. Je nejméně prosvětlené sattvou.63 Hrubohmotné tělo je obal 

potravy a vitality. V hrubohmotném těle se nachází jemnohmotné tělo a ještě v něm 

tělo příčinné. Tato těla či obaly jsou jemnější, méně hutné a v těle příčinném už 

převažuje sattva. Jemnohmotné a příčinné tělo není hmotné, je to pouze obal. 

Jemnohmotné tělo je obalem intelektu a mysli. Tělo příčinné, kauzální se nazývá 

obalem blaha. Čím méně hmoty tělo obsahuje, tím více se v něm projevuje čiré 

Vědomí, pravé Já.64 Tím je tělo více prozářené. „Svrchovanou duchovní podstatou 

člověka je átman, který bývá označován též jako čisté Vědomí, pravé Já, Self, 

puruša."65 

Schopenhauerovo pojetí se podobá tomu indickému v tom směru, že 

Schopenhauer tělo považuje za prostředek prozření k poznání základu světa, tedy 

k pochopení vůle jako věci o sobě. Stejně tak indická filozofie, potřebuje pro 

lidskou bytost tělo, aby mohla realizovat to, co je jejím pravým základem. 

Uskutečnit jednotu člověka s Bohem. Rozpustit se v absolutnu. Tělo je v obou 

případech, jak u Schopenhauera tak i ve východní filozofii nástrojem poznání. 

« T a m ^ ° g u n a temasje symbolem nečinnosti, tuposti a nepohyblivosti. Příkladem může být kámen. 

" s Í a ^ g Ů n f s a t t v a symbolizuje duchovní výši, projasněnost, lehkost, světlo a klid. Její barva je 
bílá. 
64 Srovnej: SKARNITZL, R. Úvod do filozofie, s. 57-58 
65 SKARNITZL, R. Úvod do filozofie, c.d., s. 58 
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1. 6 Cit a vědění 

Pro pochopení Schopenhauerovy cesty k popření vůle k životu, je dále nutné 

vysvětlit pojmy jako je cit a vědění. Právě vysvětlení citu je důležité pro další část 

práce, kde se věnuji citnosti, což je podle Schopenhauera jeden z momentů 

potřebných k popření vůle k životu. Tedy zásadní moment cesty svatosti a askeze.66 

Tyto pojmy jsou kladeny do vzájemného protikladu. Schopenhauer je 

dokonce vymezuje takto: Pojem označený slovem cit má prostě jen negativní 

obsah, totiž ten, že to, co si právě uvědomujeme, není pojem, není abstraktní 

poznání rozumu."67 Cit je to, co cítíme, není to abstraktní pojem v naší mysli, není 

založen na nějakých rozumových operacích. Schopenhauer ho vymezuje právě 

proto negativně, tedy odlišně od abstraktního vědění. Vyjmenovává celou řadu 

různých citů, od citu pro barvy až po bolest, které jsou vzájemně naprosto odlišné. 

Jediné, co je spojuje, je právě to, že nejsou abstraktním věděním. Skutečnosti, které 

si uvědomíme, a přeci ještě nezařadíme mezi pojmy, jsou pocity, které cítíme. Tedy 

neuchopujeme je pouze rozumem, ale nějak je víme, pociťujeme. 

Cit neprochází rozumem a toto chápání se vyskytuje i ve východní filozofii. 

Například v józe68 je několik cest k dosažení spásy69 a jedna z nich bhaktijóga70 je 

založena na citu, soucitu a lásce. Je to cesta, která nevychází z rozumového poznání 

věci. Schopenhauer o ní v závěru své knihy hovoří jako o cestě lásky, svatosti a 

66 Bude dále popsáno a rozebráno. 
67 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c.d., s. 57 
68 Jóga: podle Pataňdžaliho (Pataňdžaliho jógasútra: prazáklady jógy. Překlad a komentář František 
Benda. 2. vyd. Liberec : Santal, 2002.) je jóga zabránění .mysli v činnosti. Je to metoda 
sebezdokonalování, která vychází z upanišad, v Indii velmi rozšířená. Jde o různá cvičení směřující 
ke zdokonalení ovládání mysli. Existuje rádžajóga - cesta dokonalé meditace, bhaktijóga - cesta 
oddanosti k Bohu (cesta lásky), karmajóga - cesta oddané práce a služby Bohu, Džňánajóga - cesta 
poznání. U nás nejznámější hatajóga - cesta ovládání těla je podřízena rádžajóze a bez ní nemá 
původní smysl. U nás se provozuje často jen tělesné cvičení. Srovnej podle ZBAVITEL, D. 
Hinduismus a jeho cesta k dokonalosti, s. 45 a dále. Jóga není sama o sobě filozofií, ale jde o systém 
pouček k praktické cestě osvobození. Srovnej BONDY, E.: Indická filozofie 1. s. 51. „Jóga se snaží 
zrušit normální vědomí a nahradit je vědomím novým, kvalitativně odlišným, které je schopno 
pochopit metafyzickou pravdu." Viz ZBAVITEL, D. a kol.: Bozi, bráhmani, lidé. Čtyři tisíciletí 
hinduismu. s. 45. 
69 V práci se vyskytuje několik výrazů pro pojem dosažení spásy, který používá Schopenhauer - jako 
ekvivalenty používám: jednak výrazy vycházející z Schopenhauera: popření vůle k životu a poznání 
věci o sobě, nic. V prostředí východní filozofie uvádím pojmy používané právě na Východě: 
realizace nebo rozpuštění v brahma (absolutnu), nirvána, vymanění se z koloběhu zrození. Všechny 
tyto pojmy pokládám za významově rovnocenné. 
70 Bhaktijóga - je cestou lásky a oddanosti k osobnímu Bohu. Stoupenci této cesty považují cestu 
vědění (džňánajógu) za obtížnou a cesta lásky je pro ně snazším prostředek k dosažení spásy, 
nirvány, Boha. 
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askeze. Jeho vlastní cesta, jak sám připouští není takto směrována, jeho úsilí vede 

k rozumovému poznání. Ovšem v zápětí dodává, že bez citu a lásky není možné 

dosáhnout popření vůle k životu.71 Cílem Schopenhauera je poznat věc o sobě jako 

filozof.72 V první řadě mu nejde o cit, ale o vědění. 

Vědění je pak abstraktním poznáním, tedy poznáním rozumovým, které je 

opakem citu. Pakliže chceme něco vědět, něco znát, pak je k tomu nutná vytrvalá 

zkoumací činnost a ta musí vycházet z principů, jež leží v základu abstraktního 

vědění. Pokud něco zkoumáme, do detailu a dlouhodobě, je nutné zapojit rozumové 

dovednosti, věc si pojmově, abstraktně utřídit. Pak je možné docílit určitého 

poznání, určitého vědění.73 Podle Schopenhauera je takto možné poznat věc o sobě. 

Avšak prostřednictvím rozumového abstraktního poznání nelze popřít vůli k životu. 

K jejímu popření je potřeba i cit. 

1. 7 Utrpení, rozum a štěstí V 

Schopenhauer vychází z pesimistického náhledu na svět, jenž pokládá za 

pouhou představu. Zajev , který nás obklopuje a nedává nám nahlédnout věc o sobě. 

Tento klam, nazývaný také májin závoj, tvoří kolem nás prostor a čas, ve kterém se 

nacházíme a podléháme dokonalé iluzi, že to, co je kolem, je skutečné. Svět je má 

představa, opakuje mnohokrát Schopenhauer, a vše, co je pouhou představou, je 

neskutečné. Zároveň je podle něj svět také vůlí. Vůle je základem všeho, je tvůrcem 

a hybatelem nás samých jakožto vůle k životu. Ačkoli nás vůle ovládá, tváří se, jako 

by byla naší svobodnou vůlí. Je to však motor našeho chtění, našeho bytí ve světě, 

dokud podléháme klamu světa jako představy. Neustálé chtění nás motivuje ke 

konání, vytváří v nás touhy. Touhy pak způsobují, že svět a život je pro nás často 

utrpením a to nikoli proto, že by nám něco chybělo, ale právě kvůli toužení. 

Schopenhauer říká: „Nahlédlo se; že strádání, utrpení nevychází bezprostředně a 

nutně z toho, že člověk něco nemá, nýbrž teprve z neukojené touhy, aby to měl, že 

7' Viz dále kapitola 6. Popření vůle k životu. 
" Viz dále kapitola 3. Cesty vedoucí k cíli. 

73 Srovnej: SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa l. s. 59 
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tedy tato touha něco mít tvoří nutnou podmínku, jedině za které se nedostatek 

něčeho stává strádáním a vzbuzuje bol."74 

Proč tedy za použití rozumu nezvládnout naše utrpení a přenést se přes boly 

způsobené tužbami, jak nabádala již stoická fdozofie, kde je rozum hlavním 

nástrojem duševního klidu? Podle Schopenhauera pouhé myšlenkové přenesení se 

přes útrapy spojené s žitím nestačí. Nás netrápí nevyhnutelné zlo, které si dokážeme 

vysvětlit, ale trápí nás nepatrná přání a naděje, jež nám unikají. Štěstí tedy 

nespočívá podle Schopenhauera v rozumovém klidu duše, ale v rozdílu mezi našimi 

nároky a tím, co se nám dostává. Veškeré utrpení tak vychází z nepoměru mezi 

požadovaným a očekávaným. Částečně se tento nepoměr dá odstranit vhledem a 

znalostí. Pakliže něco známe, neočekáváme více, než je možné. Od momentů 

neznámých můžeme očekávat věci naprosto nesplnitelné a naše rozčarování pak 

pramení právě z nepřiměřeného očekávání. 

„Tak je i každá bujará radost omylem, bludem, protože žádné dosažené 

přání nemůže trvale uspokojit, a protože také každý majetek, každé štěstí je 

propůjčeno pouhou náhodou na dobu jen neurčitou, takže každou hodinu může být 

požadováno zpět."75 Naše strasti vychází z chybného poznání. Mudrci proto 

zůstávají vzdálení všem radostem, jásotům a bolům. Není pak nic, co by narušilo 

jejich klid. 

Podle Schopenhauera se stoikové snaží propast utrpení překonat rozumem, 

který podle nich přináší „věčný klid".76 Avšak v případě nouze, kdy rozum 

nezvládne překonat a uchlácholit utrpení, sahají stoikové po sebevraždě. 

Sebevražda je však pro Schopenhauera nemyslitelná. Schopenhauer 

srovnává stoickou s jinými etikami a to zejména indickou. Stoika nepovažuje za 

vítěze nad světem, kterému pouze rozum neumožnil dosáhnout klidu. Vyzdvihuje 

indické mudrce i křesťanské světce, kteří se svou ctností a svatostí povýší do stavu 

nevyššího utrpení.77 

74 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c.d., s. 85 
75 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c.d., s. 86 
76 Srovnej citát: „Rozum přináší věčný klid: Žádostivost tebou vždy jen zmítá a souží tě. Jen strach a 
prostřednost potřebují naději." In SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa /. c.d., s. 87 
77 Srovnej - SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 1. s. 88 
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Také podle indické filozofie pochází utrpení z falešných očekávání a 

strachu.78 „Všechny bytosti, které překrývají átman79 nevědomostí, prožívají žal a 

utrpení svými touhami a skutky; taková nevědomost však v átmanu neexistuje."80 

Utrpení provází běžný pozemský život, který je naplněný touhami. Kdykoli 

toužíme po něčem, co se vyskytuje na tomto světě, je to vždy věc pomíjivá. Jakmile 

toužíme po tom, co není věčné, trpíme. Když hledáme štěstí venku ve vnějším 

světě, nikdy ho nenalezneme. Svět je plný utrpení a jediný způsob, jak ho překonat 

je podle indické duchovní tradice rozpoznání sebe sama jako átman, ti jež átman 

rozpoznají pak zažijí nepopsatelné nejvyšší štěstí. 

Trvalé štěstí můžeme najít jen v sobě v prozření, že jsme absolutnem. V 

Indii dávají duchovní učitelé svým žákům takové pokyny, které je vedou 

k sebepoznání a osvobození od nevědomosti. Aspiranti jsou pak schopni rozeznat 

klamnou povahu objektů a prožívají mír.81 

Shrnutí kapitoly 

Vraťme se teď k úvodu této kapitoly a shrňme Schopenhauerovo pojetí světa 

jako představy. Svět je vnímaná představa, avšak Schopenhauer pojetí světa 

neodvozuje ani od subjektu, ani od objektu, „nýbrž z představy jako prvního fakta 

vědomí, jehož první nejbytostnější základní forma je rozpad na objekt a subjekt, 

formou objektu pak věta o důvodu ve svých rozmanitých podobách, z nichž každý 

sobě příslušnou třídu představ ovládá tak, že - jak bylo ukázáno - poznáním oné 

podoby je poznána podstata celé třídy, jelikož tato třída (jako představa) není ničím 

jiným než onou podobou samou: tak čas sám není ničím jiným než důvodem bytí 

v něm, tj. sukcesivností; prostor není ničím jiným než větou o důvodu v něm, tedy 

polohou; hmota ničím jiným než kauzalitou; pojem ničím jiným než vztahem 

k důvodu poznání."82 

78 
7rj Srovnej: Upcwišady. s. 285 

Atman - prostupuje všemi živými tvory jako jejich nejvlastnější , já". Je to jejich čistá duše. 
Srovnej: ZBAVITEL, D. Hinduisms, s. 19. 

Upanišady. c.d., s. 291 
8 ' Srovnej: Upanišady. s. 285 
8- SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c.d., s. 44 
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Při poznávání skutečnosti Schopenhauer odkládá subjekt a objekt a noří se 

do nejniternější podstaty světa, jež je zcela odlišná od představy. Používá tělo jako 

prostředek, ve kterém se zároveň ukazuje vůle jako věc o sobě i vůle k životu. 

Popisuje utrpení ve světě a naznačuje směr svého uvažování. Tím je vymanění se 

z utrpení světa. Schopenhauer při svém pojetí světa vychází jak z evropské 

filozofie, t akž filozofie východní. Dobře patrné je to na pojetí světa jako představy, 

která se s indickým pojetím shoduje. Člověk je vnímající, jemuž je pravá podstata 

skrytá za závojem máji. Prvním krokem k odkrytí májina závoje je popis vůle. Svět 

podle Schopenhauera je nejen představa, ale i vůle. 
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2. Svět jako vůle 

V této kapitole se budu věnovat světu jako vůli. Na základě četby 

Schopenhauerovy knihy Svět jako vůle a představa, jsem dospěla k názoru, že autor 

vůli pojímá ve dvojím smyslu. Jednou je základem všeho vůle jako věc o sobě, 

neměnná, stálá a všeobsahující. V člověku a ve světě se vůle projevuje jako vůle 

k životu. Vůle k životu je ovšem pudící a nutící síla, která člověka žene za 

potvrzováním života a jeho projevů. V následujících řádcích se pokusím popsat vůli 

jako věc o sobě i vůli k životu, jednak ze Schopenhauerova hlediska, pak také 

doplním náhled východní filozofie. Budu se zabývat tím, jak je možné poznat vůli 

jako věc o sobě a jak se tato vůle projevuje a zviditelňuje ve světě. 

2. 1 Vůle 

Vůle zpřístupňuje a dává klíč k vlastnímu jevu. Ukazuje nám vnitřní popudy 

naší bytosti a udává důvody, proč jednáme právě tak, jak jednáme. 

Jak už jsem vysvětlila výše, vůle je neoddělitelná od našeho těla. Tělo je 

s vůlí naprosto svázáno, každý pohyb vůle se projeví v pohybu těla. Vůle se nám 

vyjevuje skrze tělo a nelze ji od něj odloučit. Podle Schopenhauera: „Svou vůli 

nepoznáváme vcelku, ne jako jednotu, ne podle její dokonalé podstaty, nýbrž 

poznáváme ji jedině v jednotlivých aktech, tedy v čase", který je formou jevu mého 

těla, jako každého objektu: proto je tělo podmínkou poznání mé vůle."83 

Schopenhauer tak vyjadřuje, že naše tělo a naše vůle jsou jedním a tím samým, 

nelze si představit jedno bez druhého. Nelze si naši vůli představit bez těla a jeho 

projevů, které jsou právě projevy naší vůle. Tělo je představou, ale zároveň vůlí, a 

právě skrze vůli se o svém těle dozvídáme něco více než o ostatních bytostech a 

projevech. Skrze vůli se uskutečňuje znalost našeho těla. Není to pouhý objekt, 

který se jeví poznávajícímu subjektu. 

83 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c.d., s. 95 
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Musíme využít zkušenosti s naším tělem, které se nám jeví heterogenně jako 

vůle a představa a použít toto nahlížení. Jedině tak se nám otevře skulinka 

k poznání okolního světa jako představy. Na ostatní objekty nelze pohlížet jinak, 

nemáme jiné nám známé nástroje než vůli a představu. Schopenhauer uzavírá: 

„Když tělesnému světu, který spočívá bezprostředně jen v naší představě, chceme 

přisoudit největší nám známou realitu, pak mu dáme realitu, kterou má pro každého 

jeho vlastní tělo, neboť to je každému nejreálnější."84 

Svět je nám představou, ale pokud se máme zamyslet nad tím, je-li ještě 

něčím, pak podle sebe a svého poznání těla. které je kromě představy ještě vůlí, 

můžeme usuzovat, že stejně tak svět je kromě představy také vůlí. 

2. 2 Jedna vůle ve dvou aspektech 

Schopenhauer je ve své filozofii poněkud v rozporu, když hovoří o vůli jako 

o jediném základu světa a zároveň o vůli k životu. Tyto dvě stránky vůle jsou 

zároveň jedním a zároveň jsou si protikladem. Vůli jako věc o sobě popisuje 

Schopenhauer jako bezdůvodnou a stálou, kdežto vůli k životu jako nutící, pudící a 

podporující chtění. 

Je možné to vyložit tak, že vůle je základem světa a její projev podle čtyř 

tvarů věty o dostatečném důvodu je vůle k životu, tedy individuální vůle každého 

z nás. To, že tyto dvě odlišné a protikladné vůle jsou vůlí jedinou, je věcí poněkud 

nepochopitelnou. Pro lepší uchopení pojmu předkládám pojetí dvou teoretiků 

filozofie, a to Ladislava Majora a H. J. Störiga. Ve svém úvodu k Schopenhauerově 

knize O vůli v přírodě se Ladislav Major zmiňuje o dvou objektivacích pravůle 

(vůle). Vyslovuje se k tomu, že Schopenhauerova vůle je v rozporu. Vůle je věčná, 

neuspokojitelná, a přesto bezdůvodná a bezcílná, tíhnoucí k vlastnímu poznání a 

sebeprosvětlení.85 

Jiné pojetí předkládá H. J. Störig,86 který se ve svých Malých dějinách 

filozofie věnuje vysvětlení Schopenhauerovi dvojitosti vůle skrze východní filozofii. 

gs SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c.d., s. 97 

86 Srovnej: MAJOR, L. Schopenhauerova filozofie, s. 12 
3 Srovnej: STÖRIG, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1996 
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Podívejme se tedy na jeho pojetí. Störig se zmiňuje o vůli jako o dvou aspektech 

základu světa v indické filozofii, a to tak, že ztotožňuje vůli, jako věc o sobě 

s indickým brahma a vůli k životu připodobňuje indickému átman}1 U vůle jako 

věci o sobě bych se připojila ke Storigově výkladu tedy, že se jako základ světa 

skutečně dá přirovnat k brahma.88 Avšak nemohu se připojit k přirovnání átman k 

vůli k životu. Störigovo dělení sice dobře vystihuje jednotu obou aspektů, jak vůle 

k životu s vůlí jako věcí o sobě, tak átman a brahma. Nicméně átman se podle mého 

nedá ztotožnit s vůlí k životu, která je slepým puzením a chtěním. Átman je podle 

Störiga lidská duše. lidská vůle, což je srovnatelné s vůlí k životu. Avšak indická 

filozofie se ve výkladu poněkud odlišuje a říká, že átman prostupuje duše jako 

jejich nejvlastnější Já. To. co známe jako své já (ego, neboli malé já), které chce a 

touží, které se dopouští omylů, které myslí a smyslově vnímá, je plodem naší 

nevědomosti. Pravé Já je skutečně jen átman.89 Átman nemůže být vůlí k životu, 

není tím, co by nás pudilo do života. 

Tato dvojí objektivace je tedy poměrně obtížně uchopitelná a popsatelná, a 

proto jsem ve své práci pro tuto neuchopitelnou dvojitost vůle zavedla pojmenování 

vůle jako věc o sobě a vůli k životu. Vysvětlování je pak jednoduší a pojmy se 

nepletou a nepřekrývají. Vycházím z dělení, které používá sám Schopenhauer a jež 

vyhovuje také srovnání s východní filozofií. Je pravděpodobné, že právě z východní 

filozofie dvojí pojetí vůle původně vychází. Takovéto paradoxy se totiž ve védské a 

upanišadové nauce často vyskytují. 

Vůle k životu je v indické filozofii vůle žít. Hlavně jsou to motivy, neboli 

tendence,90 které ovlivňují naše chtění a konání. V indické terminologii existuje 

také výraz bubukšu, což vyjadřuje touhu po žití. Touhu po prožívání libosti a 

vyhýbání se prožitku nelibosti. Východní filozofie má také pojem pro vůli, je to 

icchá. Nicméně s vůlí o sobě, tak jak ji chápe Schopenhauer, se s icchá nedá 

porovnat. Icchá bych spíše připodobnila k vůli k životu. Icchá je vůle, která něco 

Brahma(n) - vyskytují se dvě varianty názvů D. Zbavitel používá brahma, R. Skarnitzl používá 
brahman s (n) na konci. Přikláním se k názvu brahma, rod je vždy střední. 

Viz kapitola 2. 4 Požnatelnost vůle jako věci o sobě. 
t)o Srovnej: ZBAVITEL, D. Hinduismus, s. 19 

Tendence - člověk má určité tendence, ve kterých se projevuje jeho chtění, např. tendence 
vlastnění, kdy člověk touží po bohatství a majetku. Více o tendencích v knize SKARNITZL, R. 
Poznáváme své Já. 
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způsobí, něco požaduje. Icchá se projevila ve chvíli, kdy se brahma bez pohybu 

pohnulo a stvořilo brahma v pohybu neboli svět.91 

K pochopení dvojitého projevu vůle u Schopenhauera nám může dopomoci 

dvojité pojetí brahma ve východní filozofii. Existuje sagunabrahma a 

nirgunabrahma. Sagunabrahma je brahma s vlastnostmi a obsahem, kdyžto 

nirgunabrahma je brahma bez vlastností, bez gun2 a dá se popsat pouze za použití 

negativních vyjádření, tedy jako nepopsatelné, nevyjádřitelné a neuchopitelné. 

Paradoxem je, že toto brahma bez pohybu se pohnulo a stvořilo brahma v pohybu, 

tedy pána vesmíru, který stvořil svět.93 V tomto pohybu se projevila vůle, což je 

paradox. Brahma, které je bez chtění se pohnulo a pomocí vůle stvořilo brahma 

v pohybu. 

Nyní ocituji delší úryvek z upanišad, abych tím naznačila možnou inspiraci 

Schopenhauerova pojetí vůle. V tomto úryvku je, stejně jako u pojetí vůle u 

Ladislava Majora, patrný rozpor, protože brahma je základ, podstata, ale i život a 

rozruch. Celé to však tvoří jednotu, která je rozumem (asi) neuchopitelná. 

V Káthopanišadu se v komentáři Šankary píše o světě jako o stromu, který 

je zároveň brahma: „Vesmír je pln nekonečných a mnohotvarých strastí zrození, 

nemocí, stárnutí, smrti a starostí; mění se v každém okamžiku. Jako kouzlo, fata 

morgana nebo vzdušný zámek se jeví vesmír, aby nakonec docela zmizel. Je 

pomíjivý jako strom. Jako banánovník má kmen, ale žádnou podstatu. Pro kacíře je 

námětem fantazie, ale jeho skutečné bytí je hádankou i pro hledače pravdy. 

Kořenem vesmíru je nejvyšší brahma poznané ve védántě,94 jeho setbou je 

nevědomost, touhy a jednání. Jeho klíčem je Hiranjagarbha, v němž se pojí síla 

poznání s činnostmi nižšího brahma. Jeho kmen je složen z různých 

jemnohmotných těl živých bytostí a jeho růst zavlažují smyslové rozkoše. Jeho 

' ' SKARNITZL, R. Osobní konzultace. Praha dne 17.2. 2009 
92 Guny: teorie o gunách je jednou ze základních nauk indické filozofie. Řazeno od nejnižší 
k nejvyšší Tamas: nečinnost, doslova temnota, směr dolů. V mysli se projevuje zatemněním, 
zastřením, tupostí a nevědomostí. Barva tamasu je černá. Rádžas: vytváří sobeckost a žíznivou 
chtivost po objektech světa. Podporuje aktivitu smyslů. Je to činorodost a bezmezná aktivita. Barvou 
je červená. Radžas plodí bolest. Sattva: původ ze snskrtského sat (bytí, stav jak má být, dobře, 
dokonale) Sattva nezná sobectví, strach ani nelibost. Je to harmonie, klid a jasná mysl. Sattva má 
bílou barvu a jejím ovocem je štěstí. 
" SKARNITZL, R. Osobní konzultace Praha 17.2.2009 
"4 Védanta: filozofická škola jejímž základním dílem je Brahmasútra od Bádarájany snad z 2. století 
př. Kr„ rozpracovaná a obohacená o komentáře Šrí Šankary (asi 788 - 820), také autor komentářů 
k upanišadám. Toto učení bylo nazváno zakončením véd. Vychází z upanišad. Základ učení tvoří 
jednota brahma a átman. Neexistuje tedy žádná pluralita duší a skutečnost, že se nám živý svět tak 
jeví, je jen plodem nevědomosti. Srovnej: ZBAVITEL, D. Hinduismus, s. 52 
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křehké výhonky jsou četné objekty smyslových orgánů. Jeho listy jsou védy, smrti 

(učebnice), logika a jiné formy návodů a poznání. Jeho krásné květy jsou rozmanité 

oběti, dary a pokání. Jeho chuť se vytváří ze zážitků radosti a utrpení a jeho 

nesčetné plody jsou nebe a jiné roviny, které prožívají bytosti odměnou za své 

skutky. Nesčetné vedlejší kořeny jsou propleteny s půdou a živí je voda očekávání. 

Hnízda na stromě si postavili ptáci, to jest všechny živé bytosti, počínaje 

Brahmou95, které obývají sedm vyšších nebí. Strom vesmíru hlučí neustále hlukem 

a ruchem, který se zvedá z tance a zpěvu, hudby, zábavy, smíchu, pobíhání, 

výkřiků, jako .Běda!' nebo ,Nechte mě!' - jež všechny povstávají z nevázanosti a 

pláče, které jsou následkem štěstí a neštěstí živých bytostí. Tento strom, neustále 

otřásaný větrem tužeb, lze porazit jedině nezdolným mečem, ukutým v ohni 

poznání, že brahma a átman jsou totožní, jak učí védánta."96 

V indické filozofii pojmy brahma a átman značí kosmickou jednotu. Brahma 

základ všeho, který proniká celým vesmírem, je zároveň átman. Brahma nejenže 

sídlí v lidské duši, ale zároveň je lidskou duší, je átman, je mým Já. Z těchto 

myšlenek, můžeme odvodit dvojjedinost Schopenhauerovy vůle. Je pro nás 

neuchopitelné, že jedna věc se může projevovat ve dvou odlišných aspektech. 

Poté, co jsem prošla různé materiály, jsem dospěla k názoru, že 

Schopenhauer použil slovo vůle pro vůli jako věc o sobě poněkud nepřesně. 

Důvodem, proč je použito slovo vůle, může podle mého názoru, být snaha o 

jednotné pojmenování, o zachycení předpokladu, že vůle k životu vychází z vůle 

jako věci o sobě. Nicméně se domnívám, že je zavádějící používat slovo vůle pro 

něco, co je samo o sobě bez chtění. Zdá se, že zde*narážíme na snahu přenést 

chápání východní filozofie do evropského kontextu, kdy se pro to, co Schopenhauer 

chtěl vyjádřit nakonec slovo vůle asi hodilo nejlépe. Narážím tím na indické pojetí 

jednoty brahma a átman. Otázkou je, co vše Schopenhauer slovem vůle myslel. 

V první kapitole jsem se zmínila o tom, kolik významů má slovo představa 

v německém jazyce. Je možné, že i slovo vůle by šlo vyjádřit jinými pojmy. 

95 Brahma: v indické filozofii bůh Stvořitel 
6 Upanišady. c.d., s. 292 
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2. 3 Vůle jako věc o sobě 

Sám Schopenhauer o vůli jako věci o sobě říká: „Věc o sobě je však jedině 

vůle: jako taková naprosto není představou, nýbrž toto genere od ní odlišnou: ona to 

je, od čeho pochází každá představa, každý objekt, jev, viditelnost, objektivita. Ona 

je tím nejvnitřnějším, jádrem každého jednotlivce a právě tak celku."97 Vůle jako 

věc o sobě je základem všeho, je obsažena v každém projevu světa. Projevuje se ve 

slepém pudu zvířat i v rozumném a rozváženém jednání člověka. Tento rozdíl není 

ovšem v podstatě jevícího se, ale záleží na stupni projevu vůle. Věc jako vůle o 

sobě nikdy není objektem, ten je vždy odvozen od ní samé, je to její projev. 

Vůle jako věc o sobě je sama naprosto bezdůvodná, pouze její projevy jsou 

podřízeny větě o důvodu. Vůle oproštěná od mnohosti je jedním jako to, co leží 

mimo čas a prostor, tedy mimo možnost mnohosti. Mnohost vzniká právě existencí 

v čase a prostoru, kdy má platnost zákon kauzality. Tady se Schopenhauer drží 

Kanta a říká, že prostor, čas a kauzalita přísluší pouze formám poznání nikoli věci o 

sobě.98 

Vůle je tedy odlišná od svého jevu, který se jako principům individuations 

jeví v mnohosti. Principium individuationis je ve své podstatě čas a prostor a 

prostřednictvím nich vznikající mnohost. Vůle je tak svobodná a nezávislá na čase a 

prostoru, ovšem její nesčetné projevy jsou podřízeny jak větě o důvodu, tak 

principiu individuationis. 

Člověk je pouhým jevem věci o sobě, není jí samotnou, projevuje se v něm 

vůle, která v nás budí zdání, že je naším svobodným úmyslem a rozhodnutím. 

Každý člověk se tak a priori má za svobodného, teprve a posteriori, ze zkušenosti 

zjišťuje, že je naprosto nesvobodný a celý život jen hraje určitou roli. 

Vůle nepotřebuje ke svému projevu žádný motiv, žádnou představu. Její 

projevení se dějí i bez znalosti motivu, je naprosto bezdůvodná. Schopenhauer 

uvádí příklad jednoročního ptáka, který staví hnízdo pro vejce, o nichž nemá 

naprosto žádnou představu.99 

97 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vide a představa I. c.d., s. 101 
98 Srovnej - SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa /. s. 103 
99 Srovnej - SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. s. 104 
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2. 4 Poznatelnost vůle jako věci o sobě 

„Ze všech věcí, vyjma mého vlastního těla, je mi známa jen jedna stránka, 

stránka představy: její vnitřní podstata mi zůstává uzavřena a hlubokým tajemstvím, 

i když znám všechny příčiny, z nichž vyplývají její změny."100 

Jedině mé tělo je mi známo z obou stran, znám jak představu, tak vůli, která 

se v nás nachází, píše Schopenhauer. Všechny ostatní věci znám pouze jako 

představu. Nástrojem poznání jsem tedy já sám a skrze sebe a objekt svého těla 

mohu poznávat svět. Od toho. co je nám známo nejdůvěrněji a nejblíže, 

postupujeme k tomu, co je vzdálené a neznámé. Je to jediný způsob, jak se 

k neznámému přiblížit. Lze pozorovat to, co se děje ve mně, jak motiv hýbe se 

mnou i s mou vůlí, a toto poznání přenášet i na další objekty, v nichž známe již jen 

představu, tedy jednu stránku, to, co se nám jeví. 

Schopenhauer zde používá Spinózovo přirovnání, o kameni vymrštěném do 

vzduchu, jenž si myslí, že letí z vlastní vůle. Schopenhauer k tomu přidává, že úder 

je pro něj motivem a my sami si myslíme, že naše motivy jsou naší vůlí. To, co nás 

rozhýbe, je vůle. Nikoli však naše svobodná vůle, nerozhodujeme se sami, ale vůle 

jakožto náš základ.101 

Vůle jako věc o sobě je svobodná od vší formy poznání. Poznání se týká jen 

jejího jevu. Vůle jako taková je odlišná od svého jevu, který se projevuje v čase a 

prostoru podle tvaru věty o dostatečném důvodu. Vůle je bez mnohosti, ale není 

jedním jako individuum. Mnohost je otázkou času a prostoru, a ta se vůle jako věci 

o sobě netýká. Vůle je ve všem, a l e j e nedělitelná, protože dělitelnost je jen otázkou 

prostoru. 

V předcházejícím textu jsem se snažila popsat Schopenhauerovy myšlenky, 

které pro nás mohou být obtížně uchopitelné. Tyto myšlenky totiž vychází 

z předpokladu existence jednoty všeho, kterou v realitě našeho světa, kde existuje 

mnohost a dualita, nedokážeme pojmout. Jak může něco být ve všem a zároveň je to 

nedělitelné? Stejně jako Schopenhauer však východní filozofie popisuje základ 

všeho jako jednotu všeprostupující a zároveň nedělitelnou. 

100 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c.d., s. 113 
01 Srovnej - SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 1. s. 113 
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Schopenhauer uvádí, že není větší díl vůle v člověku, než například v 

kameni. Poměr věcí v celku je otázkou prostoru. Na něco však nemůžeme použít 

metr, něco se měřit nedá. V našem světě panují naprosto odlišné kategorie, než 

jakými lze poznat věc o sobě. Jediné, co lze podle Schopenhauera určit, je větší 

objektivizace vůle v člověku než třeba v rostlině, ale nelze říci, že by v jednom bylo 

vůle méně než v druhém. Vůle se tak projevuje v jednom, stejně jako v tisíci. 

Mnohost, která je podmíněna časem a prostorem, se jí však nedotýká a vůle sama 

v ní nikdy nevystupuje. Mnohost je jen projevem vůle, nikoli vůlí samotnou. 

„Avšak pro mě, při sledování rozměrnosti světa, je nejdůležitější to, že tato 

podstata o sobě, jejímž projevem je svět - a co vždy také být chtěl - jeho pravá 

samost nemůže být tak roztříštěna v nekonečném prostoru, nýbrž tato nekonečná 

rozlehlost přísluší jedině jejímu jevu, ona sama je naproti v každé věci přírody, 

v každém přítomna cele a neděleně."102 

Vůle jako věc sama o sobě se projevuje v mnohosti různých objektivací, ale 

jí samotné se mnohost netýká. Poznání vychází z vůle jako věci, ale je ovlivněno 

vůlí k životu, která se stará o zachování individua. Vůle k životu ovlivňuje naše 

poznání, ať už rozumové nebo názorné tak, aby nám bylo co nejvíce ku prospěchu. 

Poznáním potvrzuje individuum a zachovává jeho život. Schopenhauer však 

vyslovuje tuto větu s dovětkem, že poznání lze vymanit ze služebnosti vůli k životu 

a to například pomocí umění nebo zpětným působením na vůli a její konečné 

rozpoznání. 

2. 5. Stupně objektivace vůle 

Je nekonečně stupňů jak se objektivuje, zviditelňuje vůle.103 Nejnižším 

stupněm je objektivace přírody, jež se projevuje jako tíže a neprostupnost. I když je 

mnoho stupňů objektivace, vůle je zastoupena ve všem stejně. V jedné věci jako 

v tisíci. Vůle je jediná, její jevy jsou mnohé. Projevy vůle jako takové jsou 

bezdůvodné, ale jako jevy podléhají větě o důvodu. Do vyšších stupňů objektity 

l M SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c.d., s. 115 
Objektivace: zviditelňování, viditelnost vůle viz SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a 

představa, s. 115 
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vůle vstupuje individualita, například u člověka. Takový stupeň individuality nemá 

žádné zvíře, protože zvíře má podle Schopenhauera málo individuálních znaků. 

Nemá žádný charakter. 

Ve východní filozofii je člověk řazen díky karmanovému zákonu do jedné 

vývojové linie s ostatními živočichy, v některých naukách i rostlinami. Člověk tedy 

není pánem všeho tvorstva a podle zákona karmanu i podle nauky o stěhování duší 

se může v některých případech znovu narodit i jako zvíře. Ovšem stejně jako u 

Schopenhauera zde existují rozdíly v chápání člověka, zvířete nebo rostliny. Člověk 

je podobně jako v křesťanské tradici v určitém smyslu na vrcholu pomyslného 

žebříčku, nicméně z jiného důvodu, podle indické tradice má člověk nejlepší 

podmínky pro poznání i pro ukončení koloběhu životů, neboli sansáry.11'4 

Dobře patrné je to v teorii o gunách, které bude věnována samostatná 

kapitola později. Teď jen jednoduše. Ve všech věcech na světe se projevuje kvalita, 

vlastnost guna. Guny jsou tři: sattva - světlo, klid, jas; rádžas - barevnost, neklid, 

činnost a tamas - tma, tupost, nehybnost. Každý tvor má všechny tyto tři kvality, 

avšak v různém poměru. Například kámen je pouze tamas nehybný a tupý. Čím 

výše tvor je, tím více se v něm projevuje sattva, tedy schopnost rozlišovat, klid a 

jasná mysl. Zvíře, které se řídí svými instinkty, není schopné rozlišovat, i když bylo 

popsáno mnoho výjimek, kdy zvířata realizovala,105 uskutečnila jednotu s Bohem a 

rozpustila se v absolutnu. 

2. 6 Co chce vůle jako věc o sobě 

Každá vůle něco chce. Co však chce vůle jako věc o sobě? Podle 

Schopenhauera pouze jev vůle může něco chtít, protože je podřízen větě o důvodu, 

zákonu motivace. U jevů lze udáyat důvod chtění, u vůle jako věci o sobě žádný 

důvod udávat nelze, ona sama o sobě je bezdůvodná. Člověk chce, protože je sám 

Sansára: koloběh zrození a smrti, stěhování duší 
Realizovaná zvířata: v indické duchovní tradici bylo zaznamenáno několik případů, kdy zvířata 

realizovala stejně jako lidé. Většinou to byly případy, kdy se stoupenec v příštím vtělení narodil jako 
zvíře, které se pak dostalo ke svému původnímu učiteli a realizovalo v jeho přítomnosti, protože, 
kdyby se tato bytost narodila jako člověk, už by svého gurua nezastihla živého. 
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vůlí, která chce. Nikdo nám vlastně nedokáže vysvětlit, proč celkově chce. Jako 

krátkodobé vysvětlení nám můžou posloužit nějaké motivy, například chci toto, 

abych dosáhla tohoto. Ale proč chci žít? Proč tu jsem? Zde jsou důvody 

nepopsatelné. Žijeme, jsme nějak sami ze své podstaty, aniž bychom měli jasný a 

konkrétní motiv. Je to vůle k životu, která chce a která nás směruje. Avšak vůle jako 

věc o sobě, jak už bylo mnohokrát zmíněno, ze své podstaty nic nechce. 

Shrnutí kapitoly 

V závěru kapitoly se ještě zastavím u světa jako vůle a představy. Jistota 

našeho světa je, že je vůlí a zároveň naší představou. Zde si dovolím odcitovat větší 

část Schopenhauerova textu, neboť z těchto několika vět jasně vyplývá, proč 

Schopenhauer tvrdí, že svět je naše vůle a představa a zároveň, že my jsme tím 

světem. „Každý nachází sám sebe jako tuto vůli, v níž spočívá vnitřní podstata 

světa, tak jako se každý nalézá také jako poznávající subjekt, jehož představou je 

celý svět, který potud má svou existenci jen ve vztahu k vědomí subjektu jako 

nutného nositele. Každý je tedy v tomto dvojím pohledu sám celým světem, 

mikrokosmem, nalézá jeho obě stránky zcela úplně v sobě. A to, co se poznává jako 

jeho vlastní podstata, totéž tvoří i podstatu celého světa, makrokosmu. Také on je, 

jako mikrokosmos, skrz naskrz vůlí a skrz naskrz představou a není nic víc."106 

V této kapitole byla popsána vůle a to ve svých dvou aspektech vůli jako 

věci o sobě, což je základ světa, který se skrze vůli k životu projevuje ve světě. 

Vůle jako věc o sobě je poznatelná, nicméně v jejím poznání nám brání závoj máji a 

v podstatě sama vůle k životu. Ta nás stále nutí život potvrzovat. Pochopení vůle je 

v Schopenhauerovi filozofii zásadní a nyní je možné postoupit k dalšímu kroku a to 

k cestám, které vedou k poznání podstaty světa, k poznání vůle jako věci o sobě. 

Jak se dá poznat vůle o sobě, bude předmětem dalších kapitol. Teď jen 

naznačím, že vůle jako věc o sobě je svět pojímaný jako celek. Svět je objektitou 

vůle a tvoří její obraz. Jedině tak, že budeme poznávat svět můžeme, poznat vůli 

jako věc o sobě. 

106 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 1. c.d., s. 140 
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3. Cesty vedoucí k cíli 

Cesty vedoucí k vytouženému cíly, k poznání podstaty světa vůle jako věci o 

sobě a popření vůle k životu, jsou námětem třetí kapitoly. Popisuji tři 

Schopenhauerovy cesty: cestu umění, cestu fdozofického nazření a cestu svatosti 

neboli cestu k popření vůle k životu. Poslední jmenovanou cestu budu popisovat i 

ve východním pojetí, odkud pramení Schopenhauerova inspirace. 

3. 1 Co je to cesta a co je jejím cílem 

„Jestliže člověk, pozvednut silou ducha, nechá stranou obvyklý způsob 

pozorování věcí, pak přestane sledovat jen podle tvarů věty o důvodu jejich 

vzájemné relace, čehož posledním cílem je vždy relace k vlastní vůli; tedy už na 

věcech nesleduje to kde, kdy a proč a kčemu, nýbrž jedině Co. Také se nedá 

zaujmout abstraktním myšlením, pojmy rozumu, vědomím, nýbrž místo toho všeho 

odevzdá celou moc svého ducha nazírání, cele se do něj ponoří a celé vědomí 

vyplní klidnou kontemplací..."107 

Schopenhauer v citované pasáži popisuje stav člověka, který se ze světa 

dvojnosti, kde se neustále něco k něčemu vztahuje, ponoří do hlubin svého nitra. Už 

ho nezajímají jednotlivé vztahy, nezajímá ho proč jsou věci tak jak jsou a co s tím 

má společného, ale pouze je jen vnímá. Vědomí -je naplněno klidem, mysl 

nepromýšlí všechny možné konstrukty, ale ztrácí se a je rozpuštěna. Člověk se 

jakoby ztratí, je vnořen a zapomene své vlastní individuum, které právě způsobuje 

pocit oddělenosti. Stane se jen čistým subjektem. Už není umístěn někde a 

v nějakém čase, je mimo dosah věty o důvodu. Pro čistý subjekt nemá čas, prostor, 

individuum žádný význam. Je nad tím. Svět jako představa vystupuje čistě jako idea 

1,17 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c.d., s. 150 
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a nastává dokonalá objektivace vůle.108 Objekt a subjekt se stávají jednotou, není 

místo pro dualitu. 

Schopenhauer cituje z upanišad z 19. století Oupnek' hat, když vysvětluje, 

jak se cítí člověk v takovém stavu: „Já jsem všemi stvořeninami v celku a mimo 

mne nic jiného není."109 Abychom mohli dosáhnout vhledu do hlubší podstaty světa 

je nutné se podle Schopenhauera učit rozlišovat vůli jako věc o sobě od její 

adekvátní objektity, kterou je idea. Pak budeme schopni odlišit ideu (podstatu věci -

člověka), vůli jako věc o sobě (podstatu světa) a její jevy (to, co se nám jeví a je pro 

nás patrné). Těm, kdo pochopí tyto rozdíly, bude jasné, že čas je proměnlivý a 

nestálý, ale že nepřináší nic nového, neděje se skrze něj nic reálného. Podle mého 

názoru stejně jako na Východě, kde je čas oddělen od podstaty světa, která je 

jednotou naprosto stálou a neměnnou. Čas je dualita, tedy stav oddělení se od 

podstaty světa. 

Jak však dosáhnout stavu jednoty s vůlí jako věcí o sobě nebo za použití 

východních termínů sjednocení s brahma? Jak se dostat k blahu, po kterém všechny 

bytosti touží? 

Schopenhauer říká: „Když nás však vnější podnět či vnitřní naladění vyvede 

z nekonečného proudu chtění, poznání se vytrhne otrocké službě vůli, pozornost už 

se nesoustředí na motivy chtění, nýbrž bere věci volné od jejich vztahu k vůli, tedy 

bez zájmu, bez subjektivity, sleduje je čistě objektivně, zcela se jim oddává, pokud 

jsou mu pouze představami, ne motivy, potom klid, který jsme vždy hledali na první 

cestě chtění, ale který nám vždy unikal, najednou přijde sám od sebe a nám je 

blaze."110 

Když se dostaví tento stav, dostaví se také poznání ideje jako čisté 

kontemplace, odevzdání se v nazírání, ztracení se v objektu, zapomenutí vší 

individuality, zrušení způsobu poznání založeného na větě o důvodu. Dosažení 

takovéhoto poznání způsobí, že na svět pohlížíme naprosto lhostejně a nemáme 

touhy po bohatství, ani jiných lákadlech světa. Podle Schopenhauera je génius 

108 Idea: Schopenhauer, jak sám říká, vychází z Platóna, když přisuzuje ideji vlastní bytí oproti 
věcem v času a prostoru. Jedna a táž idea se ukazuje v mnoha jevech a ukazuje poznávajícímu svou 
podstatu jen po kouskách. Pro ideu je však nepodstatné její rozvinutí v čase a prostoru. Idea je 
stupněm objektivace vůle, tím jak se vůle v jednotlivých předmětech zviditelňuje. Viz 
SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c.d., s. 116 
109 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c.d., s. 152, Oupnekhat, 1, 122 
110 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa l. c.d., s. 164 
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jediný, kdo dokáže tohoto stavu dosáhnout, ale tomu se budu podrobněji věnovat 

v samostatné kapitole. 

Tento stav je možné opětovně vyvolat nebo osvěžit pouhou vzpomínkou, 

když jsem schopni vyvolat si iluzi stavu, který jsem zažili. V naší fantazii se podle 

Schopenhauera objeví obraz skoro tak skutečný, jako kdyby stav znovu nastal. 

Východní duchovní nauky samozřejmě také popisují stav člověka, který je 

při meditaci klidný a prostý jakýchkoli myšlenek. Cílem meditujících je udržet svou 

pozornost upnutou a soustředěnou najeden bod. aby dosáhli jednobodovosti mysli. 

Poté, co je takového stavu dosaženo, není žádné chtění ani touha a v bytosti se 

rozprostírá klid a mír. V józe se tento stav nazývá samádhi a je to konečný cíl 

jogínova snažení. Samádhi je: „stav, který nastává po úplném rozpuštění 

smyslových vjemů a myšlenek, ve kterém je dosaženo ztotožnění s objektem či 

subjektem meditace."111 Pokud jogín jednou tohoto stavu dosáhne, často stačí, aby 

si na něj pouze vzpomněl a může se v něm ocitnout znovu. 

3. 2 Cesta umění 

Vnitřního naladění, jež nám umožní vhled do hlubší podstaty světa, můžeme 

podle Schopenhauera dosáhnout několika cestami. Jednou z nich je cesta umění, 

kdy se nám při pohledu na dokonalé umělecké dílo zatají dech a my jen tiše 

spočíváme v rozjímání. Stejně tak pohled na nádhernou přírodní scenérii v nás 

vyvolá obdobné osvěžení a ukonejšení. Už nejsme individuem, ale pouze okem 

pohlížejícím na krásu, jež nás svým působením odpoutává od světa jako jevu. 

Pozorování opravdu krásného jsou v protikladu k vůli a následné naladění 

nazývá Schopenhauer pocitem vznešenosti. Estetické zalíbení nás tak vede 

k dosahování stavu vznešenosti a pocitu klidu. Například krása přírody vede i méně 

citlivé a vnímavé osoby alespoň k prchavému estetickému zalíbení. Při dosažení 

pocitu vznešenosti dojde k vědomému povznesení se nad vůli. Toto vědomé držení 

pocitu vznešenosti mimo působení vůle je důležité. Jakmile by byla vůle přítomna, 

pocit klidu a kontemplace by byl ten tam. -

SK.ARNITZL, R. Úvod do filozofie, c.d., s. 243 
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Když nás příroda například při pozorování noční oblohy ohromí natolik, že 

se najednou cítíme jakoby ztraceni uprostřed světa a vnímáme svoji nicotnost 

v pohledu na nebeskou klenbu, pak zapomínáme na svou individualitu a stáváme se 

světem a svět se stává námi. Tento pocit však nevstupuje plně do naší reflexe. 

Pouze ho prožíváme a pociťujme. Schopenhauera tento vědomý pocit ozřejmuje 

filozofie a je nesčetněkrát popsán v upanišadách. 

„Pocit vznešeného vznikal tím, že nějaký vůli přímo nevhodný předmět se 

stal objektem čisté kontemplace, která se potom udržuje jen stálým odklonem od 

vůle a povznesením nad její zájmy, což právě vytváří povznesenost nálady."112 

Pravým opakem vznešeného je pak dráždivé, tedy to, co stimuluje naši vůli 

k výkonu. Co nás láká: „pojď, vezmi si to, udělej tamto." Různé motivy nás nutí 

k přemýšlení a vyvolávají konflikt. Za stavu roztěkanosti a bujných myšlenek je 

stav vznešeného a pocit klidu vzdálen, tak daleko jak jen to jde. 

Pocit vznešeného nemusí nutně vznikat jen v obrovském prostoru přírody a 

pohledu na a nebeskou klenbu. Lze jej zažít i v daleko stísněnějších prostorách 

chrámů, například v chrámu sv. Petra v Římě."3 

Za jedno z nejvyšších umění považuje Schopenhauer malbu a zvláště 

vyzdvihuje umění Raffaela a Coreggia. Na jejich obrazech, spatřuje v očích postav, 

nejdokonalejší poznání, směřované nikoli na jednotlivé věci, ale na ideje. Výraz 

zachycuje podstatu světa a života, dokonalou rezignaci, vzdání se všeho chtění, 

zrušení vůle a tím i celého tohoto světa, spásu, jež je podle Schopenhauera 

nejniternějším duchem křesťanství a indické moudrosti. Avšak rozpoznání ideje 

v umění je schopností pouze úzké skupiny lidí, pro většinu zůstává vnitřní podstata 

skryta za nánosem barvy na plátně. 

Objektivní pozorování nám umožňuje vidět rozličné tvary a nesčetné 

projevy vůle na všech možných stupních, ale nám jde o jejich vnitřní podstatu a tu 

Schopenhauer popisuje jako sanskrtské „Tat twam asi", což znamená „To jsi ty". 

Nejdůležitější je To, což je brahma. To jsi ty znamená, že podstata světa jsi ty 

SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c.d., s. 172 
Z vlastní zkušenosti se zde připojuji k Schopenhauerovi a přitakávám jeho pocitu vznešenosti 

v tomto chrámu, kde pocit maličkosti nás samotných v kontrastu s obrovskou majestátností vyvolává 
stav souznění a klidu. 
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(átman) a zároveň je podstata brahma. Vidíme různé tvary, ale všechny mají stejnou 

podstatu, která je brahma a zároveň je námi. My jsme átman my jsem brahma.114 

Schopenhauer popisuje geniální dílo jako to, co nezastará, co je stále platné 

a lze na něj pohlížet v kterékoli době, je nepomíjející, protože čerpá inspiraci ze 

základu. Toto vše je ovšem nepochopitelné a neuchopitelné pro většinu lidí. 

Účel všech umění je jeden a to podání idejí. Za nevyšší umění považuje 

Schopenhauer hudbu a říká: „...hudba se od všech jiných umění odlišuje tím, že 

není odrazem jevu či správněji adekvátní objektity vůle, nýbrž bezprostředně 

odrazem vůle samé a tedy podává ke všemu fyzickému ve světě to metafyzické, ke 

všem jevům věc o sobě.-'115 Hudba tak není odrazem ideji, ale je přímo odrazem 

vůle jako věci o sobě. Ve světě symbolizuje vůli samu. ne jen její jev. Nicméně ani 

hudba neumožní trvalé spočinutí v podstatě světa. 

3. 3 Cesta filozofického náhledu na svět 

„Pravý filozofický způsob pozorování světa, tj. ten, který nás učí poznávat 

jeho vnitřní podstatu a tak nás vede za jev, je právě ten, který se neptá po tom 

odkud, kam a proč, nýbrž vždy a všude jen po tom Co světa, tj. který pozoruje věci 

ne podle nějakých relací, ne jako vznikající a zanikající, krátce ne podle nějakého 

ze čtyř tvarů věty o důvodu, nýbrž opačně: za předmět má právě to, co zůstane po 

odloučení tohoto celého způsobu pozorování, sledující větu o důvodu, to, co se jeví 

ve všech relacích, samo však jim nepodřízené, vždy stejnou podstatu světa, jeho 

ideje. Z takovéhoto poznání vychází jak umění, tak filozofie, a dokonce, také ono 

naladění mysli, které jedině vede k pravé svatosti a ke spáse světa."116 

Už z tohoto krátkého úryvku je patrný Schopenhauerův způsob 

filozofického nazírání světa. Filozofie by podle něj měla vysvětlovat a vykládat 

svět, nemůže učinit nic víc. Pro Schopenhauera svět není jen to, co se nám jeví, 

ukazuje a co každodenně prožíváme. Svět je pro něj okamžik, kdy všechny tyto 

jevy a představy, které se jeví podle čtyř tvarů věty o důvodu, přestaneme vnímat 

114 Srovnej: Upanišady. s. 14, 286, 366 
115 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 1. c.d., s. 214 
'16 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c. d„ s. 222 
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jako reálný základ a takzvaně se podíváme za jev. Jevící svět je zrcadlem vůle, je 

její objektitou. Pakliže prohlédneme májin závoj, který zahaluje skutečnost, 

nazřeme to, co ve skutečnosti je vůle jako věc sama o sobě. 

V tomto momentě se neptáme po důvodech, tedy po tom odkud, kam a proč, 

ale díváme se na věc samu, na základ, který se projevuje ve všech tvarech věty o 

důvodu a přesto je neměnný. Na něco, co je uchopitelné pouze v případě, že se 

odkloníme od běžného nazírání a zahledíme se do míst, které nám neustále zahaluje 

májin závoj. Skutečný svět lze pozorovat pouze po odhalení tohoto závoje, který se 

rozprostírá nad věcí o sobě a způsobuje její nepoznatelnost a neuchopitelnost. 

Přesto je možné dívat se tímto směrem a nahlédnout za jevy. To je podle 

Schopenhauera pravý filozofický způsob pozorování.117 

3. 4 Cesta svatosti 

Cesta filozofického náhledu, kterou se vydal i Schopenhauer, vede 

k pochopení světa, ale nemůže dosáhnout pravé spásy. K dosažení spásy je nutná 

cesta svatosti, o které Schopenhauer hovoří v závěru své čtvrté knihy."8 Jak 

uvidíme dále, cesta svatosti je ze všech cest nejvíce inspirovaná východní filozofií. 

Schopenhauer i východní filozofie shodně hledají stav, kdy je potlačena vůle 

k životu; stav svobody, trvání a stálosti; okamžik dobrání se čisté podstaty věci o 

sobě. Snaží se nalézt samotnou věc o sobě a ne jen její projevy. Cílem této pouti je 

podle Schopenhauera nic, tedy nepopsatelný stav, kdy se věc o sobě neprojevuje ve 

čtyřech tvarech věty o důvodu, ale kdy pouze je. Nic se podle Schopenhauera dá 

ztotožnit s buddhistickou nirvánou.119 

Je to cesta nepřitakávání individuální vůli k životu, která vede až k úplnému 

popření života v nám známé podobě. Života řídícího se vůlí k životu a čtyřmi tvary 

věty o důvodu. Zde je opět patrný rozdíl dvou cest. Za prvé filozofické, která 

dospěje pouze k poznání tohoto, co je vůle jako věc o sobě, co je svět ve svém 

základu, ale už není schopná realizovat, to k čemu dospěla. Za druhé cesta svatosti, 

Srovnej: SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. s. 223 

n o SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. Čtvrtá kniha. s. 219 - 325 
Nirvána - naprosté osvobození od hmotných prvků, osvobození duše z koloběhu životů. Viz 

ZBAVITEL, D. a kol. Bozi. bráhmani, s. 83, 278 

45 



ta je podle Schopenhauera určena úzkému okruhu lidí a je popisována jak 

v křesťanství, tak v indické duchovní tradici.120 Cesta svatosti směřuje dále až 

k realizaci nic, tedy popření vůle k životu. 

Popření vůle k životu ovšem neznamená ukončení života jako takového. 

Schopenhauer ani východní filozofická tradice neprosazují sebevraždu jako řešení 

neutěšenosti životních situací.121 Realizace neboli stav nic je pouze jiný způsob 

pobývání na tomto světě. Je při něm zažíváno vědomí podstaty světa a vědomí, že 

svět je pouze naší představou, že svět je ve skutečnosti vůle jako věc o sobě. Tento 

stav znamená zamezení vůli k životu, aby se projevovala, jak je jí libo a zahalovala 

nám svět. 

Shrnutí kapitoly 

Cest, jak poznat vůli jakožto věc o sobě, je několik. Cesta umění však 

nevede k trvalému výsledku. Dopomůže ke krátkému okamžiku ponoření, ale nikdy 

se nám nepovede díky uměleckému dílu pochopit podstatu světa a popřít vůli 

k životu. Nejblíže k tomu má hudba, ale i její působení je pouze dočasné. Dále se 

dostaneme pomocí filozofického pozorovaní světa. Díky filozofickému náhledu 

můžeme dospět k poznání vůle jako věci o sobě, nicméně nikdy se nám nepodaří 

popřít vůli k životu a dosáhnout nic, nirvány. Nic pouze poznáme, ale 

neuskutečníme. Cesta, která vede až k tomuto cíly, je cesta svatosti neboli cesta 

popření vůle k životu. 

Schopenhauer zmiňuje různé světce od Františka z Assisi až po své současníky a připojuje i 
indické askety. 

- Problému sebevraždy se budu věnovat dále v kapitole 6.4. Proč není cestou k popření vůle 
sebevražda. 
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4. Jednotlivé aspekty cesty k popření vůle k životu 

Než budeme moci přistoupit k samotnému popření vůle k životu, je potřeba 

vysvětlit, co vůbec vůle k životu je. V této kapitole popíši Schopenhauerův náhled 

na vůli k životu, čím se vůle neustále potvrzuje. Co musí člověk udělat sám se 

sebou? Jak se musí změnit? Co je nutné udělat, než vůbec bude schopen vůli popřít? 

Má člověk podle Schopenhauera svobodnou vůli? Aspektům, které přejal 

Schopenhauer přímo z východní filozofie se budu věnovat v následující, páté 

kapitole. 

4, 1 Vůle k životu a cesta svatosti 

Vůle k životu je v podstatě život sám. Pokud jsme jí naplněni, nemusíme se 

strachovat o své bytí ani při pohledu na smrt. Vůle k životu prostě nepřipustí, aby 

jen tak skončila, její náplní je pudit nás k životu, podporovat naše chtění a 

předkládat nám neustále další a další motivy. Vůle k životu je u Schopenhauera tím, 

co nás neustále nutí k životu a k jeho stálému potvrzování. Tímto potvrzováním 

může být například pohlavní pud a jeho touha dát vzniknout novému bytí, které by 

rozšířilo pole působnosti vůle k životu. 

Schopenhauer upozorňuje: „Kdyby se vůle k životu projevovala pouze jako 

pud sebezáchovy, tak by to bylo jen přitakání individuálnímu jevu na krátkou dobu 

jeho přirozeného trvání."122 Vůle k životu se tedy neomezuje jen na jeden lidský 

život a jeho udržení. Sahá daleko dále, snaží se o neustálou existenci a trvání, je 

zacílena na nekonečnou řadu generací. Proto se dá říci, že největším 

sebepotvrzením vůle je právě pohlavní pud a jeho touha po reprodukci. Sídlem vůle 

k životu jsou genitálie. 

Individuum vzniká a zase zaniká, to patří k projevu vůle. Zrození a 

smrt patří k životu stejným způsobem, neboť navzájem udržují rovnováhu jako 

souvztažné podmínky. V této souvislosti Schopenhauer, nazývaje indickou 

1:2 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa IL c.d. s. 418 
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mytologii nejmoudřejší ze všech, zmiňuje Šivu,123 boha zmaru a smrti, kterému 

mytologie spolu s náhrdelníkem z lebek dává i Ungarn,124 symbol plození, který zde 

působí jako protiváha smrti. Plození a smrt tak jsou bytostné koreláty, které se 

vzájemně neutralizují a ruší. Jakmile je zachován druh, může individuum zaniknout. 

Jinými slovy vlastní realitu mají ideje, nikoli individua, ta mohou zaniknout. Důraz 

je zde na nesmrtelném, přetrvávajícím, nikoli na jednotlivém individuu. Vznik i 

zánik jsou součástí života a jedno nemůže být bez druhého, ačkoli vůle jako věc o 

sobě je od tohoto koloběhu osvobozena. 

Individuální vůle je tedy něčím, co provází jednotlivá individua, která jsou 

jen jevy, nikoliv věcmi o sobě. Schopenhauer říká: „Vůle k životu je si životem 

jista: forma života je přítomnost bez konce, stejně jako individua, jevy ideje, v čase 

vznikají a zanikají podobny prchavým snům."125 Individuální vůle je ovšem 

zdrojem veškerého našeho utrpení, které je způsobováno neustálou honbou za 

lákadly světa, starostí o svou vlastní existenci, o její potvrzování. 

To, že jsme jen jev, se dá pozorovat na spánku. Naše individuální vědomí 

vázané na individuální tělo je denně přerušeno spánkem. Během spánku si sami 

sebe neuvědomujeme. Ani naše tělo si není samo sebe vědomo. Individuum je jen 

jev, ne věc o sobě. 

4. 2 Principium individuationis a egoismus 

Jedinec se jeví v čase a prostoru jako principium individuationis,126 A jako 

takový je bytostnou formou přirozeného poznání. Vůle se projevuje v mnohosti 

individuí, ale tato mnohost se netýká vůle jako věci o sobě, pouze jejích jevů. Vůle 

jako taková je ve všech individuích stejná a neměnná, ale egoismus způsobuje, že 

ostatní vnímáme jako něco odlišného od sebe. Z toho pramení boj a rivalita mezi 

jednici při ohrožení existence nebo rušení osobního pohodlí. 

123 v • ~ Siva - Bůh Ničitel hinduistickě Trojice (Brahma - stvořitel, Višnu - udržovatel). S ívaje uctíván 
jóginy a džňánajóginy. Ve spojení se šakti (tvůrčí síla a ženská polarita božství) převládá u něho 
aspekt tvůrčí symbolizovaný lingamem. 

,~s Falcký symbol Šivy, reprezentující neosobní aspekt Boha askety 
126 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c.d., s. 227 
, . P r m c , i p i u m '"dividuationis: pocit oddělenosti; každá osoba je nějak odlišná od těch ostatních, 
kteří se j i jeví. Právě prohlednutí tohoto principu je základ pro poznání, že vše je jedním. 
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„Zatímco tedy každé individuum je sobě samému dáno bezprostředně jako 

celá vůle a celý subjekt, jsou mu ostatní dána především jen jako jeho představy; 

proto dává své vlastní bytosti a jejímu uchování přednost před všemi ostatními 

dohromady."127 Egoismus, pocit oddělenosti a rivalita mezi jedinci, je pak zdrojem 

největšího utrpení. To je dáno nepříznivým, vlastním chováním zapříčiněným 

karmanem, který je provázen zklamáním a utrpením. Až po nevědomé zkušenosti 

mnoha životů můžeme začít měnit své chování v takové, které nevyvolává tolik 

rozporů a následného utrpení. 

Potlačení vůle k životu je možné prostřednictvím poznání, že stejná vůle 

jako je v nás, je také v každé další existenci. Jsme-li stejného základu, pak proč 

proti sobě brojit? Avšak, aby jedinec mohl dosáhnout takového poznání, musí 

překonat zahalení májou. „Místo věci o sobě se mu zjevuje jen jev, v čase a 

prostoru, v principát individuationis a v ostatních tvarech věty o důvodu: a v této 

formě svého omezeného poznání nevidí podstatu věcí, která je jedna, nýbrž její 
* 1 2 8 jevy, odlišné, oddělené, nesčetné, velmi různorodé, dokonce protikladné." 

Schopenhauer nazývá čas a prostor principiem individuationis proto, že jen 

skrze tyto dva momenty je možná mnohost něčeho, co je ve skutečnosti neměnné a 

stálé. Jen skrze čas a prostor se projevuje mnohost vjevech, nikoli ve věci o sobě. 

Proto se vůle všude jeví v mnohosti individuí. Každý tak spatřuje celost vůle právě 

jen v sobě. Vůle je obsažena v každém naprosto zcela a nekonečně opakuje svoji 

podstatu, avšak tuto podstatu samu nachází reálně jen ve svém nitru. Proto se 

objevuje egoismus, tedy to, že každý chce všechno jen pro sebe. Každý z nás se tak 

cítí jako celá vůle k životu, zároveň se jakožto nicotné ztrácíme ve světě. Právě 

proto ze sebe tvoříme jako jednotlivá individua střed světa. Tím vzniká egoismus a 

pocit oddělenosti od ostatních. 

Principiem individuationis je dán čas a prostor individua. Jsou pro něj vždy 

nové, protože individuum nepociťuje miliony let se opakující znovuzrození. 

Individuum není vázáno na koloběh života a převtělování duší v tom smyslu, že by 

si bylo vědomo všech životů, které prožilo. Individuum je tu vždy znovu a nové, 

všechno nanovo prožívá, neví nic o svých minulých životech ani činech. 

,28 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa /. c.d., s. 266 
SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c.d., s. 281 
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Schopenhauer přirovnává smrt k západu slunce, které sice mizí za obzorem a 

pro nás nastává noc, ale samo o sobě svítí neustále, stále vychází a stále zapadá. 

Počátek a konec se totiž týká jen individua. Avšak vůle je tu stále stejně, tak jako 

v příměru Srí Rámakrišny, který se vyslovuje k zahalení podstaty jevem v jeho 

případě přítomností ega v člověku, tedy pocitu oddělenosti od Boha. 

„Slunce poskytuje teplo a světlo celému světu. Když však mraky zacloní 

sluneční paprsky, slunce již tak nemůže působit. Podobně, když jáství zahaluje 

srdce. Bůh ho nemůže osvěcovat."129 

4. 3 Vůle jako věc o sobě a cesta svatosti 

Vůle jako věc o sobě je tím trvalým, stálým a svobodným. Schopenhauer 

uvádí: „To, že vůle jako taková je svobodná, vyplývá již z toho, že podle našeho 

názoru je věcí o sobě, obsahem všech jevů. Ty naproti tomu poznáváme jako 

podřízené větě o důvodu v jejích čtyřech tvarech."130 

Použití pojmu vůle jako věc o sobě odvozuje Schopenhauer od Kanta, který 

věc o sobě nazývá noumenon a tvrdí, že věc o sobě je ve své podstatě nepoznatelná. 

Schopenhauer se však od Kantova pojetí odklání, věc o sobě neboli vůli považuje za ' 

určitých okolností za poznatelnou. 

Vůli jako věc o sobě, jak už jsem se výše zmiňovala, můžeme v indické 

filozofické tradici přirovnat k brahma. Brahma je nepopsatelné, nestvořené, 

nekonečné, bez příčiny, samo o sobě existující, je to věčná realita, která je slovy 

nevyjádřitelná. Brahma je TAT to znamená „To jest To". Všechno pochází 

z brahma, které je bezrodé a tvoří základ všeho na světě. 

Věc o sobě neboli vůle se podle Schopenhauera jeví vjevech, neboli 

fenoménech, podle Kanta. Jevy vznikají na základě zahalení májiným závojem, kdy 

mája obestírá věc o sobě a my jsem schopni pozorovat pouze její odlesky - jevy. 

Schopenhauer používá pojmu májin závoj ve své filozofii k určení jakéhosi zahalení 

vůle jako věci o sobě. Inspirace východní filozofií je zde patrná na první pohled. 

Více se májinu závoji nebo-li máje z pohledu východní filozofie budu věnovat 

125 Výroky Šrí Rámakrišny. c.d., s. 39 
130 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c.d., s. 231 
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později. Teď se zaměřím na Schopenhauerovo východem inspirované pojetí májina 

závoje. 

Schopenhauer říká, že: „...poznání, jehož se dostává individuu jako 

takovému, jelikož rostlo ve služebnosti vůli, ani svět, jak se nakonec odhaluje 

badateli, se nepodává jako objektita jedné a jediné vůle k životu, jímž je on sám; 

nýbrž pohled neznalého individua je zakalen, jak říkají Indové, Májiným závojem: 

místo věci o sobě se mu zjevuje jen jev, v čase a prostoru, v principiu 

individuationis a v ostatních tvarech věty o důvodu: a v této formě svého 

omezeného poznání nevidí podstatu věcí, která je jedna, nýbrž její jevy, odlišné, 

oddělené, nesčetné, velmi rozrůzněné, dokonce protikladné."131 

Připomenu jen to, co už jsem zmiňovala výše. Prvním závojem je prostor, 

pouze v prostoru může existovat rozrůzněnost od věci o sobě (brahma), v prostoru 

je možná dualita, tedy pocit oddělenosti od jednoty vůle jako věci o sobě, jež je 

základem. Májin závoj je nástrojem zahalení věci o sobě (brahma) a jen po odhalení 

jejího klamu je možný návrat do věčné reality. 

Dalším zahalením, které způsobuje májin závoj okolo věci o sobě, je čas. 

Pouze v čase je možná proměnlivost, věc sama o sobě je neměnná, stálá, trvalá. 

Nepodléhá rozdílu mezi minulostí a budoucností. Je stále pouze v přítomnosti, dá-li 

se takto omezeně nazvat její trvání. 

Vůle jako věc o sobě přetrvává smrt individua, protože je na něm nezávislá. 

Je svobodná, není podřízená větě o důvodu. Vůle jako věc o sobě může dosáhnout 

v člověku plného sebevědomí, tedy poznání podstaty toho, jak se vůle (jako věc o 

sobě) vjevech odráží v celém světě. V tomto momentě se Schopenhauer odklání od 

Kantova pojetí a směřuje k poznání věci o sobě. 

4. 4 Inteligibilní a empirický charakter 

Naše jednání vychází z toho, co vůle k životu vyžaduje. Schopenhauer 

zmiňuje Kanta jako prvního, kdo zjistil rozdíl mezi inteligibilním a empirickým 

131 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c.d., s. 281 
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charakterem.132 Inteligibilní charakter, pokud se projevuje v individuu, je vůle jako 

věc o sobě. Inteligibilní charakter je tedy mimočasový, nedělitelný a neměnný akt 

vůle. Naopak empirický charakter je jev inteligibilního charakteru v čase a prostoru. 

„Inteligibilní charakter spadá v jedno s ideou, nebo ještě lépe s původním 

volním aktem, který se v ní ukazuje."133 Každý projev empirického charakteru, ať 

už zvířete nebo člověka, je třeba nahlížet jako projev jednoho inteligibilního 

charakteru. 

Vedle inteligibilního a empirického charakteru uvádí Schopenhauer ještě 

charakter získaný. Získaný charakter člověk nabývá během života, není mu 

vrozený. Tento charakter utváří individualitu člověka během jeho života. Tvoří jeho 

konkrétní chování a reakce. Člověk musí nejen chtít a mít možnost, ale také musí 

vědět, co chce. Získaný charakter je poznání své vlastní individuality. Nejvíce se 

učíme a rozvíjíme sami sebe ze zkušeností, známe své slabiny a své silné stránky. 

Nikdy ale nemůžeme být něčím jiným, než čím ve skutečnosti jsme, neboť vůle 

nemůže být v rozporu se sebou samou. Pakliže se dobře známe, nedosažitelné věci 

nás nechají v klidu a největší z našich utrpení, nespokojenost se sebou samými, nás 

opustí.134 O tom jak se charakter utváří a co na něj působí budu více mluvit v části, 

jež se věnuje gunám.135 

4. 5 Svoboda vůle a rozhodování 

Schopenhauer se věnuje inteligibilnímu a empirickému charakteru i 

vzhledem k možnostem rozhodování člověka, které je u inteligibilního charakteru 

vždy jen jedno možné. Vůle jako věc o sobě, jejímž aktem je inteligibilní charakter, 

má vždy jen jednu možnost, jen jedno řešení. Schopenhauer uvádí příklad tyče a 

směru jejího pádu. Stejně jako směr pádu svisle stojící tyče, jakmile dojde 

k zakolísání, je nutně předem určen, tak také rozhodnutí je vždy již dáno předem. 

Pouze v empirickém charakteru se poznávajícímu vědomí (intelektu) jeví více 

1,2 Schopenhauer používá Kantovo pojetí inteligibilního a empirického charakteru. Viz 
SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c.d., s. 234 
133 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 1. c.d., s. 135 
! " Srovnej: SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. s. 247 
135 Viz kapitola 5. 4 Guny. 

52 



možností. V nevědomosti determinace rozhodnutí intelekt zvažuje možnosti, snaží 

se působit na vůli rozvíjením protikladných řešení. Pouze empirický charakter, 

který je jevem vůle v čase a prostoru, předvádí více možností, oproti charakteru 

inteligibilnímu je doplněn o mnohost. Prostřednictvím májina závoje nám předvádí 

více možností nějakého řešení, ale to je vždy jen jedno. 

Intelekt pod dojmem empirického charakteru rozmýšlí, co udělat, zda zvolit 

to či ono, ale jak uvádí Schopenhauer: „Toto zřetelné rozvinutí protikladných 

motivů je ale všechno, co může intelekt při volbě udělat. Vlastní rozhodnutí 

očekává intelekt tak pasivně a s tak napnutou zvědavostí, jako rozhodnutí nějaké 

cizí vůle."136 

Do intelektu vstupuje rozhodnutí jako konečný závěr záležitosti. Kromě 

osvětlení motivů nemůže intelekt dělat nic, neboť vůle je mu zcela nepřístupná. 

Intelekt se může zabývat tím, co by mu přineslo jedno řešení a co by musel obětovat 

druhým řešením, avšak řešení je jen jedno, a to předem dané. 

„Ačkoli totiž všechno může být nahlíženo jako neodvolatelně předurčené 

osudem, tak je to právě jen prostřednictvím řetězu příčin. Proto v žádném případě 

nemůže nastoupit účinek bez své příčiny."137 Schopenhauer popisuje zřetězení 

příčin a následků. Každý čin má svůj nevyhnutelný následek, který se stane, ať 

chceme, či nechceme. 

Stejně tak v indické tradici hraje předurčenost velkou roli. Vše je předem 

dáno a rozhodnuto podle zákona karmanu. Svobodná vůle v pohledu východní 

filozofie se dá pojmout ze dvou úhlů pohledu. V pohledu nedvojnosti žádná 

svobodná vůle neexistuje, vše je předem dáno podlé zákonu karmanu. Vše je 

naprosto předurčeno do nejmenšího detailu a člověk nemá šanci se svým osudem 

cokoli udělat. Pojem svobodné vůle a předurčení v tomto bodě ztrácejí význam, 

protože v jednotě v Bohu neexistuje nic jiného než TO, nelze tedy přemýšlet, z d a j e 

něco jiného možné. 

Je tu ovšem druhý pohled, který je pro situaci člověka ve dvojnosti, tedy 

člověka v běžném světě. Podle indického mudrce Ramany Maharšiho138 existuje 

i j 7 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c.d., s. 235 
| j s SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa l. c.d., s. 243 

' Svoboda vůle a předurčení. Přednáška R. Skarnitzla. Praha 10.3. 2009 
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jediná svobodná vůle člověka, a to obrátit se dovnitř do svého nitra a hledat Boha. 

Vše ostatní je dopředu určeno. 

V podání Ramany Maharšiho je naše svoboda vyjádřena tím, že člověk má 

svobodu se neztotožňovat se svým tělem a nebýt dotčen potěšením ani nelibostí. 

Řečeno slovy Schopenhauera, lidská bytost má podle indické filozofie svobodu 

v neztotožňování se s projevy vůle k životu. Co se týče dalších projevů a 

rozhodnutí, ty jsou stejně jako u Schopenhauera ve východní filozofii dopředu dány 

a jsou neměnné. Člověk má sice pocit, že se rozhoduje a že má svobodnou vůli, 

nicméně všechny jeho projevy jsou předem určeny. 

Shrnutí kapitoly 

Člověk se na cestě svatosti mění. Mění svůj získaný charakter. Pokouší se 

usměrňovat vůli k životu. Otázkou ovšem zůstává, do jaké míry je to možné? 

Schopenhauer shodně s východní filozofií tvrdí, že svobodná vůle člověka 

v podstatě neexistuje. Žádné rozhodnutí nepochází přímo od nás samotných. Pokud 

se na tento problém podíváme optikou východní filozofie, můžeme vyvodit, že 

svobodná vůle ve skutečnosti neexistuje, ale v lidském světě ano. A to proto, že náš 

svět je ve dvojnosti a my máme pocit, že rozhodujeme. Jednotlivec se může 

rozhodovat, jaké motivy na sebe nechá působit. Může se rozhodnout zda se vydá 

cestou popření vůle k životu. 
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5. Jednotlivé aspekty cesty k popření vůle k životu 

vzhledem k východní filozofii 

V této kapitole vysvětlím jednotlivé pojmy vztahující se k cestě svatosti, tak 

jak je vysvětluje Schopenhauer. Jsou to pojmy přímo přejaté z východní filozofie: 

zákon karmami. převtělování duší, ale také máj in závoj a guny. Všechny tyto pojmy 

mají svůj význam na cestě k popření vůle k životu. Potřebné je také vysvětli, jakou 

roli zaujímají motivy, které člověka vedou k potvrzování života. Motivy jsou hnací 

silou vůle k životu. Z neustálého chtění a nenaplněných očekávání pramení utrpení. 

Utrpení a bolest jsou posledním tématem kapitoly právě proto, že utrpení je hlavní 

motivací člověka k tomu, aby se obrátil k cestě k popírání vůle k životu. 

5. 1 Zákon karmanu 

Podle Schopenhauera jsou jevy vždy podřízeny větě o důvodu, jsou tedy 

vždy určeny příčinami a následky. Říká: „Jev, objekt je nutně a nezměnitelně určen 

ve zřetězení důvodů a následků, které nemůže mít žádnou trhlinu."139 Naše činy 

jsou důsledkem předchozího konání a stejně tak to, co teď činíme, se projeví na 

našem konání v budoucnosti. Zřetězení příčin a následků se v evropské filozofii, 

například také u Schopenhauera, nazývá zákon kauzality,140 ve východní filozofii je 

to zákon karmanu.141 Schopenhauer mluví o stěhování duší, které učí, že co učiníme 

někomu v tomto životě, stane se nám v životě příštím. To je naprosto ve shodě 

s karmanovým zákonem na Východě. 

Karman je živý zákon, který říká, že akce a reakce jsou neoddělitelnou 

jednotkou. Je zákonem univerzální kauzality, jemuž vše podléhá. Tento zákon, 

který je v Indii považován za nejvyšší zákon vesmíru, představuje klíč ke všem 

139 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa /. c.d., s. 232 
Věta o dostatečném důvodu dění. 
Zákon karmanu: používám mužský rod karman a ne častěji používaný ženský rod karma. 

Vycházím z překladů Dušana Zbavitele, v sanskrtu je karman rodu mužského. 
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událostem světa v čase a prostoru. „Nauka říká, že příčiny, které určují činy, mají 

dopadnout na jedince, který je způsobil. Jelikož však není možné nalézt všechny 

příčiny v rámci jediného ohraničeného života, hlásá tato nauka teorii sansáry, neboli 

pokračující existenci bytosti v následných životech."142 Proto je převtělování 

nutným důsledkem nauky o karmanu.143 

Život nese plody životů minulých a zároveň zasévá semena následků do 

životů budoucích. Jedinec je tedy jak původcem svého současného údělu, tak do 

značné míry rozhoduje i o svém příštím životě. Karman neposkytuje odměnu ani 

netrestá, ale vyrovnává účet. 

„To, co prožíváme nyní, je jen ovocem našich dřívějších činností. Když to 

víme, neměli bychom se trápit nad tím, co nás potkává. Je jedno, zda se nám to líbí 

či nelíbí, před tím není kam utéci. Musíme sníst pokrm, který jsme si sami 

připravili."144 Následky si neseme z jednoho života do druhého, ale lze je rozpustit. 

Lze se vymanit z koloběhu zrození a smrti a to je cílem jak východní filozofie, tak 

Schopenhauera v jeho cestě k popření vůle k životu. 

Osvobození od neustálého koloběhu zrození a smrti znamená v buddhismu 

osvobození se od lidského utrpení a dosažení nirvány: tedy stavu, kde není zrození, 

stáří, nemoc a smrt. 

Víra v zákon karmanu má a hlavně měla pro Indy velký význam. Každý je 

vlastně svým vlastním soudcem. Pakliže se nemáme dobře, žijeme v utrpení a 

bolesti, pak víme, že když se v tomto životě budeme chovat dobře, tak máme naději, 

že se v dalším životě budeme mít lépe. Jak už bylo mnohokráte zmíněno, vše, co 

prožíváme, je jen následkem našich předchozích činů. 

Ve východní filozofii existují tři druhy karmanu. Dle Rudolfa Skarnitzla 

jsou druhy karmanu následující: první, Sánčita karman, znamená, že každý náš čin, 

který v minulosti vykonáme, má svůj následek v budoucnosti. Jsou to naše minulé 

činy, jejichž důsledky ještě neproběhly. Tyto následky lze laskavými skutky ještě 

odčinit. Agámí karman jsou naše současné činy, které budou následně přidány 

k sánčita karmanu. Posledním ze tří druhů je prárábdha karman, který představuje 

142 Srovnej: SKARNITZL, R. Úvod do filozofie, s. 50 

,44
 0 Převtělování duší v další kapitole 5. 2 Převtělování duší. 
The Garland of Guru's Saying, verš 150 in SKARNITZL, R. Úvod do filozofie, c.d., s. 50 
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důsledky činů vykonaných v minulosti, které právě sklízíme. Tento karman musí 

být prožit a nelze ho anulovat.145 

Je zřejmé, že učení o karmanovém zákonu může mít i negativní důsledky 

jako naprostou odevzdanost až letargii ke svému vlastnímu osudu. Z ní by nás 

ovšem měla vysvobodit naděje, že vše jednou skončí, že se lze vymanit z koloběhu 

životů a dosáhnout vysvobození. 

5. 2 Převtělování duší146 

Schopenhauer píše, že: „. . . u všech národů se nacházejí dogmata o nějakém 

způsobu přetrvávání individua po smrti a jsou ve váženosti, i když důkazy pro to 

musí vždy být nanejvýš nedostatečné, zatímco důkazy pro opak silné a 

početné..."147 Většina lidí i zvířat si je jista životem, nepřemýšlí stále nad smrtí a 

zánikem. Tyto myšlenky jsou odsunuty do pozadí, mimo běžné uvažování. Právě 

nedotknutelnost smrtí je to, co nám dává důkaz o tom, že individuum je jen jevem, a 

že smrt individua není zánikem všeho tedy vůle, ale jen jednoho nepatrného článku. 

Toto individuum nějak přetrvává i po smrti, stane se součástí celku. 

„Neboť každý je pomíjivý jen jako jev, naproti tomu jako věc o sobě je 

bezčasový, tedy také bez konce, ale také jen jako jev se odlišuje od ostatních věcí 

světa,"148 uznává Schopenhauer. I zde se inspiruje upanišadami a do svého výkladu 

zapojuje převtělování duší jako přetrvávání ideje. Daleko více se však jeho výklad 

přibližuje dnešnímu buddhismu než hinduismu. Podobnost buddhismu spočívá v 

tom, že individuum nepřetrvává jako konkrétní jev, ale přetrvává idea. V hinduismu 

si neseme s sebou do dalšího života i něco ze života předchozího, i když individuum 

je tu vždy nové. 

Strach ze smrti máme právě proto, že se bojíme zániku individua. Kdyby 

totiž člověk uvažoval nad sebou jako nad celkem, nepřišlo by mu na mysl, ani by 

U6 SKARNITZU R- Úvod do filozofie, c.d., s. 51 
Převtělování duší: tato nauka s v Indií objevuje zřejmě kolem poloviny 1. tisíciletí př. n. 1., 

nicméně od 5. století n. 1. se lavinovitě šíří po celé zemi, kdy se koloběh životů stává věčným a 
bezvýhradným zákonem. Člověk se tak srovnává s ostatními tvory na světě - je pouze vyšším 
vývojovým typem. Srovnej: ZBAVITEL, D. Bozi, bráhmani, s. 36 

148 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa l. c.d., s. 229 
SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa /. c.d., s. 228 
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nedokázal rozpoznat, že svět je utrpením. Byl by si životem jist a chtěl by, aby měl 

život nekonečné trvání. Strach zažívá proto, aby pochopil, že svět je utrpením a je 

potřeba vystoupit z potvrzování vůle k životu. Je potřeba vůli k životu popřít a 

vystoupit z koloběhu zrození, jež způsobuje utrpení. Proto je člověk individuem a 

má strach ze smrti jako z něčeho neznámého, co v každém životě prožívá poprvé.'49 

Nyní se pokusím objasnit převtělování duší v indické filozofické tradici, 

která předchází jak buddhismu, tak hinduismu. Již v Bhagavadgítě čteme: „Jako 

člověk odhazuje obnošené šaty a bere si nové, stejně tak vtělený Duch odhazuje 

zchátralá těla a přechází do nových."150 Pro mnoho z nás, vychovaných 

v západokřesťanské tradici, je myšlenka reinkarnace spíše k pousmání. Avšak 

východní tradice je na reinkarnaci, tedy stěhování duší založená. 

Každá bytost prochází světem v mnoha zrozeních, v každém dalším se 

něčemu novému naučí a získá poznatky a zkušenosti. Postupuje od nevědomých, 

nehybných a zastřených entit (například kámen) k prosvětlenějším, pohyblivějším a 

intelektově vyšším bytostem (zvířata a člověk). Schopenhauer tímto způsobem 

vlastně vysvětluje stupně objektivace vůle, kdy v nižších bytostech se vůle 

objektivuje méně a směrem k člověku objektivace vůle narůstá. 

Každý člověk se rodí do jiných podmínek, jak materiálních, tak duchovních. 

Cím je dáno, že máme jiné startovní podmínky, než druzí? Odpovědí východní 

filozofické tradice je nauka o převtělování. Osobnost člověka je tu poprvé, ale 

bytost nebo spíše duše prochází dlouhodobým vývojem, který trvá nespočetné 

množství životů. Různá zralost bytostí je dána nestejně realizovanými vývojovými 

možnostmi jednotlivců, kdy na podkladě různých zájmů a lákadel, které bytosti 

touží poznat, vznikají různé okliky a tím i zdržení. Stěhování duší je tedy úzce 

provázáno se zákonem karmanu.151 

Reinkarnace je založena na tom, že život sám o sobě nekončí, je pouze 

krátkou epizodou ve věčném trvání naší existence. Dává odpověď na otázku, proč je 

každý člověk úplně jiný a má jiné zkušenosti a zážitky. Kdyby náš život byl jen 

jediný, asi bychom měli všichni velmi podobné prožívání. O zrozeních, která byla a 

SKARNITZL, R. Osobní konzultace. Praha dne 17.2.2009 
' Bhagavadgíta II, 22 

151 Srovnej: SKARNITZL, R. Úvod do filozofie, s. 50 - 56 
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budou, však nejsme schopni vypovídat. „Je to, jako kdybychom se měli vyslovit o 

tom, co je rok, měli bychom však k dispozici zkušenost jediného dne."1 '" 

Jak už bylo řečeno výše filozofie neboli nauka o stěhování duší se objevuje 

v upanišadovém období. Pro filozofy tehdejší doby přináší mnoho nového, zejména 

schopnost, chápat svět a jeho jevy z hlediska ustavičného vývoje a změny. Otevřela 

cestu, řečeno západní terminologií, k nové teorii poznání. Ovšem přinesla s sebou i 

jistou dávku obav a strachu. Smrt budí mnoho otázek. Nikdo o ní vlastně nic neví, 

nicméně každý z ní má obavu. Představa, že budeme umírat opakovaně nikoho 

neláká.133 Odtud by mohl pramenit pesimismus a skepse, kterou známe 

z evropských výkladů východní filozofie z 19. století. Indická filozofie si však 

poradila po svém. Za pomoci brahma a átman ukazuje cestu k vysvobození 

z koloběhu životů. Ten, kdo si plně uvědomí jednotu átman a brahma se může 

vysvobodit a rozplynout se v brahma. Neboli podle Schopenhauera popřít vůli 

k životu, a tím dosáhnout stavu nic. 

5. 3 Máj in závoj 

Pojem máj in závoj, je Schopenhauerem jednoznačně přejat z východní 

filozofie. Je však třeba si vyjasnit některé nuance významu. 

Viděli jsme výše, že Schopenhauer popisuje, májin závoj, jako zakrytí vůle 

jako věci o sobě časem a prostorem. Májin závoj je tím, co zahaluje a z jednoty 

vytváří mnohost. Zatímco v Schopenhauerově podání je májin závoj pasivním 

zakrytím, takže nemůže být rozpoznána pravá podstata věci o sobě, je ve východní 

filozofii mája i silou, která je aktivní a způsobuje klam. 

Na jiném místě však Schopenhauer píše: „Tak Mája Indů, jejímž dílem a 

závojem je celý svět zdání, je parafrázována Amorem."154 V tomto výroku se 

Schopenhauer snaží popsat máju, jako první tvořivý moment. Stejně jako je Amor 

neboli Eros u Hesioda a Parmenida, prvním principem, z něhož věci pocházejí. 

Pohlavní pud je nejsilnějším přitakáním životu. Díky němu se tvoří a rozmnožují 

SKARNITZL, R. Úvod do filozofie, c d s 77 
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všechny živé bytosti. V pohlavním pudu se nejsilněji vyslovuje vnitřní podstata 

přírody. 

U Schopenhauera existuje určitý rozpor v náhledu na aktivitu, nebo pasivitu 

májina závoje. Schopenhauer totiž připouští oboje. V Schopenhauerově podání se 

májin závoj projevuje nejen pasivně, ale i aktivně, tvořivě, projevuje se v čase a 

prostoru. V druhém případě je Schopenhauerovo pojetí máji shodné s indickým. 

Ve východní filozofii se však mája vždy vysvětluje jako tvořivý aspekt 

Boha. Vysvětleme si tedy nyní východní pojetí, které je velice podobné tomu 

Schopenhauerovu. 

Mája neboli dévátma-šakti je tvořivou silou nepohnutého Šivy, je jeho 

pohybem a vše koná v jeho vůli. „Promítá neskutečné jako skutečné a předvádí to, 

co je dočasné a omezeného trvání jako věčné a stálé."155 Mája je tajemným 

procesem, kterým vzniká a trvá kosmos a který umožňuje věčný návrat životů.1 >(> 

Jak říká Rámakrišna: „Vztah brahma a šakti (mája) je vztahem ohně k jeho 

schopnosti hořet."157 Mája je hybnou silou nehybného a stálého brahma, je jeho 

energií. Je tím, co neustále proudí a vytváří život. 

Mája je kosmickou iluzí, které člověk podléhá dokud, je zaslepen 

v nevědomosti.158 Je to klamné zdání oddělenosti a dvojnosti, které se projevuje 

v case a prostoru. Tato síla zastírá naši pravou podstatu, věc o sobě a ztotožňuje nás 

s jevem, tedy s tělem a myslí. Skrze tělo se cítíme odděleni od ostatních bytostí, i 

když máme stejnou podstatu. Mája způsobuje, že se považujeme za subjekt a ostatní 

za objekty, a to nás odděluje od věci o sobě, která je ve skutečnosti jediným 

subjektem. Oddělenost způsobuje utrpení, projevované v běžném životě. 

Řešením je proniknout závojem ke skutečnosti. „Mája zakrývá Božství jako 

mraky zastiňují slunce. Když mraky odtáhnou, slunce opět vysvitne. Když je mája 

odstraněna, Bůh se začne projevovat."159 Jediný způsob, jak rozpoznat brahma 

neboli věc o sobě, je skrze šakti (máju). Musíme se začít zabývat jevy, které 

zahalují pravou podstatu, jinak se k brahma nedostaneme. Šrí Rámakrišna říká: 

! " SKARNITZL, R. úvod do filozofie, c.d., s. 241 
i s7 Viz kapitola 5. 2 Převtělování duší. 

iss V/r°ky Šrí Rámakrišny. Praha: Onyx, 2000, s. 31-32 
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„Mája odhaluje brahma. Kdo by mohl poznat brahma bez máji? Není způsobu jak 

Ho poznat, nepoznáme-li šakti, která je zjevnou mocí boží/'160 

Také podle Schopenhauera, jakkoli je jeho podání ateistické,161 je možné 

poznat vůli jako věc o sobě pouze skrz májin závoj. Skrze poznání jevů, kterými se 

nám projevuje vůle jako věc o sobě, se nakonec dobereme pravé podstaty. Jiný 

nástroj ani nemáme. Jsme totiž tak zahaleni do závoje máji, že neznáme nic jiného. 

Závoj je náš jediný nástroj, musíme ho poznat, abychom ho vůbec byli schopni 

odložit. Nemůžeme se rovnou zaměřit na vůli jako věc o sobě, zůstala by pro nás, 

stejně jako pro Kanta, skryta. Je nezbytné začít pracovat s tím. co máme, tedy 

s jevy. 

5. 4 Guny 

V rozboru života člověka se Schopenhauer opět nepopiratelně inspiruje ve 

východní filozofii a přejímá nauku o gunách, o elementech skutečného života 

člověka. Schopenhauer se shodně s východní filozofií zmiňuje o třech extrémech 

lidského života.162 Je to guna tamas neboli největší letargie, prázdné dychtění a 

umrtvující nuda, guna rádžas neboli mocné chtění a velká vášeň a poslední guna 

sattva čili čisté poznání a život génia. Těchto extrémů však podle Schopenhauera 

člověk dosahuje jen zřídka jako každé krajnosti. Většinou jde o směsici, kdy máme 

od každé guny trochu. Život by bez různého podílu gun nemohl být takový, jaký je. 

Například bez guny tamas bychom nikdy neusnuli, ke spánku je totiž nutná tupost a 

letargie. Kdo z nás by dokázal usnout v plném běhu? Rádžas zase potřebujeme 

k běžným aktivitám dne. Je to guna, která nás podporuje v činnosti. Sattva se 

dostavuje ve chvílích zklidnění. 

Guny ovlivňují veškeré konání člověka a pro cestu svatosti je potřebná 

naprostá sattvizace jedince, tedy jeho myšlenkové uklidnění a projasnění.163 Pokud 

Výroky Šrí Rámakrišny. c.d., s. 31-32 
162 V Í C e ° v z t a l l u Schopenhauera k Bohu a jeho ateismu, teismu v závěru práce. 

V překladu Schopenhauerovy knihy Svět jako vůle a představa je použito pro gunu tamas 
označení Tama-Guna (Rádža-Guna, Satva-Guna). Používám původní indický výraz guna tamas, 
pouze v přímé citaci používám Schopenhauerovy výrazy. 
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je člověk v zajetí gun rádžas a tamas, je jeho život neustálé utrpení při honbě za 

požitkem, vášní a vzrušením, které se střídá s tupou nudou a nečinností tamasu. 

Teorií gun se zabývá mimo jiné také Bhagavadgíta. Báseň popisuje rozhovor 

Kršny a Ardžuny o světě, o konání člověka a o vlivu gun na lidský život. 

Schopenhauer se Bhagavadgítou nechal mnohokrát inspirovat a několikrát ji přímo 

cituje. 

Vybrala jsem několik citátů, abych vysvětlila pojetí gun: sattva, rádžas a 

tamas, přímo slovy východní filozofie. Kršna k původu gun v Bhagavadgítě říká: 

„Ať vzniká působením gun jakýkoliv sattvický, rádžasický nebo tamasický stav, 

věz, že pochází ode Mne, Já však nejsem v nich, ony jsou ve Mně."164 

Kršna doplňuje svou výpověď o gunách, jejich pojetím ve védách, základu 

východní filozofie, a říká: „Védy pojednávají o třech gunách a jejich funkcích. Ty 

Ardžuno, se však musíš od gun osvobodit. Musíš se osvobodit od dvojnosti, buď 

upevněn v sattvě a buď povznesen nad hromaděním a uchováváním, buď vlastněn 

pouze átmanem."165 

Guny jsou tedy působením májina závoje, skutečnost je od nich oproštěna. 

Pakliže člověk působí na své konání a usměrňuje svůj získaný charakter blíží se 

tomu, aby poznal, co je svět, co je vůle jako věc o sobě, posouvá se dále na cestě 

k nic. Guny jsou propojeny s motivy, v každé guně převažuje nějaká motivace. U 

guny tamas to může být přání nedělat nic. Rádžas nás zase nutí ke konání a sattva 

nás směruje k meditaci. 

5. 5 Motivy vedoucí člověka k potvrzování vůle k životu166 

Osoba není nikdy opravdu svobodná, i když je jevem jedné svobodné vůle. 

Příčinou je chtění, kterým vstupuje do formy všech objektů věty o důvodu.167 

Člověk se a priori domnívá, že jeho jednání je naprosto svobodné, a teprve a 

posteriori, ze zkušenosti, dochází k tomu, že jeho jednání vychází ze styku 

164 Bhagavadgíta Vil, 12. 
165 Bhagavadgíta 11, 45 

Schopenhauer používá pojmu motiv pro označení věci, která člověka nutí a láká k žití a prožívání. 
Následkem je zklamání a utrpení. Motiv slouží ke stálému potvrzování vůle k životu. 

Chtění vede k tomu, že se projevujeme v čase, prostoru a podléháme zákonu kauzality. 
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charakteru s motivy. Motivy jsou lákadla světa, jsou to předměty, věci a touhy, 

které různým způsobem motivují člověka, aby je získal, nebo prožil určité pocity. 

Vyvolávají v jedinci konkrétní představu, které chce dosáhnout. Představa se však 

často mine s výsledkem, což plodí jen nespokojenost a další touhu po něčem, co už 

opravdu bude ono. 

Jedině správným nasměrováním motivů, tak lze působit na všudypřítomnou 

vůli k životu. Jak říká Schopenhauer: „Z vnějšku lze na vůli působit jedině motivy. 

Ty však nikdy nemohou měnit vůli samu, neboť moc nad ní mají za předpokladu, že 

je právě taková, jaká je. Všechno, co mohou, je, že mění směr jejího usilování, tj. 

dělají to, že dávají vůli jinou cestu ktomu, co neměně hledá."168 Nic jiného není 

možné z pozice individua ovlivnit. Vůle se nemění, ale poznání má přesto vliv na 

charakter, který se utváří během života. Má vliv na to, jak se budeme chovat a kam 

zaměříme svou pozornost. Poznání a prožitek bídy může působit na soucit a pocit 

lítosti, která nevzniká nikdy z toho, že by se změnila vůle, ale v souvislosti se 

změnou poznání světa a nasměrování jedince. 

Pakliže jsme schopni pociťovat lítost a soucítit, pak se do popředí v nás 

dostávají mučivé myšlenky, tedy něco, co nás trápí více než fyzické utrpení. Příčina 

jak našich bolestí, tak i radosti, proto většinou nespočívá v reálné přítomnosti, ale 

pouze v abstraktních myšlenkách. V tom, že si něco uvědomujeme, aniž by nás 

skutečně něco bolelo, nebo bychom žili v bídě na okraji společnosti. 

To, co nás neustále trápí a co nám způsobuje nespokojenost, je naše chtění. 

Donekonečna něco chceme, uspokojujeme své potřeby. Něco chceme, získáme to, 

ale naše očekávání se nenaplní. A i když se naplní, objeví se brzy nová žádost, další 

potřeba k upokojení. Podle Schopenhauera je každé' dosažení motivu, tedy 

uspokojení nějaké žádosti, negativní. Nikdy nedosáhneme stavu, jaký jsme si 

představovali. Uspokojení je vždy zklamáním a povstáním nové touhy. „Neboť 

všechno úsilí pramení z nedostatku, z nespokojenosti se svým stavem, a pokud není 

uspokojeno, je tedy utrpením; žádné uspokojení není trvalé, spíše je vždy počátkem 

nového usilování."109 Takto vysvětluje Schopenhauer naše bezmezné pachtění se za 

novým a ještě lepším zážitkem, touhou a žádostí. Je to ale cesta, která by nás vedla 

ke spokojenosti a štěstí? Schopenhauer říká, že ve vnějším světě čeká na člověka 

168 
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pouze utrpení způsobené vůlí k životu. Proto se, inspirován Indy, pídí po tom, jak se 

dostat ven kolotoče žádosti a utrpení. 

K motivům, které ovlivňují to, co děláme, je potřeba připojit poznání, tedy 

vědět, co a proč děláme. Můžeme něco chtít, ale to, co chceme, se může velice lišit. 

Naše vůle může být směřována k podpoře ostatních a k ochraně slabších, ale také 

může egoisticky myslet jen na své dobro. To, co se člověk může naučit, je podle 

Schopenhauera ctnost a její uplatnění v chovaní a v celém životě. Ctnosti může 

člověk docílit, když pozná utrpení a bídu. Schopenhauer zde připojuje příměr 

o bohatém člověku, který po zkušenostech s bídou a utrpením svůj majetek 

poskytuje potřebným. Připojuji citaci, kde hovoří o dobrých skutcích, tedy o tom, 

jak skrze poznání lze motivy směřovat k dobrému cíli. ,.Bude-li například člověk 

pevně přesvědčen, že každý dobrý skutek se mu stonásobně odplatí v budoucím 

životě, pak takové přesvědčení platí a působí naprosto jako dlouhotrvající změna a 

on může z egoismu dávat stejně, jako při jiném názoru bral."170 171 

Lítost totiž nikdy nevznikne z důvodu, že by se nějak změnila naše vůle, ale 

vznikne, protože se změní naše poznání, naše vnímání světa a naše nasměrování. 

Nezmění-li se naše úsilí, bude náš život neustále provázen utrpením. Nové a nové 

motivy se budou objevovat a nebudou uspokojeny. 

5. 6 Utrpení a bolest 

Svět je pro člověka utrpením a největším zdrojem tohoto utrpení je 

nespokojnost, jak se sebou samým, tak se svým okolím. Proto má člověk 

usměrňovat získaný charakter a snažit se být sám se sebou spokojený. K tomuto 

stavu je ovšem velmi dlouhá a náročná cesta. 

Utrpení člověka spatřuje Schopenhauer i východní filozofie v oddělenosti od 

jiných bytostí, v tom, že si připadáme jiní než ostatní. Přitom nás všechny tvoří 

jedna a tatáž vůle. Jak si tedy můžeme připadat odlišní? Vysvětlení je jednoduché. 

Vše je v moci vůle k životu, ta nás nutí prožívat a získávat, která způsobuje utrpení 

m SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa i c.d., s. 238 
t rad ic i^ 0 P 3 S á Ž Í S c h o P e n l l a u e r připouští existenci budoucích životů a připojuje se tak k východní 
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způsobené zklamáním, že to, co jsme tak moc chtěli, nakonec není tak lákavé. 

Každý jásot, každý pocit úspěchu je v životě postaven na bludu, že jsme dosáhli 

něčeho, čeho není možné na tomto světě dosáhnout - trvalého štěstí, míru a pocitu 

upokojení. A každá bolest a utrpení pramení právě z toho, že když už máme pocit, 

že jsme uspokojeni, ozve se za chvilku další prosba a další žádost. My se stále 

znovu vydáváme za dosažením uspokojení. Většinou ze svého utrpení viníme vnější 

svět, ale tam není cíl našeho snažení. Trvalé uspokojení, spočívá jen na nás samých. 

Cesta k němu může vést skrze poznání, že nejsme sami, kdo trpí. 

Když se člověk zamýšlí na světem, nad tím. co se děje, shledává, že na světě 

je spousta nouze a utrpení. Mnoho lidí strádá, my si to uvědomujeme a pokud se 

v nás projeví soucit, tak nám je z té přemíry utrpení úzko. S poznáním roste míra, 

kterou trpíme. Schopenhauer to popisuje takto: „Tedy ve stejné míře, jak dosahuje 

zřetelnosti poznání a stoupá vědomí, tak roste i trápení, čím více je člověk zřetelněji 

poznávající, inteligentnější: ten, v němž žije genius, trpí nejvíce."172 

Člověk trpí bolestí, která způsobuje jeho strádání a pocit utrpení. Psychická 

bolest bývá daleko větší než bolest fyzická. Schopenhauer se ovšem zmiňuje o tom, 

že bolest nebývá skutečná, ale je to jen prožívaná myšlenka. „Naše největší bolesti 

neleží v přítomnosti jako názorné představy nebo bezprostřední pocit, nýbrž 

v rozumu jako abstraktní pojmy, mučivé myšlenky, od nichž je úplně osvobozeno 

zvíře, žijící jedině v přítomnosti, a proto v záviděníhodné bezstarostnosti."173 

Bolest jako taková je nevyhnutelná a k životu patří. Z toho plyne, že utrpení 

a bolest existují pouze v čase. Kdybychom žili pouze v přítomnosti a neprožívali 

minulé vzpomínky ani představu budoucnosti, naše bolest by zmizela. Žádná bolest 

neexistuje právě teď, teď, teď. Stejně jako bolest i radost je přítomna v abstraktních 

myšlenkách a neexistuje v přítomnosti. Přítomnost, tedy okamžik, kdy neexistuje 

eas, se projevuje bez chtění, bez přívlastků. Podobá se samotnému základu vůle 

jako věci o sobě. V přítomnosti zmizí veškeré konotace. Je to stav bez vůle k životu. 

Ze stavu, který nás rmoutí a kdy pociťujeme bolest, tak můžeme oddělit 

krátké okamžiky, kdy není ani bolest, ani strach, ani pocit utrpení. Jsou to momenty, 

kdy nejsou přítomny abstraktní myšlenky. Tento stav zažíváme v přítomném 

227 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa II. c.d., s. 451 
228 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 11. c.d., s. 451 
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okamžiku. Ale jak jej prodloužit? Jak docílit toho, aby trval delší dobu než jen 

kratičký okamžik teď? 

Shrnutí kapitoly 

Tato kapitola popsala zásadní momenty na cestě k popření vůle k životu. 

Aby se člověk mohl vymanit z koloběhu zrození a smrti, musí odčinit následky 

předchozích životů. Každý člověk je jinak disponovaný, záleží na tom jaká guna 

v jeho chování a vnímání převažuje. K cestě svatosti je nejlépe uzpůsoben člověk, 

ve kterém převažuje sattvické naladění. Takovýto člověk je schopen odolávat 

lákadlům světa, které způsobují akorát utrpení. Naladěný člověk je pak schopen 

prohlédnout klamný závoj máji a odhalit pravou podstatu světa. Tím se dostáváme 

k samotné kapitole popření vůle k životu, jež je posledním krokem na cestě k nic. 
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6. Popření vůle k životu 

Cílem této kapitoly je popsat, co nakonec vede k popření vůle k životu. Za 

prvé jsou to nutné předpoklady, naznačené v předchozích kapitolách. Za druhé jde o 

to odkrýt májin závoj a poznat, co je za jevy. Je třeba vysvětlit, kdo je podle 

Schopenhauera schopen tento úkol vykonat. V této kapitole se také věnuji otázce 

sebevraždy, která je shodně, Schopenhauerem i východní filozofií, odmítána jako 

nic neřešící. Zabývám se také tím, že na cestě svatosti aneb cestě k popření vůle 

k životu je nutné dosáhnout určité ctnosti, neubližování druhým lidem. K ctnosti 

dopomáhá asketický život zbavený touhy, ale také život naplněný láskou. Pakliže se 

podaří uskutečnit všechny zmíněné kroky nastane stav, kdy nejsou myšlenky. 

6. 1 Stav kdy nejsou myšlenky 

Otázkou Schopenhauerovy filozofie se tedy stává, jak dosáhnout stavu 

trvání, svobody a stálosti, dobrání se čisté podstaty věci o sobě. Zde se mimo jiné 

projevuje inspirace hinduismem a buddhismem. Je to cesta nepřitakávání 

individuální vůli k životu, která vede až k úplnému popření této vůle a dosažení 

stavu kdy je /7/c,174 tedy stavu nirvány či resorpci v brahma.175 Malou zkušenost 

s tímto stavem, jak už jsem výše popsala, zažíváme každý, když je naše individuální 

vědomí, vázané na individuální tělo, denně přerušeno bezesným a hlubokým 

spánkem. Schopenhauer přerušení toku vědomí připodobňuje ke smrti. 

V indické filozofii je uvedený stav chápán spíše, jako vymizení myšlenek a 

vědomí tělesnosti. Člověk si není vědom sám sebe. Což je v podstatě podobné 

smrti, protože v tu chvíli neexistuje tělo, tedy ani ego, které ho obývá. Je to stav, 

174 Nic: Schopenhauerův pojem pro nirvánu, bude vysvětleno dále. 
175 Absolutní skutečnost, která je někde mimo kosmickou iluzi, utkanou májou, a mimo vznikání 
podmíněné karmanovým zákonem; tato absolutní skutečnost může být nazývána různě: nejvyšší 
duch (átman), univerzální duch (brahma), transcendentno, neutvářené, nesmrtelné, nirvána. Viz Kol. 
autorů: Jóga od staré Indie k dnešku, c.d., s. 9 
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kdy nejsou myšlenky, kdy není žádné puzení vůle k životu. Nejsou realizovány 

žádné motivy, které by dočasně uspokojily vůli k životu. Tento stav se nazývá 

samádhi a lze ho dosáhnout za života.176 Šrí Rámakršna k tomuto stavu řekl: „Jaký 

je stav mysli v samádhi? Podobá se blahu, které prožívá ryba, když byla vytažena 

z vody a po čase je opět do ní vpuštěna." 177 Samádhi lze dosáhnout meditací, kdy 

dojde k navození bezmyšlenkového stavu, ve kterém neexistuje pocit oddělenosti 

od ostatních bytostí. 

Tento stav je cílem také Schopenhauerovy filozofie. Abychom se k němu 

však dopracovali, abychom ho pochopili je důležité popsat jednotlivé momenty, 

které k tomuto blaženému stavu vedou. 

6. 2 Odkrytí májina závoje 

Podle indické tradice je jedině možné přestat hledat „štěstí" venku a obrátit 

se do svého nitra, začít zkoumat sám sebe a v sebepoznání odkrýt májin závoj. 

Neboli nalézt vůli jako věc o sobě. Schopenhauer se oproti východní filozofické 

tradici, která se obrací dovnitř do sebe, obrací ven do objektivace, do toho, co je 

všem společné.178 Abychom tohoto cíle, odkrytí májina závoje, mohli dosáhnout, 

musíme se pro něj rozhodnout a pustit se pouze za ním a nechat ležet věci, které 

jsou od něj vlevo nebo vpravo. Nezajímat se v první řadě o běžné dění ve světě, ale 

soustředit své úsilí do rozkrytí podstaty světa. 

Schopenhauer popisuje jeden z kroků takto: „Musíme se teprve učit ze 

zkušenosti, co chceme a co můžeme: dokud to nevíme, jsme bezcharakterní a 

musíme být často tvrdými nárazy z vnějšku vrháni zpět na svou cestu."179 Učením 

se ze zkušenosti získáváme charakter. Pokud dokonale poznáme vlastní 

individualitu, její slabé a silné stránky, budeme schopni sebeovládání. Mockrát se 

člověk v životě splete a ještě vícekrát je potřeba, aby se znovu vrátil na místo, kde 

176 Samádhi: stav, který nastává po úplném rozpuštění smyslových vjemů a myšlenek, ve kterém je 
dosaženo ztotožnění s objektem či subjektem meditace. SKARNITZL, R. Úvod do filozofie, c.d., s. 
243 
177 Výroky Šrí Rámakrišny. c.d., s. 170 
178 Viz kapitola 8.1 Rozdíl mezi filozofií a mystikou 
179 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c.d., s. 245 
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sešel z cesty. Když však budeme sledovat jasný cíl, nebudeme už smýkáni 

jednotlivými motivy. Dospějeme k určité stálosti a klidu, kdy je daleko snazší držet 

se cesty. 

Schopenhauer říká, že: „Dosažení nic je možné prostřednictvím poznání, 

v němž se vůle vztahuje sama k sobě, v této chvíli je možné její zrušení a 

sebepopření: takže svoboda, která jinak přísluší jen věci o sobě a nikdy se nemůže 

ukázat v jevu, v takovém případě vystoupí i v něm, neboť podstatu ležící v základě 

tohoto jevu zruší, zatímco on sám v čase ještě trvá, vyvolá rozpor jevu se sebou 

samým a právě tím podá fenomény svatosti a sebezapření."180 

Takové případy jsou výjimečné, svoboda vůle jako věci o sobě nepřechází 

na jev vůle, tedy na individuální charakter (osobu) bezprostředně. Toto se stává 

díky velkým zásluhám jedince a jeho připravenosti k tomuto poznání. Realizace 

poznání ještě za života je umožněna výjimečným jednotlivcům. 

6. 3 Genius 

Tím. kdo je podle Schopenhauera schopen pohledu za jev, je genius. 

Schopenhauer říká, že: „Genialita není tedy nic jiného než nejdokonalejší 

objektivita, tj. objektivní směr ducha, protikladný subjektivnímu, který směřuje na 

vlastní osobu, tj. vůli. Podle toho je genialita schopna chovat se čistě nazíravě, 

ztrácet se v nazírání a vyjmout poznání ze služby vůli, k níž je původně určeno, tj. 

zcela nechat sejít z očí její zájmy, její chtění, její účely, na nějaký čas se plně zříci 

své osobnosti, aby zůstal jen čistě poznávající subjekt, jasné oko světa. A to ne na 

okamžik, nýbrž tak ulpívavě a s takovým uvážením, jak je nutné, aby se to 

zachycené mohlo uvážlivým uměním zopakovat a ,to, co těká v kolísavém jevu, 

upevnit v trvající myšlence'."181 

Genius je obdařen takovou poznávací silou, která je nad rámec síly, potřebné 

k poznávání individuální vůle. Genius je schopen tímto přebytkem poznávat 

podstatu světa. Genius má tak rozvinutou poznávací sílu, že je mu jako slunce nad 

hlavou, které ozařuje svět, zatímco ostatní mají pouze svítilny. Tato poznávací síla 
vT 

227 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa II. c.d., s. 451 
228 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 11. c.d., s. 451 
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mu zpřístupňuje svět. Genius je charakteristický svou živostí a pevností, ale zároveň 

rozjímavostí a kontemplativností. Odjakživa se způsob náhledu na svět u géniů 

označuje za inspiraci, která nepůsobí stále, ale ve vlnách. Geniální osoby také podle 

Schopenhauera ne vždy rozpoznají schopnosti vhledu, která jim byla dána. 

Čím větší je pocit utrpení, tím větší je snaha se z něj vymanit. Již mu nedat 

prostor. Tím, kdo nejvíce pochopil, je genius, ale tím, že nejvíce zná také nejvíce 

trpí. Jeho snaha se tak směruje k potlačení toho, co utrpení přináší. Genius je pro 

Schopenhauera ten, kdo dokáže nastoupit cestu svatosti. 

Genius je schopen kontemplace,182 kdy může dojít k poznání idejí 

v předmětu. Genialita totiž spočívá v dokonalosti názorného poznání, které je 

vyvinuto více než je potřeba pro službu vůli, k níž původně vzniklo. Genius vidí 

jiný svět než všichni ostatní, ačkoliv je to zásluha hlubokého vhledu, kterým byl 

obdařen. Popírá vůli k životu a stává se apatickým vůči životním projevům. 

Odkrývá Májin závoj a dostává se k tomu, co je vůle jako věc o sobě. 

„Vůle, která je kořenem intelektu, se vzpouzí jakékoliv činnosti, která není 

směrována k jejím účelům. Proto je intelekt schopen čistě objektivního a hlubokého 

chápání vnějšího světa jen tehdy, když se alespoň dočasně odpoutal od tohoto svého 

kořene."183 Zde právě leží podstata genia, jehož intelekt, prostý chtění, je schopen 

vznášet se nad objekty, ačkoliv není poháněn vůlí. Intelekt v geniovi není závislý na 

vůli k životu a svět jako představa tak dosahuje dokonalé objektivace. Není zastřen 

májiným závojem a projevuje se nikoli skrze čtyři tvary věty o důvodu, ale ve své 

podstatě. Schopenhauer říká: „Proto jen ti nanejvýš vzácní, abnormální lidé, jejichž 

opravdová vážnost neleží v osobním a praktickém, nýbrž v objektivním a 

teoretickém, dovedou chápat podstatu věcí a světa, tedy nejvyšší pravdy, a nějakým 

způsobem je reprodukovat."184 

Podobně jako u Schopenhauera i na Východě není pro cestu k vysvobození 

stvořen každý. Východní duchovní nauky kladou na své stoupence různé 

182 Kontemplace a meditace: východní pojetí meditace - cvičení mysli, kdy se zaměří se na jeden 
bod, jeden objekt, kontemplace je celkové obrácení dovnitř, ztišení a rozjímání. V křesťanském 
pojetí je meditace rozbor předmětů, např. slov modlitby, který ústí v kontemplativní zanícení upřené 
k božským věcem. SALESKY, Sv. František. Kontemplace a meditace. Theofil.c: : Revue pro život : 
víry [online]. 2008 [cit. 2009-03-10], Dostupný z WWW: <http://revue.theofil.cz/revue-
clanek.php?clanek=404>. ISSN 1803-770. 
183 SCHOPENHAUER, A.: Svět jako vůle a představa II. c.d., s. 279 
184 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 11. c.d., s. 282 
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požadavky. Například Šrí Šankara181 uvádí, že učení je možno poskytnout: „Jedině 

tomu, kdo má tichou povahu, kdo ovládá smysly, kdo je prost omylů, je poslušný, 

pln ctností, je pokorný a má žhavou touhu po osvobození".186 Východní filozofie 

má pojem mumukša, tedy ten, který je zbaven jakéhokoli chtění. Je to tedy osoba, 

která nic nechce, tudíž už za života je u něho popřena vůle k životu.187 Mysl se musí 

orientovat introvertně a ne ven za požitky. 

V této orientaci dovnitř, protože jen tam se nalézá štěstí, se odlišuje 

východní filozofická tradice od Schopenhauera. Schopenhauer nehledá podstatu 

všeho v nás samých, ale v objektivním nazření. Nicméně, jak už jsem se výše 

zmínila, u Schopenhauera záleží také na nás samotných, jak dovedeme pracovat se 

sebou samými a jak se potýkáme s vůlí k životu. A podle něho je génius jediný, kdo 

je schopen takového nazření. 

Malý rozpor se vyskytuje v Schopenhauerově filozofie velmi často, tak není 

divu, že v jednom místě píše o orientaci na vnější svět a v jiném místě se zmiňuje o 

tom, že vše leží jen na nás samotných. 

6. 4 Proč není cestou popření vůle k životu sebevražda 

Schopenhauer přirovnává život člověka k mdlému dychtění a soužení, 

snovému potácení přes čtyři životní období k smrti, za doprovodu triviálních 

myšlenek. Jak se ale vymanit z kolotoče přitakávaní vůli k životu? Sebevraždu, jako 

řešení života plného utrpení Schopenhauer zamítá. Sebevražda .by zničila pouze 

jedince, nikoliv vůli. 

K popření vůle k životu nemůže dojít sebevraždou, neboť jak uvádí 

Schopenhauer: „Sebevrah chce život a je pouze nespokojen s podmínkami, za nichž 

mu byl dán. Proto se vůbec nevzdává vůle k životu, nýbrž pouze života tím, že ničí 
• i • ' • fc 188 

jednotlivý jev." Schopenhauer sebevraždu považuje za nejkřiklavější výraz 

vnitřního rozporu vůle k životu. Vůle raději zničí tělo, které je symbolem vůle 

185 Šankara: také Šankaračárja (ačarja = učitel), indický filozof, mudrc, náboženský reformátor, 
hlasatel nedvojnosti (788-824) 
186 SKARNITZL, R. Úvod clo filozofie, c.d., s.103 
187 SKARNITZL, R. Osobni konzultace. Praha dne 17.2. 2009 
188 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 1. c.d., s. 315 
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k životu, než aby došlo ke zlomení jí samé. Vůle však nemůže být zrušena jinak než 

poznáním. Jediná cesta spásy je nechat vůli projevit, aby v jevu nakonec poznala 

vlastní podstatu. 

Za největší přitakání vůli Schopenhauer považuje rozmnožování, kdy 

genitálie184 pudí tělo k vytvoření těla dalšího a tím jedinec přitakává k rozšíření 

utrpení a bídy. Pro Schopenhauera je tedy východiskem i to, že se lidstvo nebude 

dále množit. Nalézá i další řešení, a to popření vůle k životu cestou rezignace a 

askeze. Schopenhauer však dává šanci především géniovi, který je schopen 

prohlédnout májin závoj, nazřít vůli jako věc o sobě a tím se vymanit z věčného 

koloběhu. 

Naopak například indická jóga dává možnost prozření všem, kteří jsou na to 

připraveni. ,.Jóga spatřuje člověka takového, jaký je, a bere každého jako závodníka 

na trati s tím, že jednou musí dojít cíle. Zásadně odmítá jakýkoliv pesimismus."190 

Zde je rozdíl mezi jógou a Schopenhauerem, který má na věc poněkud 

pesimističtější názor. 

Východní postoj k sebevraždě je také odmítavý. K sebevraždě se vyjadřuje 

například Ramana Maharši, když odpovídá na otázku zda je sebevražda špatná. 

Maharši říká: „Zabíjení nevinného těla je samozřejmě nesprávné. Zasebevraždit 

musíte mysl, která je místem, kde vzniká utrpení, ne tělo, které je necitné a nic 

nepociťuje. Skutečným viníkem je mysl, která vyvolává trýzeň a svádí 

k sebevraždě. Chybným úsudkem je nevinné necitné tělo trestáno."191 

Sebevražda ani z východního pojetí nic neřeší. Tělo není to, co nám 

způsobuje utrpení, je to mysl. Tím, že odstraníme tělo, neodstraníme bolest ani 

trýzeň. 

i 

189 Genitálie-, podle Schopenhauera sídlo vůle k životu 
190 SKARNITZL, R. Úvod do filozofie, c.d.. s. 7 
191 SKARNITZL, R. Přednáška: Smrt, umírání a duchovní cesta 
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6. 5 Věčná spravedlnost 

Věčná spravedlnost je podle Schopenhauera podána ve védách. Míněno je 

zde mýtus stěhování duší a zákon karmanu, který říká, že všechno utrpení, jehož 

jsme tvůrci, se nám vrátí v příštím životě. Způsob nynějšího života se promítne do 

toho dalšího. Pakliže není dobrý, může se člověk narodit do nižší kasty nebo jako 

zvíře. Schopenhauer vyzdvihuje přístupnost tohoto mýtu před nepřístupností 

filozofe.19 

Avšak Schopenhauer opouští oblast mýtu a vydává se do sfér evropských, 

k pozorování etické významnosti jednání a svědomí jako věčné spravedlnosti. 

Obrací se ke křesťanské etice, která zakazuje veškeré oplácení špatného špatným. 

Podle Schopenhauera v křesťanství není po špatném skutku tak velký strach z trestu 

jako spíše pocit špatného svědomí, tedy jakési vědomí oné věčné spravedlnosti. 

Trýzněný a trýznitel jsou o sobě jednou a tou samou vůlí, avšak jedinec zajatý 

prostřednictvím svého ega (egoismu) v principiu individuationis si to neuvědomuje, 

a tak trýzní a je trýzněn. To pramení z vysokého stupně egoismu, kdy ostatní jsou 

nahlíženi jako něco méněcenného. Avšak jakkoliv temně zahaluje májin závoj 

smysl zla, tedy to, že se cítíme odděleni od ostatních bytostí a jejich utrpení. Je 

někde hluboko v nás ukryto vědomí, že náš pocit oddělenosti je jen zdání. 

6. 6 Bezpráví, zlo a naproti tomu ctnost a dobro neboli dharma 

Jestliže člověk činí jiným lidem bezpráví je označen jako špatný. Podle 

Schopenhauera činit bezpráví znamená, že nepřitakává jen vůli k životu, jak se jeví 

v jeho těle, ale navíc popírá vůli k životu, která se jeví v dalších individuích. 

1,2 Podivuje se také nad tím, že si Evropané vůbec dovolují přinášet své výdobytky tam, kde existuje 
i prastaré duchovní učení. Říká, že v Indii nikdy nezakoření křesťanství, a naopak indická filozofie, že 

se prý bude šířit do Evropy, kde vyvolá zásadní změnu myšlení. Rozdíl mezi křesťanstvím a 
hinduismem je hlavně v jiném způsobu pojetí šíření vlastní nauky. Zatímco hinduismus je nenásilný 
a nijak se nepropaguje, křesťanství vysílá misie a někdy až pod výhružkami nutí k přijetí. 
Hinduismus se možná nakonec nešíří tolik, jak si Schopenhauer představoval. Hinduistou se člověk 
musí narodit. Jiné východní filozofické směry však lze vyznávat i bez toho, aby se člověk narodil 
v Indii. V dnešní době je pronikání východní filozofie do Evropy velmi silné a v každé zemi lze najít 
komunitu vyznávající některou z východních filozofií. Svým způsobem se tedy Schopenhauer ve 
svém odhadu nemýlil. 
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„Ona velká prudkost chtění již o sobě a pro sebe je bezprostředně stálým 

utrpením."193 Jak už jsem výše zmiňovala, naše chtění a pocit oddělenosti jsou 

největším zdrojem utrpení. A když své chtění prosazujeme na úkor druhých osob, 

dosahuje chtění parametru zla. Jak je možné zlo ukončit? Podle Schopenhauera 

jedině tak, že se v nás projeví soucit, že pochopíme, že i ostatní zažívají bolest a 

utrpení a cizí bolest přehluší naši. Pak se v nás projeví ctnost a my se pomalu, ale 

jistě blížíme vytouženému cíli. 

Od výkladu zla se Schopenhauer posouvá k pozorování dobra. Pokud je 

dosaženo nejvyššího stupně dobra, dochází k celkové rezignaci a svatosti. Existence 

absolutního dobra je však pro Schopenhauera nemyslitelná. Muselo by to totiž 

znamenat, že vůle dosáhne stavu, kdy po uspokojení motivu již nic dalšího nechce. 

Tato situace však nikdy nenastane. Jediné, co se může stát je, že člověk popře vůli 

k životu a rezignuje na její chtění. Pak dosáhne dobra, ovšem ne za pomoci vůle. 

Sebezrušení vůle. utišení puzení vůle, je jedinou možnou cestou, jak dosáhnout 

klidu a dobra. 

Jde o ctnost, tedy schopnost poznat v druhé osobě stejnou bytost jako 

v sobě. Tato ctnost nemůže být navozena morálkou ani abstraktním poznáním. 

Může pouze vyvěrat z intuitivního poznání. Kdyby totiž vycházela z abstraktního 

poznání nebo z morálky, byla by naučitelná. Ale to nelze. Ctnost je slovy 

nesdělitelná. Kdyby byla,, mohli bychom výkladem každého eticky vylepšit. Každý 

by byl schopen se ctnosti naučit. 

Abstraktní poznání dává jen motivy, jež mohou změnit směr vůle, avšak ne 

ji samotnou. Motivy mohou dopomoci k jinému chování, záměrům a nasměrování 

jedince. K tomu, jak být ctnostný, musí každý dospět sám. Ctnosti se nelze naučit. 

Jediné, co lze, je naznačit druhému správný směr. Schopenhauer říká: „Pravá 

dobrota smýšlení, nezištná ctnost a čistá šlechetnost sice nevycházejí z abstraktního 

poznání, ale přece jen z poznání: totiž z bezprostředního a intuitivního, jež nelze 

odrezonovat a vyrezonovat, z poznání, které právě proto, že není abstraktní, nelze 

také sdělit, nýbrž musí se otevřít každému zvlášť; nenachází proto svůj adekvátní 

výraz ve slovech, ale jen v činech, v jednání, v životě člověka."194 

227 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa II. c.d., s. 451 
228 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 11. c.d., s. 451 
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Co je pravou ctností? Kdo je ctnostný je spravedlivý. A spravedlivý je ten, 

který nezpůsobuje utrpení jiným, aby sobě zajistil blaho. Rozeznává i v cizích 

projevech stejnou vůli jako v sobě. Ten, kdo je schopný neodlišovat sebe od 

druhých, kdo rozpoznává stejný základ ve všech, prohlédne principium 

individuationis, májin závoj. Ostatní bytosti klade za sobě rovné a nezpůsobuje jim 

utrpení. Takový člověk je pak ctnostný a jeho život se blíží k popření vůle k životu 

a k dosažení svatosti. V takovém člověk nikdy nepřeváží touha do té míry, aby 

kvůli svému zisku popíral jiné individuum, je spravedlivý. Nebude nikomu 

způsobovat utrpení, aby tím zvýšil své blaho. 

Ctnost neboli sanskrtsky dharma1 '5 je spjata s karmanovým zákonem. Je to 

povinnost jedince chovat se ctnostně podle daných pravidel, abychom jiným 

nezpůsobovali utrpení a strádání. Pakliže se poruší dharma, je to nespravedlnost 

neboli nirdharma, nebo adharma neboli porušení rovnováhy. Při výraznějším 

porušení dharmy se může jedinec dopustit dokonce i zla neboli dóša. 

6. 7 Askeze 

Nejvyšší stupeň spravedlnosti je podle Schopenhauera spojen s dobrem. 

Když člověk dosáhne nejvyššího stupně, začne zpochybňovat i své právo na 

zděděné vlastnictví. Všechno chce získat pouze vlastními silami, a proto pod 

výčitkami svědomí opouští svůj majetek a uchyluje se k dobrovolné chudobě. 

Schopenhauer se tímto způsobem vyjadřuje k dobrovolné chudobě a rozdání 

majetku, které jsou tak časté ve východních zemích. 

„Kdo se tedy zřekne každé nahodilé výhody a nechce pro sebe žádný jiný 

úděl, než úděl lidstva vůbec, nemůže pak už vůbec chtít: lpění na životu a jeho 

11,5 Dharma: je základním pojmem hinduistické etiky. Má nepřeberné množství významů: 
spravedlnost, ctnost, morálka, náboženské zásluhy, povinnost, dobro, pravda, ale i norma, pravidlo, 
ideál, právo, zákon a v nejširším pojetí je dharma chápána jako vesmírná zákonitost přírody, 
kosmický řád a je nerozlučně spjata s karmanovým zákonem. Srovnej: ZBAVITEL, D. et. al. Bohové 
s lotosovýma očima... c.d., s. 26 
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požitcích musí brzo ustoupit a udělat místo všeobecnému odříkání: tím dochází 

k popření vůle."196 

Schopenhauer zde ještě naznačuje, že odříkání je ještě více než spravedlnost. 

Je to popřední vůle k životu. Morálně může být nahlíženo za nesprávné vzdát se 

majetku, protože bohatý jedinec může lidstvu prokázat pozoruhodnou službu. 

Avšak asketové prokazují společnosti jinou službu. Obracejí se do sebe, a tím 

popírají vůli k životu. Již provádění morálních ctností dovede člověka k chudobě, a 

tak je přísné dodržování asketického života, sebetrýznění a umrtvování vnímáno 

často jako nadbytečné. Spravedlnost sama je askezí. Nicméně Schopenhauer píše 

také o tom, že je potřeba umrtvovat tělo jakožto projev vůle. Jako vůli samotnou by 

totiž člověk měl umrtvovat i její objektitu neboli tělo. Askeze je také to, že člověk, 

aby nepodporoval vůli, nedělá to, co chce, ba dělá dokonce pravý opak. Podle 

Schopenhauera však tento postup nemá žádný další účel, slouží pouze k umrtvení 

vůle.197 

V případě, že je askeze dovedena až do samého závěru, tedy do smrti, je 

smrt vysvobozením, protože se zruší jev vůle. Spolu s tělem zemřela i vůle a to 

skrze sebepopření. Bylo přetrženo poslední pouto a spolu s člověkem zaniká i svět. 

Srovnejme nyní Schopenhauerovo pojetí askeze s pojetím východním. 

Askeze neboli sanskrtsky tapas je dobrovolné vzdání se majetku a uchýlení se do 

meditace a odříkání. Majetku se asketové vzdávají z toho důvodu, aby nebyli 

připoutáni k pozemským věcem, tedy k čemukoli, o čem by mohli říci, že to vlastní. 

Nepřipoutanost je hlavním důvodem askeze. Pakliže asketa nemá, nic, co by ho 

rozptylovalo, může daleko účinněji a hlouběji meditovat. Mezi nejznámější askety 

určitě patří Buddha,198 který opustil rodinu a bohatství, aby se mohl věnovat 

meditaci a rozjímání. 

196 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 11. c.d., s. 447 
197 Srovnej: SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa l. s. 303 
198 Buddha, Gautama: narodil se v Indii v královské rodině před více než dvěm a půl tisíci lety. Na 
počátku života žil jako princ. Jednoho dne poznal, co je utrpení a smrt a začal přemýšlet o tom, že 
lidská existence je nejistá. Stal se asketou a pod stromem poznání dosáhl osvobození, nirvány. 
Dosáhl probuzení, stal se Buddhou a kázal o Čtyřech pravdách. Srovnej: 14. Dalajlama. Uvod do 
buddhismu. Praha: Radost, 1990, s. 4 
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V Buddhových Čtyřech pravdách se v podstatě říká totéž, co 

píše Schopenhauer.199 Ve světě existuje strast a snahou je nechat jí zaniknout. To je 

jediná cesta, jak se vymanit ze strasti. Strast je nutné poznat, ačkoli je nepoznatelná, 

protože jí zakrývá májin závoj. Když člověk pozná, že trpí, když pociťuje strast a 

pozná, co je strast, pak je schopen tuto strast a její příčinu, vůli k životu, popřít a 

odstranit.20" 

Když se hovoří o askezi, lze ji rozdělit na vnitřní a vnější. Prvně jmenovaná 

je odříkání ve smyslu umrtvování myšlenek a touhy v nás. Askeze vnější spočívá v 

trýznění těla. V době upanišad se askeze považovala za třetí životní stádium, jemuž 

předcházela stadia žáka a hospodáře. Po studiu bylo potřeba ověřit nabyté 

vědomosti ve zkušenostech života hospodáře. Následoval život askety v odloučení 

od běžných životních prožitků. Mnoho Indů poté, co uzavřelo život hospodáře, tedy 

vychovalo děti, odcházelo do lesů a svůj život zasvětilo askezi a meditaci. Po tomto 

stadiu se v upanišadách hovoří i o čtvrtém životním stádiu neboli životě sannjásina. 

Sannjásin se dokonale zříká světa, světského života a majetku. Jeho cesta je cesta ke 

spočinutí ve všeobjímající náruči brahma.201 

U Schopenhauera se tato cesta také občas vynoří a rozhodně se projevuje na 

další fázi jeho putování a to na cestě lásky. Askeze a odříkání je také jeden ze 

způsobů, jak zmírňovat pocit utrpení a to jak u sebe tak u druhých lidí. Je to soucit a 

láska. 

6. 8 Láska 

Poznání má vliv na ovládání vůle v sobě. Ten, kdo prohlédl principium 

individuationis, pociťuje utrpení, které spatřuje i u jiných bytostí, jako by bylo jeho. 

Takový člověk pak na sebe bere odříkání, aby zmírnil cizí utrpení. Pro toho, kdo 

Čtyři pravdy: „Toto je pravá strast; toto je pravá příčina; toto je pravé ustání (zánik strasti); toto je 
pravá stezka. Poznejte strast; vzdejte se příčin; dosáhněte ustání (zániku strasti); držte se pravé 
stezky. Poznej strast, ačkoli není nie, co by se dalo poznávat; vzdej se příčin strasti, ačkoli není nic, 
čeho by bylo možné se vzdát; upřímně se snažte o ustání (zánik strasti), ačkoli není nic, co by mělo 
ustat; cvičte se používání prostředků ustání (zániku strasti), ačkoli není nic, co by se dalo cvičit." Viz 
14. Dalajlama. Úvod do buddhismu. c.d., s. 9 

200 Tyto krátké věty objasnily, to o čem Schopenhauer mluví ve své čtvrté knize. Viz 
SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa /.: Čtvrtá kniha. 
201 Srovnej: ZBAVITEL, D. et. al. Bohové s lotosovýma očima, s. 22 
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vykonává dílo lásky, se stal májin závoj průhledný a klam principia individuationis 

ho opustil, sebe teď poznává v každé i trpící bytosti. Oprostit se od zahalení májou 

je stejné jako konat dílo lásky. Láskaje nezbytná pro toto konání. 

Zde se Schopenhauer dostává k pravému úplnému Já (Selbst),202 které není 

jen v jedné osobě, ale ve všem. Poznání ubírá egu na síle a rozšiřuje účast na všem 

živém.203 Schopenhauer popisuje úplné Já, které lze v indické fdozofické tradici 

přirovnat k átmanu. „Prostřednictvím snížené účasti na vlastním úplném já zapustí 

kořeny úzkostlivá starost o ně a omezenost: proto klidná, důvěřivá jasná nálada, 

kterou dává ctnostné smýšlení a dobré svědomí, a jejich zřetelnější vystupování při 

každém dobrém skutku, což nás samé utvrzuje v základu oné nálady."204 

Láska, jejíž původ je dán prohlédnutím principia individuationis, vede ke 

spáse, k úplnému zřeknutí se vůle k životu, tedy všeho chtění. Pro Schopenhauera 

existují dvě cesty. Jednou je dokonalé poznání a prohlédnutí závoje máji. Kdo je 

schopen se řídit již zmiňovanou větou obsaženou ve védách „Toto jsi ty!" (Tat 

twam asi) a je schopen toto poznání vyslovit nad každou bytostí, s níž přijde do 

styku, realizoval veškerou ctnost a zajistil si cestu ke spáse. 

Druhou cestou, kterou Schopenhauer popisuje, je cesta lásky, na jejímž 

začátku stojí věta: „Veškerá láska je soucit."205 Schopenhauer zde uvádí mnoho 

jmen těch, kteří zemřeli pro blaho jiných (například Sokrates, Leonidas, nebo 

Giordano Bruno). To, co může pohnout ke konání dobrých skutků, je vždy poznání 

utrpení druhých pochopené z utrpení vlastního. Schopenhauer mluví o sebelásce, 

neboli pocitu vlastního utrpení, kdy je člověk sám sobě předmětem soucitu. Pláč, 

jako výraz soucitu se sebou samým, je podmíněn schopností lásky, soucitu a 

fantasie. Křesťanská i indická filozofie předpokládají, že člověk musí mít nejprve 

rád sám sebe. Pak teprve je schopen mít rád druhé jako sebe sama. 

Pro procitnuvšího jedince už žádné utrpení není cizí. Z téhož pramene jako 

láska, ctnost a šlechetnost, vychází v konečném důsledku i to, co Schopenhauer 

nazývá popřením vůle k životu. „Vůle se teď odvrací od života, hrozí se jeho 
t 

202 Selbst = Self, pravé Já neboli átman, v českém jazyce není vhodný ekvivalent. Dalo by se použít: 
to, co je sebou samým, nebo doslovný překlad „sebost". 
203 Ego: vlastní osobnostní já, individuální já, nepravé na rozdíl od Svrchovaného Já. Viz 
SKARNITZL, R. Poznáváme své Já. s. 126 ; u Schopenhauera bych k tomu přirovnala egoismus, 
tedy to co podmiňuje vůli k životu 
204 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c.d., s. 297 
205 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 1. c.d., s. 297 
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požitků, v nichž poznává přitakání životu. Člověk dosahuje stavu dobrovolného 

odříkání, rezignace, pravé umírněnosti a úplného oproštění od vůle."206 Kdo 

prohlédl principium individuationis, dosáhl poznání, kdy odlišuje jev od věcí o 

sobě. Poznává celek, jeho vůle se odvrací od života k askezi, popírá pohlavní pud, 

který se projevuje v jeho těle. Dobrovolná zdrženlivost je nutným krokem k askezi, 

k popírání vůle k životu. 

Ve svých myšlenkách se Schopenhauer v tomto momentě obrací k východní 

filozofii,207 ale i ke křesťanství a to k Angelu Selasiovi, kdy cituje jeho verše 

„Člověk přivádí vše k Bohu."208 Dále odkazuje i k Mistru Eckhartovi. Z těchto 

všech velkých osobností evropské tradice čerpá Schopenhauer zrníčka své 

filozofické cesty lásky. Ve svých výčtech nevynechává ani buddhismus a další 

z východních filozofií a proto připojuji pár citátů čerpajících z bohaté studnice 

moudrosti východní filozofie: „Když je mysl očištěna od lnutí k bohatství a sexu, co 

jí ještě zbývá? Pouze blaho brahma.'"09 

„Je-li ve džbánu pro úschovu vody i jen nepatrná dírka, voda z něj vyteče. 

Stejně tak aspirant,210 když je v něm nádech světskosti, pak ten je schopen zničit 

všechno jeho úsilí."211 

Shrnutí kapitoly 

Dostali jsme se k poslední fázi cesty svatosti neboli cesty k popření vůle 

k životu. Skrze dobro, lásku a askezi jsme na samém okraji májjna závoje. Jeho 

odkrytí a pochopení, že nejsme oddělenými bytostmi, že nás odděluje klamné 

principium individuationis, nás posunulo k cíli. Svět se stává jednotou a dostáváme 

se ke stavu, které Schopenhauer nazývá nic. 

\ 

206 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c.d., s. 301 
207 K výtahům ze Sáma-védu. Viz SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. s. 302 
208 Srovnej: SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. s. 302 
209 Výroky Šrí Rámakrišny. c.d., s. 36 
210 Aspirant: ten kdo se věnuje poznáním božství, ten kdo je na cestě. 
211 Výroky Šrí Rámakrišny. c.d., s. 35 
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7. Nic, Nirvána 

Jsme na úplnému závěru, jsme u nic. V této kapitole nejprve vysvětlím, co 

vlastně nic je. Poté se vrátím k nutné podmínce dosažení stavu, kdy nejsou 

myšlenky a kdy je popřena vůle k životu. Tohoto stavu nelze dosáhnout bez 

působení milosti. V závěru kapitoly se zamyslím nad tím, že k tomuto stavu, k cíli 

cesty svatosti vede mnoho cest, každý vyznává jinou, mají ale rozdílný výsledek? 

7. 1 Nic 

Schopenhauer se dostává ke konci líčení své zásadní myšlenky a vznáší 

námitku, že jeho pozorování dospělo nakonec k nicotě. Poznamenává, že: „Nicota 

je bytostně relativní a vždy se vztahuje jen na určité něco, které neguje."212 

„To, co se obecně přijímá jako pozitivní, což nazýváme jsoucím a jehož 

negaci v nejobecnějším smyslu vyjadřuje pojem nic, je právě svět představy, který 

jsme prokázali jako objektitu vůle, jako její zrcadlo. Tato vůle a tento svět jsme 

právě také my sami, a k němu patří představa vůbec jako jeho jedna stránka: formou 

této představy je prostor a čas, tudíž všechno z tohoto stanoviska jsoucí musí někde 

a nějak být. K představě patří potom také pojem, materiál filozofie, konečné slovo, 

znak pojmu. Popření, zrušení, obrácení vůle je také zrušením a zmizením tohoto 

světa, jejího zrcadla."21" Před námi tedy nezůstane nic, avšak jediné, co se tomu 

vzpírá, je vůle k životu, kterou jsme my sami. Po zrušení vůle se svět rozplyne a 

zbude jen prázdné nic. 

Nic podle Schopenhauera obcházejí Indové mýty či pustými slovy jako je 

resorpce do brahma nebo nirvána u buddhistů, a spíše tento stav přirovnává 
\ 

k pradšna-pramita u buddhistů, tedy stav mimo poznání, kdy subjekt ani objekt 

nejsou. Cesta od přitakání vůle k životu vede až k jejímu popření, poznání a s ním 

227 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa II. c.d., s. 451 
228 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 11. c.d., s. 451 
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k spáse (final emancipation), mokša214 neboli znovusjednocení s brahma. 

„Buddhisté však s plnou poctivostí označují věc pouze negativně, nirvánou, která je 

negací tohoto světa či sansary. Jestliže nirvána je definována jako nic, tak se tím 

chce říci, že sansara neobsahuje ani jeden prvek, který by mohl sloužit k definici či 

konstrukci nirvány."215 

Svět, který je omezený, naprosto nestačí k definici absolutna a nedvojnosti. 

Pojmy tohoto světa nejsou uzpůsobeny pro popsání nepopsatelné skutečnosti. 

Můžeme se pouze blížit. Nelze popsat něco, co se naprosto vymyká. Alespoň pro 

přiblížení uvádím citát indického mudrce Šrí Šankary o tom, co je TO nepopsatelné: 

„Jsem vskutku brahma, Jedno bez druhého, nemající Sobě rovna, skutečnost, jež 

nemá začátek a jež je za takovými představami jako ty nebo já, či to nebo tamto, 

jsem podstata věčné Blaženosti, jsem Pravda."216 

Nic je nejsoucno, jsoucnem je svět jako představa. Nic je pro Schopenhauera 

negativní proto, že je vnímáno z pozice jsoucího světa představy. My, jako vůle 

k životu, nemůžeme vnímat jinak než ze své pozice. Avšak viděno z opačného 

stanoviska, bylo by naše jsoucno v představě nejsoucnem (nic) a nic by bylo jsoucí. 

Pokud jsme ovšem sami vůlí k životu, můžeme nic označit vždy jen negativně. 

V okamžiku popření vůle k životu, tedy dosažení extáze, vytržení, rozpuštění se 

v Bohu, je však možné dosažený stav (nic) vyjádřit pozitivně. 

Jak jsem již dříve uvedla, z pozice dvojnosti, tedy lidského světa, je pro nás 

brahma nepopsatelné a dá se vyjádřit pouze negativně tedy, je nemalé a nevelké. 

Slovy Schopenhauera je pro nás z naší pozice brahma negativní neboli nepopsatelné 

nic. Pakliže se dostaneme na stejnou úroveň, realizujeme, dosáhneme nirvány, 

extáze nebo vytržení, brahma je totožné s „námi" a je pro nás pozitivní. 

Schopenhauer pravděpodobně popisuje svůj stav poznání, založeném na 

filozofickém bádání, kdy je možné dosáhnout jen negativního poznání. Nic je pak 

nejsoucnem a náš svět je jsoucnem. Když se však k poznání připojí poslední krok, 

zrušení vůle, dojde k obratu. Nastane jednota s nic a nic je pak pozitivní, protože 

jsme na stejné úrovni. Přestože Schopenhauer nevyznává Boha, tak připouští, že 

214 Mokša: osvobození z koloběhu zrození a smrti, od vlády gun a karmanu, překroční veškeré 
dvojnosti, poznání absolutna in: SKARNITZL,R.: Úvod clo filozofie, c.d., s. 241 
215 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 11. c.d., s. 449 
216 ŠriŠakara, Odkaz indického mudrce. Liberec: Santal, 2000, s.l 12, verš 493 
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k poslednímu kroku, tedy k popření vůle k životu tak, aby bylo dosaženo nic, je Bůh 

třeba. Dokud k tomu nedojde, zůstaneme naše poznání pouze negativním. 

„My však, kteří zůstáváme stát na stanovisku filozofie, si zde musíme 

vystačit s negativním poznáním, spokojeni, že jsme dosáhli posledního mezníku 

pozitivního poznání.217 Když jsme tedy poznali podstatu světa o sobě jako vůli a ve 

všech jejích jevech pouze její objektitu, kterou jsme sledovali od nepoznávajícího 

pudu temných přírodních sil až k nejuvědomělejšímu jednání člověka, pak se nijak 

nevyhýbáme důsledku, že se svobodným popřením, vzdáním se vůle jsou zrušeny 

také všechny jevy, ono neustálé puzení a usilování bez cíle a bez oddechu, na všech 

stupních objektity, v nichž a jimž svět trvá; že je zrušena rozmanitost stupňovitě 

následujících forem, s vůlí zrušen celý její jev, konečně i jeho všeobecné formy, čas 

a prostor a také jejich poslední základní forma, subjekt a objekt. Žádná vůle, žádná 

představa, žádný svět."218 

7. 2 Působení milosti 

Posledním okamžikem cesty k popření vůle k životu je změna poznání, 

dojde k celkovému zrušení charakteru, k popření vůle k životu. Bytost už 

nepoznává svět skrze větu o důvodu. Jak uvádí Schopenhauer dojde 

k transcendentální změně, tento pojem si vypůjčil u katolíků.214 Je to cosi jako 

znovuzrození, a to vychází z poznání jež se nazývá působením milosti. Charakter, 

který tu byl, už není. Schopenhauer se vyjadřuje k tomu, odkud .milost přichází: 

„.. . . sebezrušení vůle vychází z poznání, veškeré poznání a nahlédnutí je však jako 

takové nezávislé na svévoli; tak ono popření vůle chtění, onen vstup do svobody 

nelze vynutit záměrem, nýbrž vychází z nejniternějšího poměru poznání k chtění 

v člověku, přichází proto náhle, jako by přilétlo z vnějšku."220 Člověk se od základu 

změní a obrací se. Nezůstane tu nic, co by dále chtělo. Působením milosti se člověk 

jakoby znovuzrodí. 

217 Pozitivní poznání myšleno na úrovni jsoucna jako světa představy 
218 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c.d., s. 324 
219 Srovnej: SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. s. 319 
220 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa /. c.d., s. 320 
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Je patrné, že v otázce působení milosti se Schopenhauer nechal inspirovat 

spíše křesťanstvím, než východní filozofií. Nicméně i ta se otázce působení milosti 

věnuje a není to zas až tak rozdílné. Ve východní filozofii, je působení milosti 

otázkou Boha. V indické filozofii je toto působení na prvním místě, člověk sám se 

může jen snažit a to velmi usilovně, ale bez Jeho (Boha) milosti, která je bezedná, 

všudypřítomná a přetékající se k realizaci brahma, tedy samádhi nedopracuje. Vše je 

Jeho vůle, nic se neděje mimo Něj. Musíme uskutečnit to, co je opravdu skutečné a 

poznat, že to, co se nám jeví jako skutečné, je neskutečné.221 

Dosáhnout obrácení nelze bez působení milosti, to připouští koneckonců i 

Schopenhauer, i když z jeho výkladu není patrné, kde se milost bere. Spojuje ji, jak 

už jsem řekla, s křesťanským konceptem znovuzrození a pokládá za jediný 

bezprostřední projev vůle jakožto věci o sobě. A protože poznání nepřichází 

v závislosti na našem chtění, ale jakoby odněkud z vnějšku, nazvala to církev právě 

působením milosti. Schopenhauer pokládá působení milosti za nutnost, jinak by 

křesťanství muselo stanovit nekonečné tresty pro své hříšníky a brahamanismus 

nekonečná zrození, nikdy by však nedošlo ke spáse. „Hříšná díla a jejich následky 

musí být jednou zahlazeny a zničeny, ať už cizím omilostněním nebo nástupem 

lepšího poznání. Jinak by svět nemohl doufat v žádnou spásu, stal by se 

lhostejným."222 

7. 3 Světci a realizované bytosti223 

Schopenhauer ujišťuje, že toto všechno není jeho výmysl, přímo píše: 

„filozofická pohádka", ale že je to život mnoha křesťanských světců, ještě více 

hinduistů a buddhistů i přesvědčení stoupenců jiných myšlenkových směrů. I když 

každé z těchto poznání pochází z jiných, často odlišných dogmat, je způsob života, 

ve kterém se stejným způsobem projevuje veškerá ctnost a svatost tím, co dává 

najevo, že je to cesta ke spáse a popření vůle k životu. Není tedy podstatné jak, 

prostřednictvím jaké mytologie, filozofie nebo dogmat světec dospěl svého stavu, 

221 SKARNITZL, R. Osobni konzultace. Praha dne 17.2. 2009 
222 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa II. c.d., s. 448 
223 Realizované bytosti: je pojem označující osoby, které dosáhly svrchovaného Já, uskutečnili 
jednotu brahma a átman. Rozpustili se v absolutnu. Ve své podstatě je to indický ekvivalent světce. 
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podstatné je pro Schopenhauera jeho chování, které se zakládá na intuitivním 

poznání a dogma je jen pro rozum. K Schopenhauerovu názoru připojuji velice 

podobný výrok indického mudrce Šrí Rámakrišny, který žil v letech 1836 - 1886. 

„K vodojemu vede mnoho schodišť. Každý jde k tomu schodišti, které se mu 

zamlouvá, koupe se ve vodě nebo si nabere vodu do přinesené nádoby. Podobně 

vede mnoho schodišť k vodě zřídla věčného Blaha. Každé náboženství světa 

představuje jedno takové schodiště. Běžte přímo s upřímným a opravdovým srdcem 

jedním z těchto schodišť a dosáhnete vláhu věčného Blaha. Ale neříkejte, že vaše 

náboženství je lepší než jiné."224 K cíli se dá dojít mnoha cestami, v každém 

náboženství je to možné, tak proč se přít o to, čí cesta je lepší? 

U osob, které dosáhly poznání, nekončí se smrtí pouze jev, ale i podstata 

sama, a tak dojde k přetržení koloběhu zrození a smrti, duše se rozpustí v absolutnu. 

Zdrojem poznání, pokud jsme se díky zvlášť příznivým okolnostem nesetkali 

s takovouto bytostí osobně, může být životopis takovýchto lidí. Indická i křesťanská 

literatura jsou na životopisy světců (mudrců) velmi bohaté. Schopenhauer zde 

jmenuje Život svatého Františka z Assisi a dodává: „Ukazuje to tutéž věc v jiném 

ošaceni. 

Schopenhauer se rozepisuje o etice hinduistů a zdůvodňuje lásku k bližnímu 

s naprostým zapřením egoistické sebelásky. Láska se nemá omezovat jen na lidský 

rod, ale má se rozšířit na vše živé (zdržení se veškeré živočišné potravy), veškeré 

zlo oplácet láskou a dobrem, odvržení majetku atd. Další důležitou vlastností toho, 

kdo usiluje o vlastní svatost je dobročinnost a zřeknutí se všech možných rozkoší. 

„Křesťanští mystici a učitelé védantské filozofie se setkávají také v tom, že 

pro toho, kdo dosáhl dokonalosti, jsou všechna vnější díla a náboženská cvičení 

nadbytečná."226 Ten, kdo dosáhl dokonalosti, se již nemusí věnovat náboženským 

cvičením a odříkání, jsou pro něj naprosto nadbytečná. 

Do stavu čisté kontemplace vstupujeme, pakliže se zbavujeme sami sebe, 

svého chtění, stáváme se věčným subjektem poznání, očištěným od vůle. Světci pak 

žijí život blaženosti oproštěný od žádosti, hněvu, strachu a závisti. Avšak málo lidí 

je schopno realizovat už za života, většinou se tak děje bezprostředně před smrtí. 

224 Výroky Šrí Rámakrišny. c.d., s. 94 
225 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I. c.d., s. 305 
226 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 1. c.d., s. 308 
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Obrátit se do sebe, poznávat sebe sama a měnit svou bytost je záležitost, ke které 

většinou nestačí pouhé poznání, často je třeba zažít něco mimořádného, utrpení, 

strach ze smrti nebo samý okraj zoufalství. Podle Schopenhauera existují tedy dvě 

cesty, jedna je cestou svobodně osvojeného, čistě poznaného utrpení, 

prostřednictvím prohlédnutí principia individuationis. Druhou cestou je pak 

poznání, vyvolané bezprostředním pociťováním vlastního utrpení. 

Shrnutí kapitoly 

Schopenhauer se dostal k cíli svého snažení k nic. Jeho poznání je však vždy 

pouze negativní. Schopenhauer popisuje světce, kteří jsou schopni jít dál a popřít 

vůli k životu, pro filozofa cesta končí. Proto se v poslední kapitole této práce budu 

věnovat rozdílům mezi východním pojetím a Schopenhauerovou filozofií. 
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8. Rozdíly mezi Schopenhauerem a východní filozofií 

V této kapitole bych se ráda zaměřila na odlišnosti v Schopenhauerově 

filozofii od pojetí východní filozofie. Jeden z rozdílů je způsob pojímání filozofie a 

mystiky. Dalším pak jsou odlišnosti buddhismu a hinduismu, které jsem se v práci 

pokusila zachytit a nyní se jim věnuji ve větším rozsahu. Patrným rozdílem je pojetí 

Boha. Velkým tématem je také Schopenhauerův pesimismus, který se v této práci 

pokouším pochopit a rozkrýt. Posledním tématem kapitoly je pak zamyšlení nad 

tím, zda j e Evropan schopen porozumět východní filozofii. 

8. 1 Rozdíl mezi filozofií a mystikou 

„Mystik stojí k filozofovi v protikladu tím, že postupuje dovnitř, zatímco 

filozof ven."227 To je asi největší rozdíl, mezi filozofií Schopenhauera a východní 

filozofickou tradicí. Zatímco podle slov Schopenhauera mystik vychází ze své 

vnitřní, pozitivní, individuální zkušenosti, filozof vychází z objektivního jevu. Pro 

Schopenhauera je svědectví filozofa přesvědčivější, protože vychází z toho, co je 

všem společné. Na rozdíl od mystika, který sděluje ze sebe, filozofie má své 

zákonitosti a nepouští se na půdu, kde jsou poznatky nedokazatelné. To je také 

důvod, proč Schopenhauer končí negací a na vysvětlenou dodává, že filozofie: 

„. . .může mluvit jen o tom. co popírá, čeho se vzdává: to, co získá, je nutno označit 

jako nic a může k tomu pouze připojit útěchu, že je to jen relativní, nikoliv 

absolutní nic."228 

Negativním poznáním však končí jen filozofie, mystika může udělat ještě 

jeden pozitivní krok. Schopenhauer zde poukazuje na védy, Plotína, Sufího, 

Eckharta a další, kteří skrze mystické poznání pokračovali dále. Osoba takto 

smýšlející pak dochází k podstatě poznání skrze sebe sama. Nalézá v sobě Božství a 

227 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa II. c.d., s. 451 
228 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 11. c.d., s. 451 
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stává se jednotou s absolutnem, nedvojností a vystupuje ze světa utrpení, vystupuje 

z koloběhu zrození a smrti. Popírá vůli k životu. 

8. 2 Rozdíl mezi hinduismem (upanišadami) a buddhismem 

v kontextu Schopenhauerovy filozofie 

V upanišadách je mnoho myšlenek, jež byly později použity také 

v buddhismu, i když někdy ve zcela přepracované podobě. V upanišadách je 

například vyjádřena myšlenka o pomíjivém a strastiplném charakteru lidské 

existence. Tato myšlenka se stala také základním kamenem buddhismu. Oba 

systémy se shodují vtom, jak získat poznání postupným odříkáním a meditací, i 

v možnosti dosažení blaženého klidu a odstranění všech lidských nedokonalostí a 

strastí. 

Setkáváme se však také s některými protiklady v základech obou samotných 

nauk. Na straně upanišad existuje víra v jedinečnou a nejvyšší realitu, která je 

prvopočátkem všeho bytí, z něhož je vše vytvořeno a do něhož se vše opět vrátí. 

Naproti tomu buddhismus neuznává nic v zásadě neměnného. Ani hmotné, ani 

duševní substance neexistují nezávisle na sobě. Tím pádem osvobození z koloběhu 

životů nemůže v buddhismu nastat resorpcí do věčného absolutna, ale pouze 

zničením všech faktorů, které jsou příčinou utváření života a celého okolního 

světa.229 To je asi největší rozdíl mezi filozofií hinduismu a buddhismu. 

Schopenhauer se v důsledku drží filozofie buddhismu, protože jeho cesta 

končí absolutním nic. Ovšem to. jakým způsobem se k nic dopracuje, a jak hovoří o 

vůli jako věci o sobě jako o základu světa, ukazuje na upanišady, které jsou konec 

konců základem pro hinduismus i buddhismus. 

229 Srovnej: ZBAVITEL, D. Bozi, bráhmani, s. 40 - 41 
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8. 3 Vztah Schopenhauera k Bohu 

O vztahu Schopenhauera k Bohu píše ve své knize Schopenhauerova vůle 

Jack Matthews. Matthews pokládá za mezník Schopenhauerovy víry jeho 

sedmnáctý rok, kdy mu zemřel otec a jeho matka se přestěhovala do jiného města. 

Tyto události prý Schopenhauer popisoval jako pocit nevyslovitelné úzkosti. 

Později je dokonce označil za moment, kdy přestal v Boha věřit.230 Podle 

Matthewse Schopenhauer také tvrdí, že války, nenávist, utrpení a smrt nemohlo 

stvořit žádné milostivé božstvo. 

Moment víry v něco vyššího je u Schopenhauera trochu záhadný. Ač 

inspirován jednoznačně teistickou filozofií véd a upanišad, se ve svém díle k Bohu 

v zásadě nevyjadřuje. Je možné, že se při svém filozofování inspiroval pojetím 

netheistického buddhismu, ale je zarážející, že daleko častěji dává prostor indické 

filozofii a upanišadám. 

Schopenhauer se také inspiruje v prostředí křesťanské mystiky. Cituje světce 

a odkazuje se na filozofy jednoznačně věřící, jako byl mistr Eckhart a Jakub 

Böhme. Pojetí Boha patří tedy mezi mnoho rozporů, které se v Schopenhauerově 

díle vyskytují. Schopenhauer nemá Boha, ale jeho místo zastupuje vůle jako věc o 

sobě, která je popisována podobně jako indické brahma. Jeho filozofie je ateistická, 

avšak celkové vyznění počítá s něčím, co nás přesahuje, co je nad člověkem, nad 

světem, co ho tvoří, co je jeho základem. 

8. 4 Schopenhauerův pesimismus 

Jak už jsem se výše zmiňovala, je Schopenhauerův pesimismus zřejmý. Je 

ovšem otázka, jak na něj nahlížet. Pokud se na Schopenhauerovy myšlenky díváme 

optikou východní filozofie, nepřijde nám, že by Schopenhauer byl nepřekonatelný 

pesimista, který v ničem nevidí naději. Schopenhauerův pesimismus se omezuje na 

lidský svět. Svět je pouze naší představou, tedy neskutečný. Navíc je plný utrpení a 

bídy, kterou vytváří vůle k životu tím, že stále po něčem touží. Takový svět 

230 Srovnej: MATTHEWS, J. Schopenhauerova vůle. s. 81 
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skutečně není hoden obdivu a náš život v něm není procházka růžovým sadem. 

Kdyby totiž byla, nikdy bychom nechtěli z tohoto světa pryč. Nezabývali bychom 

se tím, co je pravá skutečnost. Schopenhauer tak popisuje svět s notnou dávkou 

pesimismu, neboť se v něm nedá nalézt štěstí. To se dá objevit jen v něčem, co je 

stálé a neměnné. 

Schopenhauer se ke svému pohledu na svět vyjadřuje několikrát, například 

říká: „ .. . život se vůbec nepodává jako dárek k požitku, nýbrž jako úkol, jako 

penzum práce, a příslušně tomu vidíme, ve velkém i malém, všeobecnou bídu, 

neustálou námahu a nutkání, nekonečný boj. nucenou činnost s krajním vypětím 

všech tělesných a duchovních sil."231 

Celá východní filozofie je v náhledu na náš svět stejně „pesimistická". 

Nicméně vidí z a j e v a dokáže rozpoznat, že t u j e něco skutečného, kčemu by se 

měly upírat naše naděje. Proto je v konečném důsledku veskrze optimistická. Dává 

naději všem, že po nějaké době, po mnoha a mnoha zrozeních a vykonaném úsilí 

budou účastni toho, co jim teď chybí. Dosáhnou toho, co buddhisté nazývají 

nirvána. 

Nicméně pakliže se na svět díváme brýlemi evropské filozofie a hlavně 

optikou Schopenhauerových současníků, kteří svět pojímali optimisticky, jako 

například Hegel, pak je nasnadě, že je pro nás Schopenhauer morous a pesimista. 

V našem světě nevidí nic pozitivního ani dobrého. Protože chybí přesah, který má 

právě východní filozofie a do které se v trochu transformované formě, pouští i 

Schopenhauer. 

8. 5 Evropan a východní filozofie 

V celém Schopenhauerově díle je podán zřetelný příklad toho, jak se 

Evropan, vychovaný v křesťanské tradici a evropské filozofii, přiklání k východní 

filozofii. Východní filozofie může být pro mnohé nepochopitelná. Některé její 

zásady a způsoby nazíraní na. svět jsou až v rozporu s tím, co západní člověk 

doposud znal, s čím se setkal. Tím myslím zejména nazírání na sebe samého, na ego 

231 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa l. c.d., s. 261 
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a pojetí sebe sama. Západní civilizace si ego hýčká, je totiž skoro nezbytným 

prvkem pro existenci vůbec. Dravá evropská kulturní tradice nedává mnoho 

prostoru pro nasměrování do sebe, vše je směřováno ven. Je tu ovšem křesťanství, 

které i Schopenhauer pokládá za příbuzné buddhismu a hinduismu. Mezi 

křesťanskými světci se najde mnoho životních příběhů, které jsou totožné s příběhy 

východních mudrců. Základ je stejný - cesta k Bohu, absolutnu. 

Proč by tedy někdo z Evropy nemohl dosáhnout osvobození nebo alespoň 

poznání pomocí východních náboženství? Je zde samozřejmě otázka tradic, které 

jsou tak rozdílné, až se zdají nepřekonatelné. Ale také existuje mnoho případů 

Evropanů, kteří dosáhli, například v Indii, naprosté realizace. 

Podle mého názoru je východní tradice přístupná. Je jisté, že Evropan se 

s východní filozofií popasuje trochu jinak než rodilý Ind, ale stejně tak se každý 

vyrovnává různě se vším, co ho v životě potká. Jelikož celá východní filozofie je 

založena na optimismu, pak bych ani v případě Evropana na cestě, nebyla 

skeptická. Slovy Schopenhauera: „V Indii naše náboženství nikdy nezapustí kořeny: 

starou moudrost lidského pokolení nelze vytlačit událostmi v Galileji. Naproti tomu 

indická moudrost zpětně proudí do Evropy."2j2 Konec konců ve skutečnosti jsme 

všichni jedno, Ind nebo Evropan. 

Shrnutí kapitoly 

Ačkoli se dá nalézt menší množství rozdílů mezi východní filozofii a 

Schopenhauerem, je jisté, že Schopenhauer východní filozofii znal a 

pravděpodobně do jisté míry i žil. Evropan tak může být stoupencem východní 

filozofie a dokáže na náš svět pohlížet se soucitem a láskou stejně jako ,,pravý" 

h i n d u i s t a či b u d d h i s t a v Indi i . 

232 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa l. c.d., s. 284 
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Závěr 

V úvodu práce byl stanoven cíl srovnat Schopenhauerovu filozofii 

s východní filozofií a najít momenty, kdy se Schopenhauer inspiroval východní 

filozofií. V práci jsem uvedla několik oblastí, kde ktéto inspiraci prokazatelně 

došlo. Podobně se ke svému prameni poznání vyjádřil i sám Schopenhauer. V 

závěru dodatku ke čtvrté knize se vyznává z toho, jak na něj působily spisy o 

svatých a pokládá svou filozofii za jedinou, která je schopná je pochopit.233 

„Kdo takové spisy četl a srovnal jejich ducha s duchem askeze a kvietismu, 

jak je protkaný všemi díly bráhmanismu a buddhismu a mluví z každé jejich 

stránky, takový čtenář pozná, že každá filozofie, která musí onen celý způsob 

myšlení důsledně odmítat, jak to jen jde, jelikož jeho představitele má za 

podvodníky či pomatence, musí být již proto nutně falešná."234 Schopenhauer zde 

hovoří o sv. Františkovi z Assisi, o Mistru Eckhartovi, madam de Guion, o životě 

Pascala. Svou filozofii pak Schopenhauer dává do souladu s kvietizmem a 

asketismem. Schopenhauer dodává: „Neboť nejen náboženství Orientu, ale i pravé 

křesťanství má naprosto onen asketický základní charakter, který moje filozofie 

ozřejmuje jako popření vůle k životu."23" 

V práci jsem popsala, že se podle mého názoru Schopenhauer rozhodně 

pokusil, a to dosti úspěšně, o propojení obou tradic, vlastní evropské i „cizí a 

vzdálené" východní. V knize Svět jako vůle a představa uvádí mnoho literárních 

zdrojů východní filozofie, které prostudoval a kterými se nechal inspirovat při svém 

filozofování. V Schopenhauerově filozofii jsou patrné rozdíly, především když se 

Schopenhauer snaží interpretovat východní filozofii pomocí evropských pojmů. Z je 

výsledku nicméně vcelku jasně pozorovatelné, odkud inspirace pramení. 

V této práci jistě nebyly postihnuty všechny možné inspirace, pouze bylo 

popsáno, že tato inspirace existuje a je v mnohých případech prokazatelná. Jak už 

bylo zmíněno výše, často jde o inspiraci východní filozofií převedenou do 

233 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 11. : Dodatky ke čtvrté knize, c.d., s. 338 - 477 
2 , 4 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa 11. c.d., s .454 
235 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa II. c.d., s. 454 
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evropského slovníku což někdy vede k jejich zkreslení. K určitému zkreslení 

východní filozofie mohlo dojít i v případě několikanásobných překladů. Ovšem v 

překladu Schopenhauerovi filozofie z němčiny do češtiny mohlo také dojít 

k mírným nejasnostem. Celkově je však inspirace zřejmá hlavně ve čtvrté knize 

Světa jako vůle a představy, kdy se v Schopenhauerově filozofii objevují pojmy 

přejaté z východní filozofie. Například májin závoj, převtělování duší, nirvána a 

zákon karmami. 

V práci jsem uvedla, že východní filozofie je v mnohém pro Evropana 

pochopitelná. Právě pochopením východní filozofie Schopenhauer naprosto 

předběhl dobu a do evropské filozofie vnesl její nádech. 

Sporným momentem mohlo být chápání Východu a jeho filozofie v době 

Schopenhauerova života a dnes. Předpokládala jsem, že existují různé odlišnosti, 

obzvláště vzhledem ke kulturním a historickým souvislostem doby. Avšak tyto 

momenty jsem do práce nezahrnula, bylo by to velmi náročné a vydalo by to na 

další práci. 

Na závěr si tedy dovolím tvrdit, že pro správnou interpretaci a hlubší 

pochopení Schopenhauerovy filozofie je znalost východní filozofie nezbytná. 

Schopenhauerovy myšlenky jsou pak daleko srozumitelnější. Momenty, které 

Schopenhauer jen naznačí se díky východní filozofii stávají srozumitelné. Naopak 

skrze Schopenhauerovu filozofii je možné porozumět pro Evropana nejasným 

pasážím východní filozofie. Tato práce je tak vyjádřením obdivu 

k Schopenhauerovi jako filozofovi, který dokázal propojit obě kulturní a filozofické 

tradice dohromady a vytvořit neuvěřitelné dílo. 

Schopenhauer se pokusil o pochopení světa skrze východní filozofii a do 

značné míry se mu to povedlo. Schopenhauer však zůstává v roli filozofického 

pozorovatele. Jeho poznání je pouze negativní, ale připouští, že zde je možnost 

překročit toto stanovisko a dosáhnout realizace absolutna. To už je však mimo 

filozofovo umění. K popření vůle k životu je třeba poznání, lásky a soucitu. 
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