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I. Úvod   

Ve své práci se chci pokusit odhalovat metafyzické otázky v metodických spisech Reného 

Descartesa Pravidla pro vedení rozumu
1
 a Rozprava o metodě

2
. Co má být vlastně oněmi 

metafyzickými otázkami myšleno? Lze vůbec nějak snadno a srozumitelně definovat, co to 

metafyzika je? Martin Heidegger se ohledně metafyziky vyslovuje ve své přednášce Co je 

metafyzika?
3
, ze které budu ve své práci vycházet. Metafyzika není něčím, co by pro člověka 

mohlo kdy být nějak snadno pochopitelné, naprosto průhledné a srozumitelné. „Pravda 

metafyziky leží na …bezedném dně…
4
“. Ale přesto, v metafyzice všichni vždy již stojíme

5
, nic 

nám nemůže být blíže. Ani Descartes nemohl být v tomto směru výjimkou. Mým úkolem je 

zjistit, zda a jak se metafyzika, či správněji metafyzické otázky (pohybujeme se přece 

v bezedných hlubinách, kde „je v těsném sousedství stále číhající možnost nejhlubšího omylu
6
“) 

promítají do jeho díla, jež věnoval metodě, vyhledávám tedy a popisuji jakési možné souvislosti 

Heideggerových tezí s myšlenkami ve výše zmíněných Descartesových spisech. Nápomocná je 

mi při tom i jiná, na konci mé práce uvedená, související literatura. 

Co se týká struktury mé práce, nejprve představuji základní použitou literaturu, kterou řadím 

chronologicky a již tvoří tři výše zmíněné knihy: Heideggerova přednáška Co je metafyzika?, 

Descartesova Pravidla pro vedení rozumu a také Rozprava o metodě. V hlavní části mé práce 

potom podávám jakýsi obraz toho, jaké metafyzické otázky jsem v Descartesových spisech 

nacházela. Třídím je do tří okruhů (kapitoly III. 2, III. 3 a III. 4) a před ně ještě vkládám úvahu o 

pravdě (kapitola III. 1).  

 

                                                           
1
 R. Descartes, Regulae ad directionem ingenii, Pravidla pro vedení rozumu, Praha: Oikoymenh, 2000  

2
 R. Descartes, Rozprava o metodě, Praha: Svoboda, 1992 

3
 M. Heidegger, Co je metafyzika?, Praha: Oikoymenh, 1993 

4
 M. Heidegger, Co je metafyzika?, Praha: Oikoymenh, 1993, str. 65/122 

5
 Tamtéž: „Do metafyziky se vůbec nemůžeme vpravovat, protože pokud existujeme - vždycky už v ní stojíme.“ 

6
 Tamtéž 
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II. Představení základní použité literatury: 

II. 1 René Descartes (1596-1650): 

II. 1.1 Pravidla pro vedení rozumu
7
 

V pravidlech pro vedení rozumu René Descartes radí, jak nejlépe a nejjistěji dojít k poznání nebo 

vyřešit úlohu. 

Descartes osvětluje svá pravidla často na příkladech z matematiky, ale o matematiku nejde. Jde o 

předvedení principů, které mohou být aplikovány na cokoli jiného, kde hraje roli uspořádání a 

míra
8
. Nějaké uspořádání a nějakou míru nebo poměry bychom si měli vytvořit u všeho, co 

zkoumáme
9
, pravidla se tak mají stát pramenem všeho poznání

10
. Celá metoda je založena na 

tom, jak funguje lidské rozumové uvažování
11

 a „spočívá v uspořádání a rozvržení toho, na co se 

má ostří mysli zaměřit, abychom nalezli nějakou pravdu.
12

“ Domnívám se, že řádem se zde 

rozumí jakési roztřídění a uspořádání, jakoby pospojování toho, co zpozorujeme, že nějak může 

                                                           
7
 R. Descartes, Regulae ad directionem ingenii, Pravidla pro vedení rozumu, Praha: Oikoymenh, 2000, překl. V. 

Balík, revize překladu a komentáře J. Fiala, ISBN 80-7298-000-9 

Poznámka: k nejjemnějšímu určení odkazu (0, 5, 10,…25) nechť je prosím přihlíženo pouze orientačně, neboť český 

překlad jej neobsahuje.   

8
 str. 39/378-5  

9
 Pravidlo X, str. 85/404-25 až 405-0: „Proto jsme nabádali k tomu, aby se ty věci zkoumaly pomocí metody, která u 

prostějších věcí nebývá ničím jiným než trvalým pozorováním řádu, který buď tkví v samotné věci, nebo je 

důmyslně vytvořen. Když třeba chceme přečíst text napsaný neznámými znaky, nezdá se sice, že je v něm nějaký 

řád, my však si nějaký vytvoříme, ať už proto, abychom prozkoumali všechny domněnky, které mohou vzniknout 

ohledně jednotlivých znaků, slov či vět, anebo proto, abychom je vhodně uspořádali a mohli tak pomocí výčtu získat 

poznání všeho, co z nich lze vyvodit.“  

10
 Pravidlo IV, str. 33/374–10: „Mám-li to říci otevřeně, jsem přesvědčen, že /metoda/ je účinnější než všechno 

ostatní poznání předávané nám lidmi: je totiž pramenem všeho ostatního poznání.“  

11
 Pravidlo IV, str. 33/374–10: „Ta nauka /pravidla, která Descartes předkládá/ musí obsahovat prvotní základy 

lidského rozumového uvažování a musí se rozvinout natolik, aby byla schopna vytěžit pravdu z libovolné věci.“ 

12
 Pravidlo V, str. 43/379-15 (jedná se o první větu ze samotného znění pravidla): „Celá metoda spočívá v uspořádání 

a rozvržení toho, na co se má ostří mysli zaměřit, abychom nalezli nějakou pravdu.“ 
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patřit k sobě; z tohoto hlediska pak řád vlastně není ničím jiným, než zjednodušením dané věci (z 

mnoha různých částí si uspořádáním vytvoříme méně skupin oněch částí) a tedy přizpůsobením si 

oné věci našemu „jen“ lidskému a tedy nedokonalému uvažování. Potřeba pozornosti k řádům se 

prolíná celým textem Pravidel, najdeme třeba kritiku těch, kteří se pouštějí do úloh neuspořádaně, 

kde řád je připodobňován ke schodišti, jež nás vede na naší cestě za poznáním
13

 nebo větu, že 

téměř veškerý lidský důvtip spočívá v pozorování řádů
14

.  

Pravidla tedy mají být základem jakékoli vědy a pramenem všeho poznání
15

. Neboť zdravý 

rozum je jen jeden a je všestranným nástrojem. Proto by mu také neměla být dávána do cesty 

žádná omezování v podobě úzkého zaměření se na jednotlivý vědní obor
16

. Jedno poznání naopak 

ulehčuje jakékoli další poznání s rostoucí schopností lidského ducha vidět pravdu. Ve vší cestě za 

poznáním jde o vyšší cíl, jímž je dosahování universální moudrosti
17

. Proto spolu všechny vědy 

souvisí. Nesmí jít o žádné dílčí poznatky nebo o jiné, třeba osobní, cíle, to by se vždy negativně 

projevilo
18

. 

V hledání pravdy je tedy nutné postupovat systematicky, podle metody. Metodou zde rozumíme 

pevně daná pravidla, která při přesném dodržování vedou krok za krokem k pravdě
19

. Snaha o 

nesystematické náhodné objevy se podobá naivní snaze najít na ulici poklad. Člověk při tom jen 

tápe a tím si mnohdy nenávratně poškozuje svůj zdravý smysl tak, že už nikdy nebude schopen 

                                                           
13

 Pravidlo V, str. 43/380-5: „Avšak mnozí…si myslí, že takové pravidlo nepotřebují, a často se pouštějí do 

nejtěžších úloh tak neuspořádaně, že dělají, zdá se mi, totéž, jako kdyby se pokoušeli dostat se z nejnižšího místa 

nějaké budovy na její střechu jediným skokem opomíjejíce či nevšímajíce schodiště, které je k výstupu nahoru 

určeno.“  

14
 Pravidlo X, str. 85/404-20; „Protože nic z toho nezůstává skryto a vše se cele přizpůsobuje schopnosti člověka 

poznávat, poskytnou nám ty dovednosti velmi zřetelně nespočetné podoby řádů, navzájem různé a přesto pravidelné; 

v jejich správném pozorování a následování spočívá téměř veškerý lidský důvtip“. 

15
 Pravidlo IV, str. 33/374 

16
 Pravidlo I, str. 9/360 

17
 Pravidlo I, str. 9/360-20 až 25 

18
 Pravidlo I, str. 9-11 

19
 Pravidlo IV, str. 29/372-0  
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užívat ho správně
20

. Někteří lidé postupují jakoby podle metody zcela od přirozenosti, aniž by 

kdy s jejími pravidly přišli do styku. V mysli lidí je totiž cosi božského, máme dány do vínku 

jakési zárodky pravd, o něž ale musíme dbát a rozvíjet je, jinak se znehodnotí 
21

. 

Vždy a ve všech vědách se musíme soustředit jen na to, co jsme poznali jako jisté a zřejmé, a jen 

na tom dále stavět. Jistota a zřejmost zde znamená uvědomění si existence a pravdivosti věci, 

také její nesměšování s něčím jiným, její jasnost a nepochybnost
22

. Někdy je těžké rozlišit, co 

skutečně nahlížíme jako jisté a zřejmé, Descartes zde píše, že jistota a zřejmost by měla být 

srovnatelná s jistotou a zřejmostí dosahovanou v aritmetice a geometrii
23

. Tím, co je nejisté a 

zpochybnitelné, se jen maří čas
24

. Nejspolehlivějšími cestami k poznávání jistých a zřejmých věcí 

jsou intuice a dedukce
25

, kromě toho, co bylo zjeveno Bohem. To zde ale Descartes ponechává 

stranou, neboť to souvisí s lidskou vůlí věřit, nikoli s rozumem
26

. 

Jak poznáváme (pravidlo XII) 

Poznávání věcí se účastní celá lidská duše (ingenium; často překládáno jako rozum). Je jedinou 

silou, kterou vidíme, dotýkáme se, představujeme si, chápeme, vzpomínáme…Podle různých 

činností se proto duše někdy nazývá čistým intelektem, jindy smyslovým vnímáním, 

představivostí nebo pamětí
27

. Podle toho, čím se zabýváme, se tak lidský duch využívá různým 

                                                           
20

 Pravidlo IV, str. 29/371-10 

21
 Pravidlo IV, str. 35/376-15 

22
 Pravidlo II, str. 13/362; čerpám také z komentáře na str. 211-213, pozn. 1 a 2 

23
 Pravidlo II, str. 19/366-5 

24
 Pravidlo II, str. 15/364-15 

25
 Pravidlo III, str. 23/368-10 

26
 Pravidlo III, str. 27/370-20 

27
 Pravidlo XII, str. 103/416-5 
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způsobem. Pro zkoumání netělesných věcí je třeba používat jen čistého intelektu, naopak, 

zkoumáme-li tělesné věci, je třeba zapojit i smysly a představivost
28

.  

Intuice  

Intuicí se myslí jisté a na první pohled zřejmé chápání rozumné mysli, nikoli samotný soud 

smyslů nebo představ
29

. Intuicí nahlížíme první principy nebo často všední a prosté skutečnosti, o 

kterých není pochyb. Intuicí například chápeme, že trojúhelník má tři strany nebo že 2+3=5
30

. 

K dobré intuici je potřeba to, co Descartes nazývá pronikavostí. Ta vyžaduje umění soustředit se 

na detail, umožňuje zřetelně vidět jednotlivosti. Descartes intuici přirovnává k očím. Oči se 

mohou dívat na mnoho věcí najednou a tak vlastně nevidět nic pořádně, nebo se mohou zaměřit 

na jednotlivou věc a tu vidět zřetelně, jasně a do všech podrobností
31

. To samé platí o našem 

duchu. Je třeba cele a soustředěně pozorovat nejjednodušší a nejsnadnější věci, ty, které jsou 

potom v pravidle XII označeny jako podstaty
32

.  Veškeré lidské vědění je vlastně vidění toho, jak 

se jednotlivé podstaty sbíhají, aby vytvořily jiné věci
33

. Nesmíme své vidění otupovat zabýváním 

se různými věcmi najednou. Jen tak si navykneme vidět pravdu. Jsou to právě všední a 

nekomplikované věci nahlížené intuicí, na nichž se dá stavět a díky nimž lze postupně dospívat 

k mnohem hlubšímu poznání
34

. 

 

 

                                                           
28

 Pravidlo XII, str. 103/416-20 až 417-10 

29
 Pravidlo III, str. 23/368-15 

30
 Pravidlo III, str. 23/368-15 až 25  

31
 Pravidlo IX, str. 77/400-15 až 402-5 

32
 Pravidlo XII, str. 109/420-15 

33
 Pravidlo XII, str. 119/427-5 

34
 Pravidlo IX, str. 78-81 
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Dedukce 

Dedukcí se pak rozumí vyvozování jedné věci z jiné
35

. K dobré dedukci je potřeba dostatek 

důvtipu
36

. Musíme být na pozoru před možnými chybami, nesmíme třeba přijímat předpoklady 

z nedostatečně pochopené zkušenosti (poznání založené jen na zkušenosti může klamat) nebo 

zbrkle vyvozovat soudy jen z domněnek. Pokud se možných pochybení vyvarujeme, pak dedukce 

jako taková nemůže být mylná
37

. Vyvozování jedné věci z jiné může mít podobu celého řetězce, 

kde každý následující článek je dedukován z předešlého. Čím dále budeme v tomto řetězci, tím 

už nedohlédneme ke zřejmosti, budeme mít jen jistotu poznání
38

. Je to podobné, jako když 

budeme provádět krátký součet – třeba 2+3=5, ten je nahlížen intuicí, je jistý i zřejmý, protože si 

ho můžeme i názorně předvést. Nějaký dlouhý součet, kdy cifry musíme zapsat pod sebe a sčítat 

postupně, si už názorně předvést nelze, budeme-li ale vědět, že postup „zapsání pod sebe“ byl 

v každém kroku správný a že jsme jednotlivá čísla správně sečetli, výsledek sice nebude zřejmý, 

ale přesto bude jistý. Vzdálenější závěry lze poznávat výhradně dedukcí
39

.  

V deduktivních řetězcích je nutné sledovat vztahy mezi jednotlivými články tohoto řetězce, 

v čem se liší a vzdalují následující články od těch předchozích a od toho prvního, nejprostšího a 

nejčistšího co do podstaty. Tento počáteční článek považujeme za absolutní, další dedukcí 

odvozené články za relativní vůči prvnímu článku. Relativní má tutéž podstatu jako absolutní, 

nebo se na ní alespoň podílí
40

, ale „navíc ve svém pojmu zahrnuje něco dalšího, co nazývám/e/ 

                                                           
35

 Pravidlo II, str. 17/365-5 

36
 Pravidlo IX, str. 77/400-20: „Když jsme předvedli dva úkony našeho intelektu, intuici a dedukci, o nichž jsme 

řekli, že jedině jich se má používat k získávání vědění, budeme dále v tomto…pravidle vysvětlovat, co máme udělat 

pro to, abychom byli schopni je používat, a abychom současně byli schopni rozvíjet dvě hlavní schopnosti rozumu, 

pronikavost umožňující zřetelně vidět jednotlivosti, a důvtip, umožňující důmyslně vyvozovat jedny z druhých.“  

37
 Pravidlo II, str. 17/365-5 až 10 

38
 Pravidlo III, str. 25/369-20 až 370-5 

39
 Pravidlo III, str. 27/370-15 až 20 

40
 Pravidlo VI, str. 45/382-5 
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vztahy.
41

“ Relativní v sobě může mít několik různých vztahů podílejících se na různých 

podstatách, tyto vztahy je nutné od sebe odlišovat a rovněž je uspořádat podle určité hierarchie 

závislé na tom, jak blízko či daleko jsou vzdálené od podstaty, kterou se zabýváme. Samotná 

podstata věcí může být jednou relativní, jindy absolutní. Důležité pro poznání jsou vztahy uvnitř 

řetězců. Tyto dovednosti si lze osvojit procvičováním. Měli bychom začít zkoumáním nějakých 

prostých a nekomplikovaných věcí a přitom si všímat, co jsme objevili a jakým způsobem
42

. 

Deduktivní řetězce mohou být dlouhé, my ale musíme mít naprostou jistotu v každičkém článku, 

tedy nikoli jen v odvozeném z absolutního, ale i v odvozeném z odvozeného. Do hry vstupuje i 

paměť, musíme si pamatovat, jak jsme z jedné věci vyvodili jinou
43

. Celý řetěz si musíme být 

schopni projít článek po článku a vždy vědět, proč je odvozený článek takový, jaký je
44

. 

Výčet  

Abychom si byli jistí, že jsme na nic nezapomněli a nic nevynechali, měli bychom si udělat jakési 

pořízení seznamu a shromáždění všeho, co jsme při dedukování použili. To Descartes nazývá 

výčtem. V některých pasážích Pravidel zcela ztotožňuje výčet s indukcí
45

. Výčet by měl být 

                                                           
41

 Pravidlo VI, str. 47/382-5 

42
 Pravidlo VI, str. 45 až 53 

43
 Pravidlo VII, str. 55/387 

44
 Pravidlo VII, str. 55/388-10 „…tento pohyb se nesmí nikde přerušit…“ 

45
 například v Pravidle VII, ve kterém se Descartes o výčtu poprvé zmiňuje, se dočítáme, že: „Takže výčet neboli 

indukce je probráním všeho, co se vztahuje k nějaké předložené otázce, a to probráním tak pečlivým a podrobným, 

že můžeme s jistotou a zřejmě uzavřít, že jsme z nedbalosti nic neopominuli...“ (str. 57/388-25) nebo „Kromě toho je 

třeba upozornit na to, že jako dostatečný výčet neboli indukci chápeme pouze takový výčet, z něhož se pravda 

odvodí s větší jistotou než kterýmkoli ostatním způsobem dokazování s výjimkou prosté intuice.“ (str. 57/389-10) 

Ve stejném smyslu – tedy v tom, že pro Descartesa je zde výčet a indukce jedno a totéž, hovoří i komentář k výše 

uvedenému na str. 242-243: „enumeratio sive inductio: jde o vypočítání, vyčíslení, probrání, pořízení seznamu všech 

případů; indukce zde tedy není způsobem, jak z nějakého konečného počtu případů usoudit na případy všechny. Je to 

patrné z následujícího textu, kde hovoří o dostatečném výčtu neboli indukci jako o způsobu dokazování, který je 

jistější než všechny ostatní s výjimkou intuice (přímého vhledu). Descartes je zde opět v rozporu s tradicí…“ 

(Komentáře, J Fiala, str. 242/243) 
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uspořádaný podle pravidel, která si zvolíme, jednotlivosti ve výčtu by měly být rozlišené mezi 

sebou a výčet by je měl obsahovat všechny, ale záleží na konkrétním problému, někdy neúplnost 

nebo nerozlišenost vadit nemusí, uspořádanost také není vždy nezbytná, byť užitečná je vždycky, 

neboť spoří čas a ulehčuje práci
46

. 

Výčet se významně uplatňuje také při procvičování se na něčem, u čeho je již známé řešení. Při 

takovém procvičování si všímáme, co všechno, jakým způsobem a v jakém pořadí bylo k řešení 

použito
47

. O výsledek se ale musíme pokusit sami, jen v tom mají taková cvičení svůj význam
48

. 

Spojení všech předchozích úkonů mysli (pravidlo XI) 

Pravidlo XI radí naučit se pojímat myšlenkové pochody intuice, dedukce a výčtu, týkající se dané 

úlohy, jakoby najednou. V deduktivních řetězcích postupujeme článek po článku, ale i poslední 

článek řetězu je spojen s prvním. V pravidle III se ještě dozvídáme, že při kontrole není nutné 

                                                                                                                                                                                            
Dále je pak ještě ztotožnění obojího obsaženo v textu Pravidla XI, kde dokonce o výčtu čili indukci Descartes hovoří 

jako o jiném způsobu dedukce tehdy, je-li dedukování ukončeno a my řetězec přehlížíme jako celek a tudíž vlastně 

intuicí: „…myšlenková intuice požaduje dvojí: výrok má být pochopen jasně a zřetelně, a dále jako celek v tomtéž 

okamžiku, nikoli postupně. Naproti tomu dedukce…se zřejmě neuskutečňuje celá v jednom okamžiku, nýbrž 

obsahuje jakýsi pohyb našeho rozumu, který odvozuje jedno z druhého; proto jsme dedukci právem odlišili od 

intuice. Jestliže se však nad ní, je-li dokončena, zamyslíme…, tehdy už nadále neoznačuje žádný pohyb, nýbrž jeho 

konečný cíl; proto předpokládáme, že ji vidíme intuicí, pokud je jednoduchá a průhledná, nikoli složitá a nejasná. 

Tuto druhou dedukci jsme nazvali výčtem čili indukcí, protože v tom případě ji nemůže intelekt pojmout celou 

současně, ale její jistota závisí jistým způsobem na paměti…“(Pravidlo XI, str. 89/407-15 až 408-10) 

Ale jinde se zdá, že používá slovo indukce i v běžném smyslu slova, např. „A kdybych konečně chtěl pomocí výčtu 

ukázat, že obsah kruhu je větší než obsahy všech ostatních obrazců, které mají stejný obvod jako tento kruh, není 

třeba posuzovat všechny obrazce, ale postačí, když se to předvede na některých zvlášť, a pomocí indukce lze totéž 

uzavřít i o všech ostatních.“ (str. 59/390-20). Rozebírá to i poznámka 7 na str. 244-246, která ale nevyznívá zcela 

jednoznačně. (Komentáře, č. 7, J. Fiala, str. 244-6) 

46
 Pravidlo VII, str. 59/390-5 až 392-5 

47
 Pravidlo X, str. 85/404-20: „Protože nic z toho nezůstává skryto a vše se cele přizpůsobuje schopnosti člověka 

poznávat, poskytnou nám ty dovednosti velmi zřetelně nespočetné podoby řádů, navzájem různé a přesto pravidelné; 

v jejich správném pozorování a následování spočívá téměř veškerý lidský důvtip.“ 

48
 Pravidlo X, str. 85/404-15: „…my si však nesmíme vypůjčovat výsledky získané jinými, musíme k nim dospět 

sami.“ 
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umět řetězec přehlédnout najednou, stačí si jej projít postupně
49

. Ale pravidlo XI už po nás chce 

víc, máme se pokusit celý deduktivní řetězec přehlédnout naráz tak, až se vlastně dedukce 

přemění v intuici – celý řetězec se promění v jedinou celistvou jasnou a zřetelnou pravdu. I 

tehdy, musí-li být zapojována i paměť a řetězec je komplikovanější, měl by se změnit způsob 

našeho vidění – již bychom si neměli rekapitulovat daný postup pohybem od jednotlivého stupně 

v řetězci k následujícímu, ale uvidět celkový souhrn všech článků řetězu, které se tím stávají 

jakoby rovnocenné, byť v každém z nich vidíme míru jejich vztahování se k získané pravdě. Tak 

se dedukce změní ve výčet čili indukci
50

. Těmito kroky se významně rozšiřují možnosti a 

schopnosti našeho myšlení. 

Dvojznačnost pravidla VIII 

Toto pravidlo nám radí zastavit se, vyskytlo-li se v řadě zkoumaných věcí něco, co nedokážeme 

dostatečně pochopit. Když jsem za pomoci Pravidel hledala řešení úlohy, bylo to vlastně právě 

toto pravidlo, které mě k řešení navedlo, neboť jsem skutečně narazila na obecnou součást dané 

úlohy, kterou jsem nechápala a původně jsem si myslela, že ji vlastně ani k řešení pochopit 

nepotřebuji. Přesto jsem se v tomto okamžiku v souladu s tímto pravidlem zastavila a snažila se ji 

pochopit. Toto pochopení (či spíše náhled k možnému pochopení) mi potom vyjevilo principy, 

které jsem s úspěchem využila ve svém řešení
51

. Ono zastavení jsem tedy pochopila jako 

                                                           
49

 Pravidlo III, str. 25/370-5 

50
 Pravidlo XI, str. 408/5; zmíněno již také v druhé části odkazu 45, jenž se dotýká ztotožnění výčtu s indukcí. 

Descartes zde píše o výčtu čili indukci jako o jiném způsobu dedukce tehdy, je-li dedukování ukončeno a my řetězec 

přehlížíme jako celek a tudíž vlastně intuicí, chápu to tedy tak, že dochází k jakémusi splynutí dedukce a výčtu čili 

indukce v jediný úkon mysli, který se tak stává jakousi formou intuice: „…myšlenková intuice požaduje dvojí: výrok 

má být pochopen jasně a zřetelně, a dále jako celek v tomtéž okamžiku, nikoli postupně. Naproti tomu dedukce…se 

zřejmě neuskutečňuje celá v jednom okamžiku, nýbrž obsahuje jakýsi pohyb našeho rozumu, který odvozuje jedno 

z druhého; proto jsme dedukci právem odlišili od intuice. Jestliže se však nad ní, je-li dokončena, zamyslíme…, 

tehdy už nadále neoznačuje žádný pohyb, nýbrž jeho konečný cíl; proto předpokládáme, že ji vidíme intuicí, pokud 

je jednoduchá a průhledná, nikoli složitá a nejasná. Tuto druhou dedukci jsme nazvali výčtem čili indukcí, protože 

v tom případě ji nemůže intelekt pojmout celou současně, ale její jistota závisí jistým způsobem na 

paměti…“(Pravidlo XI, str. 89/407-15 až 408-10) 

 

51
 Jednalo se o kvadratickou rovnici x

2
-x-6=0. Obecný zápis kvadratických rovnic je ax

2
+bx+c=0, kde a, b a c jsou 

reálná čísla. Věděla jsem, že k jejímu řešení nemohu použít běžně používaný vzorec pro kvadratické rovnice 
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a

acbb
x

2

42 
 , protože bych nevycházela z toho, co sama vidím jistě a zřetelně, a tak bych se proti pravidlům 

zásadně prohřešila. Zkoušela jsem tedy řešit druhým doporučovaným způsobem, který jsem si vyhledala (tzv. 

Vietovy vzorce  lze použít, když a=1, jako v tomto případě) a jenž jsem nahlížela jasně, a sice z úpravy x
2
+2x-

3x+2*(-3)=0 vychází (x+2)*(x-3)= 0, x=-2 nebo 3. Ale vzorec 
a

acbb
x

2

42 
  zůstával něčím, co se v řadě 

zkoumaných věcí naskytlo a co jsem nechápala. V souladu s tímto VIII. pravidlem jsem se tedy zastavila, vyhledala 

si postup vyvození vzorce a snažila se jej pochopit. Vzorec vychází z toho, co je u všech kvadratických rovnic stejné, 

a sice to, že člen „a“ se u kvadratické rovnice nikdy nerovná nule (jinak by to nebyla kvadratická rovnice) a dále pak 

z toho, že pokud se mají dvě závorky v součinu rovnat nule, musí se alespoň jedna rovnat nule. Tvůrce vzorce tedy 

nejprve vytkl „a“, poté to co zbylo, doplnil na:  k
2
+2kl+l

2
…atd., zkrátka dělal takové úpravy, které bych já pro 

nedostatek zkušeností a znalostí nezvládla a ani by mě nenapadly, přesto mi tyto úpravy připomněly celkem známé 

vzorce, které jdou snadno s jistotou i zřejmostí nahlédnout (tedy ověřit si, že levá strana se skutečně rovná pravé), 

mj. také vzorec a
2
 - b

2 
= (a+b)*(a-b). V této chvíli jsem si uvědomila, že mohu přiřadit x ke dvojce, kterou si předtím 

vytvořím ze šestky, a udělat si tedy člen „a“ z x a člen „b“ z oné dvojky, kterou získám z mínus (2
2
 + 2), takže 

rovnici jsem upravila následovně:  

x
2
-x-6=0 

x
2
-x-(2

2
+2)=0 

x
2
-x-2

2
-2=0 

x
2
-2

2
=x+2 

(x+2)*(x-2)=x+2        /:x+2 

x-2=1 

x=3; a protože nelze dělit nulou (viz úprava /:x+2), nelze dělit za předpokladu, že x=-2, z čehož vyplývá druhý kořen 

rovnice: x=-2.     

  

Později jsem ještě zkoušela využít i jiné vzorce, uspěla jsem s a
2
-2ab+b

2
=(a-b)

2
,
 
kde mým „a“ zůstávalo x a mým „b“ 

zůstávala mínus dvojka, jen je třeba dát si pozor na to, abychom to, co přidáme na jednu stranu rovnice, přidali i na 

druhou stranu a do početních úprav se nezamotali, obzvlášť když zde máme podle vzorce kladný člen se záporným 

znaménkem… Možná by šly použít jakékoli podobné vzorce, já už jsem se ale v jiných zamotávala… 

zkoušela jsem tedy podle vzorce a
2
-2ab+b

2
=(a-b)

2
: 

x
2
-x-6=0 

upravím si levou stranu podle vzorce, pravou se zatím nezabývám: 

x
2
- 2x(-2)+(-2)

 2
=  

x
2
+4x+4=  
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zastavení se jen do té doby, než na danou nejasnost, jež se během práce naskytla (ať už měla 

zdánlivě vztah k možnému řešení nebo ne), nějakým způsobem nepřijdu, nebo alespoň 

nenahlédnu, jak by ji osvětlil někdo s většími znalostmi a zkušenostmi.  

Descartes zde ale hovoří i o nedostupnosti poznání pro člověka vůbec
52

, pak by tedy zastavení 

znamenalo smíření se s tím, že poznání je vůbec nemožné a vedlo by k celkovému upuštění od 

snahy na problém přijít. V pravidle XIV se potom dozvídáme, že lidské poznání má své hranice 

tam, kde se daná úloha nezabývá nějakými lidmi poznatelnými podstatami a jsoucny. Nemáme 

božskou mysl, jsme jen lidé
53

.  

Radost, lehkost 

I k nejhlubší pravdě bychom měli dojít s radostí, jakoby hrou
54

. Úlohou pro nás nesmí být otázky, 

které nám kladou druzí lidé, mohou se jí stát až tehdy, přijmeme-li je za své a chceme-li je 

                                                                                                                                                                                            
nyní porovnám, jak se mi oproti původnímu zadání rovnice změnila levá strana a tytéž změny musím udělat (čili to 

samé přidat) i na pravé straně, aby rovnováha zůstala zachována (zjišťuji, že jsem k původnímu (–x) musela přičíst 

5x, aby vyšly 4x, a k původní mínus šestce 10, abych mohla mít 4): 

x2+4x+4=5x+10    levou stranu teď upravím dle vzorce 

(x-/-2/)
2
=5 (x+2) 

(x+2)*(x+2)=5*(x+2)      /:(x+2) 

x+2=5 

x=3, nelze dělit, když x=-2 

52
 Pravidlo VIII, str. 68/396-20 až 25 

53
 Pravidlo XIV, str. 137/439-5 až 10 

54
 Pravidlo X, str. 85/405-15 
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opravdu sami zkoumat
55

, důležitý je tedy zájem na dané věci. Pravda by měla být rozpoznávána 

s lehkostí, ať už cesta k ní byla dlouhá či přímá
56

. 

Lidský duch se nesmí zbytečně přetěžovat, to je ke škodě věci. To, čím se není potřeba ihned 

zabývat, je lepší si jen označit neznámou a odsunout na později. Také je vhodnější dělat si 

poznámky na papír a ve vhodný okamžik se k nim vracet, nikoli si vše pamatovat
57

. Nemáme 

hledat problémy tam, kde nejsou, třeba rozlehlost je vždy spojená s tělesem, nemusíme bádat nad 

tím, zda a co by byla rozlehlost sama o sobě bez tělesa, protože taková rozlehlost se nikde 

nevyskytuje
58

. 

Pořádek a systematičnost; efektivní zjednodušování 

Je nutné udělat si pořádek ve všem, z čeho při hledání výsledku vycházíme. To, co je nejasné a 

spletité, musíme rozložit na dostatečně nejjednodušší formu, tedy nikoli absolutně nejjednodušší, 

ale jen takovou, jaká bude prospěšná dané věci, abychom si usnadnili chápání a náhled
59

. Nutnost 

dostatečného zjednodušování se prolíná i pozdějšími pravidly
60

. To, co lze vyjádřit jedním 

pravidlem se například nemá zbytečně popisovat několika dílčími podřazenými pravidly
61

, máme 

dávat přednost dělení než násobení
62

…Nesmíme chtít všechno hned, důležitým prvkem metody 

                                                           
55

 Pravidlo XIII, str. 127/432-20 až 25: „Také nepočítáme mezi úlohy ony pouhé otázky, které nám kladou druzí lidé. 

Naopak samotná Sókratova nevědomost či spíše pochybnost se stala úlohou teprve tehdy, když se na ni Sókrates 

zaměřil a začal zkoumat, zda je to pravda, že o všem pochybuje; což také potvrdil.“ 

56
 Pravidlo IX, str. 79/401-20 

57
 Pravidlo XVI, str. 163/454-10 až 455-20 

58
 Pravidlo XIV, str. 143/442-20 až 443-5  

59
 Pravidlo V, str. 43/379-15   

60
 mám na mysli pravidla XVII, XVIII, XX, XXI 

61
 Pravidlo XVIII, str. 175/461-15 

62
 Komentář J. Fiala, str. 310, č. 1: ““ten, kdo při rozmotávání těchto rovnic neopomene využít všech dělení, která 

jsou možná, dospěje neomylně k nejjednodušším členům, na něž lze úlohu převést““ (jedná se o Descartesovu citaci 

z Geometrie (AT VI, 374, 14-19) 
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je trpělivost pojící se s nutností vyvozovat jedno z druhého postupně
63

. Postupovat bychom měli 

od nejjednoduššího ke složitějšímu, od absolutního k relativnímu či naopak (záleží na tom, co 

hledáme), vždy ale po jednotlivých krocích. Činíme výčty a přehledy, dbáme na uspořádanost a 

přehlednost
64

. 

Co brání pravdě 

V pravidlech najdeme také kritiku negativních lidských vlastností. Lidé mají například bohužel 

tendenci pohrdat jednoduchostí a složitost považovat za vznešenější a krásnější. Tmu tak mají 

raději než světlo, což je ke škodě skutečného poznání
65

. Zpravidla se lidé rozdělují na dva typy. 

Jedny nazývá Descartes bezostyšnými, ti zahalují své domnělé pravdy do slov, kterým nikdo, ani 

oni sami, nerozumí. Ti druzí si zase málo věří, myslí si, že sami nezvládnou na cokoli přijít, a tak 

se raději drží názorů autorit
66

. Ale i lidé, kteří pravdu znají, místo ní často nabízejí jen prázdné, 

ale efektní triky. Jakoby obecné rozšíření pravdy mělo těm zasvěceným uškodit
67

. 

II. 1.2 Rozprava o metodě
68

  

Ve svém spise Rozprava o metodě René Descartes jakoby hodnotí s odstupem času svou 

minulost. Vysvětluje, co předcházelo jeho metodě, jak ji tvořil a co následovalo. Rozprava je 

jakýmsi úvodem či předmluvou k jeho spisům Dioptrika, Meteory a Geometrie, kde je metoda 

prakticky využívána. 
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 k tomu nabádá celé pravidlo V, str. 43 

64
 Pravidlo VII, str. 59/390-25 

65
 Pravidlo IX, str. 77/401-10 až 15 

66
 Pravidlo XII, str. 121/428-0 až 15 

67
 Pravidlo IV, str. 37/376-25 až 377-0 

68
 René Descartes, Rozprava o metodě, Praha: Svoboda, 1992, překl. V. Szathmáryová-Vlčková, ISBN 80-205-0216-

5 
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Vzdělání a cesty, rozpory a z nich plynoucí pochyby 

René Descartes píše, že se mu od malička dostávalo toho nejlepšího vzdělání na nejslavnějších 

školách, ale že měl stále pocit, že k tomu pravému vědění se vzděláváním nepřibližuje
69

. Nikdo 

ho nikdy nestavil pod úroveň jeho spolužáků, chyba tedy nemohla být v něm samém
70

. Začínal si 

všímat četných rozporů, například dva učitelé měli odlišné názory na tutéž věc
71

, učenci se přeli o 

pravdu a ani jeden z nich nebyl schopný svou pravdu druhému obhájit
72

. Přece o každé věci ale 

existuje jen jedna pravda a kdokoli ji odhalí, nalezne všechno, co nalézt může
73

. Po zanechání 

studií se vydává na cesty. I na svých cestách si všímá rozporů, které by si neuvědomoval, kdyby 

býval necestoval. Vidí například, že u různých národů panují rozdílné zvyklosti, to, co je někde 

vyžadováno, může být jinde potíráno
74

. Vidí, že o pravdě lidi přesvědčují spíše zvyky a příklady 

jiných lidí
75

. Výsledkem toho všeho je zmatenost a pochybnosti, co je vůbec správné. Uvědomuje 

si, že musí najít něco pevného, čeho se zachytit a na čem začít stavět, začít znovu od začátku. 

Chce poznat také sám sebe
76

. Vše dosavadní chce odvrhnout a zpátky přijmout jen to, co sám 

zhodnotí jako správné
77

. Zpochybňování není žádným samoúčelným cílem, je pouze prostředkem 

k tomu, dobrat se skutečné pravdy
78

. Upozorňuje, že tento postup rozhodně není vhodný pro 

                                                           
69

 str. 9: “…jako bych byl nic nevytěžil ze své snahy vzdělat se, ledaže jsem odkrýval stále více svou nevědomost.“ 

70
 str. 9: „…nepozoroval jsem, že by mne byli stavěli pod mé spolužáky…“ 

71
 str. 16: „Co se mne týče, asi bych patřil k těmto druhým, kdybych byl měl jen jednoho učitele, anebo kdybych 

nebyl znal rozdíly, jež byly za všech dob mezi názory nejučenějších.“ 

72
 str. 11: „…vida, kolik v ní /filosofii/ může být o téže věci různých mínění zastávaných učenci, když přece jen 

jediné může být pravdivé…“ 

73
 str. 19: „existuje jedna pravda o každé věci a kdokoli ji nalezne, ví o ní tolik, kolik lze o ní vědět…“ 

74
 str. 16 

75
 str. 12 a 16: „…je to spíše zvyk než příklad, co nás přesvědčuje, než nějaké jisté poznání…“  

76
 str. 11: „…abych sám sebe vyzkoušel v situacích, jež mi osud nabízel…“ 

77
 str. 16: „…shledal jsem, že jsem nucen ujmout se sám svého vedení.“; str. 14: „…co se týče všech nauk…, nemohl 

jsem učinit nic lepšího, než rázem je odvrhnout a pak znovu přijmout buď jiné, lepší, anebo tytéž, když jsem je 

přezkoumal, užívaje měřítka zralého rozumu.“  

78
 str. 23: „Ne že bych tím byl napodoboval skeptiky, kteří pochybují  jen aby pochybovali…naopak, veškeré mé 

snahy směřovaly k tomu, abych došel jistoty...“ 
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každého, je nutná trpělivost a pečlivost, ne každý to může zvládnout. Přílišné přeceňování nebo 

naopak podceňování vlastních schopností pravdě neprospívá
79

.  

Bůh, rozumná duše 

Rozhoduje se proto zpochybnit úplně všechno a hledat, neobjeví-li se přece jen něco jistého. 

Uvědomuje si, že myslí, pochybuje, tedy jisté je, že existuje. Myslet nebo pochybovat nemůže 

přece pouhé nic. Zpochybňuje své tělo, věci kolem sebe, nachází, že je substancí, která závisí 

pouze na myšlení. Toto Já, duše, je snáze poznatelné než tělo
80

. Dále se zamýšlí, co je vlastně 

potřeba k tomu, aby byl nějaký vyřčený soud pravdivý a jistý. Jeden takový soud právě vyřkl: 

myslí, tedy je. Jistota tohoto soudu tkví jedině v tom, že jej chápe naprosto jasně a naprosto 

zřetelně. Obecně lze tedy říci, že vše, co chápeme takto stejně jasně a stejně zřetelně, je pravdivé. 

Jen je někdy obtížné rozeznat, co tak opravdu chápeme
81

. Dále si uvědomuje, že být sužován 

pochybnostmi není známkou dokonalosti. Dokonalé by bylo vědět, nikoli pochybovat. Odkud to 

ale ví? Odkud myslí na něco dokonalejšího než je on sám? Vědomí něčeho dokonalejšího 

nemůže přece pocházet z nicoty, nemůže jej mít ani sám od sebe, když si je vědom toho, že 

dokonalý není. Následek v sobě nemůže mít více dokonalosti než příčina tohoto následku
82

. Jak 

se zde vlastně ocitl, čeho je následkem? Myšlenky na hvězdy, nebe, věci kolem nepomáhají. 

Pokud by Descartes pocházel z nicoty, všechny tyto okolní věci by mohly být neskutečné. 

Pomáhá jen myšlenka na to, že ho muselo stvořit něco dokonalejšího, když ví o dokonalostech, 

které sám nemá. To dokonalejší, co v sobě musí mít všechny dokonalosti v té nejryzejší podobě, 

je Bůh
83

. Všechny věci, i kdyby neexistovaly, existují alespoň v Descartesově mysli, takže 

vlastně existují. Z toho je patrná nedokonalost složení těla a duše, Bůh, jakožto dokonalý, 
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 str. 15/16: „…svět je složen téměř jen z duchů dvojího druhu, pro něž se tento příklad nikterak nehodí: z těch totiž, 

kteří, pokládajíce se za obratnější, než jsou…a pak z oněch, kteří, majíce dost rozumu anebo skromnosti, aby uznali, 

že jsou méně schopní rozeznat pravdivé od klamného než někteří jiní…“ 

80
 str. 27: „…z toho jsem poznal, že jsem substance, jejíž všechna podstata čili přirozenost závisí toliko na 

myšlení…toto Já, tj. duše…je naprosto rozdílná od těla, ba lze ji snáze poznat než tělo…“ 

81
 str. 27: „…věci, jež chápeme naprosto jasně a naprosto zřetelně jsou všecky skutečné; že je však jenom jistá 

nesnáz v tom, správně rozeznat…ty, jež chápeme zřetelně.“ 

82
 str. 27 

83
 str. 28 
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nemůže být složen z žádných částí na sobě vzájemně závislých
84

. Ti nedokonalí na něm ale musí 

záviset, nemohou bez něj existovat
85

. Pokud je Bůh dokonalý, nemůže něco postrádat, nemůže 

postrádat ani existenci, tedy existuje
86

. Pokud chceme uvidět Boha, musíme pozvednout svou 

duši nad věci přístupné smyslům. Nepomůže ani představivost. Obojí je určené jen pro hmotné 

věci
87

. Pokud lidé věří, že existují hvězdy, že mají tělo apod., pak zároveň přiznávají i Boha, 

neboť to vše by mohlo být klamné, kdyby Bůh neexistoval
88

. To, že tyto věci, které vidíme jasně 

a zřetelně, skutečně existují, je dáno tím, že Bůh nás nemá potřebu klamat
89

. Vychází-li Descartes 

z vědomí existence Boha, pak další následné pravdy nachází snadněji, vše jakoby zapadalo do 

sebe
90

. Bůh stvořil látku, která se pomocí jím určených přírodních zákonů začala utvářet
91

. 

Vznikl tak svět. I lidská a zvířecí těla fungují podle těchto Bohem daných přírodních zákonů. 

Přesto ale člověk není totožný se zvířetem. Odlišnost člověka je dána rozumnou duší, kterou 

rovněž stvořil Bůh, a určitým způsobem ji těsně spojil s lidským tělem
92

. Zvířata rozumnou duší 

obdařena nebyla, to lze uvidět na tom, že zvíře by šlo napodobit strojem, člověk nikoli. Stroj, 

který by měl předstírat, že je člověkem, by se hned prozradil. Takovýto stroj by nikdy neuměl 

hovorem reagovat v souvislostech na to, co právě slyšel, neuměl by ani jednat s vědomím za 

nějakým účelem
93

. Lidská duše je všestranný nástroj, jehož lze užívat ve všech možných 

                                                           
84

 str. 28 

85
 str. 28 

86
 str. 29 

87
 str. 29 

88
 str. 30: “…věci, které zcela jasně a zřetelně chápeme, jsou všechny skutečné, je podepřeno toliko tím, že Bůh jest 

čili existuje…“ 

89
 str. 30: „…zřejmě je stejně nesmyslné, že by klamnost nebo nedokonalost svou podstatou vycházela od 

Boha…avšak kdybychom nevěděli, že vše, co je v nás reálného a pravdivého vychází z dokonalé a nekonečné 

Bytosti, tu i kdyby naše ideje byly jakkoli jasné a zřetelné, neměli bychom žádného důvodu, jenž by nám zaručoval, 

že jsou tak dokonalé, aby byly pravdivé.“ 

90
 str. 32: „…rád bych pokračoval a ukázal zde celý řetěz dalších pravd, jež jsem vyvodil z těchto pravd prvních…“ 

91
 str. 33: „…kdyby pak /Bůh/ poskytoval přírodě toliko své obvyklé pomoci a nechal ji jednat podle zákonů, jež sám 

zavedl.“  

92
 str. 35 a 42 

93
 str. 41 
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případech
94

. Duše je nehmotné povahy a je nezávislá na těle, nemůže tedy ani umírat spolu 

s tělem. Nevíme, co by ji kdy mohlo zničit, je tudíž nesmrtelná
95

. 

Zdravý rozum 

Bůh obdařil člověka rozumnou duší
96

, tedy rozumem neboli zdravým smyslem. Jeho podstata 

tkví v rozeznávání pravdy od klamu
97

. To dokáže každý, neboť Bůh popřál každému tu trochu 

důvtipu, kterého je k tomu zapotřebí
98

. Ale ne každý dokáže se svým rozumem správně 

nakládat
99

. Descartes si uvědomuje, že zdravý rozum byl dán i jemu, má proto i on možnost najít 

tu pravou pravdu a stavět přitom jen na vlastních základech
100

. A to je činnost, které se chce 

věnovat, kterou si volí jako své zaměstnání. Jako by chtěl podávat důkazy oprávněnosti svého 

rozhodnutí, píše například, že jeden člověk spíše najde pravdu
101

, dokonalejší věci jsou většinou 

výsledkem práce jediného člověka
102

, podílí-li se na něčem více lidí, pravda se zamlžuje a 

rozmělňuje. 

Metoda 

René Descartes chce poznávat pravdu, chce vést svého ducha ke stále většímu a hlubšímu 

poznání, chce zlepšovat své vlastní myšlenky. K tomu sestavuje jakýsi návod, který nazývá 
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 str. 41 

95
 str. 43 

96
 str. 35 a 42, např.: „Potom jsem popsal rozumnou duši a ukázal jsem, …že musí být zvlášť stvořena…“ ; „…Bůh 

stvořil rozumnou duši a spojil ji s tělem…“ 

97
 str. 7: „…schopnost správně uvažovat a rozeznávat pravdivé od klamného, což je vlastně ona schopnost, kterou 

nazýváme zdravým smyslem neboli rozumem…“ 

98
 str. 23: „…ježto nám každému Bůh popřál trochu důvtipu, abychom rozeznali pravdivé od klamného…“ 

99
 str. 7: „Neboť nestačí mít zdravý smysl, nýbrž hlavní je správně ho užívat.“ 

100
 str. 15: „Mé úmysly nešly nikdy dále, než k snaze o zlepšení mých vlastních myšlenek a o to, abych stavěl na 

základech výlučně svých vlastních.“ 

101
 str. 16: „…že přece většina hlasů není důkazem, jenž by něco platil při pravdách poněkud nesnadno poznatelných, 

protože je mnohem pravděpodobnější, že je spíše nalezl jediný člověk…“  

102
 str. 13/14, např.:…často není tolik dokonalosti v dílech, složených z několika částí a vytvořených rukou 

rozličných mistrů, jako v dílech, na nichž pracoval jen jediný.“  
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metodou. 

Pravidla metody vyvozuje z různých oborů matematiky, z nichž vymezuje společný základ, 

zabývající se vztahy a poměry
103

. Vždyť je to právě matematika, která může dospět k jistému 

nezpochybnitelnému výsledku, byť nic hodnotnějšího se na ní do té doby nepodařilo vystavět
104

. 

Začal s nejjednoduššími a nejsnáze poznatelnými věcmi, cvičil se v poznávání pravdy. Tento 

společný matematický základ zobecňuje a chce z něj vytvořit jakýsi základ všeobecné praktické 

filosofie, která by byla pevným odrazovým můstkem všeho bezpečného poznání
105

. To vede až k 

následujícím čtyřem pravidlům
106

: Prvním pravidlem je nepřijímat nikdy žádnou věc za 

pravdivou, aniž bychom ji s jasností (čili věc existuje, je přítomná) a zřetelností (zde evidencí - s 

ničím jiným věc nesměšovat, např. nezaměňovat barvu s předmětem oné barvy
107

) pomocí svého 

rozumu nebyli jako pravdivou poznali. Důležité přitom je vyhnout se ukvapenosti, zaujatosti, 

nezahrnovat do svých soudů nic víc, než to, co je jasné a zřetelné. Největším problémem zde 

může být správné posouzení zřetelnosti. Druhé pravidlo zní: rozdělit každou z prozkoumávaných 

otázek na tolik částí, kolik je možno a žádoucno, aby byly lépe rozřešeny - čili přesná 

determinace otázek a jejich převedení na co nejjednodušší formu tak, jak to bude nejvýhodnější 

(není tedy žádoucí převádět vše na nejjednodušší formu absolutně, to by mohlo být ke škodě, 

forma má být zjednodušena jen tak, jak nám to nejlépe danou věc ulehčí a zprůhlední). Třetím 

pravidlem je poté vyvozovat myšlenky v náležitém pořadí od nejjednoduššího a nejsnáze 

poznatelného po stupních až k nejsložitějšímu a předpokládat určitý řád a spojitost i mezi tím, co 

po sobě přímo nenásleduje. Posledním pravidlem je pak doporučení činit úplné výčty a obecné 

přehledy, aby bylo jisté, že jsme nic neopomněli. Pokud se těchto pravidel budeme držet, 

vyvarujeme se omylů a zachováme pořadí, jakého je zapotřebí pro vyvozování jednoho z 

                                                           
103

 str. 18: „Avšak neměl jsem v úmyslu se pokoušet, abych si proto osvojil všechny jednotlivé vědy, jež se obyčejně 

nazývají matematické, a vida, že se všechny tyto vědy… ačkoli jsou jejich předměty rozdílné, shodují, pokud berou 

v úvahu toliko různé vztahy nebo poměry, jež jsou v nich, pokládal jsem za lepší, obírat se jen těmito vztahy 

všeobecně…“ 

104
 str. 10 

105
 str. 19 

106
 Popis pravidel na str. 17 

107
 Objasnění pojmů jasnost a zřetelnost čerpáno z poznámky 26 na str. 58 (J. Patočka) 
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druhého, musíme nakonec objevit a dosáhnout všeho, co chceme
108

. 

Descartes zjišťuje, že s pomocí metody se mu otevírají obzory, v které ani nedoufal, dostává se 

mu zadostiučinění nad pokrokem v hledání pravdy a nadějí do budoucna
109

. Vyjadřuje uspokojení 

nad tím, že se pro takovou činnost rozhodl
110

.  

Metoda má vést k tomu, umět soudit o věcech co nejlépe. Dobrý soud vede k dobrému jednání. 

Budeme-li dobře jednat, budeme moci prožít svůj život mnohem lépe
111

. 

Prozatímní morálka 

I tehdy, tápe-li a pravdu teprve hledá, musí žít dál, a jak dvakrát zopakuje, musí žít s ostatními 

lidmi
112

. Nejistota se snáší těžce, je ale třeba žít hned co možná nejlépe to půjde
113

. Proto si 

vyvozuje pravidla tzv. prozatímní morálky, kterými se chce řídit. Prvním pravidlem
114

 je 

dodržovat zákony a zvyky své země a být věrný náboženství, držet se nejumírněnějších a 

nejméně výstředních názorů, nemá-li prozatím své vlastní. Ohledně názorů druhých nestačí 

poslouchat jen slova, je nutné všímat si činů. Lidé často jinak mluví a jinak jednají, někdy si tento 

rozdíl ani sami neuvědomují. Nejumírněnější názory jsou nejpohodlnější pro praxi, nebude 

konfrontován a bude se moci v klidu věnovat rozvíjení své metody. Také, kdyby zvolil jeden 

z extrémů a pak by zjistil, že je třeba zvolit opačný extrém, byla by cesta „ode zdi ke zdi“ 

mnohem náročnější. Za největší výstřednosti považuje nechávat se svazovat nějakými závazky do 
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 str. 18: „…všechny věci, jež se mohou stát předměty lidského vědění, následují po sobě stejným způsobem, a že, 

když se jen vyhneme tomu, přijímat nějakou věc za nepravdivou za pravdivou, a když zachováme vždy pořádek, 

jakého je potřebí k vyvozování jedněch z druhých, nemůže být nic tak vzdáleného, aby se toho nakonec nedosáhlo, 

ani tak skrytého, aby to nebylo objeveno.“ 

109
 str. 8 

110
 str. 22/23 

111
 str. 23: „…postačí dobře soudit, a bychom dobře jednali, a soudit, jak nejlépe dovedeme, abychom rovněž jednali 

co nejlépe, tj. abychom dosáhli všech ctností a zároveň všech statků, jichž možno dosáhnout; a když jsme si jisti, že 

je tomu tak, nelze nebýt spokojen.“  

112
 str. 20 

113
 str. 20 

114
 str. 20/21 
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budoucna, byť zákony umožňující smlouvy mezi lidmi mohou pomáhat vratkým a slaboduchým 

vytrvat v tom, pro co se rozhodli. Druhým pravidlem
115

 je být rozhodným a pevným ve svých 

činech, když už se pro ně rozhodl. Toto rozhodnutí by mělo být nejsprávnější, jakého jsme 

schopni, když ale nejsprávnější neznáme, máme si vybrat nejpravděpodobnější. Nevíme-li ale ani 

to, potom se zkrátka musíme, byť náhodně, rozhodnout pro jednu možnost a tu následovat bez 

sebemenších pochyb. Jen tak se zbavíme pozdějších možných výčitek, když se nám věc nepodaří. 

Budeme totiž vědět, že jsme udělali vše, co bylo v našich silách a nemohli jsme jinak, nějak 

jednat jsme museli. Podobně jako zbloudilý v lese, také se musí rozhodnout pro jeden směr a tím 

jít, dojde alespoň někam, kde mu snad bude lépe než uprostřed lesa. Ve třetím pravidle
116

 se píše, 

že máme přemáhat spíše sebe než svůj osud a měnit raději své touhy než pořádek světa. Když 

budeme jednat s co nejlepším úmyslem a stejně se výsledek nedostaví, pak je pro nás zkrátka 

nedosažitelný. Ve vlastní moci máme jen vlastní myšlenky a jsou věci, které nikdy nemůžeme 

ovlivnit. 

Podtitul třetí části Rozpravy o prozatímní morálce zní: několik pravidel morálky, vyvozených 

z metody
117

. Jakým způsobem ale může souviset metoda s prozatímní morálkou? Snad je to tak, 

že i tehdy, postupujeme-li podle metody, jakoby se ukazovalo, že pravdě nejlépe prospívá, 

držíme-li se někde uprostřed (neměli bychom třeba přeceňovat vlastní schopnosti, ale ani se 

podceňovat, jak bylo zmíněno výše). Stejně tak v žádném bádání nikdy nezačínáme zcela od 

začátku, ale navazujeme na to, co už bylo vymyšleno jinými lidmi, postupujeme tak, jak by to 

činili ti nejumírněnější. Budu-li si chtít třeba vypočítat, za jak dlouho dojdu z bodu A do bodu B, 

budu se zajímat o to, jaká je mezi těmito body vzdálenost v kilometrech, nebudu si chtít utvořit 

nějakou svou jednotku vzdálenosti, čas budu počítat v hodinách a minutách, údaje budu zapisovat 

arabskými číslicemi, nikoli jiným typem písma, ani se nebudu snažit vytvořit si nějaké vlastní 

písmo; když se rozhodnu změřit si délku svého kroku a vypočítat, kolik kroků udělám za 

jednotku času, zkrátka to udělám, nebudu pochybovat, zda je to nejvhodnější postup, byť různých 

způsobů, jak zjistit délku trvání mé cesty by se dalo najít jistě více. 

                                                           
115

 str. 21 

116
 str. 21/22 

117
 str. 20 
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Descartes žije díky své prozatímní morálce zdánlivě stejně jako ostatní, má ale svůj cíl, za kterým 

jde, má svou činnost, kterou si vyvolil, pěstování rozumu a hledání pravdy podle metody. Tím si 

uvědomuje svou odlišnost
118

. 

Důvody, proč nevydat spis – lze sdělit druhému dosažené poznání? 

René Descartes se rozhodl nevydávat svůj určitý spis. Obával se, že by jej druzí mohli považovat 

za škodlivý pro společnost a náboženství a on by na to mohl doplatit. Přesto ale uvádí i jiné 

důvody, proč se tak rozhodl. Jednak by vydáním mohl dosáhnout určitého věhlasu, který by ho 

okrádal o čas, musel by také reagovat na námitky ostatních, které ale ve výsledku nejsou ničemu 

užitečné, namítajícím v nich většinou jde jen o získání převahy, ne o pravdu
119

.  

Také se ale obával, že lidé by mohli jeho myšlenky překroutit a vyložit jinak, než byly myšleny, 

toho byl totiž často svědkem. Uvědomuje si, že pravda, kterou nalezne člověk sám, je cennější a 

skutečnější, a jen tak se neznehodnotí. Tím, že ji totiž člověk sám najde, je dáno i to, že ji musí 

plně a správně chápat, jinak by nebyl s to ji vůbec objevit
120

. Proto také Descartes nabádá, aby 

nikdo nevěřil čemukoli, co mu ohledně jeho objevů tlumočí jiní lidé, chce-li se někdo dozvědět 

jak to opravdu je, má číst výhradně spisy, které napsal sám Descartes
121

.   

Pokusím se uvést jednoduchý příklad. Dejme tomu, že někomu budu chtít sdělit své poznání, že 

kopřiva pálí (řekněme, že ten dotyčný žije kdesi, kde kopřivy vůbec nerostou a tak je nezná). 

Bude schopen to plně chápat, dokud to nezakusí sám na vlastní kůži? Myslím, že nikoli. Dokud si 

na kopřivu nesáhne a sám to nepozná, bude pro něj sdělení, že kopřiva pálí, jen prázdnou větou. 

Proto třeba časem zapomene, že se jednalo o kopřivu, a když bude chtít jinému toto poznání 

předat, udělá z kopřivy třeba jinou rostlinu, nebo zapomene, že měla pálit a začne třeba říkat, že 

píchá. Ale i když si slova popisující ono poznání zapamatuje správně, nebude vědět, co se pod 
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 str. 24: „Nežije tedy zdánlivě jiným způsobem než ti, kteří, nemajíce nic jiného na práci než trávit klidný a 

bezúhonný život…neustále jsem kráčel za svým cílem…“ 

119
 str. 49 

120
 str. 49: „…není možno tak dobře chápat věc a osvojit si ji, naučíme-li se jí od někoho jiného, jako když ji 

vynajdeme sami.“ 

121
 str. 49: „A tu bych rád poprosil naše vnuky, aby nikdy nevěřili, že věci, které jim budou sděleny, pocházejí ode 

mne, neuveřejnil-li jsem je já sám.“ 
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nimi vlastně všechno skrývá, třeba že pocit pálení trvá zhruba dva dny, že se dotyk kopřivy na 

kůži projeví zarudnutím apod. O to všechno bude ochuzen.    

A tak i Descartes píše, že byl nakonec rád, že si na spoustu věcí musel přijít sám
122

 a doporučuje 

to i ostatním. Alespoň se ukáže, zda ti, kteří navenek vystupují jako všeho znalí, budou schopni 

za pomoci toho, co je uveřejněno zde v Rozpravě, objevit alespoň to, co sám Descartes, jenž sám 

sebe pokládá jen za průměrného. On sám na začátku neměl nic jiného
123

.  

II. 2 Martin Heidegger (1889-1976) 

II. 2.1 Co je metafyzika?
124

  

Kniha obsahuje samotnou přednášku Co je metafyzika?, poprvé konanou 24. července 1929 

v aule univerzity v německém Freiburgu im Breisgau
125

, dále pak doslov k této přednášce, 

připojený v roce 1943 a úvod k přednášce, jenž autor napsal v roce 1949. Mým záměrem zde není 

podávat vyčerpávající přehled všech částí knihy. Soustřeďuji se na myšlenky z přednášky 

samotné a částečně pak i na její doslov.  

Jsoucno v celku 

Člověk, jako jedno ze jsoucen, se nachází mezi ostatními jsoucny. Vše jsoucí tvoří nějaký celek - 

všemu jsoucímu je společné bytí. Tento celek nejsme schopni plně pochopit, nevíme, kam až 

sahá... Přesto se uvnitř tohoto celku nacházíme a tento celek na nás nějak doléhá a tím se nám 
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 str. 51: „I pro svou osobu jsem přesvědčen, kdyby mne byli naučili za mého mládí všem pravdám, jejichž důkazy 

jsem poté hledal, a kdybych je nebyl musil nacházet s námahou, že bych nebyl poznal žádné jiné, nebo aspoň že 

bych byl nikdy nenabyl návyku a obratnosti, kterou, myslím, mám v postupném objevování vždy nových pravd, jak 

se je totiž snažím hledat.“ 

123
 str. 50: „Dávají-li přednost znalosti trochy pravdy před marnivým zdáním, že všechno vědí…není jim k tomu 

potřebí, abych jim pověděl více, než jsem již řekl v této rozpravě. Neboť jsou-li schopni dojít dále než já, budou tím 

spíše schopni najít sami vše to, co já jsem snad nalezl…a oni by měli mnohem méně radosti, kdyby se o tom 

dověděli ode mne, než dovědí-li se to sami; a kromě toho zběhlost, již získají, hledajíce napřed věci snadné, a 

postupujíce ponenáhlu k jiným, nesnadnějším, poslouží jim lépe než všecko mé poučování.“ 

124
 M. Heidegger, Co je metafyzika?, Praha: Oikoymenh, 1993, překl. I. Chvatík, ISBN 80-85241-39-0 

125
 čerpáno z ediční bibliografické poznámky na str. 86 
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odkrývá
126

. Toto doléhání není vědomě navozené (vědomě se můžeme vztahovat jen 

k jednotlivým jsoucnům
127

), je mimo naši vůli. Stává se v
128

: 1. nudě – nudou zde není myšlena 

pouhá nečinnost nebo nudná věc, kterou se zabýváme, ale stav mysli, kdy nás nic konkrétního 

neoslovuje, vše je nám nudné. 2. v lásce - víme o existenci osoby, kterou milujeme a to zabarvuje 

vše ostatní, 3. obecně v náladách, je jedno v jaké konkrétní. Představuji si to tak, že je-li nám 

například smutno, pak nám vše - celkově - připadá smutné. Naše konkrétní nálada tak zabarvuje, 

a tím nám může ozřejmit, vše ostatní, tedy onen celek jsoucna. Nebo jinak vyjádřeno, naše 

konkrétní nálada nám působí možnost uvědomit si tento celek. 

Úzkost 

Čtvrtým zmiňovaným emočním rozpoložením je úzkost (nikoli strach z něčeho konkrétního, ale 

nevysvětlitelná hluboká tíseň
129

). I úzkost ukazuje jsoucno v celku. Tento celek se nám ale ztrácí, 

proklouzává nám mezi prsty a zároveň s tím v tomto ztrácení zahlížíme Nic. Na chvíli nejsme 

schopni ničeho (to odvozuji z toho, že "se sami sobě vymykáme
130

" a z klidu, který úzkost vždy 

doprovází
131

), úzkost nás znehybňuje, paralyzuje. Nastupuje jen vyklonění nad propast Ničeho 

spolu s vymykajícím se jsoucnem v celku - oboje vždy nerozlučně a zároveň
132

. V tomto stavu 

jsme schopni vnímat jen vlastní čisté bytí - viz věta "Jen čisté bytí-tu…tu ještě zbývá
133

." 

Nezůstává tedy nic jiného, než čisté lidské bytí v člověku. Snad proto je dále v textu věta: "Čisté 

                                                           
126

 str. 47, odst. 110: „Stejně tak jistě, jako že celek jsoucna o sobě nikdy absolutně neuchopujeme, nacházíme se 

postaveni uprostřed jsoucna, které je nějak v celku odhalené.“ 

127
 Tamtéž: „Vypadá to ovšem, jako bychom se v každodenním shonu upínali vždy k tomu či onomu jsoucnu, jako 

bychom se ztratili v tom či onom okrsku jsoucna.“ 

128
 str. 47, odst. 110 a 111 

129
 str. 49/111: „Úzkost je od strachu zásadně odlišná.“   

130
 str. 49/112 

131
 str. 49/111: „Daleko spíše je /úzkost/ prostoupena zvláštním klidem. … 112: Všechny věci i my sami se noříme 

do jakési lhostejnosti. pozn. 5. vyd. jsoucno nás již neoslovuje.“  

132
 str.51/113: „…s Ničím se setkáváme v úzkosti spolu se jsoucnem v celku.“; str. 53/113: „Nic vychází najevo spíše 

právě společně se jsoucnem a na něm jakožto v celku se vymykajícím.“ 

133
 str. 51/112 
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bytí a čisté Nic je totéž
134

". Nic tedy nelze chápat absolutně jako skutečnou absenci všeho, 

čehokoli. 

Nevím ale, do jaké míry je zde Nic a bytí zcela identické. V přednášce je Nic otázkou a myslím, 

že je záměrem, aby to tak i zůstalo, působí to zvláštní kouzlo, napětí a neuchopitelnost (možná 

nám tím chtěl autor zprostředkovat působení samotné metafyziky i v jiné rovině?). Proto mi 

jednoduché zaměňování slova Nic a bytí a plné ztotožňování obojího nepřijde správné. Nic má 

možná mnoho podob, které nejsme schopni rozlišovat, rozumově uchopit
135

, s Nic se lze setkat 

jen v prožitku úzkosti. Tehdy nám dává možnost zakusit bytí. Nic a bytí spolu tedy úzce 

souvisejí
136

. V doslovu přednášky je pak Nic popsáno z hlediska jsoucna jako to naprosto od 

jsoucna odlišné, v Ničem zakoušíme „čirou prostornost toho, co každému jsoucnu dává záruku, 

že jest
137

.“ Nic nám posílá bytování (Wesen) bytí
138

. 

Transcendence 

To, co se děje v úzkosti, se nazývá transcendence - tj. překonání jsoucna v celku, překročení přes 

jsoucno v celku, a vyklonění do Ničeho
139

. Nic nás zároveň odmítavě vykazuje zpět 

k vymykajícímu se jsoucnu v celku. 

Co vyplývá z transcendence: 

Díky transcendenci je člověk tím, čím je, transcendence ho odlišuje od ostatních jsoucen. A tak 
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 str. 63/120, Heideggerem užitá citace Hegelovy věty z Wissenschaft der Logik, I. Buch, WW III, str. 74 

135
 str. 43/107: „Tuto otázku /co je to Nic? / ruší již i obyčejné užití základního pravidla myšlení vůbec, zásady 

bezrozpornosti, obecné „logiky.““  

136
 pozn.: V Bytí a čas je nic popsáno jako „bytí ve světě“ samo:  „„V tom, z čeho je nám úzko, se stává zřejmým: 

„není to nic a není to nikde“…To, z čeho je úzkosti úzko, není nitrosvětsky po ruce. Avšak toto „nic“ …není žádné 

totální nic. „Nic“ z příručního jsoucna je zakotveno v nejpůvodnějším „něčem“, ve světě… Když se tedy jako to, 

z čeho je nám úzko vyjevuje „nic“, to znamená svět jako takový, pak je tím řečeno: to, z čeho je úzkosti úzko, je 

„bytí ve světě“ samo.““ (Bytí a čas, Praha: Oikoymenh, 1996, str. 215 - 216)   

137
 str. 73/306 

138
 str. 73/306: „Bytí si nelze předmětně představit nebo opatřit jako nějaké jsoucno. Toto naprosto jiné vůči všemu 

jsoucnu je ne-jsoucno. Toto Nic však bytuje jakožto bytí.“  

139
 str. 55/115 
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jedině člověk může z onoho nadhledu v transcendenci uvidět nezvyklost a podivnost jsoucna v 

celku
140

, z čehož vznikly vědy, jako snaha dobrat se k nějaké společné a jediné podstatě všech 

věcí. Proto jsou všechny vědy rovnocenné
141

. Ale v dění transcendence se člověk (pobyt) může 

vztahovat i sám k sobě - neboť i sami sebe můžeme z tohoto nadhledu vnímat podivně a nezvykle 

a pokládat si otázky, kdo vůbec jsme
142

. Možná je zahlédnutí Ničeho i možností uvědomit si 

vlastní konečnost (ale ne ve smyslu, že Nic by znamenalo nebýt, neboť Nic je v tomto okamžiku 

přece rovno čistému bytí; jedná se spíše o možnost vidět se očištěně a jakoby cizíma očima). 

Přímé zakoušení úzkosti je vzácné, přesto je spící úzkost a tedy i transcendence v životě člověka 

přítomná neustále, ovlivňuje tedy každý náš den, veškeré naše počínání
143

. My můžeme reagovat 

od snaživosti přes sebeovládání po odvážné pohlédnutí úzkosti do očí a vedení odvážného 

života
144

 v souladu se sebou samými (tj. s vlastním bytím). Takový život se pak pojí s tvořivostí i 

radostí
145

. Žít v souladu s bytím umožňuje nacházet věci, jimiž se máme zabývat (my nevíme, co 

znamená žít v souladu s bytím, ale často tušíme, co je nebo není v souladu s námi samými, s naší 

jedinečností). Pokud před úzkostí utíkáme, ostýcháme
146

 se jí vystavovat a plně se necháváme 

pohlcovat jednotlivými jsoucny, dostáváme se do míst, která Heidegger nazývá veřejným 
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 str. 53/114: „…jakožto odmítavý odkaz k vymykajícímu se jsoucnu v celku zjevuje nicotnění toto jsoucno v jeho 

plné a až dosud skryté podivnosti jako něco naprosto jiného-vůči Ničemu.“  

141
 str. 37/104: „Právě z hlediska věd nemá žádný obor přednost před jiným, ani příroda před dějinami, ani naopak. 

Žádný způsob pojednávání předmětů nevyniká nad jiný.“; str. 38/104: „Vědy jsou ve své ideji přibližováním se 

k bytnosti všech věcí.“ 

142
 str. 55/115: „Kdyby pobyt v základě svého bytí netranscendoval, což nyní znamená, kdyby se již předem nedržel 

vykloněn do Ničeho, nemohl by se nikdy vztahovat ke jsoucnu, tedy ani k sobě samému.“; str. 75/308: „V propasti 

hrůzy poznává statečnost onen prostor bytí, do něhož sotva vkročila lidská noha a z jehož světliny se teprve každé 

jsoucno obrací do toho, čím je a může být.“   

143
 str. 59/118: „Úzkost tu je. Pouze spí. Její dech pobytem stále prochvívá…“ 

144
 str. 59/118 

145
 str. 59/118: „Úzkost odvážlivce nestrpí, aby byla stavěna do protikladu k radosti či dokonce k pohodlnému 

uspokojení poklidného přežívání. Stojí-stranou takových protikladů-v tajném svazku s radostí a štědrostí tvořivé 

touhy.“  

146
 str. 75/307: „Neboť blízko bytostné úzkosti jakožto hrůzy z propasti přebývá ostych.“  
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povrchem
147

. Pokud se pobyt nechává pohlcovat a rozptylovat ve veřejném povrchu, cítí se 

bezpečně a zdánlivě nedotknutelně
148

. Bude mu ale odepřeno a utajeno něco velmi důležitého, co 

může zjevovat jen úzkost, jen němý hlas bytí, který je ke slyšení pouze v transcendenci
149

. Pobyt, 

nemající odvahu se úzkosti vystavovat, se tak vzdává pravdy i svobody
150

.    

Rozpolcenost věd 

Věda, ačkoli z Nic pramení (z vyklonění do Nic se teprve vyjeví podivnost jsoucího), se snaží 

Nic popírat, zaštiťuje se tím, že se zabývá jen jsoucnem
151

. Ale jsoucno lze uvidět jen díky Nic 

(podobně jako předmět ve tmě jen díky světlu), tedy i věda Nic potřebuje. Už jen tím, že ho 

popírá, ho zároveň přiznává
152

. Smysl má věda jen tehdy, je-li v jejím zárodku přesah k vědomí 

Ničeho a tedy jakýsi pohled zvenku, který umožňuje skutečné hluboké poznání
153

. Z této 

rozpolcenosti věd vzniká metafyzické tázání. To tedy patří, stejně jako vědy, k podstatě 

člověka
154

.   
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 str. 57/116: „Čím více se ve svém denním shonu obracíme ke jsoucnu, tím méně je necháváme, aby se jako 

takové vymykalo, tím více se od Ničeho odvracíme. Tím jistěji se však sami tlačíme na veřejný povrch svého 

pobytu.“ 

148
 str. 75/307: „/Ostych/ prosvětluje a zaštiťuje ono místo lidského bytování, na němž setrvává člověk doma v tom, 

co je trvalé.“  

149
 str. 73 až 74/306: „…úzkost /nás/ obdarovává za předpokladu, že …neuhýbáme před oním němým hlasem, jenž 

nás ladí do hrůzy propasti.“ 

150
 str. 55/115: „Bez původní zřejmosti Ničeho-žádné bytí sebou a žádná svoboda

d
. 

d
 5. vyd: svoboda a pravda 

v přednášce „Vom Wesen der Wahrheit“; str. 75/308: „V propasti hrůzy …se teprve každé jsoucno obrací do toho, 

čím je a může být.“  

151
 str. 41/105: „Probádáno má být pouze jsoucno a jinak-nic; výhradně jsoucno a dál-nic; jedině jsoucno a nadto-

nic.“; 106: „O Ničem nechce věda nic vědět.“ 

152
 str. 41/106: „A přece, jestliže se tohoto Nic takovým způsobem vzdáváme, neznamená to pak, že je právě tím 

připouštíme?“ 

153
 str. 63/121: „Jestliže ono Nic nebere /vědecký pobyt/ vážně, stává se domnělá střízlivost a převaha věd 

směšnou…Jen pokud věda existuje z metafyziky, je s to plnit stále znovu svůj bytostný úkol…“ 

154
 str. 65/122: „Do metafyziky se vůbec nemůžeme vpravovat, protože pokud existujeme-vždycky už v ní stojíme.“ 
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Exaktní myšlení oproti bytostnému myšlení 

Exaktní myšlení je kalkulující, kalkuluje jen se jsoucnem a pro jsoucno. Uniká mu ale to jiné, to 

co spočítat nijak nelze
155

. Naopak bytostné myšlení, na něž se člověk může naladit, myslí na to, 

co je vůči jsoucnu oním jiným. Má-li člověk odvahu naslouchat tomu „jinému“ a promítá-li se 

toto naslouchání do jeho jednání, stává se dobrovolně obětí bytí a obhájcem důstojnosti bytí
156

. 

Tím se dostává do sousedství s nezničitelným
157

. 

Člověk - Dasein (pobyt) 

Jen člověk může zakoušet transcendenci a vztahovat se tak ke svému bytí, to ho odlišuje od 

ostatních jsoucen
158

.   

 

III. Hlavní část 

III. 1 Pravda 

V celém textu své práce budu často psát o cestě za pravdou, o opravdovém vědění, o moudrosti 

jako opaku nějakého vidění jednotlivostí. Možná bych se proto měla pokusit přiblížit, co je vůbec 

onou pravdou myšleno a kde má ona pravda svou podstatu. Všichni nějak přirozeně chápeme, co 

je pravda, přesto se někdy v jejím vidění rozcházíme. Descartes píše, že o každé věci existuje jen 

jedna pravda a kdo ji pozná, snadno o ní druhé přesvědčí
159

. Zdá se tedy, že zde pravda není 

ničím „subjektivním“, nelze říci, že by každý měl nějakou svou pravdu. Spíše je to tak, že 

                                                           
155

 str. 77/308: „Exaktní myšlení se omezuje pouze na kalkulaci se jsoucnem a slouží výhradně jí.“ Tamtéž 309: 

„Nemůže tušit, že vše, co je pro kalkulaci spočitatelné, je již před všemi jejími spočítanými součty a součiny celkem, 

jehož jednota se ovšem náleží tomu, co spočitatelné není a co se i se svou děsivou divností všem fintám kalkulace 

vymyká.“  

156
 str. 81/311 

157
 str. 81/311: „Posedlost účely mate jasnost ostychu toho, kdo připraven k úzkosti nepochybuje, že se odvahou 

k oběti dobírá sousedství s nezničitelným.“  

158
 str. 19/372 až 23/375 

159
 R. Descartes, Rozprava o metodě, Praha: Svoboda, 1992, str. 19  
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mnohdy se člověk musí sám před pravdou sklonit, uznat, že na ni nedosáhne, přiznat svou 

neznalost
160

. Podle Heideggera pravda znamená jednotu ve smyslu původní jednoty toho, co patří 

k sobě
161

. Pravdivá výpověď je zakořeněna v původnější pravdě, kterou je to, co Heidegger 

nazývá neskrytostí
162

. Aby se člověk vůbec mohl k podstatě pravdy (pravdy jako odkrytosti; 

jsoucno jako takové je stále stejné, pobyt ho ale může vidět zastřeně nebo mu jej něco jiného 

skrývá, pravdivým se tedy stává až pro pobyt, který jej odkryje
163

) nějak přiblížit, musí překročit 

jsoucno ve svém celku, vydat se až k základu svých vlastních možností, do transcendence
164

. 

Pravda je tedy něco, co má svou podstatu v metafyzice, někde „„nad“ člověkem“
165

, a tak 

dosáhnout na ni pro nás není vždy snadné.  

                                                           
160

 Tamtéž str. 50: „…než když hledají pravdu, jež se objevuje jen pozvolna a toliko v některých oborech a jež při 

jiných oborech nutí k upřímnému přiznání, že je neznáme. Dávají-li přednost znalosti trochy pravdy před marnivým 

zdáním, že všechno vědí…“  

161
 M. Heidegger, Vom Wesen des Grundes, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1995, str. 11/12: „…Einheit 

im Sinne der ursprünglichen Einigkeit des Zusammengehörigen.“ 

162
 Tamtéž str. 11: „Die Satzwahrheit ist in einer ursprünglicheren Wahrheit (Unverborgenheit), in der 

vorprädikativen Offenbarkeit von Seienden gewurzelt.“     

163
 M. Heidegger, Bytí a čas, Praha: Oikoymenh, 1996, str. 250/odst. 220: „„Jsoucno je odkryté. „Pravdivé“ je až 

v druhém smyslu. Primárně „pravdivý“, tj. odkrývající, je pobyt. Pravda v tomto druhém smyslu neznamená být 

odkrývající (odkrývání), nýbrž být odkrytý (odkrytost).““  

164
 odvozeno z: M. Heidegger, Vom Wesen des Grundes, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1995, str. 14 – 

15. „Bisher galt es nur, in wenigen, aber wesentlichen Schritten zu zeigen, dass das Wesen der Wahrheit 

ursprünglicher gesucht werden muss als die traditionelle Kennzeichnung dieser im Sinne einer Eigenschaft von 

Aussagen zulassen möchte. Wenn aber das Wesen des Grundes einen inneren Bezug zum Wesen der Wahrheit hat, 

dann kann auch das Problem des Grundes nur dort beheimatet sein, wo das Wesen der Wahrheit seine innere 

Möglichkeit schöpft, im Wesen der Transcendenz.“ (tamtéž str. 15 odst. 16); překládám jako: V několika málo (ale 

důležitých) větách jsme chtěli ukázat, že podstata pravdy se musí hledat původněji, než připouští tradiční 

charakteristika pravdy ve smyslu, že pravda je vlastnost výpovědi. Pokud má ale podstata základu nějaký vnitřní 

vztah k podstatě pravdy, musí být i problematika základu rovněž ukotvena tam, odkud podstata pravdy čerpá své 

vnitřní umožnění, tj. v jádru transcendence. 

Taktéž myslím možno odvozovat z: „Sebeoddání odkrytosti jsoucna se v této odkrytosti neztrácí, nýbrž vede 

k jistému poodstoupení od jsoucna, aby se toto jsoucno zjevilo jako to, čím je a jak je, a aby si představující shoda od 

něho vzala směrnici.“ (M. Heidegger, O pravdě a Bytí, Praha: Mladá fronta, 1993, str. 39); ono poodstoupení od 

jsoucna zde chápu právě jako transcendenci. 

165
 M. Heidegger, O pravdě a Bytí, Praha: Mladá fronta, 1993, str. 33; „„Ovšem že se … nepravda všeho druhu 

přičítá na vrub člověka. Ale vždyť nepravda je přece opakem pravdy, pročež je jako její bytostné neurčení právem 
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III. 2 Tvořivá touha 

III. 2.1 Člověk a vědy 

a) Propojení a rovnocennost všech věd 

Člověk si v transcendenci uvědomuje, že jsoucno v celku je v kontrastu s Ničím něco odlišného. 

Transcendence člověka vytrhuje z jeho obvyklého a každodenního. Člověk se v onom vykročení 

na jsoucno v celku dívá, jakoby to bylo něco cizího, neznámého - v tu chvíli je to totiž cizí a 

neznámé. Probouzí se údiv, protože "mezi veškerým jsoucnem jedině člověk, volán hlasem bytí, 

zakouší zázrak všech zázraků: že jsoucno jest
166

.“ Jen proto, že člověku je dáno tento zázrak 

vnímat, patří k člověku vědy, právě člověku je "svěřen osud badatele
167

.“ Jen z údivu se tedy rodí 

ta pravá vědecká touha.  

To, co v transcendenci vidíme, je jsoucno ve svém celku, které se vymezuje oproti Ničemu. V 

tomto celkovém pohledu nerozlišujeme žádné jednotlivé části tohoto celku. Jednotlivé vědy se 

ale zabývají jen jednotlivými částmi tohoto celku. Člověk se totiž vědomě může zabývat jen 

jednotlivými konkrétními jsoucny. To, že je tolik různých věd, je dáno nemožností pro člověka (v 

tomto smyslu určitou nedostatečností) uchopovat vědomě jsoucno ve svém celku. A tak jedině v 

transcendenci lze pochopit rovnocennost a provázanost všech věd právě proto, že jedině z 

transcendence chápeme vše jako celistvé. Tento celek na nás nějak doléhá v náladách, lásce, 

hluboké nudě, ale teprve, vidíme-li ho v kontrastu s Ničím, probouzí se ta pravá touha po vědění, 

která nerozlišuje mezi jednotlivými vědeckými obory
168

.  

                                                                                                                                                                                            
vylučována z okruhu otázek po bytostném určení pravdy. Tento lidský původ nepravdy naopak jen pomocí 

takovéhoto protikladu potvrzuje „nad“ člověkem vládnoucí bytostné určení pravdy „o sobě.““
  
(tamtéž) 

166
 M. Heidegger, Co je metafyzika?, Praha: Oikoymenh, 1993, str. 75/307 

167
 Tamtéž str. 65/121 

168
 Tamtéž str. 53/114: „…jakožto odmítavý odkaz k vymykajícímu se jsoucnu v celku zjevuje nicotnění toto jsoucno 

v jeho plné a až dosud skryté podivnosti jako něco naprosto jiného – vůči Ničemu“ 

Tamtéž str. 63/121: „…vědecký pobyt je možný pouze tak, že se již předem drží do Ničeho vykloněn.“ 

Tamtéž str. 65/121: „Jedině proto, že Nic je nám v jádře našeho pobytu zřejmé, může na nás doléhat celá podivnost 

jsoucna. Jen pokud na nás naléhá podivnost jsoucna, probouzí a přitahuje k sobě jsoucno údiv. Pouze na základě 
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Také Descartes popisuje propojení všech věd a jejich vzájemnou závislost. Pokud lidé chtějí 

pěstovat každou vědu zvlášť, mýlí se. Vysvětluje to tím, že je nám dán jen jeden nástroj k 

pěstování věd, a tím je zdravá mysl. Omezovat ji k hledání jen některých pravd by nebylo 

správné. Je to totéž, jako bychom chtěli, aby slunce osvětlovalo jen některé určité věci. Objevení 

jedné pravdy naopak napomáhá i objevení jiných pravd. Lidský duch si zvyká pravdu vidět, 

viděním jedné pravdy se pěstí přirozené světlo mysli, vidění dalších pravd je pak čím dál tím 

snazší
169

. Totéž lze dohledat i v Rozpravě, kde Descartes píše, že: "cítil, že si /jeho/ duch 

ponenáhlu zvyká chápat jasněji a zřetelněji předměty, kterými se zabývá"
170

 a že "je to skoro 

stejné s těmi, kteří odhalují ponenáhlu pravdu ve vědách, jako s oněmi, kteří, bohatnouce, mohou 

s menší námahou mít velké zisky ve srovnání se zisky mnohem menšími, pokud byli chudší
171

.“ 

To, co Descartes nazývá zdravou myslí či také rozumnou duší, tedy musí umět dosáhnout až tam, 

kam pohlceni všední každodenností běžně nedohlédneme, jinak by nebylo možné vidět čím dál 

tím více, čím dál tím blíže k pravdě. 

b) Moudrost   

To odpovídá i tomu, co Descartes píše dál. Ztotožňuje zdravou mysl a universální moudrost
172

. 

Descartesem použité slovo „universální“ naznačuje, že moudrost přesahuje člověka. Netýká se 

tedy jen člověka, ale je všeobecně platná. Musí mít tedy svůj původ v transcendenci, neboť jedině 

v transcendenci se člověku nabízí k vidění pohled, který zahrnuje všechno a ve své celistvosti, 

pohled, který toto všechno, a s tím i člověka, překračuje. Ve všech vědách jde o jediný cíl a tím je 

právě dosažení universální moudrosti. Všechny vědy jsou jí podřízeny a všechny k ní nějakým 

                                                                                                                                                                                            
údivu-tzn. na základě zřejmosti Ničeho-vzniká „proč“. Jen proto, že „proč“ je jako takové možné…je naší existenci 

svěřen osud badatele.“ 

Tamtéž str. 37/104: „…ve všech vědách… se vztahujeme ke jsoucnu samému. Právě z hlediska věd nemá žádný obor 

přednost před jiným…“ 

169
 R. Descartes, Pravidla pro vedení rozumu, Praha: Oikoymenh, 2000, Pravidlo I, str. 9 a 11 

170
 R. Descartes, Rozprava o metodě, Praha, Svoboda, 1992, str. 19 

171
 Tamtéž str. 48 

172
 R. Descartes, Pravidla pro vedení rozumu, Praha: Oikoymenh, 2000, str. 9/360: „A věru je mi velmi divné, že 

většina lidí přepečlivě prozkoumává lidské mravy, síly v rostlinách…, zatímco téměř nikdo nepřemýšlí o zdravé 

mysli čili universální moudrosti, o niž zde jde.“ 
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způsobem přispívají
173

. Z tohoto hlediska je i zde uznána jejich rovnocennost. Jen člověk má 

rozumnou duši
174

, jen člověk je schopen transcendence
175

. Ta pravá moudrost (neboli to pravé 

vědění) přesahuje všechny vědy. Patří k ní i pokora
176

 před tím zázrakem jsoucnosti jsoucna a 

zřejmě i spousta dalších věcí, které neumím všechny vyjmenovat. Možná by takové vypočítávání 

bylo jen vykazováním moudrosti do nějakých mezí a to by jistě nebylo správné. 

c) Pohnutky bádání  

Ta pravá touha bádat se rodí z úžasu nad uvědoměním si té krásné zázračnosti a přitom cizosti a 

podivnosti jsoucna ve svém celku. To pravé bádání nás vede k univerzální, všeobecné, moudrosti. 

Může nás ale k moudrosti dovést i bádání, které z metafyziky nevychází? Pohnutky, proč se lidé 

věnují vědám přece bývají různé. Někteří si tím jen chtějí zajistit marnou (protože neoprávněnou) 

slávu či nečestný (protože nezasloužený) zisk
177

. Takové pohnutky označuje Descartes za nízké a 

je patrné, že mohou vést jen ke snaze co nejrychleji nějakými podvody obalamutit dav a 

dosáhnout tak žádaného cíle, jejich výsledkem je tedy jen zaobalená lež. Jiné pohnutky ale 

mohou být čestné a nemusí se nám na nich zdát na první pohled nic špatného, Descartes uvádí 

dva příklady: touha vynalézat se může rodit ze snahy o ulehčení běžného života, nebo z touhy po 

rozkoši a radosti, kterou přináší čisté nazírání pravdy
178

. Takové bádání může mít určité dílčí 

výsledky, ale často se jím opomene "mnohé, co je nezbytné pro poznání jiných věcí, protože /se 

to/ zdá být na první pohled buď málo užitečné, nebo málo zajímavé
179

.“ V takto úzce vedeném 

bádání a vidění věcí nebudeme schopni zpozorovat něco víc, dohlédnout dál než jen k vlastnímu 

užitku nebo potěšení, proto k univerzální moudrosti takové vynálezy vést nemohou. Bude-li 

                                                           
173

 Tamtéž, Pravidlo I, str. 9, 11 

174
 R. Descartes, Rozprava o metodě, Praha, Svoboda, 1992, str. 42, 43 

175
 M. Heidegger, Co je metafyzika?, Praha: Oikoymenh, 1993, str. 23/375: „Člověk jediný existuje. …“ 

176
 Platón, Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón, Praha: OIKOYMENH, 1994 (překl. F. Novotný), s. 46 – 48  

177
 R. Descartes, Pravidla pro vedení rozumu, Praha: Oikoymenh, 2000, Pravidlo I, str. 11/360-25 až 361-0 

178
 Tamtéž, str. 11/361-5 

179
 Tamtéž, str. 11/361-10 
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příčina bádání založena v jednotlivém a každodenním, nemůže být její následek dokonalejší
180

 a 

tedy přesahovat onu každodennost.  

Bádání by nemělo být vedeno také jen ze zvědavosti. Transcendentální údiv a z něj plynoucí 

touhu bádat za ni nesmíme nikdy zaměňovat, zvědavost je zcela jiného založení. Zvědavost se 

chce jen dívat, zda náhodou něco neobjeví, je tak jen blouděním, a co je možná nejhorší, takové 

bloudění oslepuje zrak. Člověk vedený zvědavostí se naučí jen dívat bez toho, aby se snažil 

chápat a tak už pravdu nebude schopen rozeznat nikdy
181

.  Člověk vedený zvědavostí ze sebe 

nevydává nic kromě onoho dívání bez rozumění, zvědavost je jen povrchní touha po náhodném 

rozptýlení
182

.  

III. 2.2 Tvořivá touha: člověk a umění  

René Descartes ve své Rozpravě píše, že zdravou mysl má od přirozenosti úplně každý, je 

jedinou věcí "odlišující nás od zvířat
183

.“ Znamená to tedy, že každý přirozeně může dosáhnout 

moudrosti, jde jen o to, zda svou mysl budeme používat správně. Dokonce máme v našich 

myslích zaseta i "jakási první semínka pravd..., která tím, že denně čteme a slyšíme tolik různých 

bludů, v sobě samých dusíme
184

. Descartes zde porovnává člověka své doby s lidmi ve starověku, 

kteří, přestože byli "ještě zaostalí"
185

, věděli mnoho věcí mnohem jasněji a lépe. Tato semínka 

pravd někdy vyklíčí i jinde, než jen ve vědách. Děje se tak v umění. Descartes například píše, že 

miloval poezii a přitom si uvědomoval, že je spíše “darem ducha než ovocem studia
186

.“ Jakoby 

existovala nějaká neviditelná síla, kterou lze nazývat třeba Múzou nebo inspirací, která v nás ony 

                                                           
180

 R. Descartes, Rozprava o metodě, Praha, Svoboda, 1992, str. 27: „…je stejně protismyslné, aby dokonalejší bylo 

následkem méně dokonalého…“  

181
 R. Descartes, Pravidla pro vedení rozumu, Praha: Oikoymenh, 2000, str. 29/371-20 

182
 M. Heidegger, Bytí a čas, Praha: Oikoymenh, 1996, str. 201: „Ve své těkavosti obstarává si zvědavost trvalou 

možnost rozptýlení.“ 

183
 R. Descartes, Rozprava o metodě, Praha, Svoboda, 1992, str. 7 

184
 R. Descartes, Pravidla pro vedení rozumu, Praha: Oikoymenh, 2000, str. 35/376-15 

185
 Tamtéž str. 35, 376-5 až 10 

186
 R. Descartes, Rozprava o metodě, Praha, Svoboda, 1992, str. 10 
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pravdy nechce nechat znehodnotit. Heidegger spojuje tuto neviditelnou sílu s úzkostí. Úzkost je 

"v tajném svazku s radostí a štědrostí tvořivé touhy
187

.“ Tvořivá touha má tedy své metafyzické 

založení. Tvořivost vycházející z prožitků úzkosti si představuji jako jakési zachycení a následné 

zformování a vyjádření nějaké těžko uchopitelné hluboké pravdy nebo moudrosti, která zde ale 

předtím vždy už byla a nějak na nás (nebo v nás) skrytě působila. Právě pro toto předchozí skryté 

působení je nás umění vycházející z tvořivosti schopno zasáhnout, oslovit, dotknout se naší duše. 

Možná dochází spíše k vyjadřování pocitů, jaké v nás ona hluboká pravda vzbuzuje, skrze tyto 

pocity se potom stává zřejmou. Jen pramení-li umění z prožitku úzkosti, může zjevovat moudrost 

a pravdu a být tak hodnotné. Umění, které moudrost a pravdu nezjevuje, klesá na úroveň pouhé 

zábavy. "Zábav
188

“ pak využívají lidé jen k tomu, "aby se bez nudy těšili ze své prázdně
189

“. 

Takové "umění" tedy spíše brání metafyzickým prožitkům, které člověka přepadají většinou 

právě tehdy, není-li zrovna pohlcen něčím jednotlivým. Lidé, kterým chybí odvaha, se těchto 

prožitků obávají, a tak raději hledají rozptýlení. Brání tím doléhání jsoucna ve svém celku, brání 

tím úzkosti. Tím jsem ovšem nechtěla říci, že to pravé umění by nemělo být zábavné. Naopak, 

myslím si, že bude-li zábavné, přitáhne k sobě také ty, kteří chtějí jen zabavit, a bude jim moci 

vyjevit svou hlubokou moudrost a zaplnit tak jejich prázdnotu. To pravé umění (tj. umění vzniklé 

z transcendence) vyjevuje moudrost úplně stejně, jako to činí ta pravá věda, jen oboje odlišnými 

způsoby. Myslitel i básník ""bydlí blízko sebe na horách oddělených nejstrmější propastí
190

.““ I 

Descartes si byl výjimečnosti umění vědom, "neboť věřil, že bychom se tomu neměli podivovat, 

když přeci u básníků...nalézáme mnohem závažnější, duchaplnější a lépe vyjádřené myšlenky 

nežli ve spisech filosofů. Tento zázrak připisoval božstvu Enthusiasmu a moci/síle Imaginace, jež 

nechávají semena moudrosti (která se nalézají v duchu každého člověka...) vyklíčit a projevit se 

mnohem snadněji a mnohem skvěleji nežli to dokáže Rozum filosofů
191

.“ Kromě poezie se 

zajímal i o hudbu. K jeho raným spisům patří pojednání Compendium Musicae. Cílem tohoto 
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 M. Heidegger, Co je metafyzika?, Praha: Oikoymenh, 1993, str. 59/118 
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 R. Descartes, Rozprava o metodě, Praha, Svoboda, 1992, str. 24 
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 Tamtéž 
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 M. Heidegger, Co je metafyzika?, Praha: Oikoymenh, 1993, str. 83/312 
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 A. Novák, Zázračná věda. Filosofie René Descartesa 1618-1620, Praha, Togga 2012, str. 85, podle AT X, 181-

187  



39 

 

spisu mělo být osvojení si umění používat různých poměrů délek a výšek tónů a jejich dynamiky 

tak (rozumím zde tedy, že šlo o vytvoření jakýchsi řádů), aby hudba tím vzniklá co nejlépe 

působila na lidskou duši, aby vznikla ta opravdová hudba, která přibližuje člověka k Bohu
192

. 

Myslím tedy, že Descartesovou snahou zde bylo zajistit si pomocí řádů (a tedy „pouhým“ 

lidským způsobem) to, co jinak dokáže člověk pouze ve spojení s Múzou (nebo v nahodilém 

zápalu inspirace), a tedy něčím mimo lidskou kontrolu. Příchod Múzy nebo inspirace je 

nevyzpytatelný, nedá se naplánovat, kdežto pomocí řádů by člověk tu pravou hudbu mohl stvořit 

kdykoli.   

III. 2.3 Metoda 

Tvořivost, jíž spojuje Heidegger s úzkostí, se projevuje jak v tom pravém umění, tak v tom 

pravém bádání a hledání pravdy. Z tvořivosti se, myslím, rodí i Descartesova metoda. Metodou 

Descartes rozumí: "jistá a snadná pravidla, která když kdokoli přesně dodržuje, nikdy nezamění 

nic nepravdivého za pravdivé, a bez zbytečného namáhání mysli stále postupně rozšiřuje své 

vědění a tak dospívá k pravdivému poznání všeho, co bude schopen pojmout
193

.“ Metoda chce 

být použitelná na cokoli, má být univerzální. Její pravidla vycházejí z tzv. obecné matematiky 

(mathesis universalis). Obecná matematika spojuje to společné všem jednotlivým vědám, ve 

kterých se nějak zkoumá uspořádání či míra. Nějaké uspořádání či míra jsou buď obsaženy 

v samotné zkoumané věci, nebo si je máme důmyslně vytvořit
194

. Je všem těmto jednotlivým 

vědám nadřazenou vědou, její principy není nutné spojovat s nějakou konkrétní matérií
195

. Tato 

obecná matematika a z ní vycházející pravidla metody mají být tím, co nás bude doprovázet na 

cestě za moudrostí a pravdou, abychom mohli kráčet jistým krokem. Člověk není dokonalý a 
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 Popis díla tamtéž str. 49-79 

193
 R. Descartes, Pravidla pro vedení rozumu, Praha: Oikoymenh, 2000, str. 29/372-0 

194
 Tamtéž Pravidlo X, str. 85/404-25 až 405 „Proto jsme nabádali k tomu, aby se ty věci zkoumaly pomocí metody, 

která u prostějších věcí nebývá ničím jiným než trvalým pozorováním řádu, který buď tkví v samotné věci, nebo je 

důmyslně vytvořen. Když třeba chceme přečíst text napsaný neznámými znaky, nezdá se sice, že je v něm nějaký 

řád, my však si nějaký vytvoříme, ať už proto, abychom prozkoumali všechny domněnky, které mohou vzniknout 

ohledně jednotlivých znaků, slov či vět, anebo proto, abychom je vhodně uspořádali a mohli tak pomocí výčtu získat 

poznání všeho, co z nich lze vyvodit.“   

195
 R. Descartes, Pravidla pro vedení rozumu, Praha: Oikoymenh, 2000, str. 37-39/378-0 
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limity jeho ducha jsou omezené
196

, proto je nutná určitá pojistka a berlička, která nás bude chránit 

před selháním. My tak budeme moci jistěji dosáhnout cíle. Oním cílem ale nesmí být pouhé 

vytěžení nějakého jednotlivého ohraničeného výsledku, síla metody spočívá v tom, že nás vede k 

celistvému vidění věcí, k moudrosti. "To všechno rozlišujeme my, kteří usilujeme o zřejmé a 

rozlišené poznání věcí, nikoliv počtáři, kteří se spokojí s tím, že získají žádaný výsledek, aniž si 

uvědomí, jak souvisí se zadanými čísly; ale v tom jediném přece spočívá vlastní vědění
197

.“ Z 

této citace vyplývají témata, která je třeba blíže promyslet: Jakým způsobem vůbec poznáváme a 

co má vlastně Descartes na mysli pod slovem počtáři. 

III. 2.3.1 Ingenium 

Máme-li být vnímaví a pozorní k souvislostem, což patří k moudrosti, potřebujeme často něco víc 

než jen rozum v úzkém slova smyslu. Podíváme-li se na určité pasáže z Descartesových Pravidel 

pro vedení rozumu i v latině
198

, můžeme si všimnout, že to, co se může překládat českým slovem 

rozum - tedy ingenium, má širší význam ve smyslu rozumná duše, duch
199

. Použití slova rozum 

by pak mohlo svádět k desinterpretacím, jako by Descartes chtěl odsunout na vedlejší kolej 

všechno to, co patří k lidskému duchu kromě rozumu, tedy paměť, smyslové vnímání, 

obrazotvornost, emoce, sny, podvědomí...
200

 Z Descartesových textů samých lze vidět, že chtít 

redukovat člověka na "mašinu zvanou rozum"
201

, by bylo velmi nesprávné. On sám například 

píše, že "Ve skutečnosti je to jen intelekt, který je schopen pojímat pravdu, avšak musí ho 
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 například R. Descartes, Meditace o první filosofii, Praha, Oikoymenh, 2003, str. 53-59 

197
 R. Descartes, Pravidla pro vedení rozumu, Praha: Oikoymenh, 2000, str. 169/458-5 
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 Tamtéž, např. str. 102/416/5: Et eadem etiam idcirco juxta has functiones diversas vocatur vel intellectus purus, 

vel imaginatio, vel memoriam, vel sensus; proprie autem ingenium appellatur…“, česky potom: „Proto se tatáž síla 

podle různých činností nazývá buď čistý intelekt, nebo představivost, nebo paměť, nebo smyslové vnímání. 

Nejvhodnějším názvem je však rozum…“; ale stačí porovnat i samotný název knihy v latině s češtinou. 
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 J. Kábrt et al., Latinsko - český slovník, Praha: SPN, 1996, str. 232 k heslu ingenium: „duch, duševní síla, 

vrozená povaha; tvůrčí duch, nadání, schopnost, talent“  

200
 A. Novák, Zázračná věda. Filosofie René Descartesa 1618-1620, Praha, Togga 2012; tyto desinterpretace vyvrací 

celá kniha. 

201
 Tamtéž str. 37: „…se rovněž vžívá ten stereotyp, podle kterého měl Descartes prý odmítat či pohrdat smyslovými 

vjemy, sny, emocemi a vším, co není výplodem či výkonem mašiny zvané rozum.“  



41 

 

podpořit představivost, smyslové vnímání a paměť, abychom neopomenuli nic, co se nabízí naší 

píli
202

.“ Jinde lze najít, že: "pro lepší zkoumání každého jednotlivě musím si je představovat jako 

poměry přímek, protože jsem nenalezl nic..., co bych mohl zřetelněji představit své 

obrazotvornosti a svým smyslům;...
203

“ nebo : "můžeme a musíme použít 

představivosti...představivost...musí vytvořit pravdivou představu věci, aby týž intelekt byl 

schopen obrátit pozornost na její další slovně nevyjádřené vlastnosti...
204

“, nebo "...vůbec 

neuznáváme taková filosofická jsoucna, která by byla nedostupná představivosti. Někdo sice 

může být např. přesvědčen o tom, že kdyby se všechno, co je v přírodě rozlehlého, změnilo v nic, 

nebránilo by to rozlehlosti, aby existovala sama o sobě; nepoužije však k tomu tělesnou ideu, 

nýbrž pouhého nesprávně usuzujícího intelektu
205

.“ aj. Jinde používá obrázky, aby čtenář mohl 

vidět a lépe si tak uvědomit, o čem se pojednává
206

. V Meditacích lze najít myšlenku, že naše 

smysly mnohdy klamou; to, co se zdá malé je ve skutečnosti obrovské (Slunce), to, co se zdá 

daleko je ve skutečnosti blízko a naopak, ale že to tak má možná být
207

. Možná je to lekce, která 

je nám udílena proto, abychom si uvědomili, že všechno nemusí být takové, jaké se nám jeví a že 

jsou i věci, které ani nijak vidět neumíme
208

.  
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 R. Descartes, Pravidla pro vedení rozumu, Praha: Oikoymenh, 2000, str. 95/411-5 až 10 
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 R. Descartes, Rozprava o metodě, Praha, Svoboda, 1992, str. 18 
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 R. Descartes, Pravidla pro vedení rozumu, Praha: Oikoymenh, 2000, str. 147/445-20 
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 Tamtéž str. 143/443-0; pozn.: V Meditacích (Meditace o první filosofii, Praha: Oikoymenh, 2003, str. 66) je 
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nemůže, snad proto se jí nemáme zbytečně zabývat.  
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 R. Descartes, Pravidla pro vedení rozumu, Praha: Oikoymenh, 2000, obrázky najdeme na str. 178-183 
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 R. Descartes, Meditace o první filosofii, Praha, Oikoymenh, 2003, str. 52/ odst. 55: „A není pochyb, že mne Bůh 

mohl stvořit takového, abych se nikdy nemýlil; také není pochyb, že vždy chtěl to nejlepší: není tedy lepší, abych se 

mýlil, než abych se nemýlil?“ 
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 K tomu také A. Novák, Zázračná věda. Filosofie René Descartesa 1618-1620, Praha, Togga 2012, str. 143-168; 

jsou zde mj. uvedeny Descartesovy poznámky, ze kterých je patrný jeho zájem o optické klamy (144-145, podle AT 

X, 215,18-216,18).  „Descartes se … nezabývá rekonstrukcemi anamorfických iluzí z nějaké zvědavosti, nudy či 

pomatenosti, nýbrž proto, aby na nich ukázal, jakou roli hrají smysly v komplexu mysli a jak slouží k jejich kultivaci 

a vyšší aktivitě, která má „pozvedat do výšin“, směřovat k moudrosti, a připodobňovat tak člověka Bohu.“ (tamtéž 

str. 153)   
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Myslet si, že samotná čistá racionalita je základem všeho poznání si odporuje i s tím, co popisuje 

M. Heidegger. Ten přece za úplný a prvotní základ všeho poznání označuje transcendenci, teprve 

z ní se rodí touha vůbec něco zkoumat, teprve díky transcendenci je člověk člověkem. 

Transcendence se zakládá v prožitku úzkosti, kdy se nám jsoucno v celku vymyká, a my 

zahlížíme Nic
209

. V prožitku, který se odehrává na úrovni emoce. Transcendence na nás nepůsobí 

skrze rozum, probíhá mimo naše vědomé střízlivé rozumové pochody. Racionalita je zde 

naprosto odsunuta, nehraje vůbec žádnou roli. Nastupuje možná až později, po odeznění úzkosti, 

když se snažíme o vědomé zhodnocení věcí. Jakoby rozum byl jakýmsi námi vyvinutým 

obranným mechanismem, abychom zpětně neupadali do pocitů nekontrolovatelnosti nad sebou 

samými. Snad proto máme v úzkosti tendenci k mluvení
210

, jen abychom prolomili ticho, 

abychom se známými a blízkými zvuky vrátili zpět na zem, zpět do bezpečí toho, co můžeme 

plně ovládat a mít tak plně pod kontrolou, tedy zpět do bezpečí racionálně uvažujícího rozumu. V 

transcendenci není rozum nijak zapotřebí, nestačí na to, co se děje, transcendence nejde 

rozumově nijak uchopit. Člověk je člověkem díky naprosto iracionálním prožitkům. Tyto 

iracionální prožitky patří k podstatě člověka, člověk tedy není žádnou ryze racionální bytostí. 

Tato iracionální část nás samých se pak musí zcela přirozeně projevovat ve všem, co činíme, 

protože k nám prostě patří. Musí být i součástí postupů, jakými poznáváme a hodnotíme věci 

kolem nás. K moudrosti je potřeba celého člověka se vším, co patří k jeho duchu. Proto může 

moudrosti dosáhnout jen člověk, nikoli třeba nějaký sebedokonalejší stroj nebo zvíře. Tak je to 

potvrzeno i v Rozpravě, kde Descartes píše o okamžitém rozpoznání rozdílu mezi strojem (nebo 

zvířetem) a člověkem
211

. 

 III. 2.3.2 Počtáři  

Co se týče výše zmíněných počtářů: těm a jim podobným jde jen o to, aby získali správný 
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 M. Heidegger, Co je metafyzika?, Praha: Oikoymenh, 1993, str. 55/115: „Tím, že se pobyt drží vykloněn do 

Ničeho, vykročil již vždy za jsoucno v celku. Toto vykročení za rámec jsoucna nazýváme transcendence.“  

210
 Tamtéž str. 51/112: „Úzkost nám zaráží slova v hrdle. Protože jsoucno v celku se nám vymyká a tímto způsobem 

na nás právě naléhá Nic, nejsme tváří v tvář onomu Nic již schopni říkat „jest“. To, že v divnosti, jež náleží 

k úzkosti, hledíme často prolomit prázdné ticho právě mluvením bez ladu a skladu, je pouze důkazem přítomnosti 

onoho Nic.„    

211
 R. Descartes, Rozprava o metodě, Praha, Svoboda, 1992, str. 41-42 
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výsledek svých početních hříček nebo hádanek
212

. V těchto početních hříčkách nelze odhalit nic, 

co by v nich už předem nebylo skryté, jde jen o to je správně rozplést. Totéž se týká i obecné 

dialektiky (logiky). I její pole je omezené jen tím, co do něj už předem bylo vloženo. Záleží jen 

na pečlivém sledování formy, nikoli na soustředění se na samotný problém. Obecná dialektika je 

tak jen dovedností v řeči, pravda se jí ale nezíská
213

. A tak "..v logice její sylogismy a většina 

jejích ostatních nauk spíše se hodí k tomu, vykládat druhému věci známé...
214

“ Dialektici si ale 

umí udělat dokonalý přehled a řád v řešené úloze, správné označení všeho, z čeho se vychází. 

V tom jediném je dobré je napodobovat
215

. 

Také Heidegger se počtářství dotýká v doslovu své přednášky. „Ve všem počítání vyjde 

z počítaného opět počitatelné, jež se použije k dalšímu počítání…Kalkulující myšlení se samo 

nutí do situace, v níž je pak z důslednosti svého postupu nuceno vše ovládnout. Nemůže tušit, že 

vše, co je pro kalkulaci spočitatelné, je již před všemi jejími spočítanými součty a součiny 

celkem, jehož jednota ovšem náleží tomu, co spočitatelné není a co se i se svou děsivou divností 

všem fintám kalkulace vymyká
216

.“ 

René Descartes dává ve výše zmíněné citaci (odkaz 197), (ale i jinde
217

) počtáře do protikladu k 

vlastnímu vědění. Je tedy zřejmé, že v jeho obecné matematice nejde o totéž, o co jde počtářům; 

to, co počtáři ztělesňují, nemá v obecné matematice své místo.   
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 např.: R. Descartes, Pravidla pro vedení rozumu, Praha: Oikoymenh, 2000, str. 33/373-25 
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 Tamtéž str. 87/405-20 až 406-0:  „Mnozí se možná budou divit, že na tomto místě, kde zkoumáme, jakým 
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 R. Descartes, Pravidla pro vedení rozumu, Praha: Oikoymenh, 2000, str. 125/430-5 až 15 
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 M. Heidegger, Co je metafyzika?, Praha: Oikoymenh, 1993, str. 77/309 (zvýraznění autorkou BP) 
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 např. již výše zmíněné: R. Descartes, Pravidla pro vedení rozumu, Praha: Oikoymenh, 2000, str. 33/373-25: 
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obyčejně pohrávají počtáři a geometři pro ukrácení času.“ nebo tamtéž str. 87/405-20 až 406-0 (odkaz 213)  
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III. 3 Metafyzické příčiny lidského konání 

III. 3.1 Člověk - jedinečnost 

K čemu je vůbec dobré následovat nějakou metodu, snažit se věci chápat a odhalovat pravdu? 

Proč má vůbec člověk touhu o něco se snažit? Proč nemůžeme setrvávat jen na povrchu věcí a 

přežívat ze dne na den? Určitě můžeme, není nic, co by nám v tom bránilo, resp. nic 

hmatatelného. Budeme pak ale žít v radosti a uspokojení? Radost byla přece dávána do 

souvislosti s transcendencí a z ní vyplývající odvahou. Odvahou k čemu vlastně? Jak Descartes, 

tak i Heidegger přiznávají člověku oproti ostatnímu jsoucnu jakousi výjimečnost a jedinečnost. 

Jen člověk existuje, vztahuje se nějak k vlastnímu bytí, ostatní jsoucna jsou, ale neexistují; jen 

člověk má rozumnou duši, zvířata nikoli. Je to právě prožívaná úzkost a transcendence, která 

člověka odlišuje, je to svoboda, která je v základu transcendence také nějak obsažena, založena, a 

jíž tedy disponuje jedině člověk. Souvisí s tím vztahování se ke světu, které člověk vždy před 

vším konáním již činí
218

. Transcendence člověku poskytuje možnosti jakéhosi vnitřního odstupu, 

nadhledu nad tím, co sám není i tím, co sám je
219

. Z toho potom vyvstává spektrum možností 

nějak se vědomě utvářet, "sebe"ovládat. Dech spící úzkosti pobytem neustále prochvívá nejdříve 

„tím, který se ovládá"
220

. Zvíře nemá možnosti vlády nad sebou samým ve stejném smyslu jako 
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člověk. "Bez původní zřejmosti Ničeho - žádné bytí sebou a žádná svoboda
221

.“ Podle Descartesa 

ta pravá svoboda nastupuje teprve tehdy, ví-li člověk, co volit, tkví ve vyhraněnosti, úzce tedy 

souvisí s tím pravým věděním
222

. Ale opět, to pravé vědění lze získat přece teprve z překročení 

jsoucna ve svém celku a vyklonění do Ničeho. Zvířeti vládnou především instinkty, člověk si 

díky transcendenci může vládnout sám. Ovšem uvědomuje si, že jen nedokonale, jen v rámci 

svých vržených možností. A co zde pokládám za nejdůležitější: díky uvědomování si této své 

nedokonalosti se může vztahovat k tomu, co je dokonalejší, totiž k Bohu - jak to popisuje 

Descartes. Tedy vždy již stát v metafyzice - což je myslím totéž řečené Heideggerem. Právě to, 

co Heidegger pojmenovává transcendencí (plynoucí z metafyziky) a to, co Descartes označuje 

rozumnou duší (přirozenost daná Bohem), nám dává jakousi schopnost dosahovat moudrosti, 

pravdy, dobra, i pravé svobody. Transcendence jako kdyby byla příčinou i důsledkem toho všeho 

zároveň. Limity našeho ducha jsou sice omezené, ale budeme-li se snažit a vyvarujeme-li se 

všude číhajících pokušení k omylům (pramenících právě z naší nedokonalosti), můžeme toho 

hodně dokázat. Snad proto Descartes vidí v lidech skrytý potenciál k tomu, dostát své 

jedinečnosti a pokoušet se ji využít k možnosti stát se "jakoby pány a vlastníky přírody
223

“ 

Rozhodně to neznamená, že by si chtěl snad hrát na Boha, je to právě naopak. Právě proto, že 

jsme lidé a máme dar této odlišnosti oproti ostatnímu jsoucnu, měli bychom tuto svou odlišnost 

umět převzít, neboť tak je to v souladu s Božím záměrem. Nevyužít tuto jedinečnost a nedostát 

toho, k čemu jsme předurčeni, co je nám dáno, by naopak bylo hříchem. K naplnění této 

jedinečnosti má sloužit právě metoda. Ta je jakýmsi průvodcem na cestě k moudrosti, na kterou 

bychom se vždy měli vydávat. Ale sestavoval Descartes svou metodu právě proto? Nemyslím si. 

V následujících řádcích se pokusím své stanovisko vysvětlit. 
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III. 3.2 Oběť  

Na pomoc si vezmu doslov přednášky Co je metafyzika?
224

, který Heidegger připojuje k 

přednášce samotné o čtrnáct let později. Myslím, že Descartes sestavuje svou metodu právě z 

pohnutek, které zde Heidegger pojmenovává. Heidegger zde píše o bytí a jeho pravdě. Bytí na 

člověka naléhá, aby se celý nasadil a rozdal pro pravdu bytí a stal se tak opatrovníkem této 

pravdy, i kdyby se s ním či jinými jsoucny mělo stát cokoli
225

. Toto naléhání se odehrává 

v úzkosti. Člověk se odpovídáním na toto naléhání stává dobrovolně obětí bytí. "Oběť je 

rozdáním bytování člověka k uchování pravdy bytí pro jsoucno. Jako taková se vymyká všemu 

nátlaku, neboť povstává z propasti svobody
226

." Bytí na člověka klade nárok, "aby dostál pravdě 

bytí. Oběť proto nestrpí žádnou vypočítavost, která ji pokaždé přepočítává na užitečnost nebo 

neužitečnost, ať už jde o účely skromné, či vznešené. Takové přepočítávání znetvořuje oběť v její 

bytnosti. Posedlost účely mate jasnost ostychu toho, kdo připraven k úzkosti nepochybuje, že se 

odvahou k oběti dobírá sousedství s nezničitelným
227

.“ Výše jsem napsala, že si nemyslím, že 

Descartes sestavoval svou metodu za účelem toho, aby se z lidí mohli stát jakoby vládci a 

majitelé přírody. Heideggerova slova mi, zdá se, dávají za pravdu. Oběť nemůže kalkulovat s 

užitečností nebo neužitečností a jednat za nějakým účelem, to by ji přece znetvořovalo. Descartes 

proto nemohl jednat za jakýmkoli účelem, nedostál by nároku na něj kladenému a ubližoval by 

tím i sám sobě. Selhal by a takové selhání, selhání vyvstávající z nicotnění Ničeho, je bolestné
228

. 

I ušlechtilý účel by byl vypočítavostí. Jednal tak, jak musel, aby vyslyšel rezonanci naléhajícího 

němého hlasu bytí v sobě samém. 

III. 3.3 Hlas bytí  

Jak a kde k Descartesovi hlas bytí promluvil? Na počátku toho, proč se rozhodl věnovat něčemu, 

co může ochraňovat lidi před omyly a pozvedat jejich ducha ke stále rostoucímu vědění, stály tři 
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sny z noci na 11. 11. 1619. Ty chápal jako znamení, zdály se mu v době, kdy přemýšlel, kudy se 

svém životě dál ubírat. Pokusím se je zde krátce převyprávět
229

. První dva děsivé a varovné sny 

jej varovaly před vedením života navenek spořádaným, ale Descartes si byl vědom, že hříšným, 

protože vnitřně neuspokojivým. V prvním snu byl vyděšen několika zjeveními, poté byl náhle 

unášen prudkým větrem, což si později vyložil jako sílu zlého ducha. Kdosi mu daroval meloun, 

ten pro Descartesa symbolizoval kouzlo samoty, ale samoty zažívané z čistě lidských zájmů. Ve 

druhém snu slyšel zvuky podobné úderu hromu, to si později vykládal jako znamení Ducha 

pravdy, a viděl místnost plnou ohnivých jisker. Hrůzné pocity z obou snů si ztotožnil s výčitkami 

svého svědomí.
230

 Když, uklidněn přemýšlením, opět usnul, zdál se mu třetí sen. Ten již nebyl 

děsivý, obsahoval samé příjemnosti. Zdálo se mu, že se na stole objevily dvě knihy. Nejprve si 

všiml Slovníku, který ho potěšil, říkal si, že by mu mohl být užitečný. Druhou knihou byla, i za 

bdění mu známá, sbírka poezie Corpus Poëtarum &c. Když si jí listoval, všiml si verše Quod 

vitae sectabor iter? (Jakou cestu budu v životě následovat?) Potom se v místnosti objevil jakýsi 

neznámý muž a podával mu nějakou jinou, prý vynikající báseň, jež začínala slovy Est & Non. 

(Ano a Ne) Descartes ji znal, byla to jedna z Ausoniových básní, která měla být i v té básnické 

sbírce na stole. Chtěl ji tomu muži v oné sbírce ukázat, vždyť tu knihu dobře znal. Báseň v ní ale 

kupodivu nemohl najít. Mezitím na okamžik zmizel Slovník, vzápětí se objevil na jiném místě 

stolu, nebyl ale již úplný. Descartes pokračoval v hledání básně, stále ji však nenacházel. Řekl 

onomu muži, že zná jinou, ještě krásnější Ausoniovu skladbu, která začíná veršem Quod vitae 

sectabor iter? Muž ji chtěl ukázat, ale Descartes si uvědomil, že ta sbírka není knihou, kterou zná, 

v této jsou navíc nějaké obrázky, malé mědirytinové portréty. Sen se rozplynul, ale Descartes 

neprocitl, začal si během spánku vykládat, co mohly snové symboly znamenat. Usoudil, že 

Slovník ukazoval na vzájemnou souvislost všech věd a básnická sbírka niterné spojení filosofie 

s moudrostí. To je to, čím by se měl zabývat, proto ta báseň Quod vitae sectabor iter?, která 

pojednává o nejistotě a tápání, jaký způsob života si máme zvolit. Slova Est & Non pochopil jako 

pravdu a faleš lidských znalostí a věd. Sny Descartes chápal jako znamení toho, že byl vyvolen. 

Vyvolen pro činnost, jíž později zasvětil celý svůj život. 
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 V Rozpravě dané období popisuje Descartes následovně
231

: "počínající zima mne zadržela v 

ležení, kde, nenacházeje žádných styků, jež by mne rozptylovaly, a nemaje ostatně naštěstí 

žádných starostí ani vášní, jež by mne znepokojovaly, zůstával jsem po celý den uzavřen sám v 

teplé světnici, maje tak všechnu volnost obírat se svými myšlenkami
232

." Základ všeho 

vztahování se ke světu i k sobě samému lze spatřovat v transcendenci. Úzkost a z ní vyvstávající 

transcendence nás přepadá především tehdy, nerozptylujeme-li se v jednotlivých okrscích 

jsoucna
233

. Descartesova samota v uzavřené místnosti se zdá být ideálním místem pro dění, která 

popisuje Heidegger. 

Myslím, že Descartesem líčený strach před vyšší mocí, jenž si potom sám vykládal jako hlas 

svého svědomí (vzpomeňme na varovné sny), je jen jinak pojmenovaná Heideggerem popisovaná 

úzkost (ale i hlas svědomí
234

), obojí se dotýká téhož, jen je obojí vyjadřováno jinými slovy. Obojí 

vede člověka směrem k naplnění jeho údělu. Toto naplnění nemůže být v pouhém bezcílném 

přežívání, v čem by potom byl onen výše zmíněný rozdíl mezi člověkem a zvířetem? 

III. 3.4 Zdánlivý rozpor  

Mohlo by se namítnout, že je to sice krásné, ale že lidé se často musí věnovat nějaké činnosti jen 

proto, aby si například zajistili základní hmotné podmínky pro život a to, zda je vlastně jejich 

činnost uspokojuje a oni cítí, že dělají něco hodnotného, co je přibližuje do "sousedství s 

nezničitelným
235

“ musí jít stranou. I Descartes přiznává, že byl rád, že neměl zapotřebí "činit z 
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vědy řemeslo", aby tím "zlepšil stav svého majetku
236

“. Na jiném místě ale Descartes píše, že 

bychom se měli snažit raději "přemáhat spíše sebe než osud a měnit spíše své touhy než pořádek 

světa
237

." Vše nemůžeme změnit ani ovlivnit. Necítíme-li se šťastní a spokojení v tom, co 

děláme, měli bychom se pokusit to změnit a udělat pro změnu maximum. Když se nám to ale ani 

potom nepodaří, zjistíme, že nám to nebylo zkrátka dáno. Descartes píše, že dál toužit po něčem, 

pro co jsme udělali maximum a stejně toho nedosáhli, nebo chtít změnit něco, co je nezměnitelné, 

nám spíše ubližuje, neboť si připadáme bezmocní. Proto doporučuje spíše se s věcmi smířit a 

nelitovat toho. Není to ale lehké a je k tomu "potřebí dlouhého cvičení a často opakovaného 

rozjímání
238

."  

Nevíme ale, z čeho zde vychází ono "chtít něco, toužit po něčem". Může toto chtění vycházet z 

metafyziky? Z vyklonění do Ničeho a prochvívání úzkosti? Pokud by tomu tak bylo, pak bychom 

se dostali do určitého rozporu. Jak může bytí na člověka naléhat, aby něco chtěl, po něčem toužil, 

pro něco se celý nasadil, a zároveň mu to odpírat? Bůh, jenž svět stvořil a udělil tak všemu 

jsoucnu jeho bytí, nás přece nemůže klamat, není žádným podlým démonem, i o tom přece 

Descartes uvažoval, aby to ve svých Meditacích následně vyvrátil
239

. A tak si myslím, že ono 

chtění nemůže pocházet z metafyziky, spíše se zdá, že vychází z ostychu před úzkostí, 

neschopnosti jí naslouchat, z toho, co vidíme u druhých lidí, ale nikoli z toho, co je dáno právě 

nám.    

III. 3.5 Proč spisy vydával 

Někdo by se mohl ptát, proč tedy vůbec Descartes své spisy vydával, když vše dělal vlastně pro 

utišení své vnitřní potřeby… Na to odpovídá sám v Rozpravě: "Ačkoli totiž nemiluji slávu 

nezřízeně, nebo ačkoli ji, smím-li tak říci, dokonce nenávidím, domnívaje se, že maří klid, jehož 

si cením nade vše, přece jsem se též nikdy nepokoušel skrývat své skutky jako zločiny, ani jsem 

neužíval mnoha opatření, abych zůstal neznám, a to jednak proto, že bych si asi křivdil, jednak 
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proto, že by mi to způsobovalo jistý nepokoj, jenž by pak vadil dokonalému klidu ducha, jejž 

hledám
240

."; "...je pravda, že každý člověk má povinnost přispět, seč jest, k dobru jiných, a že 

nebýt nikomu prospěšný je vlastně být bezcenný...
 241

" nebo "..jakmile jsem získal některé 

poznatky všeobecné…, a jakmile jsem zjistil…, až kam mne mohou dovést a jak se liší od zásad, 

až posud užívaných, měl jsem za to, že je nesmím skrývat, nechci-li se značně provinit proti 

zákonu, zavazujícímu nás přispívat, pokud v nás nějaké dobro je, k obecnému dobru všech 

lidí
242

." Descartes věřil tomu, čeho svou činností dosáhl, sám na sobě se přesvědčil, že to nebyla 

činnost zbytečná, proto se o ni dělil s druhými.  

Přijde mi zajímavé zamyslet se nad tím, že Descartes, který nacházel pravdu a moudrost o sobě 

píše, že nenávidí slávu, kdežto ti, kteří nabízejí jen povrchní triky tak často činí právě pro to, aby 

slávu získali. Jako kdyby viděli jen vnější atributy pojící se s odvážným a pravdivým životem a 

tyto vnější atributy pokládali za samotnou podstatu a to důležité. Možná je to proto, že odvážný a 

pravdivý život je pro ostatní vzorem hodným následování, jen je obtížné vnějším pohledem 

rozpoznat, v čem je takový život vlastně pravdivý a odvážný, a tak se lidé zachytávají alespoň 

vnějších průvodních jevů a ty jim pak imponují.  

III. 3.6 Odvaha    

Ona výše zmíněná odvaha tkví v tom, nebát se vystavovat úzkosti, nebát se naslouchat a vnímat, 

jak k nám promlouvá. Následně je pak třeba odvahy k onomu následování znamení, která 

k člověku přicházejí a k vytrvání. Člověk se musí vydat se na neprozkoumanou cestu, sám za 

sebe, s nejistým výsledkem, o který ale vlastně vůbec nejde, nesmí jít. Začátky mohou být těžké, 

ale myslím, že přízeň bytí dodává člověku, který onu cestu nastoupí, zvláštní sílu. Ta se možná 

projevuje v odhodlání, sebekázni a poctivosti, poctivosti především k sobě samému. V 

Descartesových textech si lze všimnout slov, která ono odhodlání dokazují, např. "...cviče se 

neustále v metodě, kterou jsem si přikázal...
 243

" nebo "takže jsem se téměř nikdy nesetkal se 
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žádným posuzovatelem svých názorů, jenž by se mi nebyl zdál buď méně přísný, nebo méně 

spravedlivý než já sám
244

." Je zde patrný i prvek určitého vnitřního osamocení a odstupu. 

Descartes třeba píše, že byl na svých cestách spíše "divákem než hercem při všech komediích, jež 

se ve světě hrají
245

", jako by si byl vědom, že jemu jde o něco jiného, staví se do protikladu 

k těm, kteří nemají „nic jiného na práci než trávit klidný a bezúhonný
246

“, ale prázdný život
247

. 

Co více značí pro prochvívání úzkosti a tedy nutnou odvahu k ní, než určitá vnitřní samota, 

pramenící z úzkostiplného uvědomění si, že pobyt je vždy můj
248

?  

III. 3.7 Naděje 

Pokud člověk onu hlasem bytí ukazovanou cestu zvolí (má přitom plnou svobodu rozhodování), 

zdá se, že bude odměněn. Descartesova slova z Rozpravy to potvrzují. Descartes zde píše o 

naději, zadostiučinění a slasti, kterou mu činnost, které se rozhodl věnovat, vnesla do jeho 

života
249

. Nachází zadostiučinění v tom, že vidí, jak se jeho zorné pole neustále rozšiřuje. 

Nachází konečně to, co před tím očekával od svých studií, tedy nejen souhrn znalostí, ale 

opravdové vědění. Viditelné výsledky činnosti, pro kterou byl vyvolen, mu potom zpětně 

dodávají více sebedůvěry (té opravdové, nikoli falešné, získané předvedením triku před 

zaslepeným davem) a on tak může kráčet ještě pevněji po zvolené cestě, která se mu ukázala být 

správná. Tuto rostoucí sebedůvěru lze vysledovat na řeči, kterou píše. Zatímco Pravidla ještě píše 

jazykem svých učitelů, Rozpravu už píše jazykem svým. Dostalo se mu hmatatelných výsledků, a 
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to je jediné důležité. Proč by mělo záležet na jazyce spisu, když navíc francouzštině rozumí více 

lidí než latině? Francouzština ho tak ochrání před povrchností těch, jejichž názory by beztak 

právě onou povrchností byly pokřiveny.  

 

III. 4 Veřejný povrch, ne opravdovost 

Být špatným hercem, nad to v světě není, 

není-li dramat, stačí operetka, 

gumový kotouč bije do hrazení, 

nelze-li z kraje, tedy od prostředka. 

 Karel Kryl, Tekuté písky, vydáno 1990  

 

III. 4.1 Zrcadlo úzkosti 

Je to jedině člověk, který může dosahovat pravdy a moudrosti, zároveň jsou to ale mnohé neblahé 

lidské vlastnosti, které pravdě brání. Ty se ukazují mít svou podstatu především v tom, že se 

člověk neumí nebo nechce přijmout takový, jaký opravdu je. Jak ale pravdu může najít někdo, 

kdo je nepravdivý i sám vůči sobě? 

Lidé často chtějí u druhých budit zdání, že jsou někým jiným, "lepším". Chtějí být druhými 

obdivováni, zajistit si oblibu, respekt, uznání. Nemají dostatek odvahy podívat se sami na sebe v 

zrcadle úzkosti a přijmout se takoví, jací jsou. Zdá se, že teprve to je ale základ pro cestu k 

pravdě. Takoví lidé se odvracejí od Ničeho, nevnímají jeho nicotnění a jen hledí plně se rozdávat 

v jednotlivých okrscích jsoucna. Tím se tlačí do těch míst, která Heidegger nazývá veřejným 

povrchem
250

. Výše jsem již zmínila vědce, kteří předvádějí "falešné úsudky a hříčky přiměřené 
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rozumové schopnosti davu
251

“, aby si tím zajistili slávu, můžeme uvést i výše zmíněný příklad s 

tou pravou matematikou, která je velmi jasná a jednoduchá, která ale byla potlačena, aby 

obecným rozšířením neztratila na ceně. Místo ní nám učenci nabídli "jakési prázdné pravdy 

dokazované ostrovtipně na základě důsledků, abychom se těmto podivovali coby plodům jejich 

dovednosti, místo toho, aby té dovednosti, která ovšem obdivu zasluhuje, vyučovali
252

. Najdeme i 

příklad vzdělanců, kteří si myslí, že je pro vzdělaného člověka nedůstojné přiznat před okolím, že 

něco nevědí, a tak se raději naučí své chybné důvody přizdobovat, až jim nakonec sami uvěří a 

začnou je vydávat za pravdivé
253

. Descartes píše také o úvahách učence, které "jsou bez plodných 

následků a jež pro něj nemají jiný důsledek než ten, že na ně bude tím více domýšlivý, čím budou 

vzdálenější zdravého smyslu: neboť musil užít tím více ducha a umělosti, snaže se, aby je učinil 

pravděpodobnými
254

.“ Můžeme tedy vidět snahu nejen chtít vypadat dokonaleji před druhými, ale 

i sám před sebou. Mohlo by se zdát, že tyto snahy jsou jen úsměvné a vlastně o nic nejde. Z 

následujících úryvků ale vyplývá jediné, a to, že tyto snahy vždy vzdalují lidi od pravdy a té 

pravé podstaty, kterou je možné pochopit jedině z transcendence. Ve svém důsledku jsou tak 

velmi škodlivé - k čemu je dobré potlačovat tu pravou matematiku, která může vést lidi k 

opravdovému vědění? Čemu prospívá vzdalování se od zdravého smyslu? K čemu je dobré 

zastírat nevědomost, když přece její přiznání by bylo prvním krůčkem k tomu, změnit ji ve 

vědění? K čemu jsou Descartesovi užitečné námitky ostatních, ve kterých těmto vůbec nejde o 

posouzení všech souvislostí pro a proti, o společné dobírání se pravdy, ale jen o touhu zvítězit
255

?  

III. 4.2 Jednoduchost   

Máme také neblahý sklon pohrdat jednoduchostí. "Existuje /totiž/ jedna vada společná všem 

smrtelníkům: to, co je obtížnější, považují za krásnější
256

“ Lidé proto mají tendenci pravdu různě 

                                                           
251

 R. Descartes, Pravidla pro vedení rozumu, Praha: Oikoymenh, 2000, str. 11/361-0 

252
 Tamtéž str. 37/376-30 až 377-0 

253
 Tamtéž str. 13/363-0 

254
 R. Descartes, Rozprava o metodě, Praha, Svoboda, 1992, str. 12 

255
 Tamtéž str. 49 

256
 R. Descartes, Pravidla pro vedení rozumu, Praha: Oikoymenh, 2000, str. 77/401-10 



54 

 

přikrašlovat, jako například někteří Descartesem zmínění autoři dávných knih: "kdykoli šťastnou 

náhodou přijdou na něco jistého a zřejmého, nikdy to nepředloží jinak než zaobalené do různých 

záhad; bojí se totiž, že význam objevu se jednoduchostí zdůvodnění nějak zmenší, anebo nám 

žárlivě nepřejí otevřenou pravdu
257

.“ Musíme být ale opatrní i v jiném směru. Vidíme-li něco 

jednoduchého, máme tendenci myslet si, že je to přece jasné a že bychom podobnou jednoduchou 

pravdu zvládli snadno vyvodit sami také. Zdání ale může klamat. I to je jeden z důvodů, proč 

Descartes nechtěl zveřejnit všechny výsledky své práce. Ať si stejné výsledky zajistí raději každý 

sám. Bude-li následovat pravidla metody, zajisté se mu to podaří a ještě si sám vyzkouší postup, 

jakým lze získávat skutečnou pravdu. Slovy samotného Descartesa: "...aby si nemohli jistí 

duchové, kteří se domnívají, že vědí za den všechno, o čem jiný přemýšlel dvacet let, jakmile jim 

o věci řekl dvě nebo tři slova, a kteří tím spíše upadají do omylu a jsou tím méně schopni pravdy, 

čím jsou pronikavější a živější, vzít z toho příležitost k vybudování nějaké výstřední filozofie na 

mých domnělých zásadách...
258

“ 

III. 4.3 Společnost 

I lidské společenství bývá překážkou k vyjevení pravdy. Například Descartes z obavy před 

pronásledováním nevydal svůj spis, autority, z nichž některé jinde zpochybňuje, mají stejný vliv 

na jeho činy jako vlastní rozum na jeho myšlenky
259

. Také vypozoroval, že jediný člověk se spíše 

přiblíží k pravdě
260

. Navíc je to právě společnost, druzí lidé, ke kterým utíkáme, abychom bránili 

úzkosti a rozptylovali se ve veřejném povrchu
261

, což také vzdaluje od pravdy. Jen člověk 

existuje, ostatní jsoucna (a tedy i společenství lidí) jsou, ale neexistují
262

. To jen člověk, 

jednotlivec zakoušející bytí zde, má tu sílu a ten dar nacházet spojení s metafyzikou, tedy s 

pravou pravdou. 
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IV. Závěr  

 Netroufám si zde, na závěr své práce, činit nějaká nezpochybnitelná tvrzení, myslím, že 

v oblasti, v jaké se zde pohybujeme, by to nebylo správné. Mým záměrem bylo objevovat 

v předem daném poli, vycházejícím z Heideggerovy přednášky a vymezeném dvěma 

Descartesovými spisy, možné otázky a možné souvislosti k nim se pojící. Vyzdvihla jsem 

tvořivou touhu spojenou s úzkostí, v jejímž zápalu vzniká to ryzí a opravdové (kapitola III. 2); 

dala jsem do protikladu lidské konání, které má svůj původ v metafyzice s pouhým „počtářstvím“ 

(kapitola III. 3); pokládala jsem za důležité psát o těch lidských vlastnostech, které často vzdalují 

od té pravé podstaty, neboť tento prvek silně vnímám i v Descartesových textech (kapitola III. 4). 

Shledala jsem, že samotná Descartesova metoda se dotýká metafyziky ve vícero různých 

směrech: byla uzpůsobena k tomu, aby zajistila to pravé poznání nám, nedokonalým lidem, 

vědomí nedokonalosti v ní obsažené odkazuje k něčemu dokonalejšímu; dále vznikla 

z Descartesova vyslyšení naléhajícího hlasu bytí, nebyla stvořena z pouhé vypočítavosti; ale i to, 

k čemu mohla člověka vést, nemělo své založení v ničem jednotlivém a spočitatelném.  

A snad lze usuzovat, že k té pravé naději a radosti vede cesta přes odvahu k úzkosti, která 

osamocuje, naslouchání němého hlasu bytí, který k nám v ní promlouvá, a odvahu k oběti 

(podkapitoly III. 3. 2, III. 3. 3, III. 3. 6 a III. 3. 7). Hlavní část své práce jsem otevřela 

zamyšlením nad pravdou (kapitola III. 1) a zpět k pravdě jsem se vrátila i na jejím konci, abych 

ukázala, že to, aby byla nacházena, záleží na každém z nás (podkapitola III. 4. 3).  
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