
 
 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

Katedra občanské výchovy a filosofie 

Diplomová práce 

Arthur Schopenhauer: 

Humanismus pesimismu 

Autor: Petr Procházka 

Vedoucí diplomové práce: PhDr. Miloslava Blažková, CSc. 

Rok: 2013  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně s použitím 

uvedené literatury. 

V Praze, dne 21. 6. 2013 

 

Petr Procházka v.r. ………………………………………..  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování za pomoc při hledání tématu a vzniku této práce patří 

váženému panu profesorovi O. A. Fundovi, jehož podnětné a 

inspirativní připomínky k tématu mne provázely po celou dobu jejího 

koncipování.  

Hlavní poděkování pak náleží vážené paní doktorce M. Blažkové, 

která mě před mnoha lety ke studiu filosofie mohutně povzbudila a na 

samém jeho závěru se mé diplomové práce s velikou laskavostí ujala.  



 
 

Abstrakt 

Cílem této práce je pohled na dílo filosofa Arthura Schopenhauera, a to 

zejména s ohledem na jeho prvotní ideové zdroje, které lze vysledovat v jeho 

původních textech. Dále je zde snahou pokusit se začlenit do jeho filosofických 

východisek i jeho osobní a osobnostní předpoklady, které některé jeho výroky a 

názory silně ovlivňovaly. Rozborem toho, jak se staví k dřívějšímu filosofickému 

odkazu jeho předchůdců, by se tato práce měla přenést na pevné pole při samotné 

filosofické interpretaci základních myšlenek tohoto myslitele, a to se zvláštním 

zřetelem k vrcholu celého jeho systému, tedy koncepci etiky.  

Hlavní snaha a ambice této práce tedy spočívá v tom, poukázat na 

Schopenhauerova východiska, ať už osobnostní, tak filosofická, která jeho dílo 

určují. Zvláštní zřetel bude věnován jeho prvotině, disertační práci, která se jeví 

jako hlavní klíč k pochopení celého Schopenhauerova filosofického systému. 

V závěru práce by měla být představena základní Schopenhauerova 

koncepce, jakožto plod práce myslitele humanisticky orientovaného, ačkoli toto 

pojetí není obecně převládající. 

  



 
 

Abstract 

The objective of this thesis is a view of the work of philosopher Arthur 

Schopenhauer, particularly with respect to his primary ideological sources which 

can be traced down in his original texts. Another aim is to try to include his personal 

and personality preconditions, which noticeably affected some of his statements and 

opinions, into his philosophical perspectives. By analysing Schopenhauer’s 

approach to the earlier philosophical legacy of his predecessors, this thesis should 

be on the firm ground while philosophically interpreting Schopenhauer’s principle 

ideas, especially in consideration of a peak of his whole system, the concept of 

ethics. 

The main aim and ambition of this thesis consists in pointing out 

Schopenhauer’s perspectives, whether they are personality or philosophical, which 

determine his work. Special attention will be paid to his first work – dissertation – 

which appears to be a main key to the understanding of Schopenhauer’s whole 

philosophical system. 

Schopenhauer’s basic concept as a fruit of the work of humanistically 

oriented thinker should be presented at the end of the thesis, although this 

interpretation is not prevailing. 
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Úvod 

Hned na začátku bych měl vyjádřit svůj vztah k tématu této práce. Myšlenky 

Arthura Schopenhauera byly jedněmi z těch vůbec prvních, ke kterým jsem se 

v rámci filosofie dostal. Že jsem se počátečním vztahem k nim nechal na dlouhou 

dobu při dalším studiu a výběru témat notně ovlivnit, bude zřejmě jasné právě 

z vyznění této práce. Když se přede mnou otevřela volba tématu, bylo mi okamžitě 

jasné, že si nemohu vybrat nikoho jiného, než právě Arthura Schopenhauera. 

Pociťuji za svoji povinnost, abych tedy hned nyní, na počátku této práce, 

naznačil můj vztah k dílu tohoto myslitele. Jestliže je pro mě tento filosof 

synonymem nějaké vlastnosti, tak je to vzdorovitost. Proti všem, proti sobě 

samému, proti světu, vůli a představám. Představám o sobě samém a představám 

jiných, druhých. Výše uvedené je jistě tak trochu otázkou slovní hříčky, ale myslím, 

že pouze málokterý jiný myslitel zůstává tolik čten, je tolik inspirativní a čelí tak 

často i dávno po své smrti tolika výkladům jak svého díla, tak své vlastní osobnosti, 

které zejména v minulosti nebyly vždy naprosto přesné a korektní. 

V této práci se pokusím pohlížet na Arthura Schopenhauera z několika úhlů 

pohledu. Jednak jako na člověka, který měl svoje zájmy, plány a životní cíle, měl 

své sny a také ambice. Jako takový se nám ukáže originální myslitel a zároveň 

výtvor své vlastní doby. Dále se na tohoto autora podívám jako na tvůrce rozsáhlého 

a komplexního díla, jehož základnímu výkladu bude věnován značný zřetel, který 

by měl umožnit zacílení na hlavní část, tedy rozbor jeho smýšlení o otázkách života 

žitého obyčejným člověkem. 

 Ve výkladu jeho díla se proto budu orientovat zejména na jeho východiska a 

předpoklady, bez vyšší ambice poukazovat na jeho možnou vnitřní rozpornost a 

konzistenci. Proto, tam kde budou, a bude tomu často, podávány jeho výklady 

myšlenek jiných filosofů, bude text sledovat jeho vlastní přístup. Kde případně bude 

uvedeno moje vlastní hodnocení problému, tam na to bude jasně upozorněno. 

Musím přiznat, že cítím veliký respekt a obdiv k dílu tohoto originálního 

filosofa, který již neodmyslitelně patří do dějin evropského myšlení, avšak přesto se 

pokusím o naplnění mého cíle – podat jeho obraz historický, filosofický a lidský, a 

to v celistvosti, která se snad alespoň z části dotkne jejího skutečného vzoru, dodnes 

živoucího myslitele Arthura Schopenhauera. 
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Jak jsem již výše zmínil, jako cílovou část Schopenhauerova díla budu mít 

na zřeteli jeho praktickou filosofii, tedy koncepci, pod kterou se dnes obecně 

zahrnuje, tedy „filosofii života“. Proto jsem také zvolil název práce „Humanismus 

pesimismu“, jelikož právě toto slovní spojení se mi zdá jako dostatečně 

vypovídající o mém pohledu na dílo i osobnost tohoto autora. Jeho koncepce je 

totiž, alespoň tak jak ji chápu já, jednou z těch vůbec nejoptimističtějších ze všech – 

člověka totiž nezabíjí, neodtělesňuje, nevykazuje do zásvětních mezí, ale naopak: 

vybízí k tomu největšímu boji, který je nám po narození určen, a to bez naší 

svobodné volby – k boji o život a o prožití života. Život jako nejvyšší hodnota, jako 

absolutno, jako úděl. Chtělo by se napsat: „Žiji, jelikož nemohu jinak“. To je ten 

hlavní odkaz, který nám zde Schopenhauer zanechal, a který se stal tolik 

inspirativním. 

V neposlední řadě bych byl rád, kdyby se dala má práce použít jako určitá 

příručka či pomůcka k orientaci v Schopenhauerově díle a jeho četbě, jelikož má 

vlastní praxe mi ukázala vážné nedostatky v přehledu a informovanosti o jeho díle 

jako takovém. K tomu by měla posloužit zejména faktografická pasáž této práce. 

Schopenhauer měl specifický odpor ke katedrové, univerzitní, zkostnatělé 

filosofii. Snad se zřetelně ukáže, že to nebyl jen jeho marnotratný vrtoch a osobní 

neúcta ke „kolegům“. Filosofie byla jeho životem a takovou ji chtěl také předávat 

dál. Cestu, kterou zvolil, zvolil záměrně. Nálepky, podle kterých trpěl snad všemi 

negativními charakterovými rysy, na něj navěsila až jeho doba a zejména doba 

pozdějších let, která se již ve výkladech mohla začít od reálného podkladu odklánět, 

někdy nevědomě, jindy naprosto vědomě. 

Rád bych nyní ještě přidal můj náhled a hlavní myšlenku, ke které bude tato 

práce na platformě Schopenhauerova díla směřovat: jeho filosofie se sama naplňuje 

skrze své vlastní poznání a vede nás ke zjištění, že svět nemá racionální jádro, 

člověk je zakotven primárně pouze a výhradně ve vůli, která se ale ukazuje jako 

nesvobodná, nutná a iracionální. Život, který tudíž vedeme, má jen jednu jedinou 

jistotu, a to, že jej nemůžeme přežít. To, že tu jsme, nás ale vede k tomu, zamýšlet 

se nad tím, jak s naším životem naložit co možná nejlépe, a to i ve vztahu k druhým. 

Četba jednoho Schopenhauerova životopisu
1
 mě přivedla ke slovům básně 

Heinricha Heineho, která v mém překladu znějí asi takto: „Spánek je dobrý, smrt je 

                                                           
1
 Matthews, Jack. Schopenhauerova vůle, Jinočany: H&H Vyšehradská, 2002, str. 22. 
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lepší, však nejlepší ze všeho je vůbec se nenarodit“. Je to velice vhodné propojení 

mezi filosofickou koncepcí a světem umění, který ostatně Schopenhauera tolik 

zajímal. Myslím, že síla jeho díla je v tom, že pokud s ním dokážeme držet krok, a 

to v obou rovinách, tedy jak v té intelektuální (což je pro něj základní 

nepřekonatelná podmínka pro jeho četbu), tak v té lidské, najdeme zde silného a 

inspirativního spojence. Nemám zde tedy žádnou jinou ambici, než završit a zúročit 

můj mnohaletý zájem o Arthura Schopenhauera tím, že se pokusím podat ucelený 

náhled toho, jak jej nyní vnímám, kde vidím jeho hlavní filosofické i životní postoje 

a prameny jeho inspirace. Tak jako na počátku mého uvažování jsem ale i nyní, po 

poměrně dlouhé době, přesvědčen, že jeho dílo je zaměřeno na člověka a že se snaží 

nalézt cestu ke štěstí. Tato cesta samozřejmě odpovídá jejímu autorovi. 
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1. Schopenhauerův život a jeho doba 

Pokusme se nyní, hned na úvod této práce, seznámit se základními fakty a 

momenty Schopenhauerova života, a to tím nejméně poznamenaným způsobem, 

jakého je české oko při pohledu na něj schopno. Jsem přesvědčen, že v otázce po 

nejpodstatnějších momentech Schopenhauerova života, můžeme důvěřovat jeho 

krajanům, tedy Němcům, a to právě při tvorbě „výkladní skříně“ jeho díla, tedy 

sebraných spisů
2
 V pátém svazku jeho sebraných spisů je vytvořena chronologie

3
, 

která paralelně zahrnuje Schopenhauerův osobní život vedle života společnosti – jak 

politické, tak kulturní. Zde uvedu pro tuto práci podstatnější část, a to právě onu 

osobní historii, která nám bez příkras a zároveň bez předsudků ukáže, které 

momenty v životě Schopenhauera vidí jeho současný německý vydavatel jako ty 

nejpodstatnější, a tím nám na začátek dá, doufám, do rukou očištěný náhled na 

autorův život a na momenty, které jej formovaly. Měl bych se tak tedy co možná 

nejlépe vyhnout přímému opisování nepřesností. Zároveň se ale odrazím v rámci 

chápání jeho životní cesty od podle mého názoru autentického a erudovaného 

pohledu dnešních dnů. 

Uvedenou chronologii uvádím ve svém překladu, a to čistě z toho důvodu, 

aby žádný případný čtenář této práce nebyl ochuzen o smysl a podstatu toho, proč je 

zde tato převzatá pasáž uvedena. 

Schopenhauer-Chronik (část: Události v Schopenhauerově osobním životě)
4
 : 

1788 22. února 1788 se v Gdaňsku, Heiligengeistgasse 114, narodil Arthur 

Schopenhauer. Otec: velkoobchodních Heinrich Floris Schopenhauer. 

Matka: Johanna Henriette, rozená Trosiener. Rodová devíza: „Point de 

bonheur sans liberté“
5
. 

1793 Potom, co se stal Gdaňsk pruským, přesídlil republikán Heinrich 

Schopenhauer na základě ztrát majetku do svobodného hanzovního města 

Hamburku. Jakožto cizinec má pobočku v domě Neuer Wandrahm 92. Mezi 

                                                           
2
 Arthur Schopenhauer Werke in 5 Bänden, Frankfurt am Main: Zweitausendeins, 2006. 

3
 Ibid. Band 5 – Beibuch zur Schopenhauer Ausgabe, str. 215-232. 

4
 Veškeré poznámky, vysvětlivky a dodatky v chronologii: viz. autor tohoto textu. 

5
 První část Periklova: „Není štěstí bez svobody a není svobody bez odvahy“ - zde jen „Není štěstí 

bez svobody“. 
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prominentními hosty jsou Klopstock
6
, Wilhelm Tischbein

7
, Dr. Reimarus

8
, 

Lord Nelson a Lady Hamiltonová. 

1797 Dne 12. června se narodila sestra Louise Adelaide (Adele). Arthur je poslán 

k obchodnímu příteli do Le Havru, kde zůstává přes dva roky a kde se učí 

francouzštině tak důkladně, až díky tomu téměř zapomíná němčinu. 

1799 Nástup do Runges Privatinstitut, školy pro začínající kupce. Výchova v 

pietistickém duchu. 

1800 Tříměsíční cesta z Hamburku do Karlových Varů a odtud dále do Prahy. 

1803 Arthur podniká namísto školní docházky v letech 1803/04 dvouletou cestu 

po Holandsku, Anglii, Francii a Švýcarsku. Tříměsíční pobyt ve 

Wimbledonu. 

1804 25. srpna: biřmování v Gdaňsku. Prosinec: konec cesty, návrat do 

Hamburku. „Tento postup vzdělávání mě brzy uvykl nespokojit se s 

pouhými jmény věcí, ale tomu upřednostňovat rozhodování skrze prošetření 

a prozkoumání věci samotné a z jejího nazření vznikajícímu poznání, před 

pouhou slovní skořepinou, pročež jsem nikdy později nebyl stíhán hrozbou 

záměny slova a věci“. Arthur zahájil v Gdaňsku kupecká studia u Jakoba 

Kabruna. 

1805 Smrt Heinricha Florise Schopenhauera (pravděpodobně sebevraždou). 

1806 Matka s dcerou se přesídluje do Výmaru, kde provozuje nejprve literární 

kroužek, později pak populární spisovatelský salón. K jejím hostům patří 

Goethe, Zacharias Werner
9
, Wieland

10
, Heinrich Meyer

11
, Friedrich Majer

12
, 

Riemer
13

 a Karl Ludwig Fernow
14

, který vypracovává odborný posudek, 

podle kterého není ještě na Arthurovu vědeckou kariéru příliš pozdě. 

                                                           
6
 Německý básník a jazykovědec. 

7
 Německý malíř, dobrý přítel Goethův. 

8
 Lékař, syn německého filosofa Hermanna Samuela Reimaruse, bratr Elisabethy Reimarusové, 

označované jako „Múza Hamburku“, která udržovala styky s mnoha slavnými spisovateli své 

doby (např. Lessingem). 
9
 Německý básník a dramatik. 

10
 Christoph Martin Wieland, německý spisovatel, vydavatel a překladatel (Shakespeare, antičtí 

klasikové). 
11

 Švýcarský malíř a spisovatel působící ve Výmaru. 
12

 Německý orientalista, žák Herderův. Přivedl Schopenhauera ke studiu Véd a dalších 

dálnovýchodních spisů. 
13

 Friedrich Wilhelm Riemer, německý filolog, spisovatel a výmarský knihovník, od roku 1814 

Goethův tajemník. 
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1807 Soukromé gymnaziální vzdělávání nejdříve v Gótě, poté ve Výmaru. 

Samostatná vědecká práce a četba. Zájem o matčinu obchodní činnost. 

1809 Arthur dostává po dosažení plnoletosti od své matky třetinu toho, co zůstalo 

z otcova majetku: 19000 tolarů. 9. října je imatrikulován jakožto student 

medicíny na univerzitě v Göttingenu; je posluchačem chemie, fyziky, 

botaniky, anatomie, fyziologie, etnografie a dějin křížových tažení. 

1810 Ve druhém semestru začíná studovat filosofii u Gottloba Ernsta Schulze
15

, 

který mu doporučuje studium Platóna a Kanta, avšak zrazuje jej od 

Aristotela a Spinozi. 

1811 Návštěva u Wielanda, který jej chce odvrátit od filosofie. Schopenhauer: 

„Život přináší jeden nepříjemný spor: nadřadil jsem si ale zabývat se tím, o 

čem taktéž přemýšlím.“ Studium na univerzitě v Berlíně, mezi jinými u 

Fichta a Schleiermachera. Kromě toho navštěvuje zoologii, geologii, 

astronomii, fyziologii a poezii. 

1812 Přátelství s Ferdinandem Helmholtzem, otcem slavného fyzika.
16

 

1813 Kvůli válečným událostem přerušení studií v Berlíně. V Rudolstadtu sepsání 

disertace, za kterou je Jenskou univerzitou v nepřítomnosti 18. října 

promován doktorem filosofie. O čtverém kořeni věty o dostatečném 

důvodu
17

 vychází v nákladu 500 kusů a podněcuje Goetha k pozvání 

Schopenhauera ke studiu jeho učení o barvách
18

. Později píše Goethe o této 

životní zkušenosti: „Rád bych nesl učitelské břímě i déle / kdyby však nebyl 

žák ihned učitelem“. 

1814 Roztržka s matkou; přesídlení do Drážďan. Sepsání aforistických poznámek: 

základní prvky ke Světu jako vůli a představě. 

1815 Dopis Goethovi: „Odvaha nespočívá v srdci, ale je tím, co utváří 

opravdového filosofa.“ 

                                                                                                                                                                  
14

 Německý teoretik umění, knihovník a archeolog. 
15

 Německý filosof. Nejznámější prací je Aenesidemus (podle starořeckého skeptika) – spis 

skeptický ke Kantovi a jeho filosofickému uchopení „věci o sobě“ samotné. Měl silný vliv na 

formování Schopenhauerova filosofického názoru. 
16

 Otec Ferdinand Helmholtz byl gymnaziální učitel filosofie a literatury, jeho syn Hermann von 

Helmholtz se stal jednou z nejvýraznějších postav vědy 19. století, označován byl jako „Říšský 

kancléř vědy“. Podle něj je nazvána např. volná energie (zn. F a základní jednotka joule), je 

autorem např. tzv. „první helmholtzovy věty“, týkající se  mechaniky kontinua atd. 
17

 Űber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde. 
18

 Přírodovědecké pojednání z roku 1810 „Zur Farbenlehre“. 
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1816 Vychází spis O vidění a barvách
19

, poté co si předtím Schopenhauer dlouho 

marně snažil vyžádat svolení u Goetha. 

1818 Ludwig Sigismund Ruhl maluje Schopenhauerovu mladistvou podobiznu, 

které drážďanští přátelé dávají přezdívku „Hromový Jupiter“
20

. U 

nakladatelství Brockhaus vychází s letopočtem 1819 Svět jako vůle a 

představa
21

. 1818/19 cesta do Itálie. 

1819 V srpnu návrat z Itálie zpět do Drážďan. Návštěva u Goetha. Úpadek 

Gdaňské obchodní společnosti Muhl; Schopenhauer dokáže obratným 

počínáním svůj majetek zachránit. Ucházení se o docenturu v Heidelbergu, 

Göttingenu a v Berlíně. Předložení habilitační žádosti na Berlínské 

Univerzitě. 

1820 Povolení ke kolokviu; zkušební přednáška pro filosofickou fakultu za 

Hegelova předsednictví. V letním semestru první a jediná vysokoškolská 

přednáška: „O veškeré filosofii, to je učení o bytí světa a o lidském 

duchu“
22

. 

1821 Vztah s Karolínou Richterovou, zvanou Medon, chóristkou v Berlínské 

opeře. Byt v Niederlagstrasse 4, Berlín. 

1822 Druhá cesta po Itálii v letech 1822-24. 

1823 Pobyt ve Florencii: „Zážitky a zkušenosti jsou stejně potřebné, jako čtení a 

učení“. V květnu návrat přes Trento
23

 do Mnichova. Těžká nemoc. 

1824 Po lázeňském pobytu v Badgastein zpět do Drážďan. Plány na překládání. 

Uvažované Humova „Natural History“ a Sternova „Tristram Shandy“
24

 

budou opuštěny, jelikož se o ně nezajímá žádný nakladatel. Známost s 

Ludwigem Tieckem
25

. 

                                                           
19

 Űber das Sehn und die Farben. 
20

 „Jupiter tonans“. Takto pojmenovaná socha byla vyhotovena a postavena za císaře Augusta na 

římském Kapitolu, dnes  je umístěna ve velice zachovalém stavu v madridském Pradu. 
21

 Die Welt als Wille und Vorstellung. 
22

 „Űber die gesamte Philosophie d.i. Die Lehre vom Wesen der Welt und von dem menschlichen 

Geiste“. 
23

 Trient, Trident – severoitalské město známé konáním koncilu v letech 1545-1563. 
24

 Laurence Sterne, anglický spisovatel irského původu. Jeho nejznámějším dílem je právě „The Life 

and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman“. 
25

 Německý básník, spisovatel a překladatel. 
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1825 Návrat do Berlína. Štvavý a zlostný proces se švadlenou, kterou vyhodil ze 

své předsíně
26

. 

1826 Známost s Alexandrem von Humboldtem
27

 a Adelbertem von Chamisso
28

. 

1830 „Theoria colorum physiologica“, latinské přepracování práce „O vidění a 

barvách“, vydáno v „Scriptores ophtalmologici minores“
29

. 

1831 Útěk z Berlína před cholerou. Plány na vycestování do Švédska či do 

Anglie. Na zkoušku se usazuje ve Frankfurtu nad Mohanem. 

1832 Zkušební pobyt v Mannheimu. Překlad „Handorakel und Kunst der 

Weltklugheit“ od Balthasara Gracianse
30

; vydavatelstvím Brockhaus byl 

překlad odmítnut a poprvé vydán až posmrtně. 

1833 Definitivní usídlení ve Frankfurtu, byt Na Krásné vyhlídce 17. Systematické 

samotářství a stejnoměrný životní styl. 

1836 Vychází spis „O vůli v přírodě“
31

. 

1837 Korespondence s Rosenkrantzem
32

. 

1838 17. dubna umírá Johanna Schopenhauerová, která svého syna třikrát 

výslovně vydědila. 

1839 „O svobodě lidské vůle“
33

, soutěžní spis pro Královskou norskou společnost 

věd v Trondheimu, který je korunován udělením velké zlaté medaile. 

1840 „O základu morálky“
34

, soutěžní spis pro Královskou dánskou společnost 

věd, který není oceněn, přestože je jediným přihlášeným dílem. 

                                                           
26

 V tomto roce prohrál Schopenhauer soudní při s krejčovou Karolínou Luisou Marquet. S tou se 

střetl ve zlostné strkanici 12. srpna 1821 ve své předsíni bytu v domě, kde oba bydleli, odkud ji v 

afektu vyhodil. Blíže k této události:  Muscheler, K. Die „Schopenhauer-Marquet“- Prozesse und 

das preußische Recht. Tübingen: Mohr (Siebeck), 1996. 
27

 Slavný německý přírodovědec a cestovatel, přezdíván jako „druhý Kolumbus“ či „nový 

Aristoteles“, jehož jméno nese od roku 1949 berlínská univerzita. 
28

 Německý básník a botanik. 
29

 Sborník, který vydával od roku 1821 v Lipsku Justus Radius, lékař, profesor patologie na 

univerzitě v Lipsku. 
30

 Baltasar Gracián y Morales, španělský jezuita a spisovatel (1601-1658). Jeho nejznámějším dílem 

je Oráculo manual y arte de prudencia (Věštecká příručka a umění moudrosti), obsahující tři 

stovky komentovaných aforismů. 
31

 Űber den Willen in der Natur. 
32

 Německý hegeliánský filosof a literární teoretik. 
33

 Űber die Freiheit des menslichen Willens. 
34

 Űber die Grundlage der Moral. 
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1841 Oba dva soutěžní spisy jsou vydány pod názvem Dva základní problémy 

etiky
35

. Berlínský privátní učenec Dr. Julius Frauenstädt se veřejně zastává 

Schopenhauera. 

1842 Po dlouhém vyjednávání s vydavatelstvím Brockhaus vychází druhý svazek 

díla Svět jako vůle a představa, jeho první svazek vychází v novém vydání, 

bez honoráře pro autora. Začátek prací na spise Parerga a Paralipomena. 

1846 První Frauenstädtova návštěva. 

1847 Vychází druhé, rozšířené vydání O čtverém kořeni věty o dostatečném 

důvodu. 

1849 25. srpna umírá Adele Schopenhauerová. 

1851 Po mnohonásobném odmítnutí různými nakladateli vychází „Parerga a 

Paralipomena“ v nakladatelství A. W. Hayna v Berlíně. 

1852 Vycházejí recenze na Parergy, například od von Gutzkowa („Ein 

Selbstdenker“), dílu se dostává pochvaly v Anglii díky Johnu Oxenfordovi, 

a to ve „Westminster and Foreign Quarterly  Review“. 

1853 Oxenfordův článek „Iconoclasm in German Philosophy“ je vydán Ernstem 

Otto Lindnerem ve „Vossischen Zeitung“. 

1854 Přátelství s Wilhelmem Gwinnerem, pozdějším vykonavatelem jeho 

poslední vůle a jeho prvním biografem. Richard Wagner zasílá 

Schopenhauerovi libreto k opeře Prsten Nibelungů s vlastním věnováním. 

Vychází druhé vydání spisu „O vůli v přírodě“. 

Frauenstädt publikuje „Dopisy o Schopenhauerově filosofii“. 

1855 Francouzský umělec Jules Lunterschütz maluje první z mnoha 

Schopenhauerových portrétů. 

1857 První přednášky o Schopenhauerovi v Bonnu a ve Vratislavi. Hebbel 

navštěvuje Schopenhauera. 

1858 Brockhaus oznamuje, že druhé vydání hlavního díla bylo vyprodáno.  

De Sanctis vydává práci „Schopenhauer a Leopardi“. 

Schopenhauerovy 70. narozeniny jsou velkolepě oslavovány. 

                                                           
35

 Die beiden Grundprobleme der Ethik. 
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1859 Vychází třetí vydání díla „Svět jako vůle a představa“. 

Poslední stěhování do sousedního domu, a to na adresu Na Krásné vyhlídce 

16. Elizabet Neyová vytváří Schopenhauerovu bustu. 

1860 Vychází druhé vydání práce „Dva základní problémy etiky“. 

21. září Schopenhauer umírá ve Frankfurtu nad Mohanem po krátké nemoci. 

 

V rámci výkladu a výše uvedené chronologie se mi jeví jako dobré přidat 

ještě několik základních informací o vývoji Německa, resp. území, které dnes takto 

souhrnně označujeme a v jehož prostoru strávil Schopenhauer svůj plodný život. 

Německý národ, ke kterému přísluší, byl zajisté jedním z těch, které byly pro vývoj 

Evropy stěžejní a určující. Ve filosofii tomu tak s jistotou je. Zde tedy podávám 

krátkou dějepisnou odbočku. 

Počátky německého národa můžeme hledat ještě v období starověku, kdy se 

kmeny Germánů střetávaly s Římem. Celý středověk a většinu novověku je historie 

dnešního Německa spojena se Svatou říší římskou (později Svatou říší římskou 

národa německého). Ve středověku tato říše hrála zásadní roli na politické mapě 

Evropy. Vždy se v tomto politickém uskupení našel menší státní celek, který se 

snažil vyniknout nejen politicky, ale i vojensky. Na počátku 18. století se o to 

pokoušelo hlavně Prusko. 

V pruské oblasti ve středověku působil řád německých rytířů. Posledním 

velmistrem tohoto řádu byl Albrecht Braniborský z rodu Hohenzollernů. Ten 

v období reformace vyhlásil pruské knížectví, které bylo politicky spojené 

s polským státem. Hohenzollernové jako pruská knížata začínají postupně sílit a 

vrchol jejich moci přichází za kurfiřta Fridricha Viléma. Ten se v roce 1657 dokázal 

vymanit z vlivu Polska a jeho syn Fridrich III. otcovo dílo dokonal, když se v roce 

1701 prohlásil jako Fridrich I. pruským králem, čímž de facto zakládá pruské 

království.  Fridrich I. a hlavně jeho slavnější syn Fridrich II. budovali Prusko jako 

silný vojenský stát. Tato strategie brzy přinesla své ovoce. Po smrti císaře Karla VI. 

na podzim roku 1740 Fridrich II. se svojí armádou vtrhnul do bohatého Slezska, 

které na úkor nové panovnice Rakouska Marie Terezie získal v tzv. válkách o 

rakouské dědictví. Další území Prusko získává při tzv. trojím dělení Polska. Polsko 

procházelo v 18. století hlubokou krizí a po smrti krále Augusta III. v roce 1763 
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začíná mezi silnou šlechtou nelítostný boj o moc. Toho okamžitě využívají ke 

svému rozšíření sousední státy: Prusko, Rusko a Rakousko. Vojensky Polsko 

obsazují a v roce 1772 si ho mezi sebe rozdělí. Ke druhému dělení přesvědčila 

Prusy ruská carevna Kateřina II. roku 1793. Během tohoto dělení odchází rodina 

Schopenhauera z Gdaňsku do Hamburku. Po třetím dělení (1795), které Polsko jako 

samostatný státní celek zlikvidovalo zcela, získalo Prusko přímou hranici s Ruskem 

i Rakouskem.
36

 

Na počátku 19. století Svatou říši římskou zasáhly napoleonské války. Ve 

Francii po tzv. Velké francouzské revoluci nastupuje a sám se korunuje císařem 

Napoleon. Ihned po nástupu vtahuje celou Evropu do války. Některá německá 

knížata raději přešla na francouzskou stranu. Německému císaři a rakouskému 

arcivévodovi Františkovi II. z rodu Habsburků nezbylo nic jiného, než se prohlásit 

císařem rakouským (jako císař František I.). Zbytek Svaté říše římské přešel pod 

francouzský protektorát jako tzv. Rýnský spolek.
37

 Prusko však nakonec stálo na 

straně spojenců, kteří dokázali Napoleona porazit. Po Vídeňském kongresu, který 

rozhodoval o uspořádání Evropy po napoleonských válkách, Prusko získalo zpět 

velmocenské postavení a také část území v Porýní. Rýnský spolek byl nahrazen 

Německým spolkem v čele s rakouským rodem Habsburků, který chtěl zabránit 

sjednocovacím snahám Pruska. V Německu začíná sílit vlna nacionalismu, který si 

žádal sjednocení Německého spolku v jeden ekonomicky silný stát. Tyto snahy byly 

naplněny v revolučním roce 1848. Na přelomu března a dubna 1848 se sešel ve 

Frankfurtu nad Mohanem, kde již od roku 1833 žil trvale Schopenhauer, 

„Prozatímní parlament“ (Vorparlament) a v květnu zahájilo práci řádně zvolené 

Zákonodárné národní shromáždění
38

. Ve Shromáždění vznikly dvě základní 

koncepce. První, tzv. Velkoněmecká, chtěla sjednocení Německa i s Rakouskem, 

druhá, tzv. Maloněmecká, chtěla Německý stát bez vlivu Rakouska. Rakousko jen 

pasivně přihlíželo, a proto zvítězila koncepce maloněmecká s tím, že se vlády jako 

německý císař měl ujmout pruský král Fridrich Vilém IV. Ten ale kvůli velice 

liberální a svobodné ústavě korunu od shromáždění nepřijal, a tak první pokus o 

sjednocení Německa nebyl úspěšný. 

                                                           
36

 Bělina, Pavel a kol. Dějiny evropské civilizace II., Praha: Paseka, 1995, str. 95. 
37

 Bělina, Pavel a kol. České země v evropských dějinách, Praha: Paseka, 2006, str. 78. 
38

 Bělina, Pavel a kol. Dějiny evropské civilizace II., Praha: Paseka, 1995, str. 120. 



16 
 

Druhý, avšak tentokráte již úspěšný pokus o sjednocení Německa, je spojen 

s osobou pruského ministerského předsedy. Tím byl Otto von Bismarck, který pro 

sjednocení Německa získal nejen pruského krále Viléma I., ale také armádu. Spor 

v rámci Německého spolku s Rakouskem o nadvládu nad Šlesvicko – Holštýnskem 

vedl až k válce mezi těmito zeměmi. V roce 1866 Prusko jednoznačně vyhrálo a 

zcela zlikvidovalo rakouský vliv v německém spolku, ze kterého se stal spolek 

Severoněmecký, v čele s Pruskem. Sílící moc Pruska se ale nelíbila sousední 

Francii, která se rozhodla Prusku vyhlásit válku. V té se ukázala velká síla pruského 

vojska a po drtivé porážce Francouzů u Sedanu již sjednocení nic nebránilo. 

Poražená Francie přišla o část svého území (Alsasko, Lotrinsko), musela platit 

vysoké válečné náhrady a hlavně přišla o značnou část hrdosti, když bylo počátkem 

roku 1871 vyhlášeno německé císařství, v čele s pruským králem Vilémem I., a to 

na známém francouzském zámku Versailles. Všechny tyto skutečnosti vytvořily 

obrovskou nenávist mezi Německem a Francií, která byla později i jednou z příčin 

obou světových válek. Události po roce 1860 sice již Schopenhauer sám nezažil, 

nicméně je to doba, kdy se jeho myšlenky dostávají více a více do popředí zájmu. 

Tolik tedy stručný přehled událostí a situace, ve které Schopenhauer žil. 

Výše uvedená data v předkládané chronologii jsou tedy velmi strohým 

výtahem z toho, co všechno za svůj život Schopenhauer prožil. Na druhou stranu je 

patrná obzvláště jedna věc. Jeho život byl prostoupen od počátku až téměř do konce 

určitou samotou – jak v rámci rodiny, tak přátel, a to na pozadí velmi podstatných 

událostí. Vše v jeho životě se točilo kolem studií a posléze kariéry filosofa. V mládí 

cestoval, ve stáří měl již velmi zaběhlé návyky, které mu nic nemohlo a nesmělo 

narušovat. Jeho dílo stálo dlouhé roky mimo zájem jak oficiálních proudů, tak 

mimo zájem široké veřejnosti. To se změnilo až ke konci jeho života, kdy již ale nic 

nového nenapsal. Jak se dále ukáže, vše důležité, jak to sám přiznává, je obsaženo 

v rámci díla Svět jako vůle a představa, zejména jeho prvním svazku, který vlastně 

stojí na jeho (podle něj) geniální myšlence, obsažené v jeho dizertaci O čtverém 

kořeni věty o dostatečném důvodu.  

Dá se říci, že celý jeho autorský filosofický život je prodchnut jednou velice 

konzistentní myšlenkou, kterou neustále rozšiřoval a argumentačně podpíral. 
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Domnívám se, že je poměrně logické, že pokud se mu nedostávalo po 

takovou dlouhou dobu jakéhokoli ohlasu na jeho tak poctivě psané, promýšlené a 

velmi vážně míněné dílo, začal po určité době hledat vinu někde kolem sebe. 

Problém, který já vidím ve všeobecném pohledu na Schopenhauera, je ten, 

že je většinou nahlížen nejprve jako starší či pozdní, tedy již ve fázi psaní slov, 

která často hraničí s jakoukoli únosnou mírou vkusu, a to zejména v rámci útoků na 

Hegela a jeho „přisluhovače“
39

. 

Je důležité si uvědomit, že oba základní prameny svého myšlení vydal 

přibližně do svých třiceti let života. Ve dvaceti pěti to byla dizertace O čtverém 

kořeni věty o dostatečném důvodu a ve třiceti měl napsáno své hlavní dílo, tedy spis 

Svět jako vůle a představa. Je nepochybné, že v tomto období, a tedy i v těchto 

spisech, nenajdeme nic, co by tak silně svědčilo proti Schopenhauerovi jakožto 

proti běžnému, slušně vychovanému filosofovi. V roce 1820 se také pokusil o 

univerzitní vědeckou kariéru, ale tento pokus se mu nevyvedl. Dalších dvacet let je 

vyplněno hledáním sebe sama, možná nových cest, výzev a životních postojů. Po 

roce 1833 je definitivně usazen ve Frankfurtu a z tohoto životního rytmu jej již 

nikdy nic nevyvede.  

Uvědomme si, že je to dvacet let, kdy je v nejlepších letech. Na konci tohoto 

období, stále obecně nepřijat, se snaží dosáhnout uznání na neutrální půdě, píše tedy 

soutěžní spisy do Norska a do Dánska. Zatímco první spis v roce 1839
40

 v Norsku 

uspěje, což jej evidentně motivuje k dalšímu boji, v roce 1840
41

 v Dánsku pohoří. 

Jak sám často zmiňuje, nebyl oceněn, přestože byl jediným přihlášeným. Toto je asi 

definitivní tečka za pokusy smířit se s okolním světem. Obou svých spisů si ale sám 

nesmírně vážil a pokládal je za velmi zdařilé, do jisté míry to bylo jeho završení 

určitého myšlenkového vývoje. 

Hlavním důvodem jeho zmařeného filosofického života, byl pro něj Hegel. 

Ten byl totiž synonymem a ztělesněním systému, který Schopenhauera nepřijal za 

svého. Byl navíc největší hvězdou toho období, kdy se po Schopenhauerovi nikdo 

ani neohlédl. Byl hlavní osobností na univerzitě v Berlíně, kde Schopenhauer 

                                                           
39

 Budou-li v textu uváděny Schopenhauerovy osobní autentické výroky, vztahující se k označení jím 

opovrhovaných filosofů, budou užity v uvozovkách, a to tam, kde je to pro výklad užitečné. Zde jsou 

míněni Fichte a Schelling. 
40

 O svobodě lidské vůle. 
41

 O základu morálky. 



18 
 

neuspěl. To, že si vypsal svoji jedinou přednášku proti té Hegelově, je spíše 

úsměvná známka jeho mladické nerozvážnosti, ale zároveň dokonalý doklad toho, 

jak moc své filosofii sám věřil.  

Jak jsem již zmínil v úvodu, Schopenhauer prožil celý svůj profesní život 

podle toho, co si také myslel. Z části chtěně, z části možná z donucení osudem, ale 

každopádně autenticky. Proto mohl koncept, který vytvořil do roku 1820, dále 

rozvíjet. Měl veškeré zázemí k tomu, aby se postavil proti všem, uzavřel se do sebe, 

zachmuřil se a místo toho, aby se postupem času v jeho filosofii rozjasňovalo a 

autor sám trochu pookřál vůči okolí, dokonale se zakonzervoval a ještě přitvrdil 

tam, kde to bylo možné. 

Je velmi zajímavé číst tři jeho předmluvy ke třem vydáním jeho hlavního 

díla, kde je naprosto patrný jeho vývoj. Od naděje a entuziasmu, přes naštvanost na 

svět a určitou pohrdavou rezignaci (druhé vydání si musel téměř vyprosit, neměl za 

něj ani honorář, byla to ale jediná cesta k tomu vydat druhý, nový svazek hlavního 

díla), až na konec k určité satisfakci. 

Tak, jak se vyvíjel a měnil Schopenhauer, tak se měnil i svět kolem, Evropa 

a hlavně Německo. Po roce 1848 již pozbylo platnosti skoro vše, na čem stály ideje 

z let, kdy byl zcela neslyšen odsouván na okraj zájmu. Nová doba si žádala nové 

přístupy a možná i nového hrdinu. Je příznačné, že první slova chvály ale musela 

přijít z ciziny, a to dokonce rovnou z Anglie, ke které díky cestám a možná i díky 

svému otci nabyl velmi kladný vztah. Přesto je zajímavá jedna věc. Ačkoli všude 

jinde než v Německu mohl během života získat určité postavení i se svou 

nezměněnou filosofií, vytrval tam, kde mu nebylo přáno.  

Uznání, které mu přinesl sklonek jeho života, si už možná ale ani pořádně 

neužíval, jelikož mu chyběl právě ten starý protivník. Možná si dobře uvědomoval, 

že jej neporazil ani tak on sám svým snažením, jako doba, která semlela i mnohé 

jiné věci, nejenom onu oficiální pruskou katedrovou filosofii „šarlatánů“, jakými 

byli podle Schopenhauera zejména Hegel, Fichte a Schelling. Právě vztahem a 

chápáním jejich filosofické práce a zároveň prozkoumáním vlastních úvah o jeho 

inspiraci v dějinách filosofie, ale i jinde, bych se proto nyní zabýval dále, jelikož 

právě toto by nám mělo nyní odkrýt další, tentokráte již více filosofický, než 

historicko-osobní náhled na Schopenhauerovo osobité dílo. 
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Máme velkou výhodu v tom, že se sám jasně vyjádřil k tomu, koho, proč a 

za co myšlenkově uznává a koho odmítá. Je to jeho autentické filosofické 

stanovisko, které podává jasné a relevantní důkazy o kořenech a inspiraci jeho 

vlastních filosofických myšlenek. 

Je velmi důležité, abych zde upozornil na zde dále uváděný způsob výkladu. 

Schopenhauerovo nakládání s myšlenkami druhých, bývá někdy velice zajímavé, 

nechci říkat přímo účelové. Každopádně, ať je to již pojímání myšlenek 

v pozitivním duchu hodnocení, jako zejména u Platóna a Kanta, přes spíše 

polemické, jako u téměř všech ostatních, dále zmiňovaných autorů, až po tvrdě 

odsuzující (Hegel), budu sledovat a vykládat jeho pojetí autenticky, jelikož hlubší 

rozbor toho, co nám předkládá Schopenhauer jakožto skutečné myšlenky jiných 

filosofů a na kolik je onen výklad skutečně filosoficky přesný, nemluvě korektní, by 

mohl být tématem samostatné práce, nakolik zde tedy nemám k tomuto prostor a 

není to zde ani cílem této práce. 

Tam, kde to z kontextu nebude zcela zřejmé, budou jeho výroky či 

používané termíny v uvozovkách či jinak odlišené. Na pozadí výše uvedeného bych 

tedy chtěl říci, že nepůjde ani tolik o kritický rozbor, jako spíše výklad a přehledné 

podání východisek myšlení Arthura Schopenhauera. 
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2. Dílo a jeho myšlenkové zdroje 

Osobnost autora se mi jeví pro dopad na jeho dílo stěžejní, jen málokterý 

autor je ale i po tak dlouhé době od jeho smrti vykládán tak výrazně právě skrze 

jeho osobnost, někdy dokonce jinak, oproti skutečnému obsahu slov, která nám 

zanechal otištěná na listech jeho spisů. V případě Schopenhauera se domnívám, že 

často dochází k jednostranné interpretaci jeho díla: je označován jako pesimista, 

iracionalista, ješita, člověk nesnášenlivý, urputný, sebestředný a samolibý. Navíc 

okázale povýšenecký a hlavně plný zášti a nenávisti vůči všem kolem sebe, zejména 

vůči jeho více (v jeho době) úspěšným kolegům filosofům. Je to zjednodušují a 

mylný výklad. 

Jsem si jist, že za větami v jeho spisech se neschovává tolik negativního, 

kolik je jim připisováno. Jistě, osobnost člověka, jeho charakter a temperament, to 

jsou silné faktory, které někdy vyplouvají napovrch, a které nemůžeme nikdy zcela 

opomenout. Je třeba je ale dokázat v případě potřeby oddělovat, a to zejména, 

pokud se jedná o odbornou práci. Mnohem více, než u románu či básně. Již výše 

jsem naznačil, že četba Schopenhauerova díla je pro mě vlastně zážitkem literárním. 

Pokud trochu přeskočím, tak kromě jeho stěžejní práce O čtvero kořenech věty o 

dostatečném důvodu, ze které pak i nadále čerpá základní ideje a východiska pro 

svůj opus magnum, tedy spis Svět jako vůle a představa  (I. díl), jsou již všechny 

ostatní texty víceméně pouze rozvíjením v nich podané základní myšlenky. Právě 

zde, v jeho dalších spisech, mohl Schopenhauer dále uplatňovat svůj ohromný 

společenský a odborný, vědecký přehled. Ukázal se jako znalec lidských povah a 

nešvarů, stejně tak jako odborník v mnoha jiných vědeckých disciplínách. Na svou 

dobu byl nadmíru erudovaným vzdělancem, dalo by se říci snad ještě i trochu 

klasickým polyhistorem (ačkoli posledním byl patrně Goethe, s čímž by sám 

Schopenhauer jistě vřele souhlasil). Toto vše, s notnou příměsí jeho literárního 

nadání, nám dodnes dává možnost číst jeho filosofické dílo, napsané nikoli řečí 

suchopárnou a nepochopitelnou, ale řečí srozumitelnou i běžnému, alespoň trochu 

erudovanému člověku. Schopenhauer nebyl podle mého soudu intelektuál - elitář ze 

své podstaty. Byl si prostě jen vědom toho, že pokud se dostane na určitou úroveň 

filosofické rozpravy, je potřeba, aby se na ní pohyboval i jeho partner, tedy čtenář. 

Právě tímto je ale motivována jeho původní předmluva k jeho hlavnímu dílu, kde 
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klade jeho čtenářům podmínky a úkoly. Samozřejmě, že pouze navenek deklamoval 

to, co předpokládá četba kterékoli jiné odborné publikace, a to, že čtenář musí být 

při věci a znalý problému. Na druhou stranu je ale u tohoto autora patrné určité 

rozčlenění jeho spisů (resp. jejich odborná náročnost) do určitých sekvencí. Lze říci, 

že některé určité specifické tematické pasáže může (a také tomu tak často bylo díky 

vydávání jejich útržků a výňatků v podobě populárních krátkých vydání) číst 

skutečně široká veřejnost. Tak tedy jsou v jeho díle stati, které patří na pole čisté 

filosofie, které promlouvají do dějinného filosofického diskurzu a které patří jako 

téma do rukou odborníkům. Jsou zde ale i pasáže jiné, které k tomuto odbornému 

sdělení také patří, nicméně mohou být použity samostatně. Takové pasáže oslovují 

a již také oslovily široké masy čtenářů. 

Shrneme-li tedy nyní, co víme o Schopenhauerovi, tedy odkud lze vůbec 

nějaké informace čerpat, musíme si jejich zdroje rozčlenit na čtyři skupiny. 

1. Jeho vlastní odborné texty. 

2. Jeho deníky, poznámky, dopisy apod. 

3. Poznámky a vzpomínky jeho současníků a prvních životopisců. 

4. Ostatní, již sekundárně odvozené texty o Schopenhauerovi. 

Je otázkou, jak moc se sám stylizoval, když nechával svou osobnost 

promluvit v jeho odborných textech. Měly ale jeho výpady proti Hegelovi a dalším 

pouze ryze osobní charakter? Je také otázkou, jak moc se stylizoval v jeho denících 

a osobních výpovědích o sobě samém. Je nejisté, co z prvních záznamů lidí z jeho 

okruhu, kteří si uvědomili jeho velikost a (potencionální) slávu, je pravdou, a co již 

určitou licencí. Vždyť pokud jsme někdy slyšeli mluvit někoho v dobrém o nějakém 

"bezvýznamném člověku" a pak jsme jej mohli slyšet vyjadřovat se také v dobrém o 

někom "slavném", je jasné, co mám nyní na mysli. Člověk má tendenci ukazovat, 

že byl něčeho velkého účasten, že se s někým znal, že jej viděl při velkém činu atd. 

Po letech je z náhodného setkání na pár minut historka na několik hodin, kdy se již 

účastníci málem stávají přáteli na celý život. Tomuto všeobecně známému a 

rozšířenému jevu se také říká parazitování na cizí slávě nebo vyhřívání se v odlesku 

cizího úspěchu. Je pak tedy otázkou, co, anebo jaká míra jeho vlastností, se nám 

z těchto výše uvedených pramenů skutečně dochovala reálně. Máme například 

zachovány údaje k případu Karoliny Marquetové, výše uvedenému v chronologii, 
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který měl dozajista na Schopenhauera značný dopad, a to zejména díky tomu, že mu 

rozvracel po dlouhou dobu osobní klid a rytmus života. Soudní spor ostatně vybočil 

z jeho životního rytmu velmi výrazně. Z tohoto se ale časem abstrahoval obraz 

Schopenhauera jako nerudného zlostného samotáře s div ne násilnickými sklony. 

Nemyslím si, že právě toto je přesným odrazem skutečné události. Máme navíc 

k dispozici doklady o tom, že obdobný případ tuto ženu postihl ještě alespoň jednou 

- jaká náhoda.  Jak to ale bylo doopravdy, jaká byla opravdová míra otravnosti oné 

ženy a jaká byla vlastní míra toho, že prostě a jednoduše Schopenhauer nastalou 

situaci nezvládl? To se již samozřejmě ale nedovíme.  

Navíc lze zřetelně vyčíst a nahlížet Schopenhauerovu lásku ke klidu, 

k čemuž nás může vést například pasáž z druhého dílu Parerg, věnovaná rozboru 

hluku a zvuků
42

. 

Nejdůležitější otázkou je ale to, co vlastně z původního Schopenhauera 

zbylo ve spisech o něm, v publikacích, které bohužel možná až příliš brzy začaly 

opisovat jedna druhou. Od počátku lze sledovat dvě větve, jedna je větev despektu a 

druhá je větví obdivu. U Schopenhauera jsou oba přístupy velice vyhrocené, ale 

málokdy se objevuje zcela vyrovnaný přístup. Rozbor jeho prvních biografií by 

mohl být dalším zajímavým tématem ke zpracování, kterému zde již ale další 

prostor věnovat sám nebudu.  

Je proto myslím velice poctivé na úvod přiznat přístup, který preferuji, nebo 

který zastávám. Já osobně mám Schopenhauera ve veliké úctě a oblibě, ale přes to 

všechno mám k němu jisté výhrady. Také je ale třeba zmínit, kterou vrstvu právě 

zmiňuji: literární, filosofickou nebo etickou. V průběhu této práce se pokusím dojít 

až na vrchol jeho systému, který já osobně vidím v jeho etickém systému a jeho 

odkazu. Již z názvu mé práce je patrné, že jeho odkaz považuji za odkaz vysoké 

humanity. V tomto duchu se vyjádřil například Thomas Mann, když mluví o 

humanitě pesimismu
43

. 

Chtěl bych na tomto místě prohlásit, že název práce a tento můj koncept 

jsem měl hotov již před tím, než jsem si Mannova slova přečetl - sice jsem zakusil 
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hořké prozření, kdy se z myšlenky a hlavně sousloví, které se mi jevilo jako veskrze 

originální, stala pouhá kopie, na druhou stranu mě může uspokojit, že svůj pohled 

sdílím i s takovýmto literárním velikánem. Na Schopenhauerovi je lákavé, že jde 

proti proudu. Toto tvrzení je ale pouze zdánlivé. Při bližším proniknutí k podstatě 

jeho uvažování se tento pohled jeví jako zavádějící. Naopak, jeho myšlení přímo 

zapadá do cesty evropské myšlenkové tradice. Aby dosáhl toho, že bude jeho čtenář 

na onom stejném myšlenkovém podlaží jako on, čili že mu bude rozumět, čtenáře si 

připravil a nikterak jej nešetřil. Přihlásil se k Platónovi, napsal svůj výklad hlavních 

myšlenek Kantových a k ostatnímu filosofickému snažení jeho předchůdců se 

vyjádřil - tam kde souhlasí, podal poměrně jasné argumenty. Vyjádřil se také k jeho 

současníkům - tam více než argumenty promlouvá - a právě zde by se hodilo 

napsat: "jeho Ego", nebo lépe: jeho "uražené Ego". Myslím, že jeho hodnocení 

Hegela je potřeba brát trochu vážněji, než jen mávnout rukou a říci, že prostě žárlil, 

nebo že na Hegelovu úroveň myšlení nestačil. Já bych si takto zjednodušující 

výklady nedovolil. Věřím, že pokud měl kolem sebe Hegel nějakou filosofickou 

kapacitu, která by s ním mohla držet v diskurzu krok, byl jí právě Schopenhauer. 

Nelze zde tedy tvrdit, že by právě on nebyl s to pochopit a pojmout systém 

Hegelův. Právě proto si cením jeho kritiky Hegela, kdy poukazuje k nadužívání 

pojmů, které jsou podle něj často naprosto prázdné filosofické, ale spíše pouze 

lingvistické bubliny. Proto oceňuji jasnost, se kterou píše, a to, jak jasně dává 

najevo své stanovisko, jak jej podpírá argumenty.  

Již výše jsem se zmínil o určitých podmínkách, které předbíhají pochopení a 

podle Schopenhauera i samu možnost smysluplně číst jeho hlavní spis, tedy první 

díl spisu Svět jako vůle a představa. Jsou jimi znalost Platóna, chápání Kanta a 

prostudování a dokonalé pochopení, tedy přijetí, jeho disertačního spisu O čtvero 

kořenech věty o dostatečném důvodu. Já zde tedy nyní přidám navíc ještě již 

avizovaný stručný souhrn Schopenhauerových dějin filosofie a všech myšlenek, ke 

kterým se nějak stavěl a vyjadřoval. 

Vzhledem k tomu, že se zde tedy nyní snažím odkrýt zdroje a kořeny 

Schopenhauerova myšlení, musím se zaměřit na hledání jeho inspirace v dějinách 

filosofického náhledu na svět. Schopenhauer sám se mnohokráte vyjádřil k mnoha 

autorům, a to jak jeho současníkům, tak k těm, co jim předcházeli. Musíme si ale 
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opětovně položit otázku, co se skutečně skrývá za řádky, které věnoval těmto 

slavným a vlivným postavám, nakolik se ke všemu doznává, nakolik něco přiostřuje 

či zmírňuje podle potřeby, nakolik se tedy stylizuje a do jaké míry je sám sebou – 

čili jak upřímně vykládá svůj poměr k jiným myšlenkovým systémům. 

Zjednodušený výklad – výtah jeho filosofické inspirace se většinou vykládá 

takto: zarytý odpůrce (ze žárlivosti) Hegelův, nutně tedy i Schellingův a Fichtův. 

Přívrženec Kanta – k tomu samozřejmě těch, které také Kant uznává (Hume). 

V antice pak má jediný veliký ideál – Platóna, tudíž nemá mnoho slov chvály pro 

Aristotela. K tomu všemu obdivovatel východního myšlení, tedy hinduismu, 

potažmo buddhismu. Přibližně toto se dozvíme všude, v každé učebnici.  

Vztahu k jeho současníkům se zde budu dále věnovat průběžně z různých 

stran, jelikož je třeba dostat se k pramenům, čili k tomu, kde a jak se Schopenhauer 

vyjadřuje k tomu, kde kdo dělal jaké chyby, nebo, kde se přibližoval k pravdě. 

Různých odboček činí mnoho, zejména Kantovi se věnuje velmi obšírně – věnoval 

výkladu jeho filosofie rozsáhlou pasáž i v jeho hlavním spise, ale i jinde mu při 

výkladu věnuje dost prostoru. Napsal ale také poměrně jasný a ucelený výklad, 

takové vlastní zhuštěné dějiny filosofie, které stojí za povšimnutí. Zde máme 

možnost uceleně sledovat, koho považuje za podstatného a proč. Výklad k těmto 

postavám je svěží, jasný a týká se téměř vždy jen toho nejpodstatnějšího, co se jeví 

Schopenhauerovi jako kořen filosofie, její pravá podstata – tedy poměru ideálního a 

reálného.  

Jak ale Schopenhauer nahlíží na vše, co se odehrálo před ním a jak nahlíží 

na sebe? 

Jeho pojetí je takové, že vzhledem k tomu, že on sám již přišel na to, jak se 

věci doopravdy mají, čili se dobral ryzí pravdy, může být arbitrem a může 

poukazovat k chybám a slepým uličkám ostatních. Celé dějiny filosofie jako kdyby 

směřovaly k tomu, co on dokázal jasně a zřetelně vyložit. Stejně tak vlastně 

vymezuje podstatu filosofie, poukazuje na to, co je skutečným problémem a co jsou 

pouze přidružené otázky, čili, zužuje pole skutečného filosofického zkoumání a také 

ukazuje, co je nakonec jeho výsledkem. Je jím pochopení světa – tedy učení o 

lidském údělu a návod pro naše žití v již plně demaskovaném světě, chceme-li tedy, 

etický návod. 
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K tomuto přehledu nám dobře poslouží část prvního dílu jeho spisu Parerga 

a paralipomena, kde shrnuje výše uvedené postoje k hlavnímu problému filosofie 

v článku Náčrt dějin učení o ideálním a reálném a dále v souvislém výkladu 

v článku Fragmenty k dějinám filosofie
44

. 

Nyní se tedy podívejme trochu blíže na to, jak se vlastně Schopenhauer jako 

filosof vymezuje, čili jaké otázky se mu jeví jako nejdůležitější, hlavní a klíčové.  

Ještě jednou zde chci podotknout, že následující výklad i ve své 

posloupnosti kopíruje ten, který podal sám Schopenhauer. Moje zde uvedené podání 

myšlenek jiných autorů tedy tlumočí jak v obsahu, tak následnosti původní text. 

Snažím se zde ukázat na to hlavní, co se prolíná vlastně celým dílem Arthura 

Schopenhauera, a to je jeho jasné sepětí s dějinným vývojem filosofie a jejími 

plody, které ale on sám využívá často podle svého vlastního uvážení tak, že zapadají 

do jeho celkového konceptu. Nebudu zde vůbec zkoumat, zda ten který výklad je 

správný, chci jej předestřít v té formě a s tím obsahem, který mu přisoudil sám 

autor. Navíc, i díky způsobu podání, dojde ve výkladu k určitému anachronismu, 

kdy skutečné tři hlavní zdroje jeho myšlení, na které se odvolává, tedy vyjma 

Platóna, kterému zde nijak velký prostor nevěnuje z toho důvodu, že jeho znalost 

předpokládá za zcela samozřejmou, budou následovat až později. Schopenhauerovy 

výklady Kanta a indické filosofie budou tedy podrobně podány až na závěr této 

části práce, a to proto, aby byl výklad uceleně propojen do celku chybných a do 

celku správných přístupů, i když ani toto není zcela přesné. Více se tedy ukáže 

v dalším výkladu. 

2.1 Descartes 

Schopenhauer začíná svůj výklad směřující k vytyčení a odhalení základního 

tématu pro filosofii od Descarta, který podle něj právě jako první jasně a cíleně 

poukázal na problém, který se ve filosofii objevoval neustále, ale nikdy nebyl jasně 

reflektován, tedy řešen jako stěžejní a klíčový. Dokonce mu dává za zásluhu to, že 

prorazil dogmatismus Písma a Aristotela, a že naučil lidstvo myslet, rozumějme 

používat ryzí, nedogmatický rozum tak, jak je třeba, chceme-li se dobrat nějakého 

kloudného výsledku, a ne pouze papouškovat či přijímat za své obecné pravdy, tedy 
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ty, u kterých nemáme právě v rozumu tu jedinou a hlavní oporu. Tímto problémem 

je to, co je v našem poznání objektivní a co subjektivní. Co tedy musíme přisoudit 

věcem – něčemu, co nejsme my sami? Co naopak vzchází z nás samotných? 

Tedy: my sami pracujeme s obrazy věcí. Co jsou ale tyto věci, ony 

předobrazy? Co a jak je způsobuje? Můžeme mít nakonec jistotu, že něco, co tyto 

obrazy způsobuje, doopravdy existuje (mimo nás)? Toto právě vidí jako hlavní a 

zásadní problém, Descartes má zásluhu na tom, že k němu a právě jen k němu 

zacílil pozornost filosofie. 

Schopenhauer toto označuje za rozdíl mezi ideálním – tedy tím, co přísluší 

našemu poznání a reálným, tedy tím, co existuje nezávisle na poznání. Dále tento 

poměr vyjadřuje Schopenhauer tak, že se jedná o problém vztahu subjektivního a 

objektivního, tyto dva pojmy mu předešlé vlastně nahrazují. Vše, co je ode mě, je 

subjekt. Vše ostatní je objekt. Descartes sice odhalil problém (odkryl propast mezi 

subjektem a objektem), ale nic víc. Descartovu výpomoc Bohem rovnou 

Schopenhauer odmítá, a to dosti tvrdě. Descartův odkaz podle Schopenhauera 

nejlépe uchopil Malebranche (s ním tedy nevyřčeně hodnotí celý přístup 

okazionalistů), avšak stejně jako u Descarta naráží na problém Boha. Vidí zde 

kořeny spinozovského panteismu (z našeho dnešního pohledu dokonce 

panenteismu). Představa, že Bůh je ve všech věcech a dokonce, že je tím jediným 

působícím v nich, je pro Schopenhauera nepřípustná. Kritika toho spočívá v tom, že 

domyslíme-li prý toto do konce, byl by Bůh v podobě vnímajícího, nebo dokonce 

myslícího a pochybujícího subjektu v jeho aktivitě uzavřen sám v sobě, neboť by 

myslel vždy jen sebe sama, jednou jako subjekt, podruhé jako objekt pro tento 

subjekt, který je podstatou (obsahem) všeho, tedy všech věcí. Přesto všechno ale 

vidí v Malebranchovi hlubokého myslitele, tedy člověka opravdového, toužícího po 

pravdě. Zde se vyjadřuje Schopenhauer jasně – na některé myšlenky musí uzrát 

doba. Toto dále Schopenhauer ukazuje na příkladu, kdy i Scotus Eriugena promluvil 

až na konci 17. století, tedy po staletích, kdy byl přehlušován (samozřejmě 

scholastikou). Slyšíme zde docela jasně malé povzdechnutí a víru, že i 

Schopenhauerův hlas jednou silně zazní, ostatně jako na mnoha jiných místech 

v jeho díle. Tento pozvolný nástup panteismu byl ale ještě předčasný. Slova se po 

Descartovi ujala dvojí cesta. První byla Bacon – Hobbes a Locke. Druhá, která se 

uchytila v Německu, Leibniz a Wolf. 
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2.2 Leibniz 

Právě Leibniz jako další následuje ve výkladu stěžejních filosofických 

myšlenek. Jeho systém monád trochu sarkasticky Schopenhauer odbývá s tím, že je 

nechápe, ale že pokud by skutečně takto existovaly (matematický bod – tělesný 

atom – duše), mohl by být prý celý problém ideálního a reálného vyřešen – vše by 

bylo jednotné uvnitř monády (opět jakoby Bůh v Bohu). Schopenhauer ale říká, že 

toto Leibniz nemůže připustit, jelikož má svůj systém předjednané harmonie. Tento 

postulát Schopenhauer označuje jako absurdní, dává nám totiž dva odloučené světy, 

které spolu nekomunikují – jen stejně fungují, paralelně, ale ne společně. Leibnize 

si ale také váží, jeho omyly prý poukazují k tomu, jak skutečný a závažný problém 

se nám v poměru subjektu a objektu, tedy ideálního a reálného, předkládá. 

2.3 Spinoza 

Spinoza podle Schopenhauera vychází zejména z Descarta. Pozitivně 

hodnotí a uznává jeho dualismus, tedy substanci myslící a substanci 

rozprostraněnou – po svém myšlenkovém osamostatnění ale později řeší Spinoza 

tento problém tak, že obojí jsou jen dvě strany jedné mince, obojí je totéž, jen se na 

to díváme z různých stran. Rozdílnost, tedy ona dualita, je nezdůvodněná (a 

nezdůvodnitelná). Svět představ a svět objektivní si zde také zcela odpovídají, ale 

zatímco u Leibnize spolu nekomunikují, zde jsou vlastně jedno, jsou absolutně 

totožné (podobně jako v případě monád bez oné předjednané harmonie).  

Z Malebranche slyšíme ozvuk zase v tom, že je tento svět jako celek pojmenovaný 

Deus. Vše se tím ale podle Schopenhauera vysvětluje jen zdánlivě. Víceznačnost 

Spinozových pojmů je matoucí, dokonce prý celý jeho výklad zatemňuje. Jasnost 

prý budí ve filosofii důvěru, takže se nám po tomto zhodnocení zdá býti Spinoza 

nevěrohodným. Jeho posouzení ale sám Schopenhauer dosti zmírňuje. Snaží se totiž 

odhalit zásadní chybu, která Spinozu drží uvězněného v omylu.  

Tuto chybu nachází Schopenhauer v nesprávném pochopení 

rozprostraněnosti, tu totiž mylně připsal Spinoza reálnému. Správně ale patří k čistě 

ideálnímu (subjektivnímu). Toto podle Schopenhauera jasně a nevyvratitelně 

dokázal až později Kant. Schopenhauer pak přidává svůj vlastní výklad: rozlehlost 

prý není protikladem představy, leží celá v ní. Jako taková je rozlehlost všude tam, 
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kde je představa věci – ta je vždy rozlehlá a jako rozléhající se si ji jedině 

představíme. Nezávisle na našich představách tedy nic rozlehlého není a být 

nemůže. Spinoza má ale reálný svět za rozlehlý (o sobě). Pak tedy odtud plyne 

chybné chápání světa, který jakožto reálný a rozlehlý je nezávislý na představě. 

Představa je pak druhotná a je reálným odrazem reálného – odtud pramení tvrzení, 

že představa o světě a tento svět sám jsou jedním a tím samým. Svět, jako souhrn 

všech věcí, je Deus, Příroda. Naše představy o něm jsou stejně reálné jako on sám. 

Toto vše ale stojí na nepodloženém a nezdůvodněném, čili mylném tvrzení, že 

rozlehlost patří k věci o sobě jako nějaká její vlastnost. Spinozovi Schopenhauer 

vytýká nejvíce právě tuto chybu, a to právě jeho příliš velkou závislost na 

Descartovi a tím i chybné užívání pojmů, které vede k nejasnostem. 

Na tomto místě Schopenhauer shrnuje svůj přístup k řešenému problému: 

protiklad idealismu a realismu se váže k poznávanému, tedy k objektu. 

K poznávajícímu se ale váže poměr spiritualismu a materialismu. 

2.4 Berkeley 

Třetího důležitého a podnětného následovníka Descartova, tedy po 

Malebranchovi a Spinozovi, vidí v Berkeleyovi. Právě u něj vysoko cení to, že 

odhalil a jasně ukázal onu stranu ideální, označuje ho také za pravého otce 

idealismu. Poznal totiž, že rozlehlé má své místo (nebo dokonce své bytí) toliko v 

naší představě. Jak moc toto muselo Schopenhauerovi konvenovat, vezmeme-li 

v potaz jeho první slova z hlavního spisu: „Svět je má představa – to je pravda, jež 

platí o každé živé a poznávající bytosti, ačkoliv pouze člověk si ji může reflektivně 

a abstraktně uvědomit.“ A dále: „Žádná pravda tedy není jistější, na všech ostatních 

nezávislejší a méně potřebující důkaz než ta, že všechno, co lze poznat, tedy celý 

svět, je jen objektem ve vztahu k subjektu, názorem nazírajícího, jedním slovem 

představa.“
45

 Berkeley podle Schopenhauera správně poznal ideální, nenašel ale to 

reálné. Nedostal se za hranici vše vysvětlující formule Bůh. Na jeho omluvu hned 

dodává, že ani nemohl, jelikož byl v zajetí episkopátu a tudíž i vlastní silné víry. 

Toto vidí jako problém u všech tehdejších filosofů, mimo Spinozi.  
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 Schopenhauer, Arthur. Svět jako vůle a představa. 1. díl, Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 

1998, str. 20. 
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Všichni výše uvedení myslitelé se tedy pohybují v mantinelech určených 

Descartem. Stanovený problém, tedy pochybování o vnějším světě a řešení poměru 

ideálního/subjektivního, tedy v našich představách existujícího světa a světa 

reálného/objektivního, tedy nezávislého na našich představách, tedy, nevyřčeně, 

světa o sobě. Toto je podle Schopenhauera středobod novověké filosofie. 

2.5 Locke 

O odlišný přístup se pod vlivem Bacona a Hobbese, kterým zde 

Schopenhauer bližší prostor nedává, pokusil Locke. Hmota a subjekt (to poznávající 

onu hmotu) jsou propojeni – zde je také i přímý kontrast s Leibnizem. Je zde již 

naznačena i možnost, že myslící by mohlo být samo hmotou. Reálná hmota tedy 

plodí, nebo spíše podněcuje představu. Reálné podněcuje ideální. Toto přesvědčení 

prý ale opět není podpořeno argumenty – jediným argumentem je zde argument 

zdravého rozumu a zkušenosti se světem. To ale nestačí. Tento předpoklad dále 

vede k uvažování o vlastnostech věcí. Co jsou reálné a co ideální vlastnosti, mohli 

bychom se nyní ptát? Co náleží věcem samotným a co našemu poznání. Locke tedy 

problém řeší tím, že rozliší vlastnosti na primární a sekundární.  Tento moment 

Schopenhauer vysoce vyzdvihuje, jelikož zde vidí souvislost s Kantem a jeho 

rozlišením jevu a věci o sobě. Kant, kterého bere Schopenhauer za vrchol filosofie 

(samozřejmě po Schopenhauera samotného), tak podle něj čerpá a navazuje více na 

Locka (a samozřejmě na Humův skepticismus), než na tradici leibnizovsko-

wolfovskou, ke které má sám Kant podle Schopenhauera pouze polemický vztah. 

Další Schopenhauerův výklad se snaží definovat Lockovu základní chybu, 

kterou u něj nalézá: primární vlastnosti. Tedy to, co uznal Locke jako nezničitelné, z 

principu neodebratelné věci (o sobě), nešlo odebrat pouze jemu samému, nenašel 

totiž správnou odpověď. Sítem mu byly fyziologické funkce našeho smyslového 

aparátu, tedy činnost nervů smyslových orgánů. Jakmile prý ale Kant toto rozšířil o 

činnost mozku (který je hodnocen objektivně vzato kvalitativně výše než smysly 

samotné), odpadnou okamžitě i tyto původně primární vlastnosti od věci – a ukáží 

se také jako „sekundární“, tedy ne nutné k bytí věci o sobě. Příkladem je zde ona 

rozlehlost, která byla problémem u Spinozy. Locke zde správně tušil, že náš intelekt 

či poznávající vědomí prostě potřebuje něco, o co se může opřít. Něco, co se mu 

stane základní sítí, ve které se budou věci zachytávat a jevit – a to takové, jaké 
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skutečně jsou. I když to takto přímo nikde nevyslovil, hledal podmínku pro možnou 

zkušenost s věcí. Zde jsme již ale skutečně blízko Kantovi a jeho 

transcendentálnímu idealismu. Lockovy primární vlastnosti tak sami sebe usvědčují 

z toho, že jsou subjektivní povahy – proto nejsou reálné, ale ideální, i když Locke 

tolik toužil po tom dokázat opak. To je závěr Schopenhauerova hodnocení Locka. 

2.6 Hume 

Na Locka navazuje a do jisté míry jej usměrňuje Hume. Nesprávné uchopení 

problému u Locka, nebo spíše neúplné pochopení toho, že předpokladem zkušenosti 

nejsou primární vlastnosti, ale něco jiného (pro Kanta pak čas, prostor a kauzalita, 

která nejvíce se nám ještě u Locka ukazuje, i když ex post, tedy ve zkušenosti), 

vedlo Huma k tomu, aby onu kauzalitu podrobil kritice – a tím vlastně umožnil 

Kantovi „probrat se z dogmatického spánku“. 

Hume totiž správně zacílil na kauzalitu v tom smyslu, že se nám dává vždy 

jen prostřednictvím zkušenosti, a ta nám opět dává vždy jen a pouze vzájemnou 

souslednost věcí. Vyplývání či působení – vše zjednodušeně odpovídající otázce 

proč? Vzpomeňme na Humův příklad s východem slunce – je banální, ale platí. 

Jistotu, že vyjde, nemáme. Máme jen velmi vysokou pravděpodobnost – ale jak by 

Schopenhauer sám řekl, co je pravdě-podobné, to ještě není pravdou celou. 

2.7 Schopenhauerovo shrnutí poměru mezi ideálním 

a reálným 

Zde se otevírá cesta k tomu, aby bylo jasně ukázáno, že nepoznáváme věci o 

sobě, ale jevy. Zda-li  jsou tyto jevy, pouhé jevy, to je již opět nadále na zvážení 

toho kterého filosofa. Vidíme-li zde ale jasně to, jakou cestou se ubíralo filosofické 

myšlení za těch 200 let, o kterých se Schopenhauer pochvalně vyjadřuje a jakých 

kroků na pevnou půdu ale i do prázdna si cení. 

Ať tak či onak, výše vyložené období Schopenhauer vysoce oceňuje. Je to 

podle něj doba, kdy byl Descartem objeven a vytyčen problém, který byl poté dále 

z mnoha různých úhlů uchopen a dále rozpracováván. Také si hned ale dokáže ohřát 

svoji jízlivou polévku tím, že podotýká, že toto období bylo tak plodné díky šťastné 

shodě okolností – narodilo se dost moudrých mužů, kteří ale měli svoji úroveň a 
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čest, nebyli prostě jako ti „profesoři“ ze Schopenhauerovy doby – rozumějme Hegel 

a spol. Schopenhauer nám tím říká, že byli takoví, jako je on sám. Schopenhauer má 

navíc oproti nim výhodu znalosti jejich chyb, má k ruce výsledky geniálního Kanta, 

má znalost východního myšlení a je navíc ještě o kousek výš, je to skutečný génius, 

který poznal a odhalil pravdu celou – kompletně a komplexně. Na samém konci 

tohoto článku nám totiž nenápadně, jakoby mimochodem, pravdu ukáže.  

Shrnu-li nyní výsledek Schopenhauerova výkladu, tak k čemu jsme dospěli, 

je to, že to reálné, věc o sobě, se nám skrývá, je pro nás zcela neznámá. Celý svět, 

suma věcí, spadá do sféry ideálního. Je tedy pouhou představou – jevem. Ale podle 

Schopenhauera musí přece nějak odpovídat něčemu reálnému, tedy právě sféře věci 

o sobě. 

Vše by nám měl osvětlit stěžejní citát: „Z tohoto bodu jsem konečně učinil 

ještě jeden krok já a věřím, že to bude krok poslední. Problém, kolem něhož se od 

Descarta točí všechno filosofování, jsem totiž vyřešil tím, že jsem všechno bytí a 

poznání svedl na dva elementy našeho sebevědomí, tedy na něco, k čemu už nelze 

dát žádný vysvětlující princip; jelikož je to to nejbezprostřednější a tedy poslední. 

Nemyslel jsem si totiž, jako mí zde vyložení předchůdci, že absolutně reálné či věc 

o sobě nám může být dána zvenčí cestou pouhé představy, neboť v její podstatě 

nezbytně tkví, že vždy musí podávat jen to ideální; že naopak, jelikož my jsme 

přece nesporně reální, musíme čerpat poznání reálného nějak z nitra naší vlastní 

podstaty. Vskutku zde bezprostředním způsobem něco vstupuje do vědomí, totiž 

jako vůle. Nyní tedy leží průsečnice mezi reálným a ideálním tak, že celý názorný a 

objektivně se podávající svět (…) patří jako představa tomu ideálnímu; jako reálná 

zůstává jedině vůle (…).“
46

 

Díky tomuto se u Schopenhauera propojuje, podle jeho slov pevněji než 

kdekoli jinde, etika s metafyzikou. Sám se nám zde tedy odhaluje. Celá metafyzika, 

navýsost nutná a podstatná, je zde kvůli podepření etiky. Nejdříve je nutné 

pochopit, co je svět, díky tomu lze pochopit, co je člověk a poté pochopit, jak se má 

člověk v tomto světě zařídit a chovat. Vůle se nám tedy jako věc o sobě podává 

v představě věci, jevu. Svět je vůle a představa.  
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2.8 Schopenhauerův poměr k jeho současníkům – 

Fichte, Schelling a Hegel 

Jak jsme se již výše několikrát dotkli problému jeho přímých předchůdců, 

potažmo současníků, ukázalo se, že jeho vztah k nim není jednoduchý a zcela 

jednoznačný. Ačkoli se sám Schopenhauer striktně vymezuje k období, které dnes 

označujeme za německou klasickou filosofii (z ní vyjímaje velkého Kanta – u něj 

prý totiž vzestup myšlení skončil a započal následný nezadržitelný pád) a jejím třem 

hlavním představitelům – Fichtovi, Schellingovi a Hegelovi (ti jsou samozřejmě 

podle Schopenhauera hlavními představiteli a zároveň viníky úpadku), má s ní, chtě 

nechtě, cosi společného. Schopenhauer tak stojí plně v proudu klasické metafyziky, 

ačkoli, jak se i později ukáže, je jedním z těch autorů, kteří její pozice začnou 

rozvracet. Ne až Nietzsche, ale již Schopenhauer začíná dekonstrukci tradiční 

metafyziky. Momenty, které k tomu poukazují, budou rozebrány později, v rámci 

výkladu jeho vlastních myšlenek. 

Dále je to časoprostor, který nutně určuje a ovlivňuje způsob 

Schopenhauerova myšlení, tedy Německo konce 18. a první poloviny 19. století, se 

všemi jeho historickými souvislostmi. Doba, systém, ve kterém všichni studovali a 

získávali základní pohledy na svět, které tehdejší doba přinášela, byl stejný. Každý 

mohl a musel navíc číst stejného Platóna, stejného Descarta, Spinozu a Kanta. 

Schopenhauer se v hodnocení svých současníků snaží dokázat, že se od Kanta ve 

filosofii nic převratného a prospěšného neudálo, a že se navíc veškerá podle něj 

tolik opovrženíhodná katedrová filosofie šmahem zavřela v hájemství bludu, 

prospěchářství a šarlatánství.  

Přesto všechno, že si nereálnost tohoto postoje jistě sám Schopenhauer 

uvědomoval, pojal svůj boj proti oněm „třem sofistům“
47

 vážně a důsledně, a to 

primárně v tom, že sice na mnoha místech šlehá plameny po různých výňatcích 

z díla těchto filosofů, nikde se jim ale bohužel obšírně systematicky nevěnuje tak, 

jak by se na odborné úrovni slušelo. U starších filosofů, výše blíže probíraných, 

cení Schopenhauer snahu o poctivé bádání a poctivé sdělení. Toto prý člověka 

povznáší. U četby německých „sofistů“ toto prý člověk zažít nemůže – jde podle něj 

                                                           
47

 Jak již bylo výše uvedeno, jde o důležitý doklad Schopenhauerova vyjadřování na adresu jeho 
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vždy jen o „klam a šarlatánství“. Tito filosofové se snaží o to zdát se, ne být, nejsou 

tedy filosofy, autentickými a poctivými, ale „sofisty“.  

Jejich myšlenek se tedy často dotýká, ale nikde nejde do hloubky, nikde také 

nenachází nic výrazně pozitivního, ba naopak. Následující výklad jeho pohledu na 

tyto autory tlumočí jeho náhled na ně a v rámci prostoru jim věnovaného také 

poukazuje na to, jak moc, či spíše málo, se jimi zaobírá v kontextu výše probraných 

jiných autorů. 

Fichtovi vytýká, že ve snaze překonat Kanta zrušil veškeré reálné a 

ponechal jen čistě ideální. Za představou nic není, je to výplod poznávajícího 

subjektu – tedy já. 

Schelling prý zase onu rozdílnost popřel sjednocením – systém absolutní 

identity ideálního a reálného byl na mnoha místech pro Schopenhauera „skutečným 

skandálem“. Vše jedním jest, chyba Spinozy se opakuje – to je právě ten největší 

prohřešek, místo progresu, regres. 

Poslední jde na řadu Hegel, kterému se dostává největšího pohrdání a 

urážek. Vrcholem je podle Schopenhauera to, že snad samotné pojmy mají být 

identické s myšlením jako takovým, a to tedy je pak identické skrze pojmy 

s podstatou věcí o sobě. Logika má být tedy pravou metafyzikou. Toto označil 

Schopenhauer za první absurditu. Druhou je pak to, že samotné pojmy vlastně sami 

myslí – toliko se nám dostává ve formuli „dialektický samopohyb pojmu“. Toto 

dokonce již označuje Schopenhauer za „zhovadilost“. Podstatu tohoto „klamu“ prý 

odhalil Schopenhauer jasně: Schelling označil svět pojmem Bůh, a to po vzoru 

Spinozově. Hegel toto přijal a překroutil. Bůh je svět. Bůh má osobní vlastnosti – a 

to takové, které běžně chápanému světu nepřísluší (všemohoucnost, 

vševědoucnost). Svět tedy u Hegela nebude Bohem, ale bude mít jen jeho atributy. 

Kam je lze ale ve světě schovat, umístit? Hegel má jedinou možnost, a to čistě 

z jeho historického, pozitivně vývojového, optimistického hlediska – do člověka.  

Můžeme se tedy při znalosti Schopenhauerova pojetí světa a člověka divit, 

že se jejich myšlenkové systémy neprotínají? Podle Hegela se v nás uskutečňuje 

Absolutno – pozitivní, krásné, optimistické. Vše je prodchnuto racionalitou, 

poznatelností, krásnou a dokonalou logikou. Podle Schopenhauera je vše zahaleno 

v oparu představy, vše je vůlí, dokonce slepou vůlí, která si se světem a člověkem 
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hraje, člověk je vůlí ovládán a ve světě, tomto slzavém údolí, nic optimistického 

není.  

Zde se právě odhaluje ten nejzákladnější princip, který určuje rozdílnost a 

neslučitelnost obou koncepcí. Pozitivní a optimistická víra ve svět a pokrok proti 

negativistickému a pesimistickému pohledu. Odtud je už přece kousek k pochopení 

zužujících náhledů na Schopenhauerovo dílo. Pesimismus – to je přece něco 

nehezkého, to člověk nerad poslouchá. Když se vše navíc podá v kontextu 

neuznanosti, štvavosti a samotářství, máme možnost učinit jasné a silné závěry. 

Podle mého názoru ale tento problém nelze jen takto jednoduše stavět do roviny 

optimismus – pesimismus. Každá z těchto koncepcí je mnohem složitější, než aby 

se takto jednoduše paušalizovala na oba velké filosofické systémy. 

Na otázku, proč si vybere jeden náhled optimisty a druhý pesimisty není 

možné objektivně odpovídat. Je to volba, osobní dispozice životní zkušenost, 

donucení, psychická predispozice nebo něco jiného? To je kardinální otázka, na 

kterou já osobně ani podávat možnou odpověď nebudu. Toliko je třeba si uvědomit 

a ve výkladu k tomu přihlížet: je život úžasný dar a zázrak nebo předem prohraný 

boj? Jsme svobodní, a co to vlastně je ona svoboda? Toto jsou ty úhelné otázky, 

které na nás ze Schopenhauerova díla dodnes vyzařují a jsou i nadále inspirativní 

pro další zkoumání. To, jakým způsobem ale na ně odpověděl Schopenhauer jej 

nutně muselo vést k jeho odmítnutí optimismu, které bude blíže vyloženo v rozboru 

čtvrté knihy jeho hlavního díla. 

Vraťme se ale nyní, poté, co jsme si ukázali základní přístup 

Schopenhauerův k dějinám filosofie a jeho současníkům, zase o krok zpět. Základní 

vhled na to co se mu jeví ve filosofii důležité a inspirativní již máme. On sám se 

v pozitivním duchu vyjadřuje zcela jednoznačně, a to tak, že zásluhu na jeho vlastní 

filosofii mají zejména Kant, svaté spisy hinduistů a Platón. K Platónovi jsme se již 

výše krátce vyjádřili, faktem je, že jeho znalost u svých čtenářů předpokládá za 

naprosto zásadní a samozřejmou, s tím, že by měl být jeho filosofický systém jasný 

a přehledný pro každého, kdo se vůbec chce filosofií zabývat. Je tedy nyní ale nutné 

vyjádřit se blíže k jeho hinduistické inspiraci a k jeho chápání Kanta. Tomu věnoval 

ve svém díle velký prostor a snažil se skutečně svému čtenáři Kanta zprostředkovat, 

a to tak, jak jej samozřejmě vnímal on. Držet se budu výkladu, jenž je přílohou k 
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jeho hlavnímu spisu, a který je nazván „Kritika Kantovy filosofie“
48

, ačkoli se i 

později výkladu Kanta dále věnoval.
49

 

2.9 Kant 

Za největší zásluhu připisuje Schopenhauer Kantovi odlišení jevu a věci o 

sobě. Zde vidí také jistou Lockovu zásluhu, ale právě Kant je tím filosofickým 

velikánem, který tento problém uchopil jasně a podal i jeho náležitě zpracovaný 

výklad. Kant tedy trvale platně diverzifikuje pro Schopenhauera tak důležité 

aspekty ideálního a reálného. Hned také dodává, že právě proto je tak zděšen z oné 

filosofie „identitní“, která vládla jeho době. Kant je podle něj přehlížen, a to je 

právě ta hlavní chyba. 

Kant tímto ukázal pravdu, která je prý již v Platónovi – svět nemá pravé 

bytí, my zachycujeme jen jeho neustálý průběh a přeměnu, tedy iluzi pro nás, ale ne 

stav věcí o sobě. Pravé jsou přece pouze ideje. Svět je stín, nebo klam či šalba 

závoje Maja, anebo podle Schopenhauera jednoduše představa. Toto je základní, 

hlavní a společný kořen všech těchto do sebe zapadajících systémů. Rozdíl je pak 

prý pouze v tom, že Platón a Indové vše nazřeli a podali spíše prostředky mýtu, 

kdežto Kant vše podal vědecky. 

Výsledek Kantova odhalení je asi ten, že svět se nedá vysvětlit z vnějšku, ale 

musí se na něj jít zevnitř. Počátek i konec jsou na stejném místě, uvnitř nás 

samotných, ale, obrazně řečeno, zároveň je už nyní jasné, že místo, kde by se mělo 

hledat, není mozek a jeho funkce, ale něco jiného. Toto je ale to, co Kant již sám 

nedokázal. „Správnou“ odpověď, že jde o vůli, ukázal až sám Schopenhauer. 

Kantova kritická filosofie jednou provždy zbořila dřívější dogmatismus, založený 

na objektivním náhledu světa s použitím věčných pravd. Tím, že je samotné začala 

zkoumat, stala se filosofie transcendentální – nezkoumá tedy zkušenostní svět ale 

zkušenost samu, či dokonce možnosti zkušenosti vůbec. Toto Schopenhauer velice 

cení, a proto je pro něj Kant takovým velikánem. Je to to nejzáslužnější, co se ve 

filosofii událo. Kant tedy nepoznal věc o sobě, tedy vůli, ale vykročil k ní tím, že 
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ukázal lidské chování (a tedy otázky etiky) jako nutně nekorespondující se stavem 

jevu, čili do značné míry jej ukázal jako nezávislé a dotýkající se věci o sobě. 

Další velkou zásluhu vidí Schopenhauer v tom, jak Kant rozboural svojí 

metodou dogmata scholastické filosofie, tedy spekulativní teologie. Jedním 

z důsledků je například to, že dříve jsme se vyskytovali v čase my, nyní je čas 

naopak v nás, s prostorem je to stejné. Toto bylo ale v dřívějším způsobu náhledu na 

svět neakceptovatelné a v pravdě nemožné. 

Toto byly největší a neoddiskutovatelné zásluhy Kanta, kterého ale dále, ve 

vší úctě, začíná Schopenhauer kritizovat a usvědčovat z chyb – právě natolik se ale 

zároveň cítí být jeho pokračovatelem, který jen domýšlí tam, kde na to již Kant sám 

nestačil. Schopenhauer říká, že to první, co je třeba si uvědomit, je to, že Kant sice 

mnohé zbořil, ale nic pořádně nevystavěl. Jeho systému se údajně nedalo chytit, čili 

přímo sám způsobil zmatení jeho současníků. Jak Schopenhauer říká: „…všichni si 

sice všimli, že se stalo něco velmi velikého, avšak žádný nevěděl přesně co“.
50

 Jde 

o to, že se Kant odchýlil od minulosti v tom, že v našem rozumu objevené čisté 

poznatky nejsou věčné pravdy, ale pouze formy našeho intelektu. Tím, že jsou 

apriorní, musí nás oddělovat od podstaty věcí o sobě. Nejde totiž o to zda, je ta 

která zkušenost vnitřní či vnější ale o to, že je to tak či tak zkušenost. Zde Kant 

způsobil rozkol, vytvořil řez. Schopenhauer ale míní, že klíč k pochopení světa leží 

v průsečíku vnější a vnitřní zkušenosti. 

Jako obrovskou chybu u Kanta vidí to, že v rámci jeho četby máme často 

zmatený dojem různého používání pojmů, jejich nadužívání a vůbec celkové 

zatemnění textu. To Schopenhauer u Kanta chápe, ví, že to nedělá schválně, aby 

něco zakrýval, prostě je to jeho styl a v rámci tak velikého a inovativního díla se 

tomu nelze vyhnout – podobně jako je tomu u Spinozy. Problém je ale v tom, že se 

tohoto stylu chytli jiní – a opět je tu možnost tvrdého útoku na „tři sofisty“, kterého 

hned také využívá. 

V dalším textu se již Schopenhauer věnuje vyloženě rozpitvávání chyb, 

které u Kanta vidí. Základem chyb je jeho touha po dokonalé symetrii, když vytváří 

architekturu tabulky soudů. Vše ostatní již nutně dotváří tak, aby vše pasovalo, 
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jenže někdy je to na škodu věci. Neuvědomí si, že tabulka soudů, to jsou jen slova a 

slovní vazby, a ty zase jsou v podstatě normální pojmy, a ty je nutné jako takové 

rozebrat co do jejich podstaty. Soudy se pak stávají pro celý svět jednotlivých 

případů otázkou rozvažování, kromě té nejvyšší formy, tedy soudů logických – kde 

se jedná o práci rozumu. Na mnoha přesných citacích z Kritiky čistého rozumu dále 

Schopenhauer dokazuje, jak svévolně a nepřesně Kant pracuje s 

pojmem rozvažování a s rozumem. Toto pak prý vedlo Kanta k veliké chybě, a to 

dělení rozumu na teoretický a praktický. Kant je tak nakonec podle Schopenhauera 

lapen v pasti své tabulky soudů a její dokonalé symetrie. 

Je velmi zajímavé sledovat, jakým způsobem porovnává jednotlivá vydání 

Kantova hlavního díla. Jako zásadní věc říká čtenářům, aby studovali Kanta podle 

prvního vydání, resp. totožného vydání Rosenkranzova z roku 1838 (podle 

původního vydání z roku 1781). Schopenhauer hrdě připomíná, že byl vlastně 

iniciátorem tohoto vydání, jelikož své argumenty zaslal v dopise právě profesoru 

Rosenkranzovi, který je uznal, a proto vydal dílo podle prvního znění.
51

 V tomto 

původním textu totiž nejjasněji nachází výroky navazující na Berkeleyho pojetí 

„není žádný objekt bez subjektu“. Ty označuje Schopenhauer za Kantův rozhodný 

idealismus, který se postupně v druhém a třetím vydání ztratil, nebo byl alespoň do 

značné míry přehlušen. 

Problém, který nastal díky novému přehlušení idealismu, se nejvíce dotkl 

původního pojetí věci o sobě. Tu Kant zavádí jednoduše tím, že naše empirie, 

založená na počitku, musí mít vnější příčinu. Jenže, sám Kant objevil, že zákon 

kauzality je nám znám (dán) a priory, a je tudíž součástí naší intelektové výzbroje – 

a má subjektivní podstatu. Stejně tak je tomu s počitkem samotným, ale také 

s prostorem – vše je jen subjektivní forma našeho intelektu. Schopenhauer pak 

přechází od Kanta k své, tedy správné filosofii: „Empirický názor skutečně je a 

zůstává pouhou naší představou: je to svět jako představa. K podstatě o sobě tohoto 

světa se můžeme dostat jen zcela odlišnou, mnou raženou cestou, prostřednictvím 

vztahu k sebevědomí, které ohlašuje jako to o sobě našeho vlastního jevu vůli: 
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potom je však věc o sobě něčím toto genere odlišným od představy a jejích 

elementů, jak jsme to rozvedl“.
52

 

Dále se již Schopenhauer zabývá do hloubky problémem nazírání, rozumu a 

rozvažování. Hlavní slabinu Kantovu vidí v jeho pojetí, že „nazírání je nám dáno“. 

Tato danost, pasivní a námi vlastně nezasloužená, vede Kanta do vnitřního rozporu 

se stavbou svého systému, jelikož by pak musel názorný svět být pro nás, i kdyby 

nebylo žádné rozvažování vlastní našemu intelektu. Prostě by nám byl dán, nazírání 

je nám totiž dáno. Tato Kantem nevysvětlená danost je jeho slabinou, kterou opět 

Schopenhauer mohutně podkládá citacemi z Kritiky čistého rozumu. Schopenhauer 

vyslovuje domněnku, že: „Kant si totiž tohoto rozporu byl temně vědom, vnitřně 

s ním bojoval, přesto ho však nechtěl nebo nemohl přivést k zřetelnému vědomí, a 

proto ho pro sebe a pro jiné zahalil a všelijakými oklikami ho obcházel. Z toho lze 

snad také odvodit, že ze schopností poznání učinil tak komplikovaný stroj, s tolika 

koly, neboť tu je dvanáct kategorií, transcendentální syntéza představivosti, 

vnitřních smyslů, transcendentální jednota apercepce, dále schematismus čistých 

pojmů rozvažování atd. A nehledě k tomu velkému aparátu ani jednou nečiní pokus 

o vysvětlení nazírání vnějšího světa, které je přece hlavní věcí v našem poznání; 

tento vnucující se požadavek je odbýván stále týmž nic neříkajícím, obrazným 

vyjádřením: „Empirický názor je nám dán“.“
53

 Toto je pro Schopenhauera vlastně 

hlavní problém Kanta, který mu ale, jak již výše naznačil, umožňuje rozvinout svůj 

vlastní systém, který si z Kanta vezme vše dobré, a jeho slabinu přepracuje tak, že 

najde nakonec správnou cestu k věci – a díky výše uvedenému uchopení věci pro 

mě dokáže odhalit i věc o sobě.  

Toliko by se dalo říci, že Schopenhauer nejde špatnou cestou, rozpor si ale 

už sám na sebe připravuje i on sám, jelikož stejně tak, jako neguje Kantova slova 

„je nám dán“ jako nedostatečně zdůvodněná a vlastně nefilosoficky vystřelená od 

boku, v celém svém díle podle mého soudu nepadne jasné argumentační vysvětlení, 

proč právě vůle je tou jedinou skutečnou věcí o sobě, ačkoli je celé jeho dílo jednou 

velikou snahou tohoto dosáhnout. 
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Budeme-li dále pokračovat se Schopenhauerem ve zkoumání Kanta, které se 

již jasně stylizuje do přípravy půdy pro svůj vlastní nástup, dočteme se následně 

toto: „V důsledku řečeného není sice u Kanta předmět kategorií věc o sobě, ale její 

nejbližší příbuzný: je to objekt o sobě, objekt, který nepotřebuje žádný subjekt, je to 

jednotlivá věc a přece není v čase a prostoru, protože není názorná, je předmětem 

myšlení a přece to není abstraktní pojem. Podle toho vlastně Kant odlišuje trojí: 1) 

představu; 2) předmět představy; 3) věc o sobě. První je záležitostí smyslovosti, 

která u ní vedle počitku pojímá i čisté formy nazírání prostoru a času. To druhé je 

záležitostí rozvažování, které prostřednictvím dvanácti kategorií přimyslí předmět 

představy. To třetí leží mimo veškerou poznatelnost.“
54

 

Jak Schopenhauer říká, toto trojí rozlišení je nesmyslné. Předmět představy 

je pro něj „obojetníkem“, který v Kantově systému může za veškerou jeho nejasnost 

a Kanta vedl k nutnosti slova zatemňovat. Je mu jasné, že (a to prý dokonce Kant 

chápal v prvním textu Kritiky čistého rozumu) při bližším pohledu na věc „nelze 

najít nic jiného než představu a věc o sobě“.
55

 Kantův předmět představy díky své 

nejednoznačnosti dále ohrožuje celou stavbu jeho systému, jelikož na něj se právě 

vážou kategorie jakožto pojmy a priory a přes ně pak začíná problém jiný, a to ten, 

jak se to má ve skutečnosti s nazíráním a jeho poměrem k empirické zkušenosti. 

Podle Schopenhauera jsou vlastně jedním a tím samým, tím pádem ale nazírání je 

nám tedy také dáno, jako je tomu u počitky zprostředkovaného vzniku empirického 

názoru.  Ten se pak ale nemůže uplatnit při vzniku objektivní představy. Tady je ale 

další problém samotného Schopenhauera. Během poměrně složitého výkladu chyby 

u Kanta najednou vystřelí od boku pojem objektivní představa (dále vysvětlená jako 

možnost objektivního empirického nazírání samotného), o které do té doby nepadlo 

slovo. Pokud již ale víme, kam jeho myšlení směřuje, je nám jasné, že východiskem 

bude právě subjektivní uchopení objektivní představy, vůle, jakožto nám naprosto 

niterně a dokonce a priory přístupné věci o sobě, pro kterou nebudeme potřebovat 

ani samotné (Kantovo) rozvažování, ani samotné nazírání, ale hlavně ani žádný 

„kantovský výmysl“ v podobě předmětu představy. Metoda Schopenhauera v tom, 

jak přesvědčit čtenáře o své pravdě, je pak ale stejná, jako ta, kterou vytýká 

Kantovi: některé stavební kameny své filosofie nám prostě „dá“. 
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Jediné, co dokonale přežívá jeho kritiku, je ale kauzalita. Zde je podle 

Schopenhauera jeho velká osobní zásluha, jelikož opravdový důkaz apriority 

kauzality podal až on a ne Kant sám. Tím se odkazuje ke své dizertaci O čtverém 

kořeni věty o dostatečném důvodu, jíž si sám nesmírně považoval, a ze které 

skutečně vychází jeho hlavní dílo, jehož je vlastně nutnou ideovou součástí, resp. 

základnou. Této práci se budu ve výkladu věnovat později. Zde ještě zůstaneme u 

výkladu Kantových myšlenek, tak, jak si je bral za své Schopenhauer. 

Schopenhauer v hodnocení Kanta pokračuje bez okolků a přímo: „Jaký 

odstup, v tomto ohledu mezi transcendentální estetikou a transcendentální 

analytikou! Tam jaká jasnost, určitost, jistota, pevné přesvědčení, které se nezakrytě 

vyslovuje a bezchybně sděluje! Všechno je plné světla, žádné tmavé kouty: Kant ví, 

co chce a ví, že má pravdu. Zde naopak je všechno temné, zmatené, neurčité, 

kolísavé, nejisté, Kant má strach před přednesem, je plný omluv a odvolávek na to, 

co přijde, nebo se dokonce drží zpátky.“
56

 Jednoduše řečeno, v prvním případě 

přiznává Schopenhauer Kantovi úspěšné prokázání faktů, ve druhém případě jej 

usvědčuje z toho, že staví před čtenáře argumenty nepodložené dogma – vlastně to, 

proti čemu sám vystoupil. Navíc prý všude tam, kde v rámci přednesu chce užít 

příkladu, použije kauzalitu, kde, jak jsem již výše uvedl, vidí pro Kanta 

neotřesitelnou pozici i v rámci jejího prokázání. Všech zbylých jedenáct kategorií 

jsou jen slepé cesty. Dohromady se pak již dále vyjadřuje tak, že Kantovo učení o 

kategoriích odmítá jako celek, a to na základě nezdůvodněných postulátů. 

Poté se již Schopenhauer věnuje poměření vlastní a Kantovy filosofické 

metody: „ Podstatný rozdíl mezi Kantovou metodou a tou, kterou sleduji já, spočívá 

v tom, že on vychází od zprostředkovaného, reflektovaného poznání, já naproti 

tomu od bezprostředního, intuitivního. Jeho postup lze tedy přirovnat k měření 

výšky věže z jejího stínu, můj pak s bezprostředním přiložením měřítka. Proto je 

mu filosofie vědou z pojmů, mně vědou v pojmech, z názorného poznání, které je 

jediným zdrojem veškeré evidence, uchopeného a fixovaného v obecných 

pojmech.“
57

 Jak silně se nám zde, v těchto slovech, objevuje Schopenhauerova 

touha získat pevnou oporu v pojmovém aparátu a přitom se dotknout reálného 

světa. To, jak se k němu dostat, to je hlavním předmětem jeho filosofického snažení, 
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přesně v intencích toho, jak jsem již výše ukázal na příkladech jeho filosofických 

předchůdců. Je to jistá snaha o ustanovení objektivního realismu, vyvozeného ze 

sebe sama. Vlastní sebepojetí nám Schopenhauer zanechal na jiném místě, k němuž 

se ale dostaneme až v závěru této části výkladu. 

V rámci Kantova výkladu se dostává Schopenhauer dále, a to k soudům. 

Přes výklad kvantity soudů a dále přes výklad kvality soudů, se dostává k výkladu 

pojmu relace, kde se skrývají tři různé typy soudů, a to hypotetický, kategorický a 

disjunktivní. 

Hypotetický soud je podle Schopenhauera abstraktum pro nejobecnější 

formu našeho poznání, tedy věty o důvodu. Ta má čtyři významy a každý vychází 

z jiného kořene, z jiného zdroje poznání. Pak ale nejde vyvodit hypotetický soud jen 

jako pocházející z rozvažování, tedy spíše jen z kategorie kauzality (jak by to chtěl 

Kant), ale je nutné pochopit, že zákon kauzality, který je podle Schopenhauera 

jedinou poznávací formou čistého rozvažování, je jen jedním ze čtyř tvarů věty o 

důvodu. Je to tedy vlastně obráceně než jak nám to předkládá Kant sám. 

Schopenhauer se ale o platnost jeho pojetí opírá natolik, nakolik jej již dříve 

zpracoval ve své dizertaci, tudíž jej opět čtenáři předkládá jako čistou pravdu, která 

byla dokázána v jeho dizertaci jednou provždy.  

Schopenhauer dále pokračuje v rozboru různých Kantových chyb či 

neúplností, sám se ale již od tohoto postupu chce odvrátit, aby nevyčerpal čtenáře. 

Hlavní chybu, a to znovu opakuje, vidí jako: „…naprosté nerozlišování 

abstraktního, diskurzivního poznání od intuitivního.“
58

 Dále, podle Kanta: „…bez 

myšlení tedy bez abstraktních pojmů neexistuje vůbec žádné poznání nějakého 

předmětu, a že nazírání, protože není žádným myšlením, také není vůbec žádným 

poznáním a vůbec není ničím než pouhou afekcí smyslovosti, pouhým počitkem!“
59

 

Podle Schopenhauera je toto ale přesně naopak – pojmy mají význam jenom a 

pouze tehdy, jsou-li v nějakém vztahu k názorné představě, ze které jsou odvozeny 

abstrakcí. Pojem bez odrazového můstku v podobě nazíraného není nic, je prázdný. 

Zde lze připomenout opět jeho ústřední boj s Hegelem, který naopak dovádí 

Kantovo pojetí do extrému, který Schopenhauera tolik pobuřuje. Názory jsou 

                                                           
58

 Schopenhauer, Arthur. Svět jako vůle a představa. 1díl, Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 

1998, str. 372 
59

 Ibid. 



42 
 

naopak bezprostřední, jeví se v nich dokonce věc o sobě, tedy Schopenhauerem 

určený ontologický princip vůle, a to opět vše pod záštitou všeobjímající věty o 

důvodu. Ta totiž pojmy podmiňuje, kdežto názory pouze určuje podle kauzality 

v prostoru a čase. 

Dále Schopenhauer poukazuje na to, že stejně jako odvrhl Aristotelovu 

nauku o kategoriích, musel tedy z výše uvedených důvodů odvrhnout, jak již bylo 

ostatně řečeno, i tu Kantovu. Oba ale hledali totéž, nejobecnější pojmy, pod které by 

se dalo vše subsumovat tak, aby tím byla zastřešena totalita myšlení čehokoli, co se 

vyskytuje. Poté se musí podrobit zkoumání vnější forma logiky, která v ní, nebo 

spíše skrze ni, vystupuje tedy řeč.  Jejím rozborem a jejím vztahem k soudům a 

kategoriím se Schopenhauer dále zaobírá, nicméně stanovisko, které tím chce 

podepřít, je opět jednoznačně podáno na konci výkladu: „ Nejbližším materiálem 

myšlení jsou vždy pojmy a jen na ty se vztahují formy logiky, nikdy přímo na 

nazírání. To určuje vždy jen materiální, nikdy ne formální pravdu vět, která se řídí 

jedině podle logických pravidel.“
60

 Jak krásná a zřejmá je i pro laika apologetika 

logiky, kterou ale Schopenhauer dokonale vytlačí z pozice, kde by měla možnost 

stát se ontologickou bází (opět vzpomeňme na Hegela). Řekli jsme si již, že právě 

nazírání je podle Schopenhauera cesta k pochopení věci o sobě – a o to by prý mělo 

ve filosofii jít a o nic jiného. Možná právě zde se skrývá kořen filosofického 

iracionalismu, který se Schopenhauerovi připisuje. Že rozum zatlačil do pozadí na 

úkor intuice, tak jak to sám zmiňuje, to je spíše jeho věčnou snahou. Není totiž 

zdaleka pravdou, že by rozum v jeho systému neměl žádnou roli. Celé jeho dílo je 

vlastně bojem o to, jakou pozici rozumu přisoudit. Rozum se neustále do výkladu 

vrací a propojuje se s výklady o vůli. Jeho přesvědčením je, že tradiční cesta, kdy je 

rozum hlavním vodítkem, vede do slepé uličky, a tak nutně nastupuje cestu novou. 

Vše ale postavit na dobru, kráse a pravdě, to by byl pro něj opět návrat do starého, 

Kantem překonaného dogmatismu. Podle Schopenhauera se tedy na základě výše 

uvedeného dá říci, že v rámci myšlení se o pravdě nedá hovořit. V rámci čistého 

názoru zase nemůžeme tradičně pravdu vysvětlovat (a rozhodně ji nemůžeme sevřít 

do osidel Kantových tabulek). K dalšímu rozboru pravdy se ale dostanu ještě 

později. 
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Na dalších stránkách svého výkladu ke Kantově filosofii jde systematicky 

krok po kroku tak, jak následují jednotlivé oddíly v samotné Kritice čistého rozumu 

a rozboru a následnému uvedení na pravou míru mu podlehne vlastně celý zbytek 

Kantova díla. Řeší tak jeho antinomie, zaměřuje se zejména na otázku Boha, 

kteroužto chybu z části ospravedlňuje Kantovými dobovými možnostmi, z části ji 

ukazuje na filosofickém pozadí. Chybu vidí například v na roveň postavené trojici 

duše – svět – Bůh, kdy se ukazuje, že třetí uvedená veličina podmiňuje první dvě, ty 

tedy nemohou být s Bohem na roveň co do jejich nepodmíněnosti apod. Chyb 

Schopenhauer ukazuje mnoho, vypadá to, že jeho neustálé utvrzování ve velikosti 

Kanta spočívá hlavně v tom, aby se sám měl kde a o co opřít, a to tam, kde by jeho 

vlastní přístup nebyl zřejmě vůbec akceptován. Takto jen jakoby „dotváří“ veliké 

myšlenky, ve skutečnosti se již ale jedná o zcela osobitý výklad nastolených 

problémů. 

To nejpodstatnější z kritiky Kantova uvažování jsme si již nyní dostatečně 

ukázali, a to zejména na poli, které se přímo váže k postulátům Schopenhauerovy 

vlastní filosofie. Zajímavě se vyjadřuje obecně k problému vztahu materialismu a 

teismu, kde byl materialismus vždy nutně implikován v podobě ateismu. Do Kanta 

bylo toto skutečným problémem. Je tedy svět produktem slepé náhody, nebo 

naprosto účelně promyšleným mechanismem? Na výše uvedených příkladech nám 

již Schopenhauerova odpověď musí být jasná. Schopenhauer ale ještě v polovině 

padesátých let 19. století vidí dost silnou tupou masu, dav, a také do jisté míry celou 

Anglii, která je v osidlech anglikánské církve, slepě se řídící myšlenkami, kterých 

se Kantův filosofický výkon ani nedotkl. Pro všechny ostatní, Kantem poučené, je 

tady Schopenhauerovo dílo, které podává ucelený obraz světa zcela odlišného od 

toho dřívějšího, založeného na řádu empiricky přístupných věcí o sobě. To je podle 

Schopenhauera pouze falešná, „babská“ filosofie. 

Díky Kantovi se stal svět jevem, který se řídí podle forem našeho intelektu. 

Jev není totožný s věcí o sobě. Tímto Kant vzal teismu jeho hlavní zbraň a tím jej 

vlastně zlikvidoval. Odpověď na to, v čem vlastně spočívá podstata světa, kde 

hledat pravé bytí, samotnou ontologickou základnu, tu Kant ale sám již správně 

nepodal. Od toho je tady ale naštěstí Schopenhauer, který pochopil, kudy vede cesta 

a který pravou podstatu odhalil – tedy vůli. 
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K čemu však celý tento výklad směřuje, je pojednání o podstatě etiky, pro 

Schopenhauera je to stěžejní téma celé jeho filosofické práce. Sám odkazuje čtenáře 

na svoji souhrnně vydanou práci Dva základní problémy etiky, nicméně i zde, 

v souslednosti předchozího výkladu, začíná rozvíjet svůj systém na bázi systému 

Kantova. Důležité je, že se zde opět na scénu vedle rozumu dostává vůle. 

Výklad Schopenhauerův začíná tím, že dobré jednání je rozumné, špatné 

toliko pouze nerozumné – je tedy ideálně připraveno k nápravě, a to cestou rozumu. 

Ctnost, svatost, ušlechtilost, dokonalost – vše podle rozumu v dokonalosti etického 

rozměru lidského jednání jedno jest. Sobeckost, špatnost, neřesti všeho druhu – také 

jedno jest. Dobro proti zlu – rozum proti nerozumu. Řekneme-li to nyní tak, že stojí 

ratio proti iratio, jsme na cestě k Schopenhauerově etice.   

 Schopenhauer výklad jasně začíná od rozkolu z praktického života, kde 

všechny užité příklady vedou k formuli o rozumnosti Machiavelliho přístupu – 

dokonce veliké rozumnosti, neb zde je pro dosažení cílů nutná velká osobní 

disciplína a rozvrh činů, který ani nemůže být nerozumným. Když jsme se dotkli 

Machiavelliho, jsem přesvědčen, že ačkoli toto nikde výrazně Schopenhauer 

nezdůrazňuje, je to autor, který mu svojí sveřepostí a přístupem k realitě musel být 

blízký. Vezměme si jen krátkou pasáž z nejznámějšího díla tohoto renesančního 

Florenťana. V kapitole „Jakou roli v lidském životě hraje osud a jak mu čelit“, se 

Machiavelli jasně distancuje od fatalismu a teistického pojetí světa, jako modernější 

protiklad jeho myšlení můžeme uvést například již zmiňovaný Leibnizův koncept 

„předjednané harmonie“. Věta: „Já si však myslím, že svobodná vůle člověka není 

jen prázdné slovo“
61

, byla v roce 1513 důkazem rozmachu renesančního myšlení. 

Filosofický boj o svobodu vůle je zde ryzím dokladem vzepětí renesančního 

humanismu. Machiavelli klade důraz na předcházení problémům, na přípravu a 

předvídavost. „Trvale úspěšný může být jen ten, kdo se přizpůsobí měnícím se 

podmínkám
62

“. V přizpůsobování vidí záruku trvalého úspěchu. Tento neustálý boj 

se světem, společností, okolnostmi, přírodou či osudem, by se dal shrnout pod 

označení „vůle“ – zde je viditelná paralela k myšlenkám Schopenhauerovým, ale 

stejně tak dále k filosofickému odkazu Nietzscheho, stejně tak jako k pojetí přírody 

Darwinem. Tato spojnice se mi jeví v dějinách západního myšlení jako zcela 
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zřejmá, a je také patrné, že všechny tyto koncepty (z dřívějších autorů bychom jistě 

mohli do této řady začlenit bez okolků například T. Hobbese) byly velice neotřelé, 

šly proti běžnému proudu zejména v otázkách morálních zásad a návodů k jednání 

člověka – vždy svazovaných výše uvedenou chybnou premisou, která ovládala ještě 

i Kanta, tedy totožnosti dobrého a rozumného. Schopenhauer sám v poznámce hájí 

Machiavelliho s tím, že jeho návod není vůbec možné poměřovat běžnými pravidly 

morálky, není to totiž otázka či návod etický, nýbrž politický. Je pravdou, že 

takovýto přístup, nahlížen prismatem dvacátého století, Schopenhauerovi body 

rozhodně nepřidá, nicméně je nutné trvat právě v takovýchto detailech na ryze 

autentickém a dobovém vnímání jeho výroků. 

Dále činí Schopenhauer exkurz do dějin, kde ukazuje dobré, avšak 

nerozumné a špatné, leč rozumné činy. Do tohoto kontextu navíc vniká z 

různých myšlenkových pozic (např. Rousseau) otázka svědomí. Rozum je schopen 

pojmového rozvažování, natolik se lišíme od zvířat. Ta jsou k jednání tažena či 

odpuzována na základě bezprostředního smyslového názoru, člověk má ale možnost 

reflektovat díky rozvažování historický, tedy od minulosti k budoucnosti vedoucí 

most, po kterém se díky činu bude muset pohybovat, může tedy volit a rozum mu v 

tomto pomáhá. Konečná volba je ale vždy projevem čiré vůle. V různých (většinou 

antických) odkazech poukazuje na to, že pravá rozumnost se projevuje v netečnosti, 

nadhledu, uvážlivosti, klidu a jakési nezainteresovanosti na čemkoli, co se nás nějak 

v našem praktickém životě dotýká. Zde si tedy již opět připravuje půdu pro podporu 

svého vlastního pojetí světa a lidského údělu v něm. 

Toto je bod, kdy se navracíme k výtkám Kantovi samotnému. Schopenhauer 

vidí jako jeho hlavní problém to, že takzvaný praktický rozum Kant uvedl na scénu 

v Kritice čistého rozumu, v Kritice praktického rozumu jej již bral za hotovou věc, 

aniž by prý někde uvedl pořádně důkazy a argumenty pro takovéto členění. Toto 

Schopenhauerovo pojetí není zřejmě zcela přesné, ale v jeho výkladu jej 

ponechávám tak, jak jej sám přednáší. 

Dále rozebírá zejména princip kategorického imperativu, který vykládá jako 

vnitřně rozporný a vedoucí ke svému vlastnímu popření – jeho výsledkem je totiž 

vnějškově (materiálně) egoismus, což vlastně odporuje Kantovu prvotnímu plánu. 

Dále se již ani Kantovou etikou více nezaobírá. 
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V závěrečné části celého rozboru Kantova díla nutně dospívá Schopenhauer 

k otázce práva a také estetiky (Kritika soudnosti). Obojímu nepřikládá 

Schopenhauer valnou úroveň, a to zejména jeho právnímu náhledu. V estetice je 

tomu s výsledkem kupodivu o trochu málo lepší, a to zejména díky teorii 

vznešeného, která se vyvedla prý o mnoho lépe, než tomu bylo v případě teorie 

krásného. Více již prý ale nestojí za zmínku. Z textu lze vycítit, že je Schopenhauer 

již spokojen s tím, jak Kanta vyložil a užil pro podporu svých myšlenek. 

Celý výše uvedený rozbor Kantova systému uvádím proto, že sám 

Schopenhauer jej včlenil do svého hlavního spisu a přisoudil mu velmi významnou 

úlohu. Je jasné, že spoléhá na poměrně předvídatelnou reakci čtenářů. Když se hlásí 

ke Kantovi, jde v jeho šlépějích. Když jej doplňuje, upravuje či opravuje, je to díky 

tomu, že je (také – jak je pevně přesvědčen) velkým filosofickým duchem. Když 

užívá plody Kantovy práce, není nutné s ním nijak polemizovat – tam kde se 

nepolemizuje s Kantem samotným. Jednoduše řečeno, ačkoli je Schopenhauer na 

svůj filosofický boj zcela sám, vybral si za spojence správného a velmi silného 

autora. Podobně je tomu třeba i při citování z díla Goetha. Domnívám se, že když 

chce čtenářům předložit svoje myšlenky jako budoucí neochvějný systém, musí si, 

chtě nechtě, ty minulé, všeobecně uznávané, vzít za vlastní. 

2.10 Indická filosofie 

Již výše jsem uvedl, že dalším kořenem Schopenhauerova myšlení je 

východní filosofie, hinduismus a buddhismus. Toto téma je velmi zajímavé a lákavé 

ke zpracování, řekl bych dokonce moderní, zde se jím ale nebudu nikterak do 

hloubky zaobírat, spíše se pokusím ukázat, proč a v čem se zde inspiroval a v čem 

mu toto myšlení vyhovovalo. Jsem totiž přesvědčen, že se tomu má podobně jako 

při užívání Kanta. 

V celém jeho díle, od raných dob jeho vzniku až po jeho pozdější rozšiřující 

výklady, nalézáme neustále odkazy, či přímo citace z východních textů. Pokud 

mluví o buddhismu, má na mysli vše, včetně hinduismu, potažmo brahmanismu, 

jakožto počáteční východisko indické filosofie. Obecně vzato, jak Védy, tak, a to 

možná především, Upanišády, jsou pro něj, jak to sám říká, vrcholným lidským 

výtvorem a zároveň něčím, co je naprosto bezchybné. Nikde v Schopenhauerově 
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díle, a to je zajímavé, nenalezneme vyloženě cílený soustavný výklad tohoto 

myšlení, snad až na dvě drobné výjimky. Vyloženě bližší a vyhraněný oddíl je stať 

obsažená ve spise O vůli v přírodě, kapitola Sinologie
63

, kde se hlavně můžeme 

dočíst, z jakých pramenů čerpá, a tedy k jakým pramenům své čtenáře vede. 

Druhým výkladem je kapitola z druhého dílu Parerg s názvem Něco k sanskrtové 

literatuře.
64

  

Z jeho podání indického myšlení je cítit uspokojení nad tím, jak dosahuje 

souladu východního myšlení s jeho vlastním. Na jiných místech pak lze vysledovat, 

jak se často v poznámkách ke staré antické filosofii, zejména k Pythagorejcům a 

posléze přeneseně k Platónovi, snaží ukázat, že existoval kontakt mezi civilizací 

Evropy a Indie. Některé myšlenky pak jakoby roubuje na myšlenky Indů, které jsou 

prokazatelně staršího data vzniku, a tím pádem jsou pro něj původnější. Tak tedy 

jsou pramenem, leč zapomenutým či opuštěným, i pro naše myšlení. Je 

samozřejmé, že v době mládí a života v okruhu matčiných přátel ve Výmaru, se mu 

dostalo počátečního, tehdy módního náhledu do exotických krajin myšlení, jakou 

tehdy byla právě indická filosofie. Ta má pro Schopenhauera několik výhodných 

aspektů. Nikdo ji nemůže shodit ze stolu, ostatně, jak sám často uvádí, je to 

nejpočetnější „náboženská“ představa světa. Není nikterak dokonale do hloubky 

známá, všechny texty nejsou dostupné, už vůbec ne v překladech (nejčastěji také 

vychází z anglických textů). Je to prostě pole, na kterém lze vykládat své názory 

v duchu dogmatiky, pokud je podpoříme správnou argumentací, nebo je dokážeme 

patřičně zohýbat tak aby našemu záměru pomáhaly. Další výhodou je, že sama 

podstata indické filosofie nespočívá v racionálním diskurzu – což, jak se nakonec 

ukáže, je kořenem celého Schopenhauerova filosofického systému. Dalším 

aspektem je to, že to skutečně není systém myšlení, který by stál na dějinném 

optimismu, obdivu a neochvějné víře v rozum či pokrok. Sám Schopenhauer říká, 

že náboženství jsou nejlépe rozlišitelná podle jejich optimismu či pesimismu ve 

vztahu ke stvoření, je to mnohem důležitější, než to, zdali jde o monoteistický, či 

polyteistický systém víry. Zde se pak zase propojí jeho pesimismus s tím indickým. 

Prostě ve všech svých ohledech je to systém, který s tím Schopenhauerovým 

de facto souhlasí a odpovídá mu. Schopenhauer si toto plně uvědomoval, ale 
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nemyslím si, že svoje myšlení přizpůsobil indickému, že jej primárně inspirovalo. 

Spíše ex post objevil veliký vlivný systém, který může jeho myšlenky podporovat. 

Indická filosofie má jako cíl vyložit celek skrze individuum, být návodem pro život. 

Ontologie spjatá s poznáním světa předesílá etiku, která ale není oddělená, je 

vlastně druhou stranou jedné mince. O toto se Schopenhauer sám celoživotně snažil 

– celá jeho filosofie směřuje k etice a dohromady tvoří jeden celek, ontologii 

vysvětluje etiku, bytí věci o sobě a čin je propojen. 

Z mnoha míst, kde se opírá o indické myšlení, se mi jeví jako vůbec 

nejvýstižnější jedna jeho kratičká poznámka, citace převzatá z anglického časopisu, 

který se věnoval asijským studiím. Pokud dobře pochopíme podstatu snahy 

Schopenhauera, tedy snahy o jednotu ontologie a etiky v rovině jednoty bytí a činu, 

nahlídneme i část radosti, kterou mu tyto myšlenky musely udělat – kdo by nechtěl 

mít potvrzenu svou vlastní inovativní filosofickou koncepci podpořenou takovýmto 

spojencem: „Tu je popis konverzace o subjektu stvoření, čím byl stvořen svět. 

Buddha měl k Brahmovi několik otázek: zda to byl on, kdo stvořil či vyprodukoval 

tu či onu věc, a zda ji obdařil tou či onou vlastností, zda to byl on, kdo zapříčinil 

různé zvraty v destrukci a regeneraci světa. Brahma popřel, že by někdy učinil něco 

takového. Naposled se ho Buddha zeptal, jak svět vznikl z čeho? Řekl, že všechny 

změny ve světě je třeba připsat morálnímu dílu animálních bytostí, a tvrdil, že 

všechno ve světě je iluze, ve věcech není žádná realita; všechno je prázdné. Tak se 

tedy Buddha instruován v doktríně Brahmy stal jeho následníkem.“
65

 

Shrneme-li pouze základní ideu, tak koncept bráhmanu odpovídá pro 

Schopenhauerovo užití jeho vůli, átman zase individuální duši. Etika lidského 

údělu, která je pro indickou filosofii stěžejní, zase plně konvenuje s etikou 

Schopenhauerovou. Nakonec, což nikde výslovně neuvádí, ale myslím, že je tomu 

skutečně tak, kastovní systém a jeho propojení na koloběh putování a reinkarnace 

duše, dokonale odpovídá jeho určitému elitářství, kterým je jeho dílo od začátku 

dokonce protkáno. Zde se již dotýkáme jeho pojetí „Génia“, ke kterému ale trochu 

více až v pozdějším výkladu.  

Pro lepší orientaci shrnu, že jsme si zatím ukázali to, jak se Schopenhauer 

stavěl k dějinám filosofie, rozebrali jsme ponejvíce jeho vztah a pojetí díla Kantova, 
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uvedli jsme jeho inspiraci indickou filosofií a v základních rysech jsme načrtli jeho 

systém vlastní.  

2.11 O čtverém kořeni věty o dostatečném důvodu 

Jak jsem již zmínil, celý život se Schopenhauer odvolával často sám na sebe 

(odkazuje s velkou oblibou na místa ve svých spisech tak, že na daném místě najde 

čtenář skutečné odpovědi, které ale na místě již více řešit nebude – už to jednou 

udělal to má definitivní platnost, a to podle Schopenhauera stačí). Na samém 

počátku své tvůrčí kariéry napsal jako disertační práci studii již výše mnohokrát 

zmiňovanou, tedy O čtverém kořeni věty o dostatečném důvodu. Tuto práci lze 

vlastně uvést do zdrojů jeho myšlení, ačkoli je jeho vlastním dílem. Celý jeho další 

filosofický pokus vystavět dokonalý systém stojí na podle něj neochvějně 

prokázaných pravdách, které se mu, jak se domníval, podařilo lidstvu v tomto 

pojednání sdělit. Abychom se na dalších místech výkladu vyhnuli neustálému 

navracení se k tomuto základnímu stavebnímu kameni jeho vlastního filosofického 

systému, uvedu nyní jeho základní principy a myšlenky tak, jak jsou v jeho textu 

obsaženy a vyskládány. 

Vycházet budu z doplněného a přepracovaného vydání
66

 z roku 1847, tedy 

toho, které vyšlo více jak po třiceti letech od jeho vzniku. I zde je nutno podotknout, 

že se Schopenhauer sám k sobě chová trochu jako ke Kantovi, tudíž se upravuje a 

doplňuje tak, aby vše do sebe zapadalo co možná nejdokonaleji a aby se základní 

stavební kámen jeho systému stal ještě více neotřesitelným. Je zajímavé sledovat 

zejména to, že v textu a jeho původním duchu ještě není pachuť pozdějších let. Zde 

je před námi ještě filosof, který se v budoucnu hodlá včlenit do oficiálního proudu a 

způsobu filosofické práce. Studuje, píše, chce a bude přednášet, snad se dočká 

všeobecného uznání. Většina z toho se pak po dlouhých třicet let ale nenaplní. Tento 

text vznikl v době, kdy je Fichte na konci životní dráhy, vůdčím duchem německé 

filosofie se stávají Hegel se Schellingem. Schopenhauera zde ještě ani nenapadne, a 

proč také, útočit tak ostře na svoje možná v tu dobu ještě filosofické vzory. To nikdy 

nepřizná, ale jak jinak tomu vlastně mohlo být? Koncept jeho hlavního díla již má 

jistě v hlavě, ale i přes jeho neotřelost si jistě nemyslí, že se stane takovým 
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protipólem, že nebude jeho dílo ze stran oficiálních struktur vůbec přijato. Ve svých 

dvaceti šesti letech by jistě některá svá budoucí slova četl s velkým podivem. Text, 

který ale máme k dispozici, je text z roku 1847. Je již doplněn o útoky a averzi vůči 

Hegelovi a jeho stoupencům. Z textu je ale skoro všude patrné, kde jde o doplnění, 

a tak lze tyto pozdní dodatky odsouvat do pozadí textu a soustředit se jen na 

původní filosofický obsah. Opět podotýkám, že následující výklad koresponduje 

s výkladem Schopenhauera, a to i tam, kde se odvolává na myšlenky jiných autorů, 

které nám tlumočí či vysvětluje. Chtěl bych tedy, aby co nejjasněji promluvil skrze 

svůj text sám Schopenhauer. 

Nejprve nás v úvodu seznamuje s tím, proč a k čemu chce při rozboru věty o 

důvodu dojít. Za formuli věty, na které se práce rozvine, si vybírá Wolffovu, jakožto 

prý nejobecnější: „Nihil est sine ratione, cur potius sit, quam non sit. Nic není bez 

důvodu toho, proč je.“
67

 

Dále, ve druhé kapitole, podává systematický přehled toho, co bylo o větě 

řečeno. Počátky, nebo spíše důkazy významu tohoto problému, hledá u Platóna a 

zejména u Aristotela, který je přímím zdrojem scholastického rozčlenění na čtyři 

druhy příčin. Již zde se ukazuje hlavní rozdíl – to, že víme, že něco je, je v jiném 

řádu, než to, jestli víme proč to je. Starověk ale ještě nepoznal hlavní rozdíl, a to 

mezi příčinou použitou v rámci důkazu (soudu), a příčinou v reálném světě. Toto se 

tedy přeneslo až do scholastiky (zde většinou užívá příkladu Suaréze, kterého bere 

za jisté kompendium scholastiky). Poté věnuje prostor de facto pro něj do budoucna 

již tradičním filosofům.  

 Descartes dělá prý chybu v tom, že při dokazování Boha směšuje příčinu 

s důvodem. Na konci dochází i rozboru podílu existence na esenci, a to na pozadí 

ontologického důkazu. Ten je obecně pro Schopenhauera i v dalším díle naprosto 

vyloučený, díky Kantovi se ukáže dokonale cesta k jeho překonání.  

Spinoza, který následuje, se prý zase zcela začlení do výše uvedené záměny, 

která vlastně drží celý jeho systém panteismu. Opět se zde zaměňuje důvod poznání 

za vnějškovou příčinu, Bůh je příčinou všeho, ale imanentní, tedy určuje jak 

existenci tak vlastní esenci věcí. Zatímco Descartes vyvozuje Boha z pojmu, 

Spinoza ze světa samotného kde je mu účinnou příčinou.  
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U Leibnize vidí zásluhu v tom, že postavil do centra systému poznání a vědy 

jako takové právě větu o důvodu. Na druhou stranu, jej ale hodnotí tak že dalšímu 

prohloubení jejího pochopení nikterak nepřispěl, když nikde významněji nevyložil 

její vnitřní rozdílnost. 

Wolff toto ale udělal, jelikož se mu povedlo odlišit oba hlavní významy, 

nicméně stále ještě pouze na poli ontologie. Schopenhauer místo správného 

rozlišení hledá v logice. Větu o dostatečném důvodu poznání je třeba odlišit od věty 

o příčině a účinku (ideu od reality), to Wolff chápe, ale v důkazech to nečiní, ba 

naopak. Dále následuje spíše odmítavý postoj k dalšímu dokazování chyb Wolffa, 

který by byl již zbytečným. Následuje ještě krátká společná pasáž o filosofech mezi 

Wolffem a Kantem. 

Následující výklad myšlenek, jejichž autorem je Hume, má již o poznání 

pozitivnější náboj. Zde je Schopenhauer s Humem svázán díky Kantovi. Hume 

zkoumá jako první skutečnou podstatu samotného, vždy přijímaného, zákona 

kauzality. „Až do tohoto závažného myslitele ještě nikdo nepochyboval o to, že 

nejprve a přede všemi věcmi na nebi i na zemi je věta o dostatečném důvodu totiž 

zákon kauzality. Ten je totiž veratias aeterna: tj. on sám je o sobě a pro sebe, 

povznesený nad bohy i osud: naproti tomu vše ostatní, např. rozvažování, jež má na 

mysli větu o důvodu, neméně celý svět i to, co lze vidět jako příčinu tohoto světa, 

jako atomy, pohyb, stvořitele atd., je teprve ve vztahu k zákonu kauzality a díky 

jemu.“
68

 Hume dospívá k závěru, že kauzalita není nic jiného, než časová 

souslednost. Hume říká: „Ve skutečnosti všechny důkazy plynoucí ze zkušenosti 

vycházejí z podobnosti, kterou nacházíme u přírodních předmětů a která nás vede 

k tomu, abychom očekávali účinky podobné těm, které jsme u těch předmětů 

zjistili. (…) U podobných příčin čekáme podobné účinky. To je obecná zásada 

všech našich zkušenostních závěrů.“
69

 Schopenhauer Humovo myšlení jako celek 

nepovažuje za bezchybné, nicméně za inspiraci, kterou dal Kantovi, který díky 

tomu vytvořil svůj koncept transcendentálního idealismu, tolik odlišného od dob 

minulých, jej oceňuje velmi vysoko. 
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Kantovi samotnému věnuje prostor již jen toliko na poli samotného 

zkoumání věty o důvodu, kde Kant a jeho následovníci na poli logiky jasně ukazují, 

že důvod věcí a důvod věty, tedy pole materiální oproti poli logickému, 

formálnímu, je odlišný a jako takový se musí různě nahlížet a hlavně nezaměňovat. 

Příčina má vztah k materiálním, reálným, skutečným věcem. Logický důvod se týká 

jen představy.  

V poslední části předmluvy Schopenhauer řeší možnost důkazu věty o 

dostatečném důvodu. Je zajímavé si všimnout toho, že si zde jakoby připravuje 

půdu pro to, že uvnitř jeho myšlení se nakonec skrývá bod, který sám důkaz nemá. 

S odvoláním na Aristotela se pak vyjadřuje tak, že žádost důkazu má jako svoji 

nevyřčenou premisu předpoklad jeho existence, proto se nutně implikuje z vnějšku 

pravdivost, která ale, ve formální rovině, nemá u tohoto principu našeho souzení 

opodstatnění. 

Dvě již v minulosti poznané formy věty jsou tyto: změna objektu má příčinu 

a správný soud má důvod. Jako otázka se nám nabízí otázka proč? Toto rozlišení je 

ale nedostatečné – což je právě obsahem samotné práce. Základní teze zní: 

„Všechny naše představy jsou objekty subjektu a všechny objekty subjektu jsou 

naše představy. Nyní se však ukazuje, že všechny naše představy navzájem jsou 

v zákonité a podle formy apriorně určitelné vazbě, díky níž se nic pro sebe trvalého 

a nezávislého a také nic jednotlivého a odtrženého nemůže pro nás stát objektem. 

Toto spojení je tím, co ve své obecnosti vyjadřuje věta o dostatečném důvodu.“ 
70

 

Rozdělení věty na čtyři druhy se uskuteční podle čtyř různých tříd, do kterých se 

vše, co se nám jeví objektem, rozkládá. Proto má další část práce právě čtyři 

kapitoly, kdy každá je věnována vždy jedné třídě objektů pro subjekt a k tomu se 

hodící tvaru věty, která v této třídě panuje. 

Věta první. První třídu našich představ tvoří názorné, úplné, empirické 

představy. Jsou odlišné od myšlených abstrakt, jak jsme si výše uvedli. Úplné jevy 

jsou to díky tomu, že je v nich jak složka formální, tak i složka materiální. 

Empirické jsou hned ze dvou důvodů, a to, že tvoří empirickou provázanou realitu a 

dále jsou dotvrzovány empirickými počitky, tedy nakonec naším tělem, jedno odkud 

počitek přichází. Zde se ale pohybujeme jen na poli jejich transcendentální ideality 

(po vzoru Kanta), tudíž Schopenhauera zajímají jen co do jejich určení jako 
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představ. Formy pro tyto představy zastupují čas a prostor, kdy pouze v jejich 

propojení lze nalézt trvání představ. Jen v čase by bylo vše zřetězeno za sebou a až 

v prostoru se vše jeví vedle sebe – tudíž prostor je podmiňující protrvání, či vjem 

současnosti, současné bytí. Zde lze Schopenhauerovi vytknout, že existenci 

představy volně zaměňuje za její esenci, jelikož podle výše uvedeného se zde 

nehovoří z pohledu objektu pro subjekt, ale jakoby mimo něj. Samotný prostor by 

také neobstál, jelikož zase neumožňuje střídání tudíž změnu. Pro rozvažování nám 

tak připadá realita vždy pouze ve spojení času a prostoru. Pracovat ale můžeme 

v jednom okamžiku vždy pouze s jednou představou, jakkoli složitou. Ta se nám do 

rozvažování vždy dostane pouze jako kauzálně působící a vedou k představě, kterou 

jsme označili jako realismus. Tam kauzálně střídá jedna představa druhou, jakožto 

reálnou působící věc. Proti tomu staví Schopenhauer idealismus, kde věc není věcí 

o sobě, ale jen jevem – představou. Bez myslícího subjektu není žádný svět (ne již 

tak jako u Berkeleyho), ale není tělesný svět co do jeho tělesnosti, empirické reality 

kauzálně propojené (podřízené) s naším rozvažováním. 

Věta, která je vlastním prvním kořenem věty o důvodu, je Věta o 

dostatečném důvodu dění. Je zde vyjádřením zákona kauzality. Stavy reálných 

objektů se mění. Pak jde o příčinu a účinek, děj je vyplýváním, vše se odehrává 

v prostoru a čase podle zákona kauzality. Jev, který jako takový nastává, je změna. 

Viditelný účinek je při svém vzniku změnou, která má nutně svůj počátek také 

v nějaké změně a proto je nyní účinkem. „To je řetěz kauzality je nutně bez 

počátku“
71

Vše jde nahlížet zpětně až do nekonečna. (Napadá mě otázka, co na toto 

říká dnešní astronom dívající se milióny let zpět, nebo fyzik, zkoumající stavy, které 

nastaly okamžitě po Velkém třesku. Co se asi dělo těsně před tím? Podle výše 

uvedeného se přeci stal jen účinkem jiného účinku.) Toto uvažování vedlo 

v minulosti k tomu, že vyvolávalo potřebu absolutna, něčeho, o co se celý řetězec 

opřel. Schopenhauer si svoji tezi také potřebuje opřít, užije tedy zákona kauzality: 

„…jsme si zákona kauzality vědomi apriorně, a proto je transcendentální, platný 

bez výjimky pro veškerou možnou zkušenost, a protože dále stanoví, že po určitě 

daném relativně prvním stavu musí podle nějakého pravidla, tj. vždy následovat 

druhý rovněž určitý stav, je poměr příčiny k účinku nutný. Proto zákon kauzality 

opravňuje k hypotetickým soudům a tím se zde osvědčuje jako tvar věty o 
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dostatečném důvodu, o niž se musí opírat všechny hypotetické soudy a na níž, jak 

se má dále ukázat, spočívá veškerá nutnost.“
72

 toto výše uvedené vede k tomu, že 

podstatnou pro první třídu představ je změna, a ta se nemůže nic jiného než dít. 

Dění je smyslem výše uvedených slov. Příčina je vždy předcházející časově účinku, 

a to je také jediné kritérium odlišnosti. Vzájemné působení je tedy problematické a 

nelze z něj vyvozovat, neboť principálně je vždy vše sobě samo příčinou, a to 

příčinou příčiny, je to tedy tautologie a ne důkaz důvodu, zde dění poukazuje 

k tomu, že následující a předcházejí, jedním jest.  

Ze zákona kauzality pro Schopenhauera vyplývá nutný důkaz, tedy apriorní 

poznatek o setrvačnosti a trvalosti substance. Pokud nic nezasáhne do stavu věci 

(klid či pohyb), tak je tento stav věčný. Substance věci, která zde ale výslovně 

nespadá pod kauzalitu (sem najednou spadá jen stav tělesa, jeho klid, pohyb, formu 

a kvalitu!), je také trvalá, věčná, neboť hmota se jen změnila, nicméně někde nějak 

musí být (velice zajímavý filosofický postřeh ve vztahu k zákonu o zachování 

energie a podnět k přemýšlení o stavu singularity). Kauzalita se výslovně týká tedy 

stavů, ne nositelů těles. Toto poznání bere Schopenhauer jako jedno z vůbec těch 

nejzákladnějších pro stavbu svého systému. 

Výše uvedené je čistě apriorního rázu, jde tedy o transcendentální poznání. 

Co zůstává nedotčeno, jaksi mimo tento nekonečný systém změny, neustálého dění, 

jsou statická hmota a původní přírodní síly, z principu aktivně orientované činné. 

Změna je hmotou nesena, silami vykonána (udělují kauzalitu). Elektřina, gravitace, 

to jsou ty síly, které vše umožňují a uskutečňují – to, jestli a jak se kde projeví, je 

věc naprosto odlišná. Síly jsou podřízeny přírodním zákonům. (Dalo by se říci, že je 

zde další oblast, nadřazená kauzalitě – její panování se nám opět zužuje!). Zákony a 

přírodní síly se ale běžně zaměňují za účinky. Rozdíl je jednoduše už v tom že o 

zákonech a tím i o přírodních silách lze uvažovat jedině metafyzicky (ne fyzicky – 

tedy fyzikálně).  

Kauzalita, řídící každou změnu, má tři varianty - formy: v říši anorganické 

přírody se jeví jako příčina, a to v nejužším smyslu slova. Podráždění patří do živé, 

organické přírody. Motiv pak je tou formou kauzality, která řídí konání živočichů. 

Motiv vyžaduje poznání, tedy potřebuje intelekt. Každý živočich si tedy představuje 

a poznává, nakolik mu to jeho uzpůsobení dovoluje. Výše uvedené rozdělení 
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kauzality, řídící veškeré změny jako takové, na příčinu, podráždění a motiv, je 

velice důležité a bude jí využito v rámci čtvrté věty o důvodu jednání, kde se stane 

právě podkladem uvažování o zákonu motivace. Byl tedy popsán rozdíl mezi 

anorganickou přírodou, rostlinstvem a zvířaty. 

Dále se věnuje Schopenhauer výkladu o tom, jakým způsobem rozvažování 

zpracovává počitek na názor. Nazírání je mu totiž tou základní, intelektuální věcí na 

rozvažování. Důležitý výrok podává souhrnnou představu Schopenhauerova pojetí: 

„To, co rozvažování správně poznává, je realita, rozum však správně poznává 

pravdu, tj. soud, který má důvod. Falešným poznáním rozvažování je zdání, 

falešným poznáním rozumu je omyl.“
73

 

Vraťme se nyní k počátku, tedy k důvodu dění. V této první třídě jde o jevy, 

kde nám smyslové počitky našeho těla dodávají data. Zde pak platí zákon kauzality. 

Takto se nazírají jevy –objekty, spadající do této třídy. Ty tedy „za svou podstatu a 

existenci vděčí jen výkonu takto nastupující funkce rozvažování“
74

 Je zde podán 

velmi důležitý bod jeho filosofie, a to jasné stanovisko, že tělo jako takové, je 

výchozím bodem nazírání, je objektem ve vlastním objektu, užívá výrazu 

“bezprostřední objekt“, který ale poopravuje tak, že je vstupní branou do objektivity 

pro vše-poznávající subjekt. Výsledkem toho je, že „Čisté rozvažování ovšem může 

pochopit jedině vyplývání. Pouhou následnost však tak málo, jako rozdíl mezi 

vpravo a vlevo – tu chápe čistá smyslovost“.
75

 Následnost – tělo – smysly. 

Rozvažování – vyplývání. Kauzalita se týká jenom změn, které probíhají v reálném 

světě (empiricky daném, materiálním). Ostatní aplikace jsou špatně užívané a 

nemají opodstatnění (hmota, přírodní síly a jejich zákony).  

Správnou otázku si klade na konci rozboru prvního důvodu. První věta – 

tedy dostatečný důvod dění, se aplikuje toliko na změnu. Kdy se ale ona změna 

děje? Již v antice se toto řešilo, ale odpověď, která říká, že vše je náhlé a mimo čas 

(Platón - exaifnés), jej neuspokojila. To Aristoteles vše podává lépe. Jde o to, že 

v čase změny, kterou vnímáme je ještě množství změn, které nevnímáme je to pro 

nás smyslově nemožné, resp. příliš náročné. Jeden vidí či slyší lépe než druhý, 

žádný ale ne dostatečně na to, aby viděl změnu v jejím dění. Proto právě tato první 
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věta vyjadřuje toliko to, že vše v rámci objektů vnějšího světa (názorných představ) 

se děje a mění, a to důvodně. Jak silně nyní rezonuje Hérakleitovo přenesené „panta 

rhei“. 

Věta druhá. Věta, která se řadí ke druhé třídě objektů pro subjekt, je 

nazvána Věta o dostatečném důvodu poznání. Každý člověk je člověkem a ne 

zvířetem, a to díky tomu, že máme jednu specifickou poznávací schopnost, která 

v rozumu tvoří pojmy, čili abstraktní představy (oproti těm názorným, ty mají 

zvířata také). Efekt to má na poli jednání, kde v rámci motivace docházíme 

k volnímu rozhodnutí, což je akt, který se udává na základě abstrakce. Abstrakta 

jsou vyvozena z názorných představ a nazývají se pojmy. Jsou to podle 

Schopenhauera představy z představ. Ty jsou sice schopny původní názor rozdělit 

na části – jednotlivé vlastnosti, ale tím původní názor utrpí. Tyto jednotliviny lze 

myslet, ale ne již dále nazírat. Tvorba pojmu je zúženější myšlení, než nazírání. 

Podle Schopenhauera se jde vždy cestou, že z celku oddělujeme tak dlouho, až 

zbyde poslední část – tady je pak ale tendence mluvit o podstatě. Je správné 

připomenout, že toto si on sám ale nemyslí – pro něj jen vznikly pojmy pro 

jednotlivé vlastnosti. „Nejvyšší, tj. všeobecné pojmy jsou nejvíce vyprázdněné a 

nejchudší, nakonec jen lehký obal, jako např. bytí, podstata, věc, dění apod.“
76

 

Rozum, tedy zde míněno myšlení, dokáže produkovat pojmy, abstrahovat. 

Tyto pojmy se usídlují ve vědomí. Pojmy v sobě mají méně než původní názorné 

představy. Jsou selektivní, výběrové. Lépe se s nimi manipuluje. Myšlení je práce 

rozumu s pojmy. Máme reflexi, tudíž jsme uvážliví – to je rozdíl oproti zvířeti. 

Zvíře je tudíž vázáno pouze a výhradně na přítomný stav, ve kterém neustále 

setrvává. Člověk se naopak rozvrhuje do budoucnosti, vychází při tom z minulosti. 

Toto jsou velmi inspirativní slova pro budoucí generace filosofů. Člověk se dovede 

uvážit a dokáže se o sebe starat, a to systematicky. Schopenhauer shrnuje, že právě 

o pojmy – tedy univerzálie, vedl středověk tak dlouhou polemiku, resp. o jejich 

jsoucnost. 

Problémem je to, že ačkoli z názorné představy pojem vznikl, představa 

takového názorného pojmu není možná. Schopenhauer používá termínu fantasma. 

Člověk si ale potřebuje pojem s něčím spojit, fantasma si vyvolá, ale to je již přesně 

nějaké a vůbec ne obecné – dokonalá obecnost pojmu je pryč. Toto si ale člověk 
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musí uvědomit. Duševní činnost obecně, zejména myšlení, potřebuje slova či 

obrazy, obojí zároveň ale ne (tedy ne nutně). Činnost myšlení pak probíhá buď ve 

sféře logiky, nebo ve sféře názornosti. Pak se tedy snažíme hledat pojmy a pravidla 

pro názorné, nebo představy, fantasmata, pro to, co je námi pojmově uchopováno. 

„V této vlastnosti je činnost soudnosti (podle Kantova rozdělení) v prvém případě 

reflektující, v druhém subsumující. Soudnost je tedy zprostředkovatelkou mezi 

nazírajícím a abstraktním způsobem poznání nebo mezi rozvažováním a 

rozumem.“
77

 

Na dalším místě výkladu shledávám závažný moment, kdy se Schopenhauer 

vlastně uvádí do pozice, ze které se mu musí uznat jeho vlastní filosofický systém 

za správný. V našich podmínkách to není možné, nicméně by bylo toto místo 

potřeba prozkoumat v původním vydání z roku 1813. Nedomnívám se, že je tam 

vše napsáno stejně. Vše osvětlí tato věta: „Tvrdit lze jen tolik, že každé opravdové a 

původní poznání i každé opravdové filosoféma musí mít za své nejvnitřnější jádro 

či za svůj kořen nějaké názorné pochopení. To ačkoli je okamžité a jednotné, pak 

s celým výkladem sdílí ducha a život – jako jedna kapka správně reagující látky má 

barvu veškeré sraženiny vzniklé z výsledného roztoku. Má-li výklad takové jádro, 

pak se podobá bankovce podložené hotovostí. Každý jiný výklad vycházející 

z pouhých kombinací pojmů je naopak jako bankovka, za níž stojí opět jen jiné 

zavazující papíry. Každá pouze čistě rozumová řeč je tedy ozřejměním toho, co 

vyplývá z daných pojmů, a proto vlastně od svého autora nevyžaduje nic nového, 

takže každý jí může denně plnit celé knihy.“
78

 Je podle mě evidentní, i díky 

závěrečné narážce na Hegela, že se jedná o pasáž psanou až po roce 1840. Dopad je 

zřejmě míněn tak, aby systém, který Schopenhauerovi drží na jím nazřené pravdě, 

že jde právě o vůli, která je principem všeho, pravdě kterou přes všechno úsilí nejde 

prokázat, dostal pořádnou oporu. Schopenhauer názorně pochopil. To má být 

argumentem. Tento bod, který jsem již výše zmínil, je hlavním problémem celé 

stavby Schopenhauerova filosofického systému a podle mě filosofie vůbec. Zde 

totiž sám vyjadřuje hluboko ukrytý princip všech systémů, jejich základní pilíř, 

něco, co samo o sobě můžu podepřít. Lze to jedině tak, že jsem to názorně nahlédl 

(jako pravdivé).  
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Vraťme se tedy k druhé větě, kterou Schopenhauer podává tak že: „…když 

má soud vyjádřit nějaké poznání, musí mít dostatečný důvod. Proto obsahuje 

pravdivý predikát. Pravda je tedy vztah soudu k něčemu od něj odlišnému, co se 

nazývá jeho důvodem, což, jak ihned uvidíme, připouští významnou rozmanitost 

druhů. Jelikož je to však vždy něco, oč se soud opírá nebo na čem spočívá, byl pro 

ně vhodně zvolen německý výraz Grund. V latině a ve všech odvozených jazycích 

spadá označení důvodu poznání v jedno s označením rozumu. Obojí se tedy nazývá 

ratio, la ragione, la razon, la raison, the reason. “
79

 

V rámci poznání důvodů soudů ale pokračoval Schopenhauer dále výkladem 

o pravdě. Důvody soudů lze dělit na čtyři skupiny, kde každá skupina má také svůj 

vlastní druh pravdy. 

Logická pravda, nebo také formální, je ta která, má jakožto výsledek soudu 

za předpoklad takový soud, který má za svůj důvod zase jiný soud. Toto lze 

dokonce řetězit tak, že nedohlédneme konce. Otázka materiální pravdy je zde 

nezodpovězena, leda že bychom dosáhli na počátek soudů, k soudu, jež je 

materiálně pravdivý. „Celá sylogistika není nic víc než souhrnný pojem pravidel 

k aplikaci věty o důvodu na soudy. Je to tedy kánon logické pravdy.“
80

  

Empirická pravda je ta, která zakládá svoji materiální pravdivost na 

empirickém názoru. Jde o pravdu  první třídy výše probírané. Soud je bezprostředně 

zdůvodněn zkušeností. Soudnost je prostředníkem mezi rozvažováním a rozumem. 

Transcendentální pravda je založena na formách empirického poznání, které 

leží v rozvažování, resp. čisté smyslovosti. Jsou pak, ve shodě s Kantem, pojímány 

jako předpoklady možnosti veškeré zkušenosti a mohou být důvodem soudu. Jsou 

to věty čisté matematiky, podřizují se nám apriorně skrze formy času a prostoru či 

skrze zákon kauzality.  

Metalogická pravda je založena na soudu, jehož důvodem jsou samotné 

v rozumu spočívající podmínky veškerého myšlení. Tyto pravdy jsou jen čtyři, 

jakožto jsou to čtyři vlastní zákony myšlení vůbec, které, jak Schopenhauer soudí, 

jsou známy již velmi dlouho, ačkoliv nikdy nejsou takto jasně vyjádřeny. Jak 

podivuhodně jednoznačný a přitom nijak neargumentovaný výrok. I zde si tudíž 

Schopenhauer přisvojuje jakousi konečnou úpravu a završení dřívějšího zkoumání, 
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což je obecně jeden z hlavních rysů jeho celého filosofického odkazu. Je z něj opět 

arbitr toho, co je či bylo řečeno správně, zde je dokonce otázkou, kde a jak toto 

řečeno vůbec kdy bylo. Soudy metalogické pravdy vykládá takto: „Je to následující: 

1) Subjekt je vždy sumou svých predikátů či a = a; 2) jednomu subjektu nelze 

zároveň přičítat a odpírat jeden predikát či a = -a = 0; 3) z každých dvou 

kontradiktoricky protikladných predikátů musí každému subjektu příslušet jeden; 4) 

pravda je vztahem soudu k něčemu mimo něj jako k jeho dostatečnému důvodu.“
81

 

Důkazem výše uvedeného je podle Schopenhauera to, že nelze při vší dobré 

vůli myslet proti těmto zásadám. Dokazují tak svoji platnost. Transcendentální a 

metalogická pravda k sobě tedy mají velmi blízko, a to díky způsobu svého 

prokazování. Právě zde leží důvod, proč větu o důvodu prokazuje Schopenhauer na 

čtveru kořenů. Věta je soud, a ten má čtverý původ. Věta sama – Důvod poznání – 

Pravda soudu metalogická – Čtyři její výrazy. Z tohoto vyrůstá opora věty samotné 

a důvod, proč má čtyři kořeny. 

Poslední oddíl pojednávající o druhé větě je věnován rozboru rozumu jako 

takovému. Je nutné rozlišovat rozvažování, které je spíše bezprostřední a intuitivní, 

od rozumu, pracujícím na zásadách myšlení, reflexe a pojmů prostřednictvím řeči. 

Rozum ale nepatří do metafyziky, což je prý zásadní omyl Schopenhauerových 

současníků (přímo jmenuje Hegela – opět jde o doplnění původního textu). Stejně 

tak je tomu s překrouceným pojmem idea, který má ale pro Schopenhauera platnost 

pouze v Platónově pojetí. Opět neguje možnost ustavení principu světa jako ideje 

(Hegel). Metafyzika v tomto pojetí nemá vůbec smysl. Jediné, co máme, jsou formy 

nazírání, tedy prostor a čas a dále zákon kauzality, což je forma rozvažování. 

S touto výbavou si vytváříme svět objektů, těles. „Rozum tedy vůbec nemá žádný 

materiální, nýbrž formální obsah.“
82

 Materiální obsah se nám dostává pouze skrze 

rozvažování, tedy z vnějšku, z názorných představ. Pak teprve má rozum látku a 

tvoří pojmy. Představa se v pojmu rozmlží, zato je to přehledné a myšlení má s čím 

operovat. Rozum sám si nemá odkud sám sobě poskytnout látku, nikdy. Neplodí, 

ale jen přijímá a přetváří. „ Není náhodné, že jak v latině, tak i v germánských 

jazycích vystupuje v ženském rodě a naopak rozvažování v rodě mužském.“
83

 

Důležité je to, že z tohoto pojetí vychází na poli etiky rozum tak, že nepodává nic o 
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dobru či zlu. Jednání může být rozumné – ale, zdali je dobré, to s tím prý už nemá 

nic společného. Když se říká, že je něco logické, rozumné, dobře usouzené, pravdě-

podobné, to vše je podle Schopenhauera totéž. Slyšíme zde jasnou kontrapozici ke 

Kantovu kategorickému imperativu. Sám Schopenhauer se k tomu výslovně 

vyjadřuje tak, že mu to nečiní radost, ale právě kategorický imperativ je prý 

naprostým krokem vedle. Druhým naprostým omylem filosofie je pak svobodná 

vůle. 

Schopenhauer se správně všímá toho, že jeho doba s sebou nese úpadek víry. 

Bohužel, stanoviska lidí, kteří opouštějí pozice víry, jsou vázány na výše uvedené 

bludy. Upozorňuje, že od Kanta jsou všechny důkazy Boha, které lze svést do tří 

hlavních typů, nepoužitelné. To ale přece vůbec nevadí. Důkaz Boha leží ve zjevení 

– a je podstatou židovství, křesťanství a islámu. Ty tak mají pevně zakotvený 

princip nejvyšší bytosti a jsou zjevená. Toto pojetí je ale vyloučeno z celosvětového 

diskurzu. Brahma je oproti tomuto imunní, je nenahraditelný, nenapadnutelný 

těmito koncepty, je to jakoby jiný svět. Schopenhauer se odkazuje na J. J. 

Schmidta
84

, který je pro něj největším evropským expertem na poli východní 

filosofie. Dokládá to, že v indické filosofii není vůbec přítomen ani náznak nejvyšší 

bytosti. V buddhismu není obsažen výraz stvoření, ale pouze výraz vznikání světa. 

Jak krásně opět konvenuje Hérakleitova slavná věta, podle podání Klementa a 

Plutarcha: „Tento svět, týž pro všechny, nestvořil žádný z bohů ani z lidí, ale vždy 

byl, jest a bude věčným živým ohněm, rozněcujícím se podle míry a hasnoucím 

podle míry.“
85

 

Osobně mě překvapuje, že se nikde zevrubně nevěnuje Hérakleitovi. To již 

spíše rozebírá odkaz pythagorejců, zejména ve vztahu k jeho metafyzice hudby. 

Dokládá, že měli inspiraci v Asii a Egyptě, chápali prý i pojem jin a jang, pro který 

měli své ekvivalenty (přejímá tuto myšlenku z Aristotela). „Podle Apuleia se 

Pýthagoras dostal dokonce až do Indie a učil se u brahmánů. (Viz Apulej. 

Florida,p.130ed Bip.) Myslím si tedy, že vysoká moudrost a znalost Pýthagory 

nespočívala v tom, co myslel, jako v tom, co se naučil; tedy byla spíše cizí než 

vlastní. To potvrzuje výrok Hérakleita o něm. (Diog. Laert. Lib VIII, c. 1, § 5.) 

Jinak by také své myšlenky sepsal, aby je uchránil před zánikem: naopak u 
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naučeného cizího zůstával zdroj zajištěn.“
86

 Věřím, že byl Schopenhauerovi 

Hérakleitos na počátku silnou filosofickou inspirací. Věčný oheň nebo slepá vůle, to 

jsou jen v tomto podání zaměnitelná slova. Hlavně zde není ani na jednom místě 

žádný logos v pojetí, které výše Schopenhauer tak jasně odmítl. Není to tedy ale 

tak, že by žádný rozum ve světě nebyl. Jen není jeho podstatou. Naopak, je to pouze 

součást nás a je zcela poznatelné, k čemu slouží, jak pracuje a na jakém poli. 

Zpět nyní ještě k otázce stvoření. Tento koncept, jak jsme si uvedli, vůbec 

nezapadá do systému indické filosofie, či lépe řečeno do filosoficko-náboženského 

komplexu myšlení východu. Stvoření pro něj není vůbec relevantní. Vše je jen 

vznikání a zanikání, tedy změna. V tomto nahlíženo, Schopenhauerova současnost 

se mu jeví jako naprosto skandální jelikož neustále, i přes Kantův průlom dále 

shledává za totožné náboženství a teismus. Toto stanovisko platí pouze pro 

judaismus, nikde jinde. Stejně ateistická jako buddhismus jsou i náboženství Číny, 

tedy taoismus a konfuciánství. To vůbec nemá termín Boha. Ukazuje se tedy, že 

podstatou teismu je zjevení. Staví se také proti používání slova ateismus, dokonale 

řečeno by to bylo spíše „nežidovství“.
87

 

Filosofie se tedy vůbec nemá o Boha starat, jelikož jí to vůbec nepřísluší. 

Problém všech filosofů (samozřejmě už je jasné, koho tím myslí) je ten, že ze 

zištných (politických) důvodů začínají od toho, že Boha všemožně rehabilitují – tím 

nastupují špatnou cestu a nemohou se s pravou (tedy Schopenhauerovu) filosofií 

vůbec setkat, pochopit jí a připustit. 

Věta třetí. Nyní se budeme věnovat rozboru třetí třídě objektů a jim 

odpovídající větě o důvodu. Tyto objekty, lépe řečeno předmětů, je formální částí 

představ. Jsou to právě apriorní formy nazírání prostoru a času. Vzpomeňme na 

první třídu předmětů a je nám hned patrný rozdíl. V první jsou celistvě předměty 

vnímány, zde toto neplatí. Co je tedy tím, co zde chybí? Je to hmota. Ta je určitelná 

z pohledu časoprostoru a kauzality. 

Tato věta nese název Věta o důvodu bytí. Vlastností času je následnost, 

prostoru poloha. Důvod bytí v prostoru je založen na tom, že nemá určitelnou 

hranici, jelikož je nekonečný a zároveň, cokoli v něm je určeno, určuje se nutně 
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vůči ostatnímu skrze ně, ale zároveň zase určuje ono. Zní to sice složitě, ale není 

tomu tak. Je to stejné, jako je tomu výše ve zřetězení důvodů dění. V prostoru není 

čas, není tam tedy následnost nelze tedy určit, co určuje a co je určeno, vše je 

vzájemné. Důležitý je Schopenhauerův dovětek k výkladu: „Důkaz všeho toho je 

nemožný, neboť jsou věty, jejichž pravda je transcendentální, protože mají svůj 

důvod bezprostředně v apriorně daném nazírání prostoru.“
88

 

Důvod bytí v prostoru je tedy první částí důvodu. Dalším je důvod bytí 

v čase, dělící se na aritmetický a geometrický. První je určen prostou následností – 

okamžiky se řetězí jeden za druhým. Je tomu tak i ve hře čísel, kdy aritmetika je jen 

nástrojem, který nám pomáhá s řetězením pracovat. Časový údaj je stejný, jako 

číslo v posloupnosti, každé v sobě nutně nese předcházející a umožňuje následné. 

Nula by byla, pokud by se tím Schopenhauer zabýval, jenom operant, reálně řada 

začíná v -∞, ne v 0. Druhý, tedy geometrický důvod, je složitější v tom, že nelze 

vyjádřit pojmy, ale pouze nazíráním. Základem je přesvědčení (v této době panuje 

ještě pouze Euklidovská geometrie se svými axiomy), že dva dokonale určené 

názory nemohou být totožné, byli by pak pouze jedním. To hlavní, čím se musí lišit, 

je místo, tedy prostorové určení výskytu. V geometrii se lze na názor spolehnout 

jenom v oblasti axiomů. Ostatní je dokazováno, jde pak již o pravdu logickou, která 

sem ale nepatří. Zde jde o pravdu transcendentální, která se odkrývá jen díky a 

prostřednictvím názoru jako takového. Následně provádí důkazy na Euklidových 

poučkách.
89

 Výsledkem je mu to, že zatímco druhý důvod, poznání, vyvolává pouze 

přesvědčení, tak důvod bytí vyvolává pochopení. Jednou vím, že to tak je, podruhé 

vím, proč to tak je. Samozřejmě, vztaženo opět na filosofii, pochopení se nalézá 

v systému Schopenhauera. Vztahy v čase a prostoru jsou tedy čisté, názorné a 

apriorní, mají tedy zákonitý ráz. Mají své opodstatnění v tom, že platí, což lze jen 

nazírat. Nejde tak ani o dění, ani o poznání. Jde o bytí. 

Věta čtvrtá. Čtvrtou a poslední třídou objektů pro subjekt, je ta, kde panuje 

Věta o dostatečném důvodu jednání. Výklad začíná od rozboru chtění, které se nám 

jeví (pro subjekt) objektivně, nazíráno je tedy výhradně jako vědomí sebe sama a 

tím se stává poznávaným (subjektem). „Toto poznávané zde veskrze a výlučně 

                                                           
88

 Schopenhauer, Arthur. O vůli v přírodě a jiné práce, Praha: Academia, 2007, str. 147. 
89

 Ibid., str. 150-153. 



63 
 

vystupuje jako vůle.“
90

 Vůle vstupuje na scénu. Tato krátká větička, tento axiom 

Schopenhauerovy filosofie, spočívá tedy v tom, že poznání potřebuje subjekt a 

objekt. Pokud vezmu za objekt subjekt sám, ze subjektu se stane objekt. To všechno 

souhlasí, ale proč vůle? Dále říká hned Schopenhauer už jako jistou věc, že: 

„Subjekt se tedy poznává jen jako chtějící, ne jako poznávající. Představující si Já, 

subjekt poznání se jako nutný korelát všech představ, jejich podmínka, totiž nikdy 

sám nemůže stát představou či objektem,…“
91

 Dobře tedy, Schopenhauer tvrdí, že 

poznávám, tedy jsem subjektem poznání. Poznávám-li sebe, stanu se objektem. 

Nemohu se ale nahlédnout v tom podstatném, co je mi vlastní, tedy že poznávám, 

ale hned dostanu náhražku v podobě toho, že chci. „Proto také neexistuje žádné 

poznání poznávajícího, protože to by vyžadovalo, aby se subjekt oddělil od poznání 

a přece poznával poznávání, což je nemožné“
92

 Proč nemožné, ptám se. Protože to 

Schopenhauer říká. Proč vůle, chtění? Je to opět stejná odpověď. Zde jsme u 

pravého počátku jeho filosofie. Zkoumám tuto pasáž dlouho, ale odpověď 

nenacházím, ačkoliv bych tolik chtěl. Jsme si jist, že zde se skrývá klíč k jeho 

filosofii. V originále stojí: „Daher also giebt es kein ERKENNEN DES 

ERKENNENS; weil dazu erfordert  würde, daẞ das Subjekt sich vom Erkennen 

trennte und nun doch das Erkennen erkennte, was unmöglich ist.“
93

 Není přece 

výrok (je-li to tedy vůbec pravdivý, správný výrok, jak se výše snaží Schopenhauer 

dokázat, zde dokonce podložen pravdou empirickou), že subjekt je ve své 

vlastní podstatě chtějící, výrokem vyjadřujícím jakési poznání? Pak přece 

vypovídám o poznaném principu subjektu – který z principu nemůže být poznán 

jako poznávající a přitom vím jasně, že jsem toto chtění (v sobě samém) poznal. 

Znovu opakuji to, co je již výše uvedeno, tedy že subjekt se poznává vždy jen jako 

chtějící, ne jako poznávající. Schopenhauer se nás snaží odvést od myšlenky, že je 

na subjektu to hlavní poznávání, přeneseně tedy myšlení, rozum. Chce říci, že to 

hlavní, primárně nazíratelné, je vůle, zprostředkovaná pomocí chtění. Už ne žádné 

„myslím tedy jsem“, ale pouze „chci, tedy jsem“. Poznávám chtění, rozum si 

uvědomil, že jeho platformou (objektem) je vůle. Toto je výchozí bod celého 

Schopenhauerova systému.  

                                                           
90

 Schopenhauer, Arthur. O vůli v přírodě a jiné práce, Praha: Academia, 2007, str. 155. 
91

 Ibid. 
92

 Ibid. 
93

 Arthur Schopenhauer Werke in 5 Bänden, Band 3, Frankfurt am Main: Zweitausendeins, 2006, str. 

150. 



64 
 

Schopenhauer se dále ptá, kde se bere uvědomění si smyslovosti, 

rozvažování či rozumu? To je dobrá otázka. Odpověď zní, že je nám toto 

zprostředkováno samotným principem výše uvedených tříd představ. Jsou jejich 

korelátem. Je tomu stejně, jako jsou provázány objekt a subjekt, jeden bez druhého 

není možný.  

Shrnuté je tedy Schopenhauerovo pojetí toto: „Jako je subjektivním 

korelátem první třídy představ rozvažování, druhé třídy rozum a třetí třídy čistá 

smyslovost pak jako korelát čtvrté třídy nacházíme vnitřní smysl nebo vůbec 

sebevědomí.“
94

 

Subjekt poznání se tedy nikdy nemůže stát naší představou, čili nejde jej 

poznat, není nikdy objektem. Je jasné, proč je tomu tak, tedy proč to chce 

Schopenhauer prokázat. Potřebuje, aby pokud nazřu objekt ve tvaru subjektu, 

poznal jsem ne jeho poznávající (a přitom jistě na první pohled dostupnější) výraz, 

ale něco jiného, co označuje pojmem vůle. „Já chci“ je mu větou syntetickou, 

aposteriorní. Zde je subjekt chtění objektem. „Když pohlédneme do svého nitra, 

shledáme se vždy jako chtějící.“
95

 Toto niterné se projevuje jako cit a cit sám je jen 

stupněm vůle. Úžasné, krásné, velkolepé. Je to nový koncept, vůle je podstatou nás 

a my zase držiteli světa. Systém subjektu a objektu se začíná utvářet. Ptám se ale 

znovu a neodbytně: proč právě vůle? Proč bych se nemohl vždy niterně nazřít jinak, 

třeba jako milující, nebo právě poznávající, či jakýkoli jiný? Další dílo 

Schopenhauerovo se věnuje tomu dokázat, že všechno zde uvedené, ale i vše 

ostatní, je ve skutečnosti a v podstatě jenom a pouze vůle. Velikost tohoto přístupu 

je v tom, že si uvědomil jeden, ale ne jediný, aspekt, který nechal tak hlasitě 

promluvit. Jak jsem již výše uvedl, jeho celé dílo je prostoupeno úsilím podat 

vysvětlení rozumu a vůle, kdy se vůle má jevit jako věc o sobě, nicméně rozum 

nelze vytlačit. Opět tedy podotýkám, že chápání jeho iracionalismu nelze vykládat 

tak, že neuznává a odmítá rozum vůbec, či nějak podobně. Patří ještě naplno do 

epochy klasické metafyziky, díky novému přístupu ji ale značně narušuje. 

Jako kořen všeho, celé Věty o důvodu, se tedy nakonec ukazuje moment 

chtění. „Právě proto, že subjekt chtění je dán bezprostředně sebevědomí, nelze dále 

definovat nebo popsat, čím chtění je: spíše je to nejbezprostřednější ze všech našich 
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poznatků. Jeho bezprostřednost dokonce musí nakonec vrhnout světlo na všechny 

ostatní jako velmi zprostředkované“.
96

 Pokud budu i nadále výklad provádět 

lineárně a bez nějakého předpojatého (ať pozitivního či negativního) pochopení, tak 

nám zde Schopenhauer podává určité dogma o bezprostřednosti a absolutní 

přednosti subjektivního pochopení sebe sama co do své (objektivní či objektové) 

subjektivity podle pochopení chtění, tedy vůle. „Identita subjektu chtění 

s poznávajícím subjektem“, to prý je „uzel světa a proto je nevysvětlitelný.“
97

 

Podotýkám, že zde vycházím z upraveného vydání z roku 1847. Tam, kde se to 

hodilo, zejména v útocích na Hegela a ostatní, ale i jinde, se Schopenhauer 

nezdráhal svůj původní text doplnit či upravit. Kdyby tak nalezl za oněch bezmála 

třicet pět let jasný podpůrný argument, který by rozsekl tento uzel, jistě by nám to i 

zde s radostí ukázal. Ale toto on zřejmě nikdy nedokázal, nikdy se za tento problém 

nedostal. 

Je jasné, že svůj systém vidí jako naprosto pevný, jako podobný systému 

buddhismu, jako opřený o dané nazření pravdy, kterou není třeba dále podepírat. 

Problémem je, že Kantovo pojetí, že „empirický názor je nám dán“
98

  nepřijal, 

jelikož mu výraz „je dán“ argumentačně nestačí, zde nám ale Schopenhauer 

předkládá jistá sdělení stejným způsobem, který výše odmítl. 

Pokračuji tedy nyní v dalším výkladu s tím, že výše uvedený problém již 

nebudu dále akcentovat. Kauzalitu Schopenhauer zúžil na tvar věty s důvodem dění, 

platný pro první třídu objektů, pro svět, který nazíráme, svět těles. Pro jednání nám 

ale vždy vytane na mysli otázka proč? Ta je adekvátní, nicméně odpověď je 

uzavřena. „Hlavní věc nám přitom zůstává mystériem“
99

 Motivace se tedy jeví a my 

ji nahlížíme z nás, zevnitř, čili naprosto jinak než všechny ostatní příčiny. Jsme jí 

účastni. „Z toho vyplývá důležitá věta: motivace je kauzalitou viděnou zevnitř.“
100

 

Kauzalita je tedy vlastní větou o dostatečném důvodu jednání – tedy je vlastním 

zákonem motivace. Tak se nám jasně ukazuje, jak se s rozšiřujícím počtem 

probraných témat rozšiřuje i platnost a využití kauzality. Nejdříve byla tvarem první 

věty – dění, nyní čtvrté věty, jednání. Budeme tedy raději používat výrazu zákon 
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motivace, který je i v chápání Schopenhauerově jasnější. Bližší výklad nalézáme ve 

spisu O svobodě vůle, ke kterému sám autor odkazuje. 

K těmto výše uvedeným bodům poukazuji zejména proto, abych ukázal, 

které stěžejní momenty svíraly jeho myšlení již od samého začátku jeho tvůrčí 

práce. Je jasné, že v centru jeho myšlení, tedy jeho východiskem, se stává teorie 

poznání. Ta v sobě ale nese několik bodů, které mají dopad na postuláty 

ontologického charakteru. Jako klíčovou určuje pro své myšlenky kauzalitu, v té 

vidí klíč k pochopení všeho. Tu kauzalitu, kterou tak dokonale představil Kant, 

který ji ale nakonec nedokázal naplno vytěžit. Kauzalita je pak klíčem k pochopení, 

že podstata, tedy ontologický řád světa, má primárně aktivní, dějící se povahu. Tato 

povaha dále nemá za svůj hlavní parametr tradiční veličinu, obecně pojímanou jako 

rozum (v jakémkoli jeho dějinném pojetí). Snaží se tedy proto nalézt a podat jinou, 

objektivní podstatu (a tím tedy i příčinu) všeho, tedy vůli 

Vůle má vliv na poznávání v tom, že jej na základě motivace podmiňuje. My 

si toto prý často vůbec neuvědomujeme, ale je to tak. Pokud vše ovlivňuje či řídí 

vůle, jak se k tomu všemu má vlastně motiv. Je to přece pouze jedna z forem příčin, 

je třetí formou kauzality. Chtění je tedy původně slepé, motiv je až otázkou chtění 

v podobě individuální vůle.  

Chtěl bych říci, že některé momenty v rámci celkového výkladu nejsou zcela 

jasné, nicméně to je na druhou stranu známka poctivého a dlouhodobě 

promýšleného systému, což nakonec vede k tomu, že se ve většině podstatných míst 

Schopenhauer sám popírá, což o něm prý již ostatně napsal Nietzsche: „…že to byla 

síla jeho intelektuálního svědomí, která ho nutila si téměř v každém bodě 

odporovat“.
101

 

Toto je pro mě a východisko této práce velice důležitý bod, jelikož je zde 

obsažena otázka: je celé dílo postaveno skutečně na těch důvodech jeho vzniku, 

které nám autor sám předkládá? Je vše skutečně tvořeno jen s ohledem na pravdu a 

poznání? Jak se pak stavět k jeho výlevům proti oficiální filosofii, jak tam zapadají? 

Je Schopenhauer od počátku přesvědčen, že jeho koncept musí být v kontrapozici 

proti všemu – tedy že musí vypadat tak, do jaké formy jej přiodívá v pozdějším 

věku (např. úprava jeho původní disertace)? Když se někde nevěnuje dosti důkladně 
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nějakému problematickému bodu v jeho systému, je to schválně, ví o tom, je to pak 

tedy vyhýbaní se problému, zametání problému pod koberec, nebo normální a 

běžné neuvědomění si toho kterého aspektu? Není pak ono určité protiřečení si 

skutečně známkou poctivosti? 

Možná právě zde je vhodná chvíle pro to, abych za sebe tuto otázku 

zodpověděl. Moje hodnocení Schopenhauera je takové, že jeho osobnost musela být 

velice zvláštní, řekl bych svérázná, která v sobě snoubila jak naprostou nepotřebu 

společenského kontaktu či uznání ze strany běžných lidí, ale snad i odborných 

kruhů, nicméně s velikou touhou po jakémsi přijetí, reflektování. Nechtěl slávu a 

zisk, toužil ale po uznání, právě po tom slyšet „to je ono“. To, jak inspirativním se 

stal po své smrti, to je přesně ten stav, který by jej naplnil. Tyto osobnostní 

předpoklady jej jako člověka, který naprosto splynul s filosofem, naprosto určovaly.  

Musíme si uvědomit, že téměř celý jeho život se skládal z rozpracovávání několika 

výše uvedených základních myšlenek. Je logické, že vzhledem ke struktuře, kdy 

neustále rozvíjel jádro, podané výše, muselo docházet k opravám či úpravám. To je 

pak pro mě právě onou známkou toho, že se v jeho díle neskrývá vypočítavost, ale 

snaha o co nejširší podložení svých myšlenek. 

Vraťme se ještě na chvíli k pojednání O čtverém kořeni věty o dostatečném 

důvodu. Na samém konci rozboru věty o důvodu jednání se objevuje velice 

významná pasáž, která na pole jeho zájmu přivádí fenomén paměti. Ta pro něj není 

žádnou schránkou na strnulé představy, které si pak naše poznání vytahuje ven pro 

další použití. Pro něj je paměť platformou pro cvik, který představy jakoby udržuje 

v platnosti, jako kdyby zaléval rostlinu, a ta žila. Mám-li málo co uchovávat, mohu 

to často trénovat a mohu mít tedy paměť velice dobrou, tedy dobře vycvičenou. 

Naopak, génius s inovativním myšlením nemá čas staré opakovat (uvádí příklad 

Rousseaua) a může mít jisté trhliny. Celkově to ale tak není, protože jeho ostatní 

duševní mohutnost je tak silná, že cvik nahradí. Toto je ale pěkný oslí můstek 

k tomu, jak vysvětlovat roztržitost géniů, kteří se o běžné věci nestarají, na obyčejné 

lidi zapomínají a celkově se starají jen o to, co je pro ně skutečně podstatné.  

Závěry a výsledky podaného výkladu. Tímto končí samotný výklad a 

Schopenhauer se věnuje již jen krátkému výkladu a shrnutí předcházejícího textu. 

Říká, že ke způsobu podání důvodů bylo takto systematicky přistoupeno proto, 

jelikož se šlo od nejlehčího na pochopení k tomu nejnáročnějšímu. Správně by jinak 
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řada důvodů byla tato: důvod bytí v pořadí čas – prostor, poté kauzalita, tedy 

důvod dění, dále zákon motivace, tedy důvod jednání a nakonec důvod poznání. 

Poznání se váže jen na představy z představ, ostatní přímo na představy 

bezprostřední, proto je zcela opačně výkladu zde až na samém konci. Dále je velmi 

zdůrazněna nutnost chápání toho, že podle zákona kauzality a zákona motivace platí 

to, že důvod časově předchází důsledek. (Jak krásně je zde dopředu slyšet ozvuk, či 

spíše výpomoc indické filosofie a pojetí vůle jako slepé, bezdůvodné. Žádné causa 

sui, ale sine causae). Pro důvod poznání ale nemá pojetí souslednosti význam, čas 

se tam totiž neobjevuje. Pro důvod bytí v geometrii také ne, v aritmetice 

samozřejmě ano, čísla jsou přece jenom a pouze časový poměr. Dále je uvedeno, že 

věta o dostatečném důvodu, a to ve všech svých variantách, může být důvodná pro 

hypotetické soudy. Kromě geometrie kde je zcela nepodstatné to, od čeho 

vycházíme, jelikož je vše vždy určované a určující zároveň, platí to, že: „Totiž 

soudit z existence důvodu na existenci důsledku a z neexistence důsledku na 

neexistenci důvodu je správné, ale soudit z neexistence důvodu na neexistenci 

důsledku a z existence důsledku na existenci důvodu je nesprávné.“
102

 Reciprocita 

sama není zákonem kauzality připouštěna, jelikož by si sám účinek byl příčinou, to 

je již nyní zřejmé. Tak se tedy reciprocita vztahuje jen na pojmy, které se překrývají. 

Nutnost je podle Schopenhauera obsažena v samém jádru věty o důvodu. Ta 

je totiž nutně. Nutnost je propojení vztahu důvodu a následku, je to podmíněnost. 

Absolutní nutnost je tedy protimluv a slovní hříčka, která zneužívá pojmy, zde tedy 

právě ony abstraktní, vyprázdněné, pro metafyzické zneužití tolik oblíbené. 

Schopenhauer nám dává velmi pěkné shrnutí nutnosti, kde se jasně ukazuje 

celý systém a vlastní důvod celého výše uvedeného rozboru důvodu: „Podle čtyř 

tvarů věty o důvodu tedy existuje čtverá nutnost: 1) logická podle věty o důvodu 

poznání, díky níž necháme-li platit premisy, musí být nevyhnutelně dán závěr; 2) 

fyzická podle zákona kauzality, díky níž jakmile nastoupí příčina, nelze nečekat 

účinek; 3) matematická podle věty o důvodu bytí, díky níž každý poměr vyřčený o 

pravdivé geometrické poučce je takový, jak ona udává a každý správný výpočet 

zůstává nesporný; 4) morální, díky níž každý člověk i každé zvíře musí jednat podle 

nastoupivšího motivu.“
103
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Nutnost je tedy logická, fyzická, matematická a morální.  

Věty jsou nutnosti adekvátní podle důvodu poznání, dění, bytí a jednání. 

 Je škoda, že se nikde Schopenhauer nedrží přesněji této posloupnosti, 

jelikož pořadí vět a důvodů neustále lehce pozměňuje. Čtenář si ale zase na druhou 

stranu musí neustále dávat pozor, aby se nespoléhal na posloupnost, ale stále se 

opíral o vlastní chápání textu. 

Věta o důvodu se tak dá označit jako vše vysvětlující systém o několika 

tvarech. Věta o dostatečném důvodu je strom, jehož čtverými kořeny jsou důvody 

poznání, dění, bytí a jednání. Tyto kořeny jsou vysvětlitelné, věta sama nikoli. 

„Neexistuje totiž žádný princip k tomu, jak vysvětlit princip všeho vysvětlení, 

stejně jako oko vidí vše, jen ne samo sebe“.
104

 Toto pramení v podstatě z principu, 

stanoveného v rámci čtvrté věty při rozporu poznávajícího subjektu a možnosti 

sebepoznání v této formě, který jsem výše rozebíral. Opírá se o výrok z Upanišády: 

„Není viděno: vše vidí; není slyšeno: vše slyší; není poznáno: vše poznává; není 

chápáno: vše chápe. Dále, je vidoucí, vědoucí, slyšící, chápající jsoucno, co jinak 

není.“
105

 

Věta o důvodu je tedy pravou podstatou poznávajícího subjektu, který ji 

užívá ve čtyřech formách, tvarech. Pochopení subjektu v roli objektu je ale možné 

skrze pochopení čtvrtého tvaru věty.  

Metodologie vědy pak pojímá za svůj v každém odvětví jeden tvar věty, 

který upřednostňuje. Pro čistou matematiku je tu důvod bytí.  

Pro příbuzné disciplíny (fyzika, geologie, chemie) je tu kauzalita, tedy 

důvod dění. 

Pro vesměs všechny přírodou a materiálnem se zabývající disciplíny 

(botanika, zoologie, mineralogie) je tu důvod poznání (poznává se z obecného 

jedinečné). 

Pro společenské vědy (psychologie, dějiny, politika) a hlavně etiku je tu 

důvod jednání.  
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Blíže se touto praktickou aplikací zaobírá v kapitole 12. „K vědosloví“
106

, 

propracované rozlišení nalezneme dále zejména na straně 93 tamtéž. 

Filosofie (metafyzika) se sem nezařazuje, jelikož nesleduje kořeny věty, ale 

větu samotnou. Je to podstata všech věd a je blízká stejně tak jim, jako umění. 

Svou disertační, a jak je již nyní zřejmé, zásadní práci, zakončuje shrnutím, 

kterých dvou hlavních výsledků se mu podařilo dosáhnout: 

1. Věta obecně říká, že vždy a všude je zde něco díky něčemu, vše má svůj 

důvod. 

2. Jen důvod sám důvodu nemá (důvod vůbec, o sobě). 

„Věta o důvodu ve všech svých tvarech je apriorní, koření tedy v našem 

intelektu, a proto ji nelze aplikovat na celek všech jsoucích věcí, svět, s výjimkou 

tohoto intelektu, v němž existuje. Takový svět představující se díky apriorním 

formám je totiž právě proto pouhý jev. Co pro něj platí jen v důsledku právě těchto 

forem, nemá žádné uplatnění na svět sám, tj. na v něm se podávající věc o sobě.“
107

 

Každý důvod tedy patří pod některou ze tříd. Kdyby se objevil nový důvod, 

musel by přinést i novou třídu objektů naší představivosti, žádné výjimky nejsou 

možné. 

Tímto končí výklad o čtyřech kořenech, které má věta o dostatečném 

důvodu. Jsou to pro ni čtyři různá pole její působnosti. Čtyři sféry, kde má platnost 

ve svých různých podobách, a to podle předmětu, na který je aplikována. Ukázal 

jsem myslím dostatečně, jakou váhu této větě a její koncepci Schopenhauer sám 

přisuzoval. Jakým způsobem se postavil k její platnosti a využitelnosti. Jsem 

přesvědčen, že vykládat Schopenhauerovo dílo je možné právě a pouze na základě 

skutečného prostudování a pochopení jeho východisek, jak životních, tak 

odborných. Zanechal nám ve svém díle dostatek postřehů a odkazů, které nám toto 

dovolí hodnotit. Někde explicitně, jindy lehce zamlženě nám ukazuje cestu, kterou 

jeho myšlenka urazila, koho na své cestě potkala a kým se inspirovala. Pro výše 

uvedenou problematickou otázku ohledně jeho vztahu k myšlení Hérakleita uvádím, 

že jako jeden z propojujících momentů vidím i jeho jasně prokazatelný vliv na 

myšlení Nietzscheho. Možná že četba Schopenhauera jej k němu přivedla právě pro 

                                                           
106

 Schopenhauer, Arthur. Svět jako vůle a představa. 2. díl, Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 

1998, str. 87-94. 
107

 Schopenhauer, Arthur. O vůli v přírodě a jiné práce, Praha: Academia, 2007, str. 170. 



71 
 

svoji jistou neexplicitní podobu, leč zcela jasný ozvuk. Otázek a myšlenek se zde 

ale vyjevilo vícero a mohou sloužit k budoucímu zkoumání. 

Zajímavou se mi ale jeví vynikající možnost, v závěru této části práce 

věnované rozboru východisek Schopenhauerova myšlení, užít jeho vlastní podání 

své vlastní filosofie, a to navíc z doby, kdy již byla všechna její hlavní témata 

zpracována. Chci tedy následující, možná ne tolik známé řádky postavit jako nijak 

již dále nekomentovaný sumář Schopenhauerových myšlenek. Jediné, co musím 

podotknout, je to, že se jedná samozřejmě o vlastní, tedy tendenční výklad, kdy sám 

sebe ušetří kritiky a naopak vše v rámci své tvůrčí činnosti staví na čelní pozici 

v rámci dějin evropského, či dokonce světového myšlení. Je ale nutno očistit jeho 

slova o vše, co nevyjadřuje jeho pravý vztah k filosofii, a ponechat jeho slova 

promluvit tak aby nám jej ukázala jako autentického, opravdového a hlavně 

inspirativního myslitele.  

 Cíleně jeho vlastní výklad uvádím nyní, kdy jsem se ještě nedostal za 

hranici jeho hlavních myšlenek o vůli, člověku a jeho údělu ve světě, což je cesta, 

která by mi měla umožnit výklad mého pojetí Schopenhauerova (pesimistického) 

humanismu. Komplexně pojatý systém se pokusím představit na jeho výšinách, 

tam, kde je skutečně inspirativní a kde promluvil do dějin filosofie. Zbylou část 

jeho díla již pak ponechám stranou, jelikož by již pak bylo nutné činit skutečnou 

celistvou analýzu, což pro mě ale nyní není v rámci možností a cílů této práce 

možné. 

2.12 Schopenhauerovo hodnocení své vlastní filosofie 

V rámci prvního svazku Parerg vydal Schopenhauer kratičkou stať 

s názvem Několik poznámek o mé vlastní filosofii.
108

 Pro každého, kdo by se chtěl 

zabývat Schopenhauerovým dílem, doporučuji tyto řádky ke studiu, jelikož jsou 

jakousi směrovou tabulí k pochopení jeho myšlení. 

Svůj systém předkládá jako dokonalý v rámci jednoduchosti, jasnosti, 

vnitřní konzistenci a díky tomu pravdivosti. Vše vyplývá ze všeho, nic není ve 

sporu. „Můj systém lze označit jako imanentní dogmatismus: neboť jeho poučky 
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jsou sic dogmatické, přesto však nejdou za zkušenostně daný svět, nýbrž pouze 

vysvětlují, co tento svět je, neboť jej rozkládají na jeho poslední součásti.“
109

 

Svět zkoumá Schopenhauer ze všech stran, avšak metodologicky stále 

stejně. Proto je v jeho díle soulad – ten ale není jen logický. Opírá se i o zkoumání a 

nazírání (intuitivní) stále stejného objektu. „U mne totiž nikdy nešlo o nic jiného, 

než o souhlas reality se sebou samou, která nikdy nemůže pochybit.“
110

 Dále říká na 

obhajobu své filosofie toto: „Všechno zde řečené lze shrnout do věty, že má 

filosofie vznikla analytickou, nikoli syntetickou cestou.“
111

 Vše se snaží uvést až na 

samý základ – podstatu, tedy pro něj to reálně dané. Víru ve svojí pravdu dokresluje 

slovy: „Proto se lidstvo ode mne naučí mnohé, co nikdy nebude zapomenuto a mé 

spisy nepominou.“
112

 Toto se prý již ale stejně stane až po jeho smrti. Vidíme, že 

v určité fázi, zde tedy v počátku padesátých let devatenáctého století, již sám nevěří 

na svůj úspěch, na to, že se dočká přijetí jeho díla, ačkoli prvních ozvuků, zejména 

ze zahraničí, se mu již začínalo dostávat. Je také možné, že tento vložený text je 

přepracováním staršího textu, z let před rokem 1849, kde by toto sebepojetí bylo 

mnohem pochopitelnější a jasnější.  

Dále se ve svém hodnocení staví jako teista, nicméně bez Boha, ale s vůlí, 

vůlí k životu což je to poslední její určení. Panteismus odmítá tam je vše pozitivní a 

skvělé. Realita světa je ale naprosto odlišná. Vůle je pak oním hlavním fenoménem, 

nepůsobí ale z vnějšku, nýbrž zevnitř. Je novým, opodstatněným pendantem 

křesťanství. Askeze je teoreticky podmíněna. Život je zde plný žalu a ve svém 

důsledku dále nežádoucí. 

Vztah ke Kantovi dále vysvětluje to, že u Fichta a Schellinga (ale i Spinozy 

či Helvetia) nalézáme jistou podobnost, stopu stejných myšlenek. Prim si v tomto 

usurpuje tím, že, jak říká, je třeba si uvědomit, kdo je pravým objevitelem. Je jím 

jen ten, kdo něco objeví cíleně, systematicky, ví, že to objevil, vyloží to a ponechá 

budoucím generacím. Stejně tak tedy výše zmiňovaní měli jen mlhavé tušení věci, 

což se nepočítá. Dále již tradičně věnuje prostor útoku proti Hegelovi.  

Nalézáme zde dále větu, která koresponduje s výše uvedenou chronologií, 

rok 1811: „Neboť při vstupu do života mi můj génius předestřel volbu: buď 
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poznávat pravdu ale nikomu se tím nezalíbit, nebo spolu s jinými učit faleš, za 

přispění a souhlasu: rozhodování pro mě nebylo těžké.“
113

 

Poslední řádky věnuje vyloženému útoku na Hegela, postěžování si na svůj 

filosofický osud a vyjádření víry, že se vše obrací k lepšímu. 

Zde bych chtěl tedy ukončit a naposledy shrnout první a hlavní část této 

práce. 

Východiskem pro pochopení Schopenhauera není pouze četba jeho hlavního 

spisu Svět jako vůle a představa, (I. díl), ale pochopení jeho vztahu k myšlenkám 

jiných filosofů, zejména Kanta, a dále pak také indické filosofie. K tomu je nutné 

znát jeho život a některé pasáže jeho díla hodnotit v kontextu událostí, které se na 

něm podepisovaly. Jako vlastní klíč k Schopenhauerově filosofii je třeba brát jeho 

dizertaci O čtverém kořeni věty o dostatečném důvodu. 
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3. Filosofická reflexe 

Schopenhauerova hlavního díla 

Pro přehlednost nyní uvedu souhrn toho, co skutečně Schopenhauer napsal a 

v jakých podobách je jeho dílo známo u nás. Vynechávám vše, co spadá mimo 

vlastní originální dílo, více je uvedeno výše, v chronologii. 

1813  O čtverém kořeni věty o dostatečném důvodu (dizertace) 

(Česky vydáno souhrnně v „O vůli v přírodě a jiné práce“, avšak podle 

druhého vydání!) 

1816  O vidění a barvách (nepřeloženo) 

1818  Svět jako vůle a představa,  I. díl 

(obsahuje jako přílohu kritiku Kantovy filosofie) 

1836  O vůli v přírodě 

1839  O svobodě lidské vůle 

(Česky vydáno souhrnně v „O vůli v přírodě a jiné práce“) 

1840  O základu morálky 

(Česky vydáno souhrnně v „O vůli v přírodě a jiné práce“) 

(1841 vyšly výše uvedené soutěžní spisy pod označením „Dva základní 

problémy etiky“) 

1844  Svět jako vůle a představa. II. díl (vydáno společně s druhým vydáním 

prvního dílu) 

(1847 druhé rozšířené vydání O čtverém kořeni věty o dostatečném důvodu) 

1851  Parerga a paralipomena I. a II. svazek (Vedlejší práce a pozůstatky či Drobné 

spisy a fragmenty) 

(Česky vyšel I. svazek ve třech dílech: 1) Aforismy k životní moudrosti, 2) 

O filosofech a filosofii, 3) O osudu, duchařství a hluku. II. svazek pak vyšel 

samostatně, jako jedna kniha.) 

Dohromady je to tedy 5 hlavních spisů, v Češtině je to 7 jednotlivých knih. 

Toto je tedy celé souhrnné dílo Arthura Schopenhauera. Takto systematicky je 

vydáváno i v Německu, kde mají jeden svazek vždy pro jeden každý díl hlavního 
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díla a Parerg, zbytek (včetně práce O vidění a barvách), je vydán v pátém. Do 

souborného vydání jeho díla se neuvádějí jeho dopisy, překlady, parciální poznámky 

atd. 

Pro někdy velice složitou orientaci v díle Arthura Schopenhauera je potřeba 

uvést následující. Původní dílo ve všech směrech upravoval a přepracovával, je 

proto náročné, avšak nutné, číst jeho slova vždy z pohledu životní fáze, ve které se 

nalézal.  

Česky vydávané práce byly až do celkového vydání jeho díla v posledních 

patnácti letech Novou tiskárnou Pelhřimov (vše vyjma „O vůli v přírodě a jiné 

práce“ – Academia), které celé přeložil Milan Váňa, pouhými výtahy z jeho díla. 

Jak jsem výše uvedl, celý Schopenhauerův systém stojí na několika základních 

myšlenkách, které jsou obsaženy v jeho dizertaci, a které pak do systematické 

podoby předložil v prvním díle svého hlavního díla Svět jako vůle a představa. Vše 

ostatní, co napsal, je i podle jeho slov, dalším rozvětvením tohoto základního spisu. 

Právě a zejména z druhého svazku hlavního díla a také z Parerg, byly pro svoji 

vysokou literární úroveň a zároveň náročnou filosofií většinou již tolik 

nezatěžovanou jasnost podání vytahovány bez bližšího vysvětlení jednotlivé pasáže, 

vydávané pak ještě pod různými názvy. Toto vše vyvolává určitý zmatek, který by 

ale nyní měl být překonán díky výše uvedenému vydání de facto celého 

Schopenhauerova díla v takřka ucelené podobě v relativně krátkém časovém 

období. Zde je nutné připomenout, že i vnímání Schopenhauera v minulosti bylo 

jeho útržkovitou znalostí dosti ovlivněno, což je ale široké a velmi zajímavé téma, 

kterému se zde více věnovat ale nemohu. 

První díl hlavního Schopenhauerova spisu Svět jako vůle a představa, je 

rozdělen na čtyři knihy, kdy každou tvoří jedna úvaha: 

1. Svět jako představa – představa podřízená větě o důvodu: objekt zkušenosti a 

vědy. 

2. Svět jako vůle – objektivace vůle. 

3. Svět jako představa – představa nezávisle na větě o důvodu: Platónská idea: 

objekt umění. 

4. Svět jako vůle – přitakání a popření vůle k životu při dosaženém sebepoznání. 



76 
 

V Předmluvě, tedy v té první, z roku 1818, začíná Schopenhauer tím, co 

požaduje po čtenáři: 

- Číst knihu dvakrát (alespoň) – jinak se myšlenky nepochopí. 

- Znát jeho dizertaci – jinak je porozumění nemožné (odkazuje se také i na 

první kapitolu O vidění a barvách, ne již ale tak výrazně). 

- Znát myšlenky Kantovy (ty pro neznalé čtenáře rozvedl a podal jejich 

výklad v příloze). 

- Ideální je navíc znát i Platóna, což předpokládá za běžné. Dále pak Védy, 

s jejichž znalostí ale již tolik nepočítá. 

S notnou dávkou sarkasmu pak vybízí čtenáře, kteří toto nechtějí absolvovat, 

aby knihu nečetli a našli pro ni nějaké jiné (žertovné) využití. 

Začínám tímto výčtem, jelikož se zde opět ukazuje, jak své dílo 

Schopenhauer chápe. Sám jej neustále rozvíjí, čili systematicky vzato starší 

myšlenky podkládají nové, ty jsou jen jejich rozvíjením. 

Dále zde sám odkazuje k tomu, z čeho sám vychází. Proto si dovoluji tvrdit, 

že tato práce si z velké části vzala jako svoji metodu právě Schopenhauerem 

načrtnuté vodítko k jejímu pochopení. Kdo by měl přece jeho dílo znát lépe, než on 

sám? 

K dalšímu rozboru chci říci to, že právě důraz na rozbor všeho předešlého 

před samotným přistoupením k výkladu jeho hlavního díla, je vyjádřením mého 

přesvědčení, že z hlediska čistě filosofického, stojí velice významná část jeho 

systému mimo jeho hlavní spis. Ten je pak ale již skutečnou filosofickou stavbou, 

ve všech aspektech. Proto již dále budu výklad Schopenhauera vést čistě tak, jak 

nám sám jeho dílo zanechal, a to tedy proto, že zde je již jeho systém založen na 

hotových a daných úvahách. Zde se nám jeví celá struktura jeho systému, se všemi 

jeho aspekty. Dílo je zde již zejména o vůli, je vidět, že již zde má Schopenhauer 

před sebou celý svůj systém. 
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3.1 První kniha 

Celý výklad začíná výrokem „Svět je má představa“
114

 a jeho zdůvodněním, 

které kopíruje to z jeho dizertace a navazuje na Kanta. „To, co vše poznává a od 

nikoho není poznáváno, je subjekt“
115

 Takový je tedy nositelem a podmínkou světa. 

Svět má tedy nutně dvě stránky – objektivní (zde platí čas a prostor) a subjektivní. 

Tyto dvě poloviny jsou ale nerozlučné.  

Celý další text kopíruje výklad podle výše uvedené dizertace a má jediný cíl, 

a to dokázat, že celý svět, tak jak jej vnímáme a myslíme, je jen objektem pro 

subjekt, a to včetně našeho těla. Tělo je ale poznáváno bezprostředně, je tedy 

bezprostředním objektem. 

Dále následuje velmi zajímavé členění, kdy říká, že: „Nedostatek 

rozvažování jsme nazvali hloupostí; nedostatek schopnosti používat při praktických 

věcech rozum poznáme později jako pošetilost: nedostatek soudnosti jako 

prostoduchost, konečně částečný nebo úplný nedostatek paměti jako pomatenost. – 

Co je správně poznáno rozumem, je pravda, totiž abstraktní soud s dostatečným 

důvodem (Pojednání o větě o důvodu, 29 nn.). Co je správně poznáno 

rozvažováním, je realita, totiž správný přechod od účinku v bezprostředním objektu 

k jeho příčině. Proti pravdě stojí omyl jako klam rozumu, proti realitě zdání jako 

klam rozvažování.“
116

 Tato slova jsou dokonalou syntézou myšlenky, kterou podal 

tak důkladně v uvedené dizertaci, zkráceně  „Pojednání“.  

Výslovně zdůrazňuje, že jeho filosofie stojí mimo dohady o tom, zda vyjít 

od subjektu či od objektu. On vychází z představy, která v sobě obojí nese jako 

nutnost.  

Dále následuje výklad kopírující výklad „Pojednání“, končící již přechodem 

k otázce rozumu praktického, ke které již nyní evidentně směřuje. Na výkladu 

z dějin etických teorií si neustále připravuje pole pro svůj konečný triumf, vše se ale 

odvíjí velmi pozvolna a nenápadně – prostě mnoho myšlenek velkých mužů lze 

podat skrze systém Schopenhauerův, který, jak jsem výše uvedl, si veškeré zásluhy 

nakonec přisoudí sám, jelikož on vše rozvedl cíleně a metodicky. 
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3.2 Druhá kniha 

Ve druhé části výkladu se již věnuje Schopenhauer bližšímu rozboru vůle. 

Všímá si působení sil ve světě, které jsou podstatou všeho dění, tedy přírodních sil 

(a jim nadřízených přírodních zákonů). Vysvětlování těchto jevů nazývá etiologií, jí 

je ale podstata jevů uzavřená. Z vnějšku, na základě popisů, se tedy dobrat podstaty 

nelze. Cestu k pochopení, bránu, kudy lze pochopit podstatu, hledá tam, kde se dva 

světy, vnější a vnitřní, objektivní a subjektivní, protínají. Tím je tělo. Je velikou 

zásluhou Schopenhauera, jakou vysokou roli tělu přiznal. Je to naprostá rehabilitace 

proti systémům, kde ono tělesné, materiální, bylo jen těžko snášeným a 

nehodnotným přívěškem lidství, ať už jej reprezentovalo cokoli, zejména pak 

rozum. Subjekt poznání si tedy díky své identitě s tělem, objektem, uvědomuje svou 

identitu, stává se individuem. Individuu se pak vyjevuje jako bezprostředně známé 

to, že je svázáno a naplněno vůlí. Zde jen upozorňuji, že jsme opět u toho bodu, kdy 

po výkladu plném argumentů přichází místo, kde je najednou „dána“ ona pravda – 

vůle. Každý akt vůle je pak nutně svázán s pohybem těla (třeba i na té 

nejnepatrnější úrovni, pro nás neviditelný). Zde není poměr kauzální, je to jedno a 

totéž – volní akt a pohyb jedno jest. Jen se tyto dvě strany jedné mince jinak 

reflektují – bezprostředně a nazíráním pro rozvažování. 

V rámci výkladu již tedy bude tělo dále nazýváno nejenom bezprostředním 

objektem, ale i objektitou vůle. „Proto lze také v jistém smyslu říci: vůle je poznání 

a priori těla a tělo je poznáním a posteriori vůle“.
117

 Zde je již poprvé vyjádřena 

základní myšlenka toho, že volní akt vyvolává činnost, která, pokud je s ním 

souladu, vyvolá blažený pocit, pokud ne, vyvolává bolest. Vůli jako celek ale 

nepoznávám, tedy ne takto reflektivně. Poznávám jen její jednotlivé projevy, 

jednotlivé volní akty. Schopenhauer upozorňuje čtenáře, že nyní se vše již bude 

točit okolo vysvětlování tohoto intuitivně nazřeného faktu, který je ale ve své 

podstatě nevysvětlitelný. Toto své stanovisko nazývá filosofickou pravdou. 

Skutečnou realitu světa pak klade jako nutnou, naše vnímání jiných těl 

poukazuje k tomu, že jsou také nadány vůlí, tedy jsou jejími projevy. Stanovisko, že 

toto vše kolem je kromě mě samotného nereálné, Schopenhauer označuje jako 

teoretický egoismus, který odmítá, leč připouští, že nejde nikdy vyvrátit důkazy.  
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Každý je poznatelný jen jako jednota. Kromě vůle a představ nám není nic 

jiného známo, je to naše výbava, se kterou nutně pracujeme a žijeme. Schopenhauer 

má samozřejmě touhu svět o něco opřít, proto tedy vůli vyzvedává jako to, co 

možnost představ určuje. Je tedy nutno dokonale vůli poznat, abychom věděli, co je 

jejím skutečným projevem, základním projevem, a co dále patří již jen k jejímu 

stupňování a dalším následným projevům. 

Projevy vůle lze svést na motivy, to ale není její podstata. Projevy vůle 

spadají pod vliv věty o důvodu, ne ale vůle sama. Při zkoumání těla jako nositele 

aktu dochází k tomu, že manifestací vůle jsou i jednotlivé části těla, které mají 

specifické žádosti (ruce, nohy, genitálie, zuby, žaludek). Tuto analogii pak přenáší i 

do světa přírody, dokonce i neživé (magnetismus). Toto nás tedy dostává k věci o 

sobě – jev je představa, všechen objekt je jev. Věc o sobě je ale jedině vůle a určuje 

vše, co je, vše od ní pochází. Stojí ve všem, projevuje se ve všem – v člověku i 

v přírodě. 

Vůle tedy jako jediná není objektem, protože objekty jsou jejím jevem. Zde 

se Schopenhauer ale vyjadřuje k pojmu vůle tak, že bylo přeci jen třeba použít 

nějakého pojmu – předpokládá, že čtenář již ale nyní chápe, proč a jak je vůle 

chápána. 

Vůle tedy stojí mimo větu o důvodu, je tedy sama bezdůvodná, všechny její 

projevy ale spadají pod větu, jsou tedy důvodné (ve čtyřech způsobech nahlížení 

tříd objektů se nám podává čtvero vět o důvodu - chtění). Toto je místo, které již je 

předzvěstí jeho etiky – člověk se pokládá za volně svobodného, přitom plně spadá 

pod větu o důvodu, čili do světa nutného, tedy nesvobodného. Principem a cílem 

Schopenhauerovi filosofie je nám toto vyložit a otevřít nám oči. 

Pro člověka jsou vodítkem, tedy příčinou aktů, pudy, tedy přeneseně motivy, 

pro přírodu jsou to podněty, či takzvané prosté příčiny. Opět jsou ale ve svém 

důsledku stejné. Vůle sama ničemu z toho nepodléhá, je slepá. Až individuální vůle 

chce motivy, to původní chtění, naplňující vůli, je prosté čehokoli. 

V dalším výkladu nepřináší do svého konceptu nic nového, rozebírá ale 

myšlenky jiných filosofů, a to tak, aby ukázal jistou spřízněnost svých myšlenek 

s jejich systémy. Dochází k otázce světa jako složeného z odrazů různých stupňů 

objektivace vůle, což prohlašuje za shodné s tím, co prý představují Platónovy 
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ideje. Ty jsou vlastně tedy tou jedinou a bezprostřední formou objektivace, kterou 

se nám právě ideje jako jednotlivé jevy ve světě ukazují (a to podle fungování věty 

o důvodu). Toto my pak teprve poznáváme, je to náš svět jako představa. Věta o 

důvodu tomuto světu vládne, vůli jako takové nikoli. 

Nejnižším stupněm objektivace vůle je neživá příroda. Na vyšším je dále ten 

stupeň, kde se prokazuje individualita, u člověka mnohem více než u zvířat (proto 

jsou lidé různí, zvířata stejného druhu tolik podobná, rostliny téměř zcela). Na 

člověka je tedy ale třeba nahlížet individuálně, což u zvířat neplatí (do jisté míry to 

platí tam, kde jsou blízko člověka – zajisté mu vytanul nyní na mysli jeho pes, 

ostatně je dokládáno, že měl Schopenhauer zvířata rád, což se i na mnoha místech 

dá vyčíst z jeho textů). Na celý svět přírody je ale nutné se dívat tak, že vše je jen 

příležitostné a může mít okamžitě jiný projev, než má nyní (kámen je těžký a 

najednou je magnetický). Opět prokazuje svoji myšlenku, že vše se děje v neustálé 

změně. Vysvětlování stavů ale není vysvětlením vůle jako takové, jsou to vždy a 

pouze jen její projevy. Tam kde ale končí veškerá etiologie, vysvětlování fyzické, 

nastupuje vysvětlování metafyzické. Toto je Schopenhauerovi tím, co určuje prim 

filosofie – je to navázáno například na výše uvedené členění věd. 

Vůle ve světě se projevuje tím, že všude neustále probíhající změna 

představuje boj o hmotu, v různých stupních objektivace vůle. Proto vyšší stupeň 

přemáhá nižší (je mu potravou) apod. Člověk je na vrcholu toho všeho, nad vším 

vítězí, kromě sebe sama. Schopenhauer si přímo vypůjčuje výraz „homo homini 

lupus“, je to skutečně nejvýstižnější pojetí světa lidského jednání. Obecně se musí 

uznat, že příklady ze světa přírody uvádí Schopenhauer poutavé a zajímavé, čtenář 

se dozví leccos nového. „V základě to pramení z toho, že vůle o sobě se musí 

stravovat, protože mimo ni nic není a ona je vůlí hladovou. Odsud lov, strach a 

utrpení“.
118

 Toto je již předzvěst toho, proč je role člověka ve světě brána, jako 

strast, bída a utrpení. Jsme jen potravou pro vůli, její hračkou, se kterou si dělá, co 

chce, ačkoli my si tak jistě myslíme, že jsme to my, kdo vládne světu. Proto také 

celé dějiny a tudíž i jejich popis je tak bídným a zbytečným projevem lidského úsilí, 

proto se sem nehodí žádný optimismus, samozřejmě ani žádná bezbřehá víra 

v rozum, ani nic podobného. Tady lze konečně chápat slovníková hesla, která říkají, 
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že Schopenhauer byl voluntarista, iracionalista a pesimista. Do jakých jiných 

škatulek by také měl být zařazen, pokud sledujeme stavbu jeho filosofického 

systému až sem. 

Schopenhauer pokračuje ve výkladu. Vůle sama o sobě není jevem, a tak 

nemá již ze své podstaty žádné chtění. Je tedy nesmyslná otázka po tom, co chce 

vůle o sobě. Důvody patří jen do světa věcí, jevů, kde vládne věta o důvodu. Vůle 

se ukazuje jako čiré puzení, je slepá, dokonale bez jakýchkoli atributů. Má jen svůj 

odraz, tedy svět. 

3.3 Třetí kniha 

Na začátku svého stěžejního výkladu shrnuje výsledky předcházejících dvou 

úvah. Nejprve byl svět pouhou představou, objektem pro subjekt. Poté se ukázalo, 

že svět je poznatelný toliko jako vůle. Ta se stupňovitě objektivizuje, což bylo 

podáno jako Platónovy ideje. Ty se podávají v mnoha různých individuích a 

jednotlivostech, ideje jsou jim vzory. To vše se děje a základě kauzality a 

prostřednictvím času a prostoru. Pokud má být dále idea zkoumána, musí být 

zrušeno individuum. A právě to bude obsahem třetí knihy. 

Zkoumají se tedy takzvané Platónovy věčné ideje.  Podle prozatímního 

výkladu Schopenhauera samotného, je nyní vůle věcí o sobě a idea její objektitou. 

Zde ukazuje velikou spřízněnost, ne stejnost, Kanta a Platóna. U Platóna vidíme jen 

mnohost jednotlivin, kterým nepřísluší ani vznikání, ani zanikání. Obě učení tak 

podle Schopenhauera vyjadřují totéž: „…že obě vysvětlují viditelný svět jako jev, 

který o sobě není ničím a jen tím, co se v něm vyjadřuje (podle Kanta věc o sobě, 

podle Platóna idea), má význam a skrytou realitu.
119

 Zde bych rád podotkl, že zde 

podávané Schopenhauerovo chápání Platóna i Kanta je v některých bodech velice 

specifické, nakládá s jejich myšlenkami často velmi originálně. To, jak čte a chápe 

Kanta, je jistě nové pojetí. Tento problém by samozřejmě také zasluhoval hlubší 

analýzu, nicméně zde se budu držet vytyčeného cíle, a to ve stručnosti podat průřez 

myšlenkovým obsahem jeho hlavního spisu, nic víc. 
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Idea a věc o sobě tedy nejsou jedno a totéž. Idea je bezprostřední, adekvátní 

objektita vůle. Jako individua máme poznání, které se tedy podmiňuje větou o 

důvodu. To ale vylučuje z principu poznání idejí. Tak je třeba, aby v subjektu došlo 

k nějaké výrazné změně. Tento přechod se děje náhle a výjimečně jej lze pozorovat. 

„…poznání se odtrhne od služby vůli právě tím, že subjekt přestane být pouze 

individuálním a je čistým, mimovolným subjektem poznání, který už podle věty o 

důvodu nesleduje relace, nýbrž spočívá a vychází z pevné kontemplace daného 

objektu, mimo jeho souvislost s jakýmkoli jiným“
120

 Toto je klíčová věta pro 

pochopení, jak je tedy možné poznání idejí. Na věcech se již nesleduje dále to 

běžné, tedy „kde, kdy a proč, nýbrž jedině to Co.“
121

 Zde není prostor pro rozum a 

pojmy myšlení, nýbrž je třeba se plně odevzdat kontemplaci a vědomí vyplnit 

nazřením předmětu. Pak se v něm nazírající „ztratí“, tím že zapomíná na své 

individuum. Když díky tomuto objekt takto vystoupí ze všech svých relací, už není 

poznáván jako věc, jednotlivina, ale jako idea, věčná forma. „Čistý subjekt poznání 

a jeho korelát, idea, vystoupily ze všech forem věty o důvodu“
122

 Svět jako 

představa najednou vystupuje zcela čistě, zde se ukazuje dokonalá objektivace vůle. 

Svět je čistá vůle. 

Dále se věnuje Schopenhauer výkladu, kde shledává, že různé vědy sledují 

jen určitou část celku, a to podle věty o důvodu a získávají tak jen určité specifické 

poznání (dějiny, přírodní vědy, matematika). Klade si ale klíčovou otázku – jaký 

druh poznání je ten, který sleduje výše uvedené, dokonalé a neměnné, tedy podstatu 

světa. „Je to umění, dílo génia“
123

 Umění vytrhává objekt z proudu a koloběhu 

světa, izoluje si jej před sebou. Pozoruje jej nezávisle na větě o důvodu. A zde 

máme najednou obrovskou sféru, kde věta o důvodu ztrácí svoji moc. Její moc 

spadá do pozorování rozumového, to má platnost v praxi a ve vědách. „Od obsahu 

oné věty odhlížející je geniální způsob pozorování, který jedině platí a pomáhá 

v umění. První je druh pozorování Aristotela, druhý vcelku Platóna.“
124

 

Na scénu nyní vstupuje asi klíčový pojem, který má dopad i na 

Schopenhauerovo chápání jsoucnosti jsoucen, a tím je pojem Génius či Genialita, 
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Geniální způsob pozorování. Jako její bytostnou součást Schopenhauer označuje 

fantazii. Genialita uchopuje ideu věcí, ne relace věcí k jiným věcem. Je to vyšší 

poznání, než to, svázané s chtěním. Zde je to čisté poznání. 

Schopenhauer ve výkladu pokračuje a všímá si toho, že Genialita má mnoho 

společného s šílenstvím. Dále se věnuje jeho rozboru a dochází k tomu, že šílenství 

je otázkou paměti. Nebudu zde toto více rozvádět, každopádně je celý jeho rozbor 

velice zajímavý. 

V rámci celého lidského rodu nachází jistou propojenost na úrovni 

Geniálního poznávání – a tou je estetické zalíbení. To se vztahuje jak k umění, tak 

přírodě – zachycení idejí je stejné, jen je přítomno jiné médium. 

Umělec má vrozený dar – Genialitu, která nahlíží na svět jinýma očima. 

Nám pak ideu umělec předloží očištěnou, proto na nás z uměleckého díla působí 

silněji než z běžného světa přírody. 

„Všechno chtění vyvěrá z potřeby, tedy z nedostatku, tedy z utrpení. 

Ukončuje je vyplnění“.
125

 Toto je ale jen únik, dočasný únik. Jsem vědomí vyplněné 

vůlí, jsem subjektem chtění – nikdy nemohu tedy nalézt trvalý klid. 

Schopenhauerova etická koncepce pak bude ukazovat možné cesty k tomu, jak si 

tento klid navodit na co možná nejdelší dobu.  V takových chvílích jsou jak štěstí, 

tak i neštěstí, pryč. Jsme neustále blízko tomuto světu klidu a míru, ale setrvávat je 

v něm velice obtížné. Toto vše je tedy podmínkou estetického zalíbení. 

Dále se věnuje Schopenhauer rozboru vznešenosti a krásy, což jej vede 

k předložení celé jeho tak inspirativní estetiky, obsahující i členění druhů umění, 

které má svůj vrchol v pojetí významu hudby. Ta je prý dokonce na rozdíl od všech 

ostatních umění, která objektivizují vůli nepřímo, skrze ideje, schopná dokonale 

bezprostřední objektivace vůle, že neodráží ideje, ale vůli samotnou. Hudba je tedy 

nejvýše ze všech umění, je dokonalým a čistým odrazem vůle. Toto mělo veliký 

dopad na svět umění ještě za Schopenhauerova života, a to například na dílo 

Richarda Wagnera, což je zmíněno výše v chronologii. Obecně lze říci, že právě 

Schopenhauerova estetika je velikým zdrojem inspirace pro celé zástupy slavných 

umělců 19. a 20. století, a to i v našem domácím prostředí. Celé toto téma se mi ale 

jeví jako natolik podstatné, že by si zasloužilo samostatný a velice podrobný 
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výklad, ke kterému zde ale nemám místo. Odkazuji zde tedy na úplně poslední 

odstavec třetí knihy
126

, kde je vše náležitě shrnuto. 

3.4 Čtvrtá kniha 

Již podtitul „Přitakání a popření vůle k životu při dosaženém sebepoznání“ 

nám otevírá pohled na to, k čemu nás uvedla poslední slova třetí knihy, a to, že se 

nadále bude Schopenhauer ve výkladu obracet k „vážným věcem“
127

  

Na těchto sto pěti stranách textu, ve zde užívaném českém vydání, se skrývá 

výklad toho nejpodstatnějšího, co nám Schopenhauer zanechal na poli jeho etického 

konceptu. Je mi vlastním zdrojem inspirace a tématem, které jsem postavil jako 

téma do středu této práce. Právě zde předkládá koncept lidského života jako údělu, 

jakkoli jej pak i v budoucnu bude rozvíjet, a to zejména v rámci jeho dvou etice 

věnovaných soutěžních spisech, vydaných souhrnně pod označením Dva základní 

problémy etiky.  

Zabývá se zde tím nejzávažnějším, tedy lidským jednáním. „Ctnost se nedá 

naučit, stejně jako se nedá naučit genialita.“
128

 Schopenhauer se zcela distancuje od 

toho, že by systém stavěl po vzoru návodu a pouček „má být“. Chce jen vysvětlovat 

a vykládat jednání člověka, nic víc. Můj zde dále podaný výklad této čtvrté knihy 

bude velice zhuštěný, a to se zřetelem na jeho použití v poslední, shrnující kapitole, 

která je věnována celému mému chápání a pojetí Schopenhauerova pesimistického 

humanismu. 

Svět jako představa je vůli zrcadlem, v němž se sama poznává. Toto poznání 

má různé stupně, nejvyšším je člověk. Lidská podstata má výraz v jednání. Vůle je 

o sobě nepoznaný, slepý, nezadržitelný pud. Vůle skrze představy poznává, že chce 

život. Život je to jediné, co vůle chce vždy a všude. Vůle je vůlí k životu. 

K životu se váže smrt, to je běžné vnímání člověka stavu věcí. Ve 

skutečnosti jsou propojeny plození a smrt – a dohromady patří tyto k životu, vždy 

nutně současně, ve svém nerozlučném vztahu. Jsou to velice zesílené výrazy toho, 

co je v podstatě život na všech jiných úrovních. Plozeni a smrt patří k životu a jsou 
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naprosto podstatné pro tento jev vůle. Schopenhauer dále pokračuje tím, že toto vše 

se děje a poznává jen v přítomnosti. Z toho dále vyvozuje svoje chápání obavy ze 

smrti, která patří do budoucnosti a je tudíž bezpředmětná. Není tedy nutné se 

zaobírat tím, co je před či po životě. Život sám je v pravdě nekonečný, střídají se 

jen jeho jevy. 

Jako cíl si Schopenhauer klade podat vysvětlení a dovést k poznání rozumu 

dvě stanoviska, která můžeme zaujmout vůči vůli k životu – přitakání vůli k životu 

a popření vůle k životu. Vůle jako taková je svobodná. Jelikož je věcí o sobě, je 

obsahem každého jevu. Jevy jsou, jak již bylo vyloženo, podřízené větě o důvodu. 

To nám dává poznání, že důsledkem důvodu je nutnost. Vůle jako věc o sobě ale 

nezná nutnost, je tedy svobodná. Svobodná vůle ale kromě výjimečných případů, 

které již byly naznačeny v části o umění a budou ještě dále rozvinuty, nikdy 

nepřechází na svůj jev, tedy člověka, osobu, individuum. Člověk není tedy o sobě 

svobodný, jelikož je již determinován svobodným chtěním. Je již výsledkem chtění.  

Člověk se pak tedy v čase poznává podle povahy své vůle, která jej 

determinuje. Zjišťuje, že je chtěním, tedy individuální vůlí a snaží se poznat, co 

vlastně tato vůle chce. Toto poznání se děje skrze poznání motivů. Z vnějšku lze 

tedy na vůli působit právě skrze motivy. Ty ale nemění vůli jako takovou, jen její 

směr. Vůle něco hledá, motivy ji k tomu vedou. Člověk se neustále poznává. 

Nakonec se často pozná tak, že je zcela jiný, než si myslel. Z tohoto pramení lítost. 

Další výklady lítosti, dále pak možnosti volby jako specificky lidského fenoménu a 

dále výklad charakteru, jsou podány velice precizně, nicméně jejich cílem je posun 

k problematice chtění či nechtění života, tedy přitakání a popření vůle k životu. 

„Touto cestou chceme pozorovat vnitřní a bytostný osud vůle v lidské existenci. 

V životě zvířat každý nalezne totéž, jen slaběji, vyjádřeno v odlišném stupni a může 

se i na utrpení živočišstva přesvědčit, jak bytostné je všemu životu utrpení.“
129

 

Lidské individuum se vnímá na poli nekonečného času a prostoru jako 

konečné a mizivé. Individuum je živo jen v přítomnosti a směřuje ke smrti. Vše 

minulé je mrtvé, může mít jen následky pro přítomnost. Přítomnost však neustále 

propadá do minulosti. Je-li přítomno chtění, vyvolává bolest. Jakmile je naplněno, 

přichází nuda. Je to hrozivý stav, ve kterém se člověk nalézá. „Život většiny je jen 
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stálý boj o tuto existenci, kterou nakonec s jistotou všichni ztratí“
130

 Co nás udržuje 

v tomto boji, není láska k životu, ale strach před smrtí, které se stejně nevyhneme. 

Vše tedy spočívá v marném usilování o stálou existenci. Rozbor nudy, který zde 

Schopenhauer podává, má již velice existenciální rozměr, který bude jedním ze 

zdrojů existenciální filosofie a mnoho let později. 

Člověk je tedy neustále hnán k uspokojování, tak, aby unikl trýzni, stav 

uspokojení v něm ale vyvolá blažený pocit jenom na velice krátkou chvíli, pak 

nastupuje nuda, která začne člověka trýznit také. Jdeme od přání k přání, plníme je 

jedno za druhým, klid ale nenalézáme. Je to neustálý cyklus, ze kterého běžný 

člověk nedokáže vystoupit – on dokonce neví, že se v něm nachází. Ideální je najít 

takové přání, kterého se nelze vzdát, ale také jej nemůžeme naplnit. Pak máme 

k čemu neustále poukazovat a nemusíme hledat nic nového. Máme stálý pramen 

našeho utrpení. 

Každé uspokojení, tedy štěstí, je v podstatě vždy negativní. Je to jen 

odstranění přání, jeho uspokojení. Uspokojením končí přání, ale s tím i požitek. 

Pravé štěstí a hodnoty nevnímáme, všimneme se jich, teprve když je ztratíme. 

Klady, dostatky, totiž nereflektujeme přímo, tak reflektujeme pouze zápory, 

nedostatky. Na tomto principu funguje i umělecké vytrhnutí. 

Vše je založeno na tom, že vůle je snažení bez cíle a bez konce. V lidském 

životě se ukazují tři extrémy: mocné chtění, čisté poznání (život Génia), letargie 

vůle (umrtvující nuda). Život běžného individua je daleko tohoto všeho, jen se 

k tomu tu a tam přibližuje. Život v celku je tragický, v jednotlivostech je to ale spíše 

komedie, hořká komedie.  

Dále nás Schopenhauer uvádí k tomu, že výše uvedené zkoumání a popis 

stavu, do kterého je člověk vsazen, bylo chladným, rozvážným, filosofickým, 

apriorním zkoumáním. V další části výkladu pak má následovat výklad aposteriorní, 

s odrazem reálného života a zkušeností. Uvedu zde ale jeho slova, která se přímo 

váží k mému tématu: „Ostatně nemohu se zdržet prohlášení, že se mi optimismus, 

kde snad není bezmyšlenkovitým mluvením těch, pod jejichž plochými čely se 

neskrývá nic než slova, jeví nikoli jen jako absurdní, ale i opravdu bohaprázdný 
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způsob myšlení, jako trpký výsměch nepojmenovatelnému utrpení lidstva.“
131

 Jak 

jsem již výše předesílal, etická koncepce, která je tak pevně podložena na 

gnoseologickém a ontologickém rozboru, z nichž přímo vyrůstá, a která vede 

k pojetí člověka jako neustále trpícího individua, skutečně optimismu nedává 

prostor. 

Sledovány jsou tedy nyní přímo způsoby jednání, odrážející přitakání a 

popření vůle k životu. Přitakání životu je v principu přitakání vůli, tedy je to samo 

chtění. Chci – přitakávám. Na základě výše uvedeného již víme, že jde vlastně ve 

svém reálném projevu o přitakání tělu. Nejsilnějším projevem přitakání je pohlavní 

pud. Ohniskem vůle jsou pak genitálie, které prý podléhají pouze vůli, vůbec ne 

poznání. Vracíme se k tomu, že život má v sobě obsaženy dva atributy, které jsou si 

teprve protipólné – plození a smrt.  

Dalším momentem, který Schopenhauer akcentuje, je egoismus. Ten je 

přítomen všude, u člověka opět v nejvyšší míře a v nejvíce formách provedení. Vede 

to k tomu, že individuum je v praxi ochotno zničit a zrušit vše kolem sebe, jen 

v zájmu svého uchování. Je to založeni i na tom, že ačkoli sebe máme 

bezprostředně, všechny ostatní máme jen jako představy. Tuto rozlišnost vnímáme a 

činí nám náš egoismus přirozeným. Opět se odkazuje na Hobbese a jeho pojetí 

„války všech proti všem“. Jde vlastně o prolamování hranic cizího přitakání vůli 

svým vlastním a Schopenhauer toto označuje za bezpráví. Ten, který ale toto činil, 

cítí určité výčitky, má pocit vykonaného bezpráví. Velmi zajímavé je pak rozbor 

vlastnictví a pocitů při ztrátě. Ve svém výsledku se velmi zasazuje za pojem 

přirozeného vlastnického práva. Bylo nyní vhodné si uvědomit, z jakých poměrů 

vycházel, jakým způsobem celoživotně žil, jak byl zajištěn. Mimo to, právě tyto 

předpoklady jej mohly vést k tolikráte silně akcentovanému pojetí filosofie, která se 

nedá dělat pro obživu a ani nesmí. Filosofovat má tak nejlépe teprve zajištěný, 

bohatý člověk, kterého starost o vlastní živobytí neodklání od jeho myšlenek a 

navíc je zcela osvobozen od nutnosti dělat, říkat či psát něco tak, jak si to nemyslí, 

ale podle potřeby „vyšších zájmů“, nejčastěji státních. Bližší rozbor tohoto 

nalezneme v prvním díle Parerg, a to v kapitole O tom, co kdo má.
132

 Dále se 
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zaobírá lží, právní naukou, státoprávními otázkami či teorií trestu. Všechny tyto 

výklady pak nalézáme v různých rozšířeních i na jiných místech jeho díla, zejména 

ve druhém díle Světa jako vůle a představy či v Parergách. 

Ve svém výkladu dále Schopenhauer přechází k rozboru věčné 

spravedlnosti, která spočívá v samé podstatě světa. Jde zde o vyjádření myšlenky, 

která říká, že podíl na špatném činu vykonaném vůči druhému máme i my sami. 

Způsobenou bolest tedy prožíváme nutně také my. 

Na tomto základu je postavena i pomsta. Je to totiž pocit hluboké křivdy – 

bezpráví – který pak do budoucna naplno zaměstná veškeré naše schopnosti, stane 

se vlastní hybnou silou našeho života.  

Jako stěžejní se nám dále představí rozbor pojmů dobrý a špatný. Jak 

Schopenhauer zdůrazňuje, rozbor pravdy a krásy již podal výše (druhá věta o 

důvodu a třetí kniha hlavního díla). O dobrém se vyjadřuje takto: „Tento pojem je 

bytostně relativní a označuje uměřenost nějakého objektu k jakémukoli určitému 

úsilí vůle“
133

 Vše, co přitakává, plní účel, je v obecné rovině lidského chápání 

dobré. Schopenhauer odmítá pojem absolutní dobro, je to podle něj protimluv.  

Shrneme-li vše výše uvedené, špatným činem je tedy to, kde individuum 

přitakává své vůli k životu tak dalece, že vystoupí až do sféry přitakávání jiného, 

kterou pak omezí, popírá. Chce jeho sílu využít ve svůj prospěch, nejde-li to, ničí 

jeho existenci. Toto poslední pramení ve výše uvedeném egoismu. Zde se ukazuje 

špatný charakter – člověk je přemrštěně přitakávající vůli k životu a mimoto navíc 

zcela egoisticky, lhostejně vůči druhým. Podle mne se zde začíná jasně otevírat 

konečný Schopenhauerův koncept – špatnost zde ukazuje na lhostejnosti a egoismu. 

Je již patrné, kudy povede cesta – bude to soucit. 

Dále je podán rozbor ukrutnosti a zloby. Vše vede k tomu, že si ale nějakým 

způsobem každý uvědomuje chybnost konání, kdy jsme jen plně za sebe a bez 

vztahu k druhým. To ukazuje Schopenhauer na výčitkách svědomí. Je to pocit zla, 

co v nás vyvolává úzkost. 

Morálka podle Schopenhauera vůbec nemůže navodit ctnost, jelikož je 

založena na abstraktním poznání. Ctnost musí vyvstat z intuitivního poznání. Etika 
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či kázání nemohou přivést k ctnosti, stejně jako četba estetiky nevytvoří umělce. 

„Na ctnost, tj. na dobro smýšlení jsou abstraktní dogmata skutečně bez vlivu: 

falešné ji neruší a pravdivé ji těžko podpoří.“
134

 

Vše již ve výkladu směřuje k podání dobra, jako protikladu výše 

popisovaného zla. Mezitím je ještě uvedena spravedlnost, která je pouhou negací 

zla. Spravedlnost rámcově vyjadřuje stav, kdy ponechávám platit hranici mezi 

dvěma způsoby přitakávání životu a nenarušuji ji, a to zejména na čistě morálním 

přístupu, tedy tam kde není vyššího dohledu (právo). Je to přirozené vlastní chápání 

práva a bezpráví. Toto je spravedlnost. Je to vlastní potlačování egoismu, vedoucí 

k vyšší spravedlnosti, dobrému smýšlení, které vede k lásce k druhým. Ta může 

vyústit až k sebeobětování (za vlast, za pravdu). 

Tak, jak ale pouze zmírňujeme svoje utrpení, tak pouze zmírňujeme i utrpení 

druhých. Je to jedno a to samé. Pravá podstata života je stále všude stejná a 

neměnná. Schopenhauer zdůrazňuje, že: „pouhý pojem je pro pravou ctnost tak 

neplodný jako pro pravé umění: všechna opravdová a čistá láska je soucit a každá 

láska, která není soucitem, je sobectví.“
135

 Velmi podobné je tomu s přátelstvím. 

Další krásou myšlenku podává při rozboru pláče, kdy je pláč soucit se sebou 

samým, nikoli odraz bolesti a rozhodně ne pouze té fyzické. Příklad vidí u dětí a 

jejich často oddálenému pláči. Stejně tak pláč nad mrtvým je pláč nad sebou samým 

a přeneseně nad údělem lidstva jako celku. Další, hlubší rozbor tohoto nastíněného 

etického konceptu podává Schopenhauer ve svém spise O základu morálky, ke 

kterému zde čtenáře přímo odkazuje. Jde tedy o doplněk při druhém vydání. 

Nyní se dostává Schopenhauer k tomu, aby vyložil, že vše pozitivní výše 

vyložené, ctnost, dobrota, soucit, láska atd., má stejný kořen jako to, co definuje 

jako popření vůle k životu. Všude tam je totiž nahlížen a chápán, čili odhalován, 

princip naší individuace, což vede k tomu, že již nečiníme onen egoistický rozdíl 

mezi sebou samotným a druhým. To vede k tomu, že se ve všech druhých 

poznávám a žádná bolest ve světě mi není cizí. Vše na mě musí působit, jako bych 

utrpení prožíval sám. „Poznává celek, chápe jeho podstatu a nachází ji v stálém 

zanikání, v nicotném usilování, ve vnitřním rozporu a stálém utrpení.“
136

 Toto vede 
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k tomu, že se odvrátíme od vůle a jejích prostředků, jelikož jsme je prohlédli. 

„Člověk dosahuje stavu dobrovolného odříkání, rezignace, pravé umírněnosti a 

úplného oproštění od vůle.“
137

  

Cesta, která je pak praktickým vyjádřením tohoto, je cesta přechodu od 

ctnosti k askezi. Asketa již nemiluje druhé a nepomáhá jim, jemu je bytnost 

v pravdě odporná. Proto jí odporuje a tělo je místem, kde tento odpor vykonává. 

Snaží se dosáhnout lhostejnosti ke všem věcem. Je to ale samozřejmě lhostejnost 

jiného řádu, než ta, která určuje egoismus.  

Askeze pramení v pohlavní zdrženlivosti. Ta by ve svém důsledku mohla 

vést k vymření lidstva, s ním se Schopenhauer domnívá, by odešlo i veškeré 

zvířectvo a pak by následovalo toto: „S úplným zrušením poznání by se pak 

rozplynul v nic i ostatní svět, protože bez subjektu není žádný objekt.“
138

 Jasné 

podání hlavní myšlenky. 

Další fází askeze se dále stávají dobrovolná a záměrná chudoba. Ta vede 

dále k umrtvování těla, za pomoci pouze skrovné výživy, tedy se člověk postí. 

Ideálem je dosáhnout takto smrti jelikož: „Pro toho, kdo tak končí, zároveň končí 

svět“.
139

 Je důležité upozornit, že je toto smrt z procesu umrtvování, nikoli 

sebevražda, kterou Schopenhauer odmítá. K tomuto problému se ještě významně 

vyjadřuje později,
140

 a také ve druhém svazku Parerg, v kapitole výstižně nazvané 

O sebevraždě.
141

 

Tuto cestu vidí jako všeobecně chápanou a aplikovanou po celém světě na 

příkladech světců, za dokonalé vzory pro dva odlišné systémy myšlení pokládá Sv. 

Františka z Assisi a Buddhu. Schopenhauer říká, že provedení a cíl jsou všude 

stejné, jiná jsou jenom dogmata. Schopenhauerův systém je tedy teoretickým 

zdůvodněním a ozřejměním těchto aplikovaných způsobů jednání. Cílem života 

není svět dobýt, ale přemoci. Toto přemáhání je ale vlastně trvalým bojem, znovu a 

znovu se musíme dokázat s vůlí vypořádávat. Askeze je tedy záměrné potlačování 

vůle odříkání se všech potěšení a neustálé kajícné sebereflektování. 
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Pro většinu je ale přístupná jiná cesta k popření vůle, a to ta, která pramení 

ve vlastním velikém utrpení, které, na samé hranici zoufalství přivádí člověka 

k pohledu do svého nitra. Zde může vytrysknout pramen rezignace, jehož efekt je 

pak stejný, jako v prvním případě. Dojde k popření vůle k životu. Utrpení je tak pro 

Schopenhauera také jednou z možných cest k rezignaci, tedy k popření vůle 

k životu, a tak v sobě utrpení nese i jistou naději na celkovou spásu a vykoupení, 

jejichž je právě rezignace fenoménem. 

V dalším, již shrnujícím výkladu, znovu Schopenhauer shrnuje poměr 

motivů a vůle, otázku svobody vůle a nutnosti. Velmi zhuštěně říká: „Nutnost je říší 

přírody; svoboda je říší milosti.“
142

 Celé zrušení vůle ale tedy pochází z našeho 

poznání. Popření tedy nelze vynutit vlastním rozhodnutím, záměrem, ale je možné 

jen na základě velice niterného nazření a poznání podstaty chtění. Toto je skokový, 

náhlý stav. Církev toto nazývá právě působením milosti, které má za následek 

znovuzrození. Milost je tedy symbolem popření, vykoupení.   

Dále se Schopenhauer věnuje bližšímu rozboru křesťanství, což zde již jako 

samostatné téma musím nutně ponechat stranou, jelikož již výše naznačený vztah 

k náboženství jako celku se zde ukazuje naplno ve své ambivalentnosti. Velmi 

obecně řečeno, v případě křesťanství je Schopenhauer velmi iritován jeho 

mytologií, scholastikou a církevní organizací, na druhou stranu podstata původní 

zvěsti a křesťanské mystérium jej velice zajímají a inspirují. Kromě jiných míst 

nalezneme k tomuto dostatek podkladů ve druhém díle Parerg. Zde se ve výkladu 

spokojím již jen s konstatováním, že dogmata křesťanství jsou ve své podstatě často 

velmi shodná s výše uvedeným konceptem Schopenhauerovým, jakožto i s předpisy 

a naukami indické filosofie, k čemuž se sám autor výslovně hlásí.
143

 

V samém závěru svého pojednání se Schopenhauer ještě zaobírá otázkou 

nicoty, tedy přechodu do nicoty, kteroužto vidí jako možný důsledek cesty popření 

vůle k životu. Nicotu označuje za bytostně relativní, nic je vždy nutně vztaženo 

k něčemu. Mínus má své plus a obráceně. Za výsledek své filosofie ale nestaví 
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nicotu, ale stav, kdy platí: „Žádná vůle: žádná představa, žádný svět.“
144

 Strach 

z domnělé nicoty je tedy jen a jen náš vlastní strach o náš vlastní život. 

Tam, kde vůle zcela zmizela, nastává stav míru, klidu, utišení mysli, důvěra 

a radostnost – čisté poznání. To, co zbývá po zrušení vůle pro ty, kteří to ještě sami 

plni vůle nazírají, jeví se jako nic. Poslední věta celého hlavního Schopenhauerova 

spisu pak říká: „Ale také opačně, pro všechny ty, v nichž se vůle obrátila a popřela, 

je tento náš tak reálný svět se všemi svými slunci a mléčnými drahami – Nic. (v 

poznámce ještě stojí: Právě toto je také pradšna-paramita buddhistů, „mimo všeho 

poznání“, tj. bod, kdy subjekt a objekt už nejsou. (Viz. J. J. Schmidt, „Ueber das 

Mahajama und Pradschna-Paramita“.))
145
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4. Humanismus pesimismu 

Nechal jsem na samotném konci výkladu čtvrté knihy Schopenhauerova 

hlavního díla, tedy I. dílu spisu Svět jako vůle a představa, zaznít jeho slova bez 

dalšího komentáře. Jsem přesvědčen, že jsou natolik vypovídající, že jej již dále 

nepotřebují. 

Na základě celého výše uvedeného rozboru, který má svůj vrchol vzhledem 

k tématu této práce právě v rozboru čtvrté knihy, si myslím, že se zde zcela jasně a 

zřetelně otevírá prostor pro konečnou úvahu na téma humanistického náboje 

Schopenhauerova pesimistického konceptu. 

To hlavní, co na tomto poli, tedy v rámci své koncepce etiky, řekl, se již 

mimo následné rozvádění v dalších jeho spisech, zejména tedy ve Dvou základních 

problémech etiky, objevilo zde. Výklad předcházející kapitoly je mi tedy nyní 

základním podkladem pro celkové zhodnocení Schopenhauerovy etické koncepce. 

Jako východisko k tomu se ale ještě vrátím zpět, a to tak, že se dotknu 

Schopenhauerem jasně podaného stanoviska k tomu, co vlastně je prací filosofova a 

úkolem filosofie. V rámci svého výkladu ve čtvrté knize, píše: „Totiž intuitivně, či 

in concreto je si vlastně je si vlastně každý člověk vědom všech filosofických 

pravd: dovést je však do abstraktního vědění, do reflexe, to je úkol filosofa, který 

dále nic nemá ani nemůže.“
146

 Myslím si, že se zde projevuje a lze dát do vztahu i 

na jiných místech několikrát Schopenhauerem pozitivně hodnocené Platónovo 

pojetí rozpomínání, nicméně více již nebudu odbočovat. Schopenhauer ještě 

dodává: „Celou podstatu světa abstraktně, obecně a zřetelně zopakovat v pojmech a 

zachytit ji jako reflektovaný obraz trvalými a vždy připravenými pojmy intelektu: to 

a nic jiného je filosofie.“
147

 

Schopenhauer se ale, jelikož se cítí být pravým filosofem, hodnotí jako 

někdo, kdo podá obraz skutečnosti pro druhé, pro ty, kteří na toto nemají 

dostatečnou vlastní schopnost. Je zde opět slyšet ozvuk pojetí Génia, ostatně jako 

v celém jeho díle. Tato nejvyšší (poznávající, tedy ve svém důsledku umrtvující) 

cesta, cesta filosofie, která převyšuje jak velmi krátkodobě působící cestu umění, 
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tak velmi náročnou cestu askeze, která vyúsťuje až ve svatost, je potom výsadou 

Génia, nicméně je sdělitelná a vyložitelná všem (vzpomeneme-li na požadavky 

z předmluvy).  

Celá koncepce Schopenhauerova filosofického systému je velice spolu úzce 

propojená, což on sám často zdůrazňuje. Jednotlivé části nevychází pouze jedna 

z druhé, ale jsou všechny propojeny se všemi. Od rozboru gnozeologického dochází 

k ontologii, z čehož pak konstruuje svoji etiku, kde člověk je svorníkem toho všeho. 

Budu-li parafrázovat již výše uvedené, tak pro uvedení ke čtvrté knize sám říká, že 

otázka lidského jednání je teprve ta vážná věc. Z celého jeho díla se mi jeví jeho 

etická stránka nejdůležitější, je vrcholem celé jeho filosofické koncepce. 

Otázce pesimismu jsem se již výše, a to v jednotlivých místech, kde se k ní 

můj výklad přiblížil, několikrát dostal. Schopenhauer jako princip světa určil vůli, 

která je bytostně slepá. V člověku se tato vůle projevuje, jako ve svém nejvyšším 

stupni individuace, a to zcela naplno. Člověk je vůlí ovládán a žije v principu 

z chybného přesvědčení, že je sám ze sebe svobodný. To, jakým způsobem ale 

běžný člověk žije, jej usvědčuje z toho, že této vůli zcela podléhá – tedy jí 

přitakává. Takováto koncepce v sobě nutně určitý pesimismus, tedy ten, který 

vzniká z nazření a reflektování stavu věcí, musí obsahovat. 

Schopenhauer toto všechno odhaluje a člověku předkládá. Ukazuje navíc 

světlo, naději, a to skrze tři možné cesty, jak vůli k životu potlačit – tedy ji popřít. 

Umění, svatost, filosofii. Kromě tohoto navíc poukazuje na to, že i cestou velkého 

utrpení můžeme, jakoby pasivně, dospět k tolik toužené rezignaci – tedy popření 

vůle. 

Toto všechno jsou cesty, kterých ale samozřejmě nikdy lidstvo jako celek 

nebude dokonale schopno – pak by, jak již bylo uvedeno, mohlo nastat dokonce 

celkové vítězství nad vůlí a s ním spojený zánik světa.  

Schopenhauerův rozbor se ale přece netýká pouze těchto variant našeho 

jednání. Zůstává zde ještě obrovský prostor obyčejného, běžného života. Pro ten má 

přece jenom Schopenhauer svůj návod, či spíše doporučující konstatování. Lidé by 

se k sobě měli chovat slušně a ne nepřátelsky. Už tolik stačí, aby si pak mohl vést 

každý sám za sebe svůj boj s hrozivou vůlí, a to v „klidu“ a mantinelech svých 

vlastních motivů a charakteru. Každý, kdo se pak nechá rámcově poučit 
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Schopenhauerovým učením, musí nutně pochopit veliký význam toho 

nejdostupnějšího, co máme vůči sobě jako lidé k dispozici – obyčejný lidský soucit. 

Tento soucit je pak tou nejvyšší hodnotou, která lidstvu dává naději na spásu, na 

vyčlenění se z koloběhu, který ve světě roztáčí ve své podstatě slepá vůle. 

Pod pojmem soucitu se toho ukrývá mnoho, pro Schopenhauera je proto 

klíčové, aby jeho založení i další, praktickém projevy vycházely z toho, že mu 

nejdříve předcházelo poznání skutečného stavu věcí, tedy i lidského údělu. Koncept 

je v tomto směru naprosto rovnostářský, ačkoli, jak jsem již uvedl, existují i 

specifické, řekněme vyvýšené cesty k popření vůle k životu. 

Proto je zde možné nalézt propojení a překryv s náboženskými systémy – a 

to do té míry, nakolik jejich dogma a praxe souhlasí jednání a jeho důvodům, které 

nám předkládá Schopenhauer. Znovu se ukazuje, a on to také zdůrazňuje, že to, co 

se sám Schopenhauer snaží ukazovat filosofickou cestou, bylo poznáno již dříve a 

jinými.  

Je zde tedy neustále přítomný prvek naděje a prvek požadavku soucitu 

s druhými. Je to pochopení údělu, který je nám všem stejný. Toto je pro mě tedy 

znakem vysokého humanistického konceptu, který nám Schopenhauer zanechal. 

Vytrhávání z kontextu jeho díla, hodnocení jeho odkazu skrze jeho osobnost 

a jiné zjednodušující přístupy jsou ale ty, které z něj dělají slovníkového 

iracionalistu, pesimistu a mnoho dalšího. 

Z celého kontextu jeho díla, zejména při pohledu na jeho další, rozšiřující 

části, se nám ukazuje koncept Schopenhauerův jako naprosto zacílený na život 

člověka. Tento koncept přispěl k dalšímu vývoji filosofie a etiky zejména tím, že na 

scénu jasně přivedl otázku vůle, jako jednu z těch, které by mohly narušit 

dlouhotrvající jednotu myšlení a bytí. Další autoři pak v tomto dále pokračovali, 

samozřejmě již za použití jiných prostředků, než bylo Parmenidovo myšlení a 

Schopenhauerova vůle. Vždy se již ale stavěl do středu koncept člověka, jako brány 

k tomuto problému. 

Schopenhauerův systém má ve svém jádru vůli, ve svém středu člověka. U 

člověka je pak ve středu zájmu jeho život. Ten je ve své podstatě chmurný a plný 

utrpení, Schopenhauer nám ale dává naději. Pro mě je tedy při hodnocení celku 

důležité právě to konečné východisko, které se mi ve světle všeho výše uvedeného 
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jeví jako bytostně humanisticky orientované a ve své podstatě při pohledu dopředu, 

optimistické – máme naději. Při takovémto způsobu čtení Schopenhauerova díla se 

nám dostává pravé a čisté filosofické útěchy. 
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5. Závěry 

Na tomto místě bych svoji práci rád ukončil, nicméně bych chtěl ještě 

shrnout několik otázek, které při práci vyvstaly, ale kterým jsem se zde již důkladně 

nevěnoval. Tyto otázky by mohly přispět k vytvoření lepšího, celistvého obrazu 

Arthura Schopenhauera, než jaký tato práce podává. Uvedu již jen jejich taxativní 

výčet, jelikož jejich nastolení je již uvedeno v předcházejícím textu. 

1. Porovnání původních vydání prací a jejich pozdějších doplněných vydání. 

2. Analýza prvních životopisů s pokusem vystopovat, odkud pochází jednotlivé 

střípky ze Schopenhauerova života a jejich kritická analýza. 

3. Důkladná analýza reflexe Schopenhauera v českém prostředí . 

4. Hlubší výklad indické filosofie. 

5. Estetika. 

6. Rozbor sebevraždy. 

7. Analýza Schopenhauerova vztahu k náboženství, zejména křesťanství. 
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