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Úvod 

Snad každý člověk se někdy v životě zeptal, jak dobře žít a zřejmě také někdy 

zpochybnil dosavadní způsob svého žití a přemýšlel o tom, co je v životě podstatné. Podle 

Aristotela1 se většina lidí shodne na konečném cíli života, na blaženosti. Co však blaženost je, 

v tom už se většinou rozcházejí. Předmětem této práce je klam, který se pojí právě k blaženosti 

a k blaženému životu. K pojmu blaženosti se nicméně obyčejně pojí představa příjemnosti 

takového stavu, proto rozebereme také toto příbuzné téma, tedy slast.  

Východiskem práce je tudíž jistý údiv nad otázkou: „Jak žít dobře?“ Tuto otázku bude 

práce v první části sledovat zejména s ohledem na dialog Filébos,2 jehož četba vzbuzuje četné 

nejasnosti. Předně se musíme ptát, jak tam představený způsob dobrého života vypadá. Protože 

nás ale Platón nechává spíše tápat, upřeme pohled na Arthura Schopenhaera, u něhož 

nacházíme podobné motivy, ale ve zřetelnější podobě a velmi silně propojené s motivem 

klamu. Práce proto bude sledovat, jestli lze nějakým způsobem Schopenhauerovo dílo vnímat 

jako domyšlení Platónských motivů.  

V práci budu používat zejména české překlady obou primárních textů, se kterými budu 

pracovat. Samozřejmě tím může dojít k určitým interpretačním posunům, proto tuto 

skutečnost na tomto místě přiznávám. Posunům se nicméně pokusím zabránit, a to zejména 

pokud jde o text Arthura Schopenhauera. Český překlad3 Světa jako vůle a představy je na 

několika místech nečitelný, či dokonce přeložený špatně4, proto jsem jej paralelně četl také 

v anglickém jazyce.5 Pokud jsem někde narazil na silnější významové rozdíly, vyhledal jsem 

dané místo v německém originále.  

1 ARISTOTELÉS,. Etika Níkomachova. 3., nezměn. vyd. Překlad Antonín Kříž. Praha: Rezek, 2009, s. 28. 
2 PLATÓN,. Parmenidés: Filébos ; Symposion ; Faidros ; Alkibiadés I, II ; Hipparchos ; Milovníci. Vyd. 
1. Překlad František Novotný. Praha: Oikoymenh, 2003, 430 s. ISBN 80-729-8063-7. 
3 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa I. Překlad Milan Váňa. Pelhřimov: Nová tiskárna, 
1997, 432 s. ISBN 80-901-9164-9. 
4 Pravděpodobně nejsnáze doložitelný je příklad na straně 105, kde čteme „identita“, přestože v originále je 
„Intensität“ Pojem identita nicméně český překlad zachovává po celý odstavec, ačkoliv to nedává smysl. 
Nepřesnosti jsou na jiných místech ale také kontextové, což čtenáře vede k různým nejasnostem.  
5 SCHOPENHAUER, Arthur, Judith NORMAN, Alistair WELCHMAN a Christopher JANAWAY. The 
world as will and representation. New York: Cambridge University Press, 2010, v. <1>. ISBN 
05-218-7184-0. 
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Vzhledem k charakteru práce, která se zabývá předně dvěma texty, se zde důležitá 

a základnější témata, například poznání, ideje, duše, dobro, vůle atp., nerozeberou 

vyčerpávajícím způsobem a zazní spíše okrajově. Polehčující okolností je snad skutečnost, 

že tato témata nalezneme zpracována od mnohem povolanějších a že nejsou pro hlavní záměr 

práce nutná. Nejde mi tudíž o důkladné vyjasnění všech zmíněných motivů, jako spíš 

o naznačení, že bychom Schopenhauera mohli vnímat jako určité domyšlení některých 

nejasností, které u Platóna nalezneme.  

Klam v dialogu Filébos 
Přestože bychom motiv klamu u Platóna jistě našli v mnoha dialozích, omezuji se v této 

práci na výměr, který můžeme nalézt v dialogu Filébos. Tento dialog volím zejména proto, že se 

v něm klam pojí se slastí a s dobrým životem, a protože můžeme společně s Gerdem van 

Rielem6 říct, že z hlediska vývoje Platónovy filosofie nachází ve Filébovi téma slasti svůj vrchol. 

Během výkladu se tudíž dotknu také těchto příbuzných témat (slasti a dobrého života). 

Význam spojení klamu se slastí a s dobrým životem se následně ukáže zejména během výkladu 

klamu u Schopenhauera, protože u něj tyto prvky nacházíme propojené velmi úzce.  

Smíšené slasti 

Abychom nezačínali od prostředku problému, vyložím nejprve alespoň ve stručnosti 

pojetí slasti na základě dialogu Filébos. Pro Platónovo pojetí slasti je příznačné, že se pojí 

s nedostatkem. „Když se nám harmonie v živocích ruší, … tehdy současně nastává rušení 

přirozené podstaty a vznik bolestí. … A když se zase naopak harmonie napravuje a vrací se do 

své vlastní přirozenosti, jest říci, že vzniká slast,“7 Názorněji lze říci, že mám-li hlad, je ve mně 

nedostatek a pociťuji strázeň. Když naopak žaludek naplňuji jídlem, cítím slast. Pokud bychom 

to chtěli jasně shrnout a udat jasný výměr, mohli bychom říct, že slast je pociťovaný přechod 

ze stavu nedostatku do stavu dostatku. 8  

6 RIEL, Gerd van. Pleasure and the good life: Plato, Aristotle, and the Neoplatonists. Boston: Brill, 2000, s. 7.  
7 PLATÓN, Fil. 31d. 
8 PLATÓN, Fil. 34d-e. 
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V dialogu na tomto místě9 na první pohled vedli řeč o slastech tělesných, neboť 

Prótarchos10 dále11 mluví o jiném druhu slasti a strázně, které vznikají pouze v duši různé od 

těla. Z výkladu o vnímání12 se nicméně zdá, že čistě tělesná slast, tj. slast omezená pouze na tělo, 

existovat nemůže. Nemůžeme si totiž představit slast, kterou by cítilo samotné tělo a duše 

nikoliv, protože vnímáme pouze tehdy, když se dojem dotkne těla i duše a když se obojí dá do 

pohybu.13 Že slast se musí dotýkat duše vždycky, potvrzuje také pasáž, v níž se hovoří 

o tělesných stavech, které duši nezasahují.14 Jako příklad se tu uvádí růst těla, který nikdo 

nevnímá. Vyvodí se z toho závěr, že slast a strázeň následuje jen po velikých převratech, čili po 

převratech, které dojdou až duše. Když účastníci dialogu následně chtějí zkoumat přirozenost 

rodu slasti,15 dívají se právě na nejsilnější příklady, a nalézají je sice mezi slastmi tělesnými, 

ale zdůrazní, že z těchto slastí vůbec nejvíc vynikají ty, kterým předcházejí největší žádosti. 

Žádosti slasti ale předcházejí proto, jak usoudili dříve, 16 že se vždy týkají duše, nikoliv těla, 

neboť žádostivý člověk chce dosáhnout opačného stavu, než jaký v současnosti působí na tělo, 

což vyžaduje paměť (uchování vjemu), která se nutně pojí s vnímáním, tudíž s duší. Proto je 

nemožné uvažovat zde o čistě tělesné slasti, která by byla pouze tělesná, která by se tedy nijak 

nedotýkala duše. Domnívám se tedy, že tělesnou slastí zde můžeme nazvat pouze takovou slast, 

jejíž příčinou je tělesný děj, tj. doplňování toho, co chybí. Tělesnou slast tedy budu nadále 

chápat jako slast spojenou s opravdovým tělesným doplňováním.  

Mimo tento děj můžeme slast a strázeň zakoušet také tehdy, když slast či strázeň 

očekáváme.17 Slasti a strázně se pak sice dotýkají duše, ale pojí se s tělem v tom smyslu, 

že vznikají z očekávání stavu opačného současnému stavu těla. Slasti z očekávání by nemohly 

vzniknout bez určitého stavu nedostatku v těle. Aby člověk mohl očekávat stav dostatku, musí 

mít paměť.18 Ten, kdo má hlad, si pamatuje stav, v němž hlad neměl, a vzpomíná si na stav, 

kdy měl žaludek plný. Už toto očekávání nám může přinést slast. Představme si tu například 

9 PLATÓN, Fil. 31d – 32b. 
10 Sókratův společník v dialogu 
11 PLATÓN, Fil. 32c. 
12 PLATÓN, Fil. 33c – 34a. 
13 PLATÓN, Fil. 34a. 
14 PLATÓN, Fil. 43a - 43c. 
15 PLATÓN, Fil. 44e – 45b. 
16 PLATÓN, Fil. 34d-35d. 
17 PLATÓN, Fil. 32b-c. 
18 PLATÓN, Fil. 33c. 
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někoho, komu po pilné práci vyhládlo, ale zároveň se již nesmírně těší na připravený oběd, 

jehož vůni cítí z poza rohu.  

Stav, v němž člověk očekává naplnění a zároveň tedy touží, nicméně musíme rozdělit 

ve dví, 19 neboť je třeba odlišit situaci člověka, který má naději, že bude naplněn (viz předchozí 

příklad), a situaci člověka, který ji nemá. Z hlediska slasti a strázně jsou totiž obě situace 

odlišné. V prvním případě člověk zakouší bolest, protože cítí nedostatek (hlad), ale zároveň 

očekává naplnění (plný žaludek). Díky tomu v něm vzpomínka, v níž přechází ze stavu 

nedostatku do stavu dostatku, vyvolává radost. Zakouší nicméně jakousi směsici slasti a bolesti. 

Mluvíme o smíšené slasti těla a duše. Ve druhém případě člověk trpí dvojitou strázní: jednak 

tělesnou pro přítomný stav, jednak duševní pro touhu, kterou nelze naplnit. Jako příklad si 

zde můžeme představit člověka, kterému v parném létu došla voda uprostřed vyprahlé krajiny 

a který už drahnou chvíli pochoduje na sucho. S každým krokem se touží napít. Ví ovšem, 

že voda nepřijde dříve než za několik hodin, pokud vůbec přijde. Naléhavá potřeba ho sužuje 

a vědomí, že ji bude muset snášet ještě celou věčnost, jej také netěší. Slast tu tudíž úplně chybí, 

jakkoliv se takový stav pojí se vzpomínkou na něco příjemného – na situaci, v níž držel lahev 

vody a pil.  

Na tomto místě by někdo mohl namítnout, že jsem tu představil výměry slasti dva, 

protože slast vzniklá přechodem do stavu dostatku (tělesný stav) je přeci úplně jiná než slast ze 

vzpomínky (duševní stav). Tuto věc objasnil Gerd van Riel, 20 když vyzdvihl skutečnost, 

že předpokladem slasti z očekávání je předchozí skutečný zážitek doplňování (paměť). 

Neměnnost pojetí je ještě výrazněji vidět v pojetí dvojité strázně: pokud by očekávání 

neodkazovalo k opravdovému doplňování, přineslo by člověku strázeň, nikoliv slast. Popřípadě 

by mu mohlo přinést slast nepravdivou. Navíc můžeme připomenout, že už původní tělesné 

doplňování se nedotýkalo pouze těla, nýbrž také duše. Duše si tak pouze vzpomíná na něco, 

co se jí muselo dotknout, čili právě na doplňování samotné. Vidíme tedy, že jde pouze o nutné 

rozšíření pojetí slasti, které je s tím původním plně v souladu. Slast v očekávání tudíž stále 

předpokládá, že vzato obecně je slast stále přechodem do stavu dostatku. 

19 PLATÓN, Fil. 35e – 36b. 
20 RIEL, Gerd van. Pleasure and the good life: Plato, Aristotle, and the Neoplatonists. Boston: Brill, 2000, s. 21. 
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Promluvili jsme tedy o slastech tělesných a o slastech z očekávání. Zbývá promluvit 

ještě o slastech duševních. Na počátku výkladu21 účastníci dialogu odsouhlasí, že hněv, strach, 

touha, žalost, láska, řevnivost, závist a podobné stavy jsou strázněmi. Následuje výklad 

o komedii a smíšené slasti ze závisti při sledování komedie. My se nicméně od přesného 

sledování výkladu odchýlíme a v dané pasáži22 si všimneme, že nevědomost se označí za zlo 

pramenící z jakéhosi nedostatečného poznání sebe sama: například tehdy, když se člověk 

domnívá, že je moudrý, ačkoliv není. Zkusme si představit, že jeden nemoudrý potká 

„moudrého“, který ovšem moudrý není. Nemoudrý člověk může pociťovat škodolibou radost, 

vysmát se druhému a může si říct: „Jsem možná hloupý, ale tenhle člověk je ještě větší hlupák, 

když ani nevidí, jak hloupý vlastně je.“ Taková radost vzniká ze závisti. Daný člověk by jistě 

rád moudrým byl, ale není, a proto moudrým závidí. Pokud následně vidí někoho, kdo je ještě 

hloupější, může se z toho radovat, protože při takovém srovnání „množství“ jeho moudrosti 

vzrostlo, čímž se snížil nedostatek. Takto si lze představit smíšenou slast na úrovni duše (cítím 

závist, což je strázeň, a směji se, což je slast), jakkoliv v dialogu popis rozhodně není takto 

explicitní a jakkoliv je třeba souhlasit s Gerdem van Rielem, 23 že Platón nikde neuvádí, jak 

smích působí na přechod ze stavu nedostatku do stavu dostatku, a že dokonce vyvstává otázka 

etického významu jeho názoru, protože možná zamýšlí ukázat, že nevinné pocity (závist, strach, 

láska atd.) neexistují. Ať se to má s těmito problémy jakkoliv, přesto platí, že ani na úrovni 

duševních slastí Platón výměr slasti nemění: stále jde o přechod ze stavu nedostatku do stavu 

pociťovaného dostatku.  

 

 

 

 

 

21 PLATÓN, Fil. 47e. 
22 PLATÓN, Fil. 48c – 50b. 
23 RIEL, Gerd van. Pleasure and the good life: Plato, Aristotle, and the Neoplatonists. Boston: Brill, 2000, s. 23. 
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Čistá, neboli pravá slast 

Dosud jsme mluvili pouze o slastech smíšených, tj. o slastech, které v sobě nesou slast 

a strázeň, a to ve třech podobách: o slastech těla, o slastech těla a duše (slasti v očekávání) 

a nakonec o slastech duše. V dialogu24 se objevuje ještě další druh slasti, totiž slast čistá, jinak 

také pravá. Čisté slasti jsou: 

„Ty, které se vztahují k tak řečeným krásným barvám, k tvarům, velmi četné příjemné 

pocity z četných vůní i tónů a všechny stavy, při kterých se prázdnota necítí a nebolí, které 

však připouštějí naplňování vnímatelné a libé, čisté od strázní.“25 

Domnívám se, že se zde můžeme ptát, zda se mluví o slastech, při kterých necítíme 

nedostatek nebo také o slastech, při nichž vůbec nikdy nedostatek není, neboť linie pozdějších 

argumentů se zdá rozlišovat mezi čistými slastmi z tvarů, barev, tónů a mezi slastmi, které 

v sobě zahrnují nepociťovaný nedostatek. K první skupině (slasti z tvarů atp.) totiž čteme 

například následující:  

„Neboť toto jsou podle mého soudu věci krásné, nikoli poměrně jako jiné věci, nýbrž 

přirozeně stále krásné samy o sobě a mají také v sobě zvláštní, sobě vlastní slasti, docela 

nepodobné slastem při škrábání…“26 

Pokud má jít o slasti docela nepodobné, musíme se ptát, jestli jim má předcházet 

skutečný nepociťovaný nedostatek. Mohlo by nás totiž napadnout, že nedostatek tu chybí 

úplně. Úvaha na tomto místě nicméně odkazuje k ideám a k tělesům, jež je obsahují, neboť se 

mluví o přímosti, okrouhlosti,27 soustruhu atp. Zřejmě proto můžeme mluvit o nedostatku, 

který nás nikdy bolet nemůže. Na ideje jsme zapomněli, když se duše octla v těle.28 Mohli 

bychom zde tedy opravdu uvážit možnost, že jde sice o nedostatek, ale o nedostatek, který se 

24 PLATÓN, Fil. 51b – 53c. 
25 PLATÓN, Fil. 51b. 
26 PLATÓN, Fil. 51c-d. 
27 PLATÓN, Fil. 51c. 
28 Pro výklad o zapomínání ve Filébovi oporu nenajdeme, přesto si můžeme připomenout například pasáž 
z dialogu Faidros (247c – 248e), v níž se popisuje, jak duše obíhají společně s bohy a zří jsoucna vskutku jsoucí, 
které můžeme považovat za ideje, a jak jsou ti, kteří je nahlédli pro další běh prostí obtíží, pokud však ideu 
nezachytí a naplní se zapomněním a špatností, padají k zemi a kloubí se s tělem. Následně (249b – c) čteme o 
poznávání podle eidos, pojmového druhu, což je právě vzpomínání na ideje. Podobně – jako o nedostatku, který 
je možné definitivně překlenout – o této věci mluví také Gerd van Riel (RIEL, Gerd van. Pleasure and the good 
life: Plato, Aristotle, and the Neoplatonists. Boston: Brill, 2000, s. 15.), když popisuje pojetí slasti v Ústavě. 
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nás nikdy nedotýká, protože o něm nikdy nevíme. Doplňování vědomostí by pak ale bylo 

dostatečně veliké na to, abychom jej pocítili a zakoušeli slast. Tuto domněnku by potvrzovaly 

také příklady slastí spojených s věděním, přestože, či právě protože, velmi silně zaznívá 

podmínka absence nedostatku:  

„Dále k nim ještě přidejme slasti vztahující se k nabývání vědomostí, ač jestliže se nám 

nezdá, že v sobě chovají hlad po učení a že hladem po poznatcích vznikají z počátku pocity 

bolestivé.“29 

Jestliže tuto část spojíme s pozdějším rozdělením vědění na dva druhy,30 kde se jeden 

týká věcí vznikajících a zanikajících, zatímco druhý věcí nevznikajících a nezanikajících, 

můžeme říct, že už na tomto místě se míní právě vědění o věcech božských, o idejích. Věc 

mírně komplikuje přisouzení slastí spojených s naukami velmi malému počtu lidí,31 protože 

není jisté, jaké nauky mají na mysli, mohli by totiž mínit všechny doposud naznačené nauky 

(stavitelství, hudební umění). Právě pro malý počet lidí lze ale usuzovat, že zde míní spíše 

filosofii, která vyniká nad ostatní umění.  

Čistou slast si tedy paradigmaticky můžeme představit jako slast myšlení, které se 

zabývá idejemi.32 Další činnosti, ke kterým se pojí (dobrá melodie, vůně), jsou v rámci výkladu 

až druhotné. Přesto se musíme ptát, co znamená, že jsou čisté slasti docela nepodobné jiným 

slastem? Otázku do určité míry zodpovídá Gerd van Riel, 33 který na tomto místě rovnou 

uvede, že při zakoušení čisté slasti nezakoušíme strázně, protože nedostatek je tak malý, že 

nedosahuje duše, tudíž je nevnímatelný. Žádné další úvahy zde nerozvádí. Čistá slast se tudíž 

důsledně drží základního pojetí slasti a lze proto říct, „že [čistá slast] je tím největším možným 

doplněním do stavu dostatku pramenící z nejmenšího možného nedostatku.“34 Přechod do 

stavu dostatku je v tomto případě tudíž prudší nebo přinejmenším citelnější než samotný 

29 PLATÓN, Fil. 52a. 
30 PLATÓN, Fil. 61de. 
31 PLATÓN, Fil. 52b. 
32 V takovém smyslu mluví o čisté a rozumové slasti také Gerd van Riel (RIEL, Gerd van. Pleasure and the good 
life: Plato, Aristotle, and the Neoplatonists. Boston: Brill, 2000, s. 40.) 
33 RIEL, Gerd van. Pleasure and the good life: Plato, Aristotle, and the Neoplatonists. Boston: Brill, 2000, s. 24.  
34 RIEL, Gerd van. Pleasure and the good life: Plato, Aristotle, and the Neoplatonists. Boston: Brill, 2000, s. 24. 
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nedostatek, jinak by totiž doplňování nedosáhlo duše a nevnímali bychom ho, takže bychom 

necítili slast. Jak k takové nerovnováze dochází, Platón nevysvětluje.  

V dialogu následně vyvstává otázka míry čisté slasti.35 Je velká a prudká? Platón tvrdí, 

že je uměřená, což se nedá říct o slastech, které mohou přijímat míru „velice“ a „tuze“, to jsou 

slasti neomezené a stále proudící. Můžeme tu přitom sledovat posun od kvantity ke kvalitě, 

protože množství se hned na to36 uváží ve vztahu k čistotě a pravdivosti. Jako je malé množství 

čistě bílé krásnější a pravdivější než obrovské množství bílé s příměsemi jiných barev, tak je to 

i s rodem slasti. Množstvím malá a čistá slast bude slastnější, krásnější a pravdivější než slasti 

smíšené, tj. také veliké a početné. Snad můžeme říci, že hlavní rozdíl je zde v omezení 

a neomezenosti. Zatímco neomezená slast jakoby stravuje všechno, hlavně aby narostla, 

uměřená čistá slast má jasný rozměr, je omezená, což jí ovšem nevadí, protože je čistá a v této 

čistotě slastnější. Platón by tudíž asi řekl, že obrovské čistě bílé prostěradlo je stejně krásné jako 

malý čistě bílý kapesník, alespoň nakolik jde o bělost. Podobně máme chápat čistou slast: 

je jedno, kolik jí je, vždy bude stejná.  

Tato poslední skutečnost by mohla naznačit, že čistá slast, jakkoliv vychází z malého 

doplnění, je vždycky slastná, protože je čistá. Mohlo by to tudíž znamenat, že ji vnímáme, 

ačkoliv strázeň a původní nedostatek ne. Obyčejně by to totiž nedávalo nejmenší smysl, neboť 

s dosažením stavu dostatku všechna slast končí. Slast by mimo dění neměla existovat. Jak 

bychom ale takovou slast mohli vnímat, když o vnímání mluvíme, „jestliže jsou tělo i duše 

společně dotčeny jedním dojmem a společně se dostávají do pohybu…“37? Nebo ještě jinak: 

„Jak je možné, že čistou slast vnímáme, přestože přechod ze stavu nedostatku do stavu dostatku 

musí být velmi malý, abychom při něm dopředu necítili strázeň?“ Opět si zde můžeme 

představit ideje, které jsme zapomněli, a tak si na ně musíme rozpomenout, protože však na ně 

nemáme vzpomínku, nemůže nás jejich zapomenutí trápit. Přechod v dostatek by pak byl 

dostatečně veliký. Jak s tím však souvisí čistá slast čichová či sluchová, je v dané situaci 

nezodpověditelné, neboť z definice bychom slast cítit neměli.  

35 PLATÓN, Fil. 52c – 52d. 
36 PLATÓN, Fil. 52e-53c. 
37 PLATÓN, Fil. 34a. 
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V části 46d sice čteme, že při smíšené slasti mohou slasti převyšovat strázně a obráceně, 

ale strázeň je pocítěný nedostatek. Vztah dostatku a nedostatku a jejich neúměrnost Platón 

nerozebírá. Jednoduše ji konstatuje. Zůstává to pro nás hádankou.  

Uspořádání dobrého života 

Ještě než přejdeme k výkladu klamné slasti, zmíním se alespoň stručně o uspořádání, 

které Platón v dialogu nakonec přisoudí dobrému životu a jeho částem.  

Na počátku se vede spor o to, zdali je nejvyšším dobrem slast či rozum.38 Usoudí se, 

že dobro musí být postačitelné samo o sobě.39 Následně účastníci dialogu usoudí, že kdo by 

neměl rozum, ten by vůbec nevnímal a nevěděl, že cítí slast, ani by si na ni nepamatoval. Slast 

bez rozumu je tedy nemyslitelná.40 Poté usoudí, že ani čistě rozumový život bez slasti by nikoho 

nemohl těšit, pakliže by nezahrnoval nějakou radost.41 Za dobrý, tj. plně postačitelný život, 

zvolí život smíšený z obojího.42 „Kdyby však někdo z nás si volil něco jiného, vybíral by proti 

přirozenosti jsoucna vpravdě žádoucího i proti své vůli, z nevědomosti nebo z nějaké neblahé 

nutnosti.“43  

Neměli bychom tento krok (připuštění určitých slastí v životě), jímž Platón zmírňuje 

svůj intelektualismus, brát jako samozřejmý, neboť, jak píše Gerd van Riel, 44 je to v dialogu 

Filébos posice nová a odlišná od jiných dialogů, které se problematice slasti věnují. Chápeme 

tudíž, že to není posice standardní. Přesto na jiném místě zaznívá, že čistě rozumový stav je 

stav v největší míře božský a že v něm slasti není třeba: „… kdo si zvolil život rozumu 

a přemýšlení, ani v nejmenším nepotřebuje radosti. … ze všech způsobů života jest tento 

v největší míře božský.“45 Platón nás tu tedy opět nechává na pochybách, co se jeho záměru 

týče. V závěrečném shrnutí je nicméně jasné, že dobrý život slast zahrnuje, takže tuto 

poznámku můžeme prozatím ponechat stranou.  

38 PLATÓN, Fil. 11b - d. 
39 PLATÓN, Fil. 20d. 
40 PLATÓN, Fil. 21b. 
41 PLATÓN, Fil. 21d-e. 
42 PLATÓN, Fil. 22ab. 
43 PLATÓN, Fil. 22b. 
44 RIEL, Gerd van. Pleasure and the good life: Plato, Aristotle, and the Neoplatonists. Boston: Brill, 2000, s. 18. 
45 PLATÓN, Fil. 33b. 
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Jak nakonec dobrý život vypadá? Na prvním místě skončila oblast míry, uměřena 

a vhodnosti.46 Podle Gerda van Reila47 tím Platón zdůrazňuje, že nejdůležitějším měřítkem 

dobroty je míra. Druhou příčku přidělili oblasti úměrna, krásna, dokonalosti a úplnosti. Třetí 

příčku pak získal rozum a myšlení. V souvislosti s povahou dobra, které je krásné, úměrné 

a pravdivé,48 a v souvislosti s tvrzením, že „rozum je buď totéž co pravda, nebo jí ze všeho 

nejpodobnější a nejpravdivější“49 bychom mohli usoudit, že první tři příčky se vztahují právě 

k dobrotě života. Duše člověka se pak totiž zmiňuje až na čtvrtém místě, kde najdeme „věci, 

které jsme přičetli duši samé, vědomosti, umění a takzvaná správná mínění“.50 Pátou příčku 

pak přidělují čistým slastem, o kterých tvrdí, že náležejí samotné duši a že se druží ke znalostem 

a vjemům.  

V závěrečném shrnutí Platón vynechává slasti nutné, které ještě o něco dříve 

ve smíšeném životě připouštěl: mluví tam o míšení smíšeného (dobrého) života a o tom, které 

slasti máme vpustit dovnitř: „Pro jistotu je velmi důležito vypustiti nejprve ty pravé. – Nuže 

buďtež puštěny. Ale co potom? Jsou-li některé nutné, jako tomu bylo tam, není potřebí 

přimísiti i tyto? – Jak by ne? Pokud jsou nutné, jistě.“51 Pasáž zde odkazuje (poznámka „jako 

tomu bylo tam“) na praktické vědění, které do smíšeného života museli připustit, „ač má-li 

kdo z nás pokaždé také nalézti cestu domů.“52 Takové vědění už totiž není čisté. Jestliže 

v závěrečném shrnutí nutné slasti chybí, nabízí se otázka, zdali nějaké nutné jsou. Těžko 

bychom totiž žili bez toho, abychom někdy pocítili radost z jídla, či z něčeho podobného. 

Platón nás tak opět nechává na pochybách. Netvrdí tu nakonec, že v dobrém životě mají 

prostor jen čisté slasti, jejichž povaha, jak jsme viděli výše, je velmi zvláštní a nejasná? Nevrátil 

by se tak nakonec přeci jen skoro až k životu čistě rozumovému, v pravdě téměř božskému? 

A jak by takový život vypadal?  

46 PLATÓN, Fil. 66a – c. 
47 RIEL, Gerd van. Pleasure and the good life: Plato, Aristotle, and the Neoplatonists. Boston: Brill, 2000, s. 36. 
48 PLATÓN, Fil. 65a. 
49 PLATÓN, Fil. 65d. 
50 PLATÓN, Fil. 66b. 
51 PLATÓN, Fil. 62e. 
52 PLATÓN, Fil. 62b. 
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Klamné slasti 

Následující pasáž o klamných slastech je poněkud ošemetná, neboť se v podstatě táhne 

přes třetinu dialogu53 a vzbuzuje řadu otázek a nesnází. Postupně budeme muset probrat, jak 

vzniká nepravdivé mínění, jak se vůči tomu mají nepravdivé slasti, že nejde o vztah přímo 

úměrný, vyložit, jak se to má se slastmi špatnými a s jejich případným vztahem ke slastem 

nepravdivým, a nakonec také shrnout, co rozumíme pod pojem klamná slast. Vyjdu nicméně 

od závěrečného shrnutí, neboť lze celou následující kapitolu vnímat jako meditaci právě nad 

ním:  

„Těm, kteří tvrdí, že všechny slasti jsou přestávka strázní, hrubě nevěřím, ale jak jsem 

řekl, beru si je za svědky, že se některé slasti jen zdají slastmi, ale ve skutečnosti to nejsou slasti, 

a některé jiné, o kterých se zdálo, že jsou veliké a že jich je mnoho, že jsou smíchány spolu se 

strázněmi a přestávkami největších bolestí v nesnázích těla i duše“54 

Tato část bezprostředně předchází výkladu o čisté slasti a můžeme z ní vyčíst, že náš 

následující výklad se povede jen o slastech nepravdivých a smíšených, čili o slastech, které 

nejsou součástí dobrého života, jak jsme viděli výše. Znamená to, že čisté slasti jsou neklamné. 

Co znamená, že jiné slasti jsou klamné, je předmětem této kapitoly.  

Nepravdivé mínění 

Přestože jsou v dialogu slasti a mínění probrány dohromady, pokusím se nyní podat 

motiv mínění samostatně. V dialogu účastníci usoudí,55 že mínění může přijímat pravdu 

i nepravdu. Ať už nicméně pojímá mínící člověk pravdu nebo nepravdu, vždy platí, že vskutku 

míní.56 Mínění se zakládá na paměti a na vnímání.57 Pravdivost a nepravdivost mínění se proto 

také zakládá na paměti a na vnímání. Podstatnější je přitom moment vnímání, protože nejprve 

máme vjem a teprve potom jej zapisujeme do paměti. Jenže vnímající člověk se může splést. 

Za příklad si v dialogu berou rozpoznání člověka z velké dálky: mohu si ho splést například se 

sochou. V takovém případě bych do paměti, jako do nějaké knihy, zapsal nepravdu, o tom co 

53 PLATÓN, Fil. 36c -  51a. 
54 PLATÓN, Fil. 51a. 
55 PLATÓN, Fil. 36c. 
56 PLATÓN, Fil. 37a. 
57 PLATÓN, Fil. 38c. 
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míním, že vidím.58 Jakmile je vjem uchovaný v paměti, můžeme si ho libovolně představit 

znovu, jako kdyby vymalovat před očima. Takový obraz se může vztahovat k minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti. Vzpomínky ale máme pouze na minulost a přítomnost.59 Přesto se 

s jakýmsi nadějným očekáváním stále vztahujeme k budoucnosti.60 Pokud se taková 

budoucnost zakládá na nepravdivém mínění, bude také nepravdivá. Krásně to pak shrnuje 

následující věta:  

„Nuže, bylo možno, že ten, kdo vůbec míní, má vskutku tu a tam mínění o věcech, 

které někdy ani nejsou, ani nebyly, ani nebudou.“61 

Nepravdivé mínění se tudíž může vztahovat jak na minulost, tak na přítomnost, 

ale také na budoucnost. Každé nepravdivé mínění je přitom špatné, neboť špatné mínění 

vzniká stejně jako nepravdivé.62 Tuto věc dále nevysvětlují, jednoduše ji uznají. Kategorie 

špatný a dobrý jsou nicméně morálně zabarvené a mohli bychom proto soudit, že k takovému 

sloučení dochází proto, že se nepravdivé mínění mísí s nevědomostí, kterou označí za zlo.63 

Vskutku by totiž člověk nemohl mínit nepravdu, kdyby věděl, že míní nepravdu, a tak by bylo 

chybné mínění rovnou spojeno s nevědomostí. Vidíme to na příkladu člověka, který míní, že je 

moudrý, ale moudrý není. Takový člověk trpí nevědomostí, tudíž určitým zlem. Jak uvidíme 

později, právě ze špatnosti duše a těla vznikají největší a nejprudší slasti. 

Nepravdivá slast 

Popsali jsme nepravdivé mínění, které vzniká tehdy, když dochází ke zkreslenému 

vnímání, když tedy vjem neodpovídá skutečnosti. Nyní se budeme věnovat vzniku slasti, která 

je nepravdivá.  

Úvaha začíná tázáním se po pravdivosti a nepravdivosti smíšených slastí a strázní.64 

Zvažuje se tudíž, zda vůbec mohou být nepravdivé. Platí však, že člověk, který si libuje, si určitě 

58 PLATÓN, Fil. 39a. 
59 PLATÓN, Fil. 39d. 
60 PLATÓN, Fil. 39e. 
61 PLATÓN, Fil. 40c. 
62 PLATÓN, Fil. 40e. 
63 PLATÓN, Fil. 48c. 
64 PLATÓN, Fil. 36c. 
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libuje, ať už správně nebo nesprávně.65 Následně oba diskutující uznají, že je rozdíl „mezi slastí 

spojenou se správným míněním a poznáním a slastí, jaká v jednotlivých z nás často vzniká, 

která je spojena s nepravdou a bezrozumností.“66 Tento rozdíl je však potřeba dále prozkoumat, 

protože Prótarchos, který má hájit stranu slasti, má stále dojem, že nepravdivost by se týkala 

pouze mínění, nikoliv však slasti. Jeho úsudek zřejmě vychází z přesvědčení, že libovolná slast, 

kterou cítím, je pravdivá, protože ji přeci cítím. Jak bychom se v takové věci mohli klamat? 

Musíme si připomenout, že slasti (přinejmenším ty z očekávání) vznikají v duši ještě předtím, 

než vzniknou v těle, protože se pojí k žádosti.67 Žádost vždy touží dosáhnout stavu, který je 

opačný stavu těla, tedy je to věc duševní a vztahuje se k budoucnosti. Jak ale víme, jakási 

obrazotvornost (tento pojem Platón neužívá) v nás na základě uložených vjemů maluje obrazy 

budoucích věcí. Jestliže se pak v takovém obraze vidím, jak zažívám něco slastného, mám z toho 

radost.68 Obrazy mohou být nepravdivé, a tak mohu zakoušet nepravdivou slast.69 Vidíme 

tedy: 

„Že se ten, kdo se vůbec nějak a jen tak raduje, může vskutku radovat, avšak jeho radost 

se někdy nezakládá na věcech, které jsou nebo které byly, ba často a snad nejvíce na takových, 

které ani nebudou.“70 

Než pokročíme ve výkladu nepravdivé slasti dál, musíme se zde zastavit, neboť by se 

někdo mohl zeptat, jak se to má s dřívějším stavem dvojité strázně. Je to přeci stav, v němž 

člověk vidí obraz, který je chybný a který představuje cosi slastného, ale netěší se z něho, 

ba právě naopak. Rozdíl je v nevědomosti. Můžeme si to představit na příkladu, který už jsme 

viděli u smíšených slastí v duši. Závistivý člověk zřejmě někomu záviděl moudrost, věděl tudíž, 

že moudrý není. Samozřejmě se mohl v představách vidět, jak davům přednáší moudrá slova, 

ale ví, že se to nestane, protože moudrý není a protože takový pravděpodobně zůstane po celý 

život. Proto mu jeho „nemoudrost“ (alespoň podle definice) přináší ještě větší strázeň. Naproti 

tomu člověk, kterému se závistivec nakonec vysmál, také moudrý nebyl. Zřejmě ale nikomu 

65 PLATÓN, Fil. 37a. 
66 PLATÓN, Fil. 38a. 
67 PLATÓN, Fil. 39d. 
68 PLATÓN, Fil. 40a. 
69 PLATÓN, Fil. 40b. 
70 PLATÓN, Fil. 40d. 
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moudrost nezáviděl, neboť se domníval, že sám je moudrý dost. Mínil o sobě tudíž něco 

nepravdivého. Jestliže o sobě takový člověk smýšlí ve vztahu k minulosti, přítomnosti nebo 

budoucnosti jakožto o moudrém, může si představovat, jak jiné nedostatky překlenuje svou 

moudrostí. V takových představách zakouší nepravdivou slast. Pravděpodobně bychom našli 

názornější a současnější příklady podobných slastí, ale soudím, že není nutné je zde uvádět. 

Obecně můžeme říct, že nepravda zde spočívá v úplně chybné představě možných budoucích 

situací, ba dokonce i v chybném výkladu situací minulých nebo přítomných.  

V další úvaze chtějí účastníci dialogu prozkoumat četné nepravdivé slasti71 a začínají 

detailnější úvahou o vztahu slastí a strázní k budoucnosti. Z pojetí žádosti je jasné, že vztah 

k budoucnosti se týká pouze duše.72 Tělo je odděleno a plně ve svém přítomném stavu. Platí 

tedy, že tělo například cítí strázeň, zatímco duše v takovém případě pojímá slast (z očekávání). 

Jak víme, mínění se co do vidění, plete spíše tehdy, když věci pozoruje z dálky. Podobně vzniká 

nepravdivé mínění také spíše tehdy, když slast či strázeň pozorujeme z dálky.73 Dochází tu tedy 

k posunu významu (čteme, že je to dokonce ve sporu s předchozím), protože původně měla 

slast i strázeň stejnou vlastnost, jakou mělo mínění. Když si tedy člověk představuje, jak 

nějakou strázeň překlenuje moudrostí, kterou neoplývá, míní nepravdu a zakouší nepravdivou 

slast. „Nyní však, když se ony city pokaždé mění tím, že jsou pozorovány zdálky a zblízka 

a zároveň jsou stavěny vedle sebe vespolek, jeví se slasti proti strastem většími a prudšími, 

kdežto zase strázně proti slastem naopak.“74 Zdá se proto, že protrpím nezměrné strázně, abych 

dosáhl vzdálených slastí, které se jeví ještě nezměrnější, ačkoliv jsou docela maličké, a naopak, 

že se oddám lecjaké slasti, protože daleké strázně se jeví nicotné. V tomto pojetí už není pochyb, 

že dvojitá strázeň je cele vyloučena, protože se předpokládá smíšená slast, nikoliv pouze špatně 

vymalovaný obraz. Znamená to tedy, že vedle možnosti plést se v samotné možnosti dosáhnout 

kýženého stavu, můžeme navíc mínit nepravdu o velikosti slasti při dosahování takového stavu. 

Platón tu bohužel neuvádí příklad. Možná bychom si zde ale mohli představit krále z pátého 

příběhu Dekameronu. Když se doví o krásné markýze, jejíž muž odjel, ihned se vydá „proměnit 

71 PLATÓN, Fil. 41a. 
72 PLATÓN, Fil. 41c. 
73 PLATÓN, Fil. 41e – 42a. 
74 PLATÓN, Fil. 42b. 
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svou touhu ve skutek“. 75 Nic nedbá, že přijíždí nepočestně, že si tropí ostudu. Tak nesmírně 

nadržuje slasti, jakou by zažil s překrásnou markýzou. Se slastí se to má ale přesně tak, jak jej 

markýza upozorní: „… ženy, třebaže se poněkud liší oblekem a počestností od ostatních, jsou 

tu stejné jako všude jinde.“76 Naznačuje tudíž, že by se taková slast nijak nelišila od slasti, jakou 

by zažil za temné noci s ošklivou služebnou. Král prozře a odjede.  

A co kdyby to králi vyšlo? Pak by zřejmě se zřejmě domníval, že je šťastný. Takový 

příklad ukazuje, že jsme látku nepravdivých slastí ještě nevyčerpali. Úvaha pokračuje tázáním 

se po slastech a strázních, které by byly ještě nepravdivější.77 Následuje příklad slasti, kterou 

pociťují lidé bez strázně.78 Ale jestliže není nějakého nedostatku, není ani přechodu ve stav 

dostatku, tedy ani libosti. Slastí by se nazývalo nestrádání a z definice slasti Platón tento stav 

za slastný přijmout nemůže. Stav, kdy mám radost, je odlišný od stavu, kdy nestrádám. O tom 

se však rozepíšeme až v následující části. Pro teď je podstatné, že nejde o stav slasti a kdokoliv 

by ho za takový pokládal, činil by tak kvůli špatnému mínění o radosti.79 Jeho slast by byla 

klamná. Pokud bychom si to chtěli představit ještě zřetelněji než pomocí výše uvedeného 

příkladu, mohli bychom vzít za příklad někoho, kdo žil v nemoci tak dlouho, až už se z toho 

téměř stal přirozený stav. Jestliže se pak takovému člověku stane, že se uzdraví (po čas 

uzdravování samozřejmě cítí slast způsobenou přechodem ze stavu nedostatku do stavu 

dostatku) a nějaký čas potom necítí ani slast, ani strázeň, zdá se mu to v poměru ke vštípené 

běžnosti jako stav velmi slastný. Vidíme ale, že je to dojem vzniklý pouze na základě původní 

nemoci a že víceméně trvale zdravý člověk by to vnímal jinak.  

Shrneme-li to, nacházíme tu stav nepravdivé slasti v úplně jiné situaci než v očekávání. 

Je to stav tady a teď. Nestrádám právě v tento okamžik a právě v tento okamžik také chybně 

míním, že cítím slast. V této situaci tedy nalézáme nepravdivou slast opět pevně spojenou 

s nepravdivým míněním. Výše postulovaný posun je pryč. Nejde však o situaci rozpornou, 

neboť v tento moment nemluvíme o žádné žádosti, nýbrž pouze o vnímání přítomného stavu 

a o tom, co o něm míníme. Mohli bychom tedy zkusmo rozlišit nepravdivou slast pro 

75 BOCCACCIO, Giovanni. Dekameorn. Překlad Radovan Krátký. Brno: Levné knihy, 2010, s. 47. 
76 BOCCACCIO, Giovanni. Dekameorn. s. 48. 
77 PLATÓN, Fil. 42c. 
78 PLATÓN, Fil. 43d. 
79 PLATÓN, Fil. 44a. 
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budoucnost (možnost dosáhnout nějakého stavu, velikost slasti) a pro přítomnost a minulost 

(vnímání daného stavu).  

Špatná slast 

Prozatím jsme tedy usoudili, že smíšené slasti se vztahuji k mínění a že se tento vztah 

liší podle toho, zda jde o slasti v očekávání či v přítomném stavu. V prvním případě se totiž 

můžeme plést co do velikosti slasti či možnosti dosažení, zatímco ve druhém co do rozpoznání 

slasti. V obou případech se však slast pojí s nepravdivým míněním: jednou míním, že slast bude 

veliká, ačkoliv nebude, podruhé, že slast je, ačkoliv není. Ještě zbývá prozkoumat vztah 

nepravdivého mínění a popřípadě také nepravdivých slastí ke slastem, které se v dialogu 

označují jako špatné nebo zlé.  

Pasáž o špatných slastech začíná poukazem na odborníky, kteří slasti považují za pouhé 

unikání ze strázní, tedy vůbec ne za slasti.80 Sókratés se rozhodne prozkoumat jejich stanovisko 

(jde za nimi jako za spojenci) a slibuje poté vyložit, jaké slasti považuje za pravdivé.81 

Aby prozkoumali podstatu slasti, rozhodnou se sledovat prvně nejsilnější stupně slasti.82 

Za nejsilnější stanoví slasti tělesné. Z nich potom ty, kterým předcházejí největší žádosti.83 

Žádost je sice stav duševní, ale nemluví se zde o slasti z očekávání, nýbrž o slasti ze skutečného 

tělesného doplňování. Můžeme si každopádně všimnout, že se zde obě slasti spojují. Člověk 

trpící horečkou, má větší žízeň než člověk zdravý. Trpí strastí pro přítomný stav. Žádost ale 

směřuje do budoucnosti a žádá stav opačný stavu těla (návrat k rovnovážnému stavu). Směřuje 

tedy k napití. Člověk přitom zažívá slast v očekávání. Když pak docela obyčejně pije, cítí přitom 

větší tělesnou slast než obyčejně, protože prvotní strázeň byla větší než u zdravého. Proto 

nalezneme největší slasti u lidí nemocných.84  

Úvaha tu dosud sledovala slast tělesnou, ale vztáhne svůj závěr také na slast duševní.85 

Právě k tomu směřuje porovnání života plného výstředností a života rozumového. Rozumný 

život si libuje v uměřenosti, zatímco nerozumný život (život výstřední) se věnuje silnému 

80 PLATÓN, Fil. 44b. 
81 PLATÓN, Fil. 44c-d. 
82 PLATÓN, Fil. 44e – 45a. 
83 PLATÓN, Fil. 45b. 
84 PLATÓN, Fil. 45c. 
85 PLATÓN, Fil. 45d – e. 
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rozkošnictví. Výstřednost tu přitom můžeme chápat ve vztahu k definici slasti jako stav, v němž 

je porušen rovnovážný stav. Celé to pak shrnují takto:  

„Dobře; a jestliže tomu tak jest, je patrno, že i největší slasti i největší strázně vznikají 

v jakési špatnosti duše a těla, ale ne v dobrosti.“86 

Následně chtějí prozkoumat, jaký mají tyto slasti ráz, že je nazvali největšími.87 

Za ilustrativní příklad zvolí svrab, který se tiší třením. Člověk přitom zakouší jakési smíšené 

zlo. Rozhodnou se, že nadále budou zkoumat slasti, které si jsou právě takovým míšením 

příbuzné. Poté následuje výklad smíšených slastí, který jsme již podali na počátku. 

Připomeňme pouze tolik, že smíšené slasti jsou trojího druhu: v těle, v těle a duši, v duši; 

a že jejich smíšenost pramení z přítomnosti slasti a strázně. Z řečeného plyne, že největší jsou 

proto, že se pojí se strázní, což tu zřejmě znamená jakousi nemoc duše a těla, tedy také největší 

žádost. Zdá se proto, že všechny slasti, které v sobě zahrnují strázeň, jsou jakési nemoci. Vidíme 

tudíž, že smíšené slasti lze označit za špatné, a to bez ohledu na to, jestli jsou nepravdivé nebo 

ne.  

Klamná slast 

Připomeňme si závěr pasáže o nepravdivých a špatných slastech:  

„Těm, kteří tvrdí, že všechny slasti jsou přestávka strázní, hrubě nevěřím, ale jak jsem 

řekl, beru si je za svědky, že se některé slasti jen zdají slastmi, ale ve skutečnosti to nejsou slasti, 

a některé jiné, o kterých se zdálo, že jsou veliké a že jich je mnoho, že jsou smíchány spolu se 

strázněmi a přestávkami největších bolestí v nesnázích těla i duše.“88  

Víme, že smíšené slasti jsou rozebrány proto, aby následoval výklad čistých neboli 

pravých slastí. Protikladem pravých slastí, které se považují za čisté a pravdivé, jsou všechny 

ostatní. Někdo by zde ale mohl namítnout, že přeci mohu zakoušet slast pravdivou, která je 

však smíšena se strázní, že tedy mohu zakoušet slast, při které by nedošlo k žádnému zkreslení 

v očekávání či ve vnímání. Takovou námitku rozsoudíme jenom těžko, protože Platón píše 

poměrně opatrně a výše rozebírané pasáže jsou plné slov „některé“, „některé jiné“, „namnoze“, 

86 PLATÓN, Fil. 45e. 
87 PLATÓN, Fil. 45e – 46c. 
88 PLATÓN, Fil. 51a. 
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atp. Nejvíce by nám pomohlo, kdybychom špatné slasti, tj. slasti smíšené, dokázali označit 

za nepravdivé. Je to samozřejmě krok poněkud rozporuplný a tuto skutečnost zde přiznávám, 

přeci se mi však zdá vhodnější se o to alespoň pokusit.  

Nejjednodušeji bychom smíšené slasti spojili s nepravdou, kdybychom propojili výše 

uvedené shrnutí89 s tvrzením, kterým celý výklad začíná,90 tj. s tím, že existují lidé, kteří pod 

slastmi vnímají jen unikání ze strázní a tvrdí tak, že slasti jsou v podstatě klamné. Platón 

na tomto místě slibuje, že jen co se s nimi vypořádá a prozkoumá povahu slasti, popíše slasti 

pravdivé, takže propojení obou pasáží se zdá možné: povahu smíšených slastí jsme popsali, 

začíná výklad slastí pravých.  

Otázkou je, zda Platón souhlasí s tvrzením, že slast je pouze únik ze strázně, protože 

na jednu stranu jde s odborníky jako se spojenci, na druhou nakonec řekne, že jim hrubě 

nevěří. V jistém smyslu by s nimi souhlasil: slast je pociťovaným přechodem ze stavu 

nedostatku do stavu dostatku. Cítím nedostatek, tedy strázeň, začnu s tím něco dělat, tedy jdu 

vstříc stavu dostatku a zakouším slast. Strázeň mizí. Ve stavu dostatku už žádná slast není. 

Takový popis ale platí pouze pro slasti smíšené. Rozlišení mezi nedostatkem a pociťovaným 

nedostatkem (strázní) je zde velmi zásadní, neboť zakládá rozdíl mezi pravými slastmi a všemi 

ostatními. Rozdíl jasně vidíme. Bohužel však nevidíme rozdíl mezi pravostí a pravdivostí. 

Pokud zakouším smíšenou slast, jistě v tom je trocha klamu, neboť si málokdy připouštím, 

že je v tom také velká dávka strádání, ale podle dosavadního výkladu to může být slast pravdivá. 

Nepravdivost špatných slastí takto zřejmě nedokážeme.  

Přesto jsme se snad posunuli alespoň o krok dále, protože můžeme vyvodit, že pravost 

a pravdivost jsou dva odlišné pojmy. Špatné slasti společně s nepravdivými slastmi se tudíž 

nacházejí v protikladu ke slastem pravým. Platón tím zřejmě zamýšlí ukázat, že jsou tyto slasti 

klamné v jiném smyslu než pravdivostním. Nejsou klamné pro svou nepravdivost, nýbrž pro 

svou malou váhu. Nemá smysl se za nimi honit, protože v nich není nic čistě dobrého. Nesou 

v sobě strázeň, tudíž o nich lze tvrdit, že se jedná pouze o únik ze strázně. Klam by zde tedy 

neznamenal, že slast cítíme z příčin, které jsou smyšlené nebo jiným způsobem nepravdivé, 

89 PLATÓN, Fil. 51a. 
90 PLATÓN, Fil. 44c-d. 
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nýbrž že se klameme, pokud jim přikládáme větší váhu, než jakou mají. Kdybychom navíc 

přijali výše uvedené hypotézy o vztahu čisté slasti k idejím, odkazovala by taková klamnost 

k jakési prchavosti a především k nestálosti uspokojení. Předmět čisté slasti, který se pojí 

k vědění o idejích, je stálý a nedostatek, který máme, lze překonat jednou provždy. Nesmíme 

zde ale zapomenout, že čisté slasti jsou také slasti čichové, což takový výklad znesnadňuje.  

Třetí stav 

Zatím jsme rozebrali jednotlivé druhy slastí, strukturu dobrého života a pojem klamu. 

Dotkli jsme se také stavu mimo slast a strázeň. Nyní jej popíšeme a zvážíme podrobněji.  

Poprvé se o třetím stavu explicitně mluví v části 32e – 33b. Samozřejmě se vychází 

z definice slasti (např. 31d – e), takže se předpokládá, že obnova harmonie v živocích (návrat 

do vlastní přirozenosti) způsobuje slast. Pokud se harmonie ani neruší, ani neobnovuje, vzniká 

tu jakýsi třetí stav mysli vedle stavu radosti a stavu strázně. Živok pak necítí ani strázně ani 

slasti.  

Dále řeknou, že „tomu, kdo si zvolil rozumový život, jistě nic nebrání, aby žil tímto 

způsobem.“91 Připomínají také výsledek dřívější úvahy, „že kdo si zvolil život rozumu 

a přemýšlení, ani v nejmenším nepotřebuje radosti.“92 Toto místo zřejmě odkazuje k pasáži 

21b – 22b na počátku dialogu, kde se usoudí, že ani život ve slasti, ani život čistě rozumový by 

si nikdo nevybral. Ani jeden z těch životů v sobě totiž nechová dobro, protože není 

postačitelný. Kdokoliv by takový život volil, volil by ho „proti přirozenosti jsoucna v pravdě 

žádoucího i proti své vůli, z nevědomosti nebo z nějaké neblahé nutnosti.“93 Jak je ale možné, 

že se najednou dovídáme, že člověk rozumový slast nepotřebuje? Původní nedobrost spočívala 

právě v tom, že takový život nepostačoval a nepostačoval právě pro absenci slasti. Nevyvrací 

nové tvrzení, že takový život slast nepotřebuje, tvrzení původní? Jestliže rozumový život slast 

nepotřebuje, jde přeci o stav plně postačitelný. Bohužel věc nemůžeme rozsoudit, takže ji zde 

pouze konstatujeme jako další nejasný bod.  

91 PLATÓN, Fil. 33a. 
92 PLATÓN, Fil. 33b. 
93 PLATÓN, Fil. 22b. 
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Třetí zmínka o tomto stavu se objevuje v pasáži 43c – 44c. Jak víme, jen veliké převraty 

způsobují slast a strázeň. Růstu a podobných stavů si nevšímáme, což nám opět umožňuje 

přemýšlet o životě bez strázní a bez slastí. Je to prý třetí život vedle života slastného a strastného. 

Stav, kdy nestrádáme, a stav, kdy se radujeme, jsou tedy odlišné. Co se však přesně myslí 

strastným životem a slastným životem? A jak se k tomu mají čisté slasti?  

Pokud bychom stavy důsledně nerozlišili, mohli by různě splývat. Nejprve se tedy 

ptáme, jak se liší strastný život od slastného. Znamená to snad, že ve strastném životě cítíme 

jen strasti a ve slastném životě jen slasti? Z hlediska definice slasti taková otázka vůbec nedává 

smysl. Strázeň se nemusí nutně omezovat na sebe samu: velmi často je strast předpokladem 

slasti, a zase obráceně. Víme ovšem, že v definici slasti se hovoří o nedostatku a dostatku 

a teprve sekundárně o strázni a slasti. Platón zde tudíž zřejmě odlišuje život, který zahrnuje 

pouze slasti, od života, který zahrnuje smíšené slasti. Ve strastném životě tudíž požívám smíšené 

slasti, které jsme ve zcela specifickém smyslu prohlásili za klamné. Slastný život je potom život, 

který se orientuje na čisté slasti. Ve slastném životě nám pak vyvstává odlišnost od třetího 

života: je to život bez slasti a strázně, tudíž se zcela jistě nejedná o život, který by se obíral 

čistými slastmi. Třetí stav se tak jeví jako jakási přestávka strázní a slastí, čili jako klidový stav, 

v němž nicméně stále dochází k nepociťovanému proudění mezi dostatkem a nedostatkem. 

Zároveň je to ale život, který se může kloubit s rozumovým životem (viz výše), který se, věřím, 

soustředí na ideje. To je ale opět rozporné. Kdyby se čisté slasti vztahovaly právě k takovémuto 

definitivnímu doplňování (poznávání idejí), o němž jsme se zmiňovali dříve, nedávalo by smysl 

mluvit o stavu neslastném.  

Aby se věc zkomplikovala ještě o něco více, zazní v závěru dialogu: „Tedy kdo by si 

volil ten život [v dění], volil by si zánik a vznikání, ale ne onen třetí život, ten, v kterém není, 

jak se ukázalo, ani radosti ani strázně, nýbrž co možná nejčistší myšlení.“94  

Tím se opět dostává do popředí myšlenka rozumového života, který se věnuje čistému 

myšlení, které je navíc spojeno se třetím stavem. Lidem, kteří by nacházeli vrchol spokojenosti 

v dění, se člověk při každé příležitosti dokonce vysměje.95 Problém tu ještě více komplikuje 

94 PLATÓN, Fil. 55c. 
95 PLATÓN, Fil. 54e. 
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skutečnost, na kterou poukázal Gerd van Riel, 96 že pravá slast je také přechodem do stavu 

dostatku, který předpokládá nedostatek, byť nedostatek nepociťovaný. Pravá slast tudíž zůstává 

děním už z povahy výměru slasti. S Gerdem van Rielem věc tedy můžeme shrnout následovně:  

„Platón v pokusu ustavit slast (ani pravou slast) jako dobrou součást dobrého života 

způsobem, který by ji zprostil pochybností, neuspěl, a to právě proto, že mu v provedení 

takového závěru bránily už předpoklady. Zdá se tedy, že tu není místo pro žádnou slast 

„v klidu“, tj. slast, které by nepředcházel nedostatek – paradigma, kterým by byla slast 

rozumová.“97 

Platónův neúspěch nám ovšem nevadí, protože náš výklad sleduje spíše linii nejasností, 

které si žádají další vysvětlení. Gerd van Riel nám jen dokládá celkovou problematičnost situace 

a obecnou neuchopitelnost čisté slasti v dobrém životě, popřípadě třetího stavu vůbec.  

Nakonec nám zde Gerd van Riel98 poskytne ještě jeden poznatek: výkladová linie 

Filéba, která neustále zdůrazňuje nadřazenost rozumu nad slastmi, chce pravděpodobně 

čtenáře přesvědčit, že život zasvěcený rozumu poskytuje pravou slast. Přesto Platón život 

zasvěcený výhradně rozumu několikrát odmítne. Logika argumentace v podstatě předpokládá 

či vyžaduje doplněk, který by rozumový život popsal jako velmi specificky slastný, 

a to způsobem, který by byl nepodobný jiným slastem. Takové náznaky jsme našli, ale Platón 

je více nerozvinul. Dodejme navíc, že se náznaky těsně spojují se slastmi z četných vůní, 

krásných barev a z hudby, takže bychom se mohli ptát, jak se tyto činnosti vztahují k rozumové 

činnosti, popřípadě ke zření idejí.  

Klam ve Světě jako vůli a představě 
Podstatné rozdíly 

Popsali jsme slast u Platóna v jejích různých polohách ve vztahu k dobrému životu 

a nevyhýbali jsme se přitom nejasnostem, které vybízejí k četným úvahám. Než začneme 

s výkladem Arthura Schopenhauera a s tím nakolik lze jeho filosofii vnímat jako domyšlení 

a překonání výše uvedených nejasností, musíme se alespoň velmi stručně podívat také na 

96 RIEL, Gerd van. Pleasure and the good life: Plato, Aristotle, and the Neoplatonists. Boston: Brill, 2000, s. 40.  
97 RIEL, Gerd van. Pleasure and the good life: Plato, Aristotle, and the Neoplatonists. Boston: Brill, 2000, s. 40. 
98 RIEL, Gerd van. Pleasure and the good life: Plato, Aristotle, and the Neoplatonists. Boston: Brill, 2000, s. 39. 
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rozdíly mezi oběma filosofy. Jelikož se však takové rozdíly táhnou až k metafysickým základům 

a jelikož je to problematika velmi spletitá, nelze tu rozdílům vyčlenit dostatek prostoru, neboť 

se nejedná o hlavní předmět této práce a neboť to pro její hlavní záměr není podstatné. 

Pojednání proto rozhodně nebude vyčerpávající.   

Prvně se z této problematiky zmíním o vnímání, které lze u Platóna shrnout přibližně 

takto: vnímáme tehdy,„[když] jsou tělo i duše společně dotčeny jedním dojmem a společně se 

dostávají do pohybu…“99 Vjemy se pak ukládají do paměti a s tím pak člověk pracuje, pokud 

přemýšlí. Samozřejmě si zde musíme uvědomit, že vnímání není hlavním tématem dialogu 

Filébos, že tu tudíž provádíme srovnání něčeho zmíněného téměř pod čárou s významným 

tématem knihy.  

U Schopenhauera100 totiž nalezneme ve vztahu k vnímání mnoho pojmů, které uvedu 

jen velmi stručně i s jejich vazbami. Prvně nacházíme101 smyslová data. Smyslová data jsou 

nezpracované informace, které zaznamenává tělo (ruka, oko, atd.). Těchto dat se chopí 

rozvažování a vytvoří z nich názory. Rozvažování má jedinou funkci: poznávat kauzální 

vztahy.102 Názor v sobě na rozdíl od smyslových dat tudíž obsahuje přechod od účinku (na tělo) 

k příčině.103 Vidíme také,104 že se to děje bez reflexe (o přetočení obrazu, který přichází očima, 

nepřemýšlíme), ale že je zároveň zapojen intelekt (svět nevnímáme jako původní smyslová 

data). Tělo je tudíž východiskem poznání,105 protože předchází užití zákonu kauzality. Právě 

smyslové vjemy, které tělo zakouší, tvoří smyslová data pro rozvažování. Názorné poznání 

(vzniklé v rozvažování) si lze představit jako poznání, které máme tady a teď o věcech, které 

jsou přímo před námi. Tak například hráč kulečníku má poznání o zákonech rázu pouze 

v rozvažování. Individuum má vedle toho samozřejmě ještě rozum. Ve vztahu k rozvažování se 

rozum stará jen o abstraktní pojmy (zachycuje bezprostřední pochopení, tedy názorné poznání, 

ustaluje ho a spojuje pojmy dohromady).106 Činí složité úsudky in abstracto. Je to tudíž fixace 

99 PLATÓN, Fil. 34a. 
100 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa I. Překlad Milan Váňa. Pelhřimov: Nová tiskárna, 
1997, sv. 1, s. 26 – 34.  
101 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 27. 
102 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 26. 
103 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 27. 
104 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 26. 
105 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 32. 
106 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 34. 

26 
 

                                                 



 
 

názorného poznání v pojmech, například fysikální popis zákonu rázu. Rozum nám tedy 

umožňuje jednat také s ohledem na minulost a budoucnost.  

Můžeme si všimnout, že je tu s Platónem jistá podobnost ve struktuře: skrze tělo 

přicházejí počitky, ale jen některé se stanou názory a jen některé se uloží jako pojmy. Tím ale 

zřejmě veškerá podobnost končí. Nejprve se musíme podívat na samotné působení těla na duši. 

U Schopenhauera v podstatě duši nenalezneme. Nejzásadnější zmínka o duši107 nám říká, 

že podstata člověka se do určité doby kladla do duše, kterou lidé pojímali jako poznávající, 

ba dokonce abstraktně myslící, a až následkem tohoto ji pokládali také za chtějící. Vůle (chtění) 

měla jen sekundární povahu. Člověk by v takovém případě nejdříve poznal věc jako dobrou, 

a proto by ji chtěl. Podle Schopenhauera se to však nejspíše děje tak, že nejprve chceme, a proto 

věc nazýváme dobrou. U Schopenhauera, alespoň ve Světě jako vůli a představě, není duše 

zásadním pojmem. Je jím vůle. Mluvíme tedy pouze o působení těla na vůli a obráceně, 

přičemž jde pouze o pojmový rozdíl, neboť akce těla a volní akt jsou jedno a totéž, pouze 

nahlížené z jiné perspektivy.108 Avšak ani identita těla a vůle není vyloženě v rozporu 

s Platónem, protože jsme si mohli všimnout, že působení těla a duše je silně provázáno, navíc 

například Filip Karfík upozorňuje,109 že duše je napůl vyrobena ze suroviny, která v sobě má 

něco tělesného. Problém či zásadní rozdíl bychom v takovém srovnávání nalezli jinde.   

U Platóna bychom totiž jako analogii k vůli nalezli spíše demiurga, který je podoben 

jakémusi myšlení (bez duše),110 které následně tvoří duši světa, aby měl svět také mysl, a podle 

světové duše se pak odvozují duše jednotlivé.111 U Schopenhauera je na počátku vůle, kterou 

Christopher Janaway112 připodobnil slepému chtění. Rozhodně tedy nemá nic společného 

s myšlením. Vůle se objektivizuje (zviditelňuje) na různých stupních,113 přičemž na nejvyšších 

vznikají i poznávací schopnosti.114 Podobností s tímto pojetím si všimneme také ve Filébovi, 

107 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 236. 
108 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 93. 
109 KARFÍK, Filip. Duše a svět: devět studií z antické filosofie. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2007, s. 113. 
110 KARFÍK, Filip. Duše a svět: devět studií z antické filosofie. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2007, s. 83 Čteme, že 
demiurg má schopnost aktem mysli chápat inteligibilní formy, dále také to, že díky těmto schopnostem je 
příčinou, a dále, že disponuje myslí, ale nemá duši, a že duše je první dílo, které tvoří.  
111 KARFÍK, Filip. Duše a svět: devět studií z antické filosofie. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2007, s. 107 
112 JANAWAY, Christopher. Schopenhauer: A very short introduction. New York: Oxford University Press, 
2002, s. 7. 
113 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 127. 
114 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 131. 
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kde se mluví o čtvrtém rodu, rodu příčin, „jenž jest jako čtvrtý ve všech věcech obsažen, tento 

čtvrtý rod dává našim tělům duši, zavádí jejich cvičení,… bývá nazýván veškerou a všelikou 

moudrosti.“115 Můžeme si všimnout paralely s vůlí,116 jejíž objektivací je celý svět, tudíž také 

my, a díky níž vznikají také naše poznávací schopnosti. Poznání je tudíž pomocný prostředek 

vůle, který vznikl k dosažení cílů vůle, k čemuž také obyčejně slouží. Vidíme zde tedy určitou 

podobnost co do struktury vnímání a vzniku rozumu, ale zatímco jednou je základem myšlení, 

podruhé je to chtění, přesněji vůle. 

Vedle dosavadních rozdílů je podstatný ještě rozdíl, který se týká idejí, o nichž jsme se 

u Platóna zmiňovali, když jsme hovořili o definitivním doplnění a o čisté slasti. Schopenhauer 

se na ně ve svém díle odvolává a mluví o nich právě jako o platónských ideách.117 Sám ovšem 

upozorňuje na několik odlišností. Nové ideje se nevztahují k pojmům,118 zatímco u Platóna se 

podle Schopenhauera občas zdá, že ideje jsou právě pojmy. Podle Schopenhauera119 má každý 

druh (včetně druhů anorganických) svou vlastní krásu. Všude se vyslovují ideje: tíže, pevnost, 

tekutost, světlost atd. Jsou to ideje v kameni, ve stavbách atd. Podobně promlouvají také 

artefakty, výtvory člověka: nemluví z nich totiž idea artefaktu (jen lidský pojem), ale spíše idea 

materiálu.120 Schopenhauer na témže místě dále tvrdí, že je to s Platónem v rozporu, který by 

(podle Ústavy) řekl, že stůl a židle vyjadřují ideje stolu a židle, zatímco on tvrdí, že vyjadřují 

ideje, které jsou obsaženy (a vyjádřeny) už v pouhé hmotě, z níž jsou složeny. Schopenhauer 

nicméně upozorňuje, že podle Aristotela Platón tvrdil, že je tolik idejí, kolik je přirozených 

věcí (tedy pouze přírodních bytostí), že podle něj ideje domu nebo prstenu121 nejsou. Prý je to 

tak také podle Platónových žáků, kteří by tvrdili, že ideu má jen věčné, nikoliv jednotliviny. 

Druhým rozdílem je pak Platónovo odmítnutí umění, které má podle něj podávat pouze 

nápodoby jednotlivin, nikoliv však ideje.122 Podle Schopenhauera je však právě kvalitní umění 

115 PLATÓN, Fil. 30a – b. 
116 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 131. 
117 Např. SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 133 a s. 144. 
118 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 191. 
119 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 174. 
120 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 175. 
121 Užívám zde oproti českému překladu, kde stojí kruh, slovo prsten, neboť je řeč o artefaktech, což se 
s představou kruhu pojí spíš méně. V originále stojí na straně 443 „von Haus und Ring“, což připouští pojem 
přeložit jako kroužek, prsten atp. Jak jsme navíc viděli ve Filébovi, idea okrouhlosti by se jistě našla.  
122 S. 171. 
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stvořené géniem prostředkem k nazírání idejí. Obě tyto skutečnosti pro nás budou podstatné 

později, až se u Schopenhauera budeme věnovat „čistým slastem“. 

Všechny tyto motivy by jistě stály za hlubší probádání, my se zde však omezíme pouze 

na konstatování, že tyto paralely a rozdíly existují. Nejpodstatnější jsou pro nás předně tyto 

skutečnosti: vůle je u Schopenhauera v základu světa a o duši nemluví; rozumové funkce jsou 

omezeny na fixaci názorného poznání a na pojmové myšlení; pojmy nejsou ideje; názorné 

poznání souvisí s intelektem.  

Slast 
Když jsme si nyní ujasnili několik problémů vztahujících se k pojmovému aparátu, 

můžeme postupně projít jednotlivé slasti podobně jako u Platóna. Aby byla věc názornější, 

budu používat pojmy, které jsme používali během výkladu Platóna, ačkoliv je Schopenhauer 

nepoužívá. Například smíšená slast, čistá slast atp. V této kapitole bude nejdůležitější vyložit, 

jak Schopenhauer slast pojímá a zdali o ní můžeme mluvit stejně.  

Smíšená slast 

Jak jsme viděli, vůle světa je stejná jako vůle v člověku. Poznání u většiny lidí této vůli 

přitakává, a tak je s ní v souladu. Když je řeč o slasti, Schopenhauer v různých knihách střídá 

perspektivy výkladu, ale nakolik platí dva uvedené body, natolik můžeme většinu tvrzení 

vztahovat na člověka i na podstatu světa, vůli. 

Ve třetí knize, která se věnuje jednotlivci a estetické kontemplaci, 123 nalezneme 

pravděpodobně nejnázornější výklad slasti. Schopenhauer tu tvrdí, 124 že chtění vyvěrá 

z potřeby, nedostatku, a proto z utrpení. Tyto věci jsou ukončeny naplněním, uspokojením. 

Toužení ale trvá dlouho a žádosti nekonečně dlouho. Přání tudíž ukojíme pouze dočasně, 

ilusorně a klamně. Původní přání se totiž nakonec vyjeví jako nějaká pomýlenost a nastupuje 

po něm přání další: „… uspokojení … se vždy podobá jen almužně, hozené žebrákovi, která 

mu dnes zajistí život, aby mu zítra prodloužila jeho bídu.“125 Dokud podléháme vůli, 

nemůžeme podle Schopenhauera dojít trvalého štěstí a klidu. Neustále budeme doufat 

123 JANAWAY, Christopher. Schopenhauer: A very short introduction. New York: Oxford University Press, 
2002, s. 28. 
124 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 163 – 164. 
125 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 163. 
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a strachovat se. Požadavky vůle totiž ustavičně naplňují vědomí a udržují ho v pohybu.126 Bez 

klidu ale není možný opravdový blahobyt. Z tohoto výkladu můžeme jednak usoudit 

na potřebu klidu k dosahování blahobytu, což se podobá klidu potřebnému k dosahování 

čistých slastí u Platóna, a jednak vyvodit, že člověk bezustání kmitá mezi stavem dostatku 

a nedostatku.  

Slast a strázeň ve vztahu k těmto stavům nalezneme explicitně v další pasáži. 

Schopenhauer říká,127 že uspokojení, tj. to, čemu říkáme štěstí, je vždy v podstatě jen negativní. 

Nepřichází bez předchozího přání (tužby). Žádost, nedostatek, je proto podmínkou každé 

slasti. Uspokojením ale přání končí, a tak také požitek (slast). Uspokojení, říká dále, tedy vždy 

pouze zbavuje bolesti. Po uspokojení se zkrátka nacházíme ve stavu před přáním (před žádostí). 

Bezprostředně ale máme jen nedostatek, tj. bolest. Zde už vidíme strázeň jasně spojenou 

s nedostatkem. Také slast nacházíme v podobném stavu jako u Platóna, tedy jako pociťované 

přecházení ze stavu nedostatku do stavu dostatku, tj. jako děj, protože, jak vidíme, slast končí 

s uspokojením. Dokonce zde nacházíme i vyjádření, že slast pouze zbavuje bolesti, což je velmi 

podobné tvrzení, že smíšené slasti jsou únikem ze strázně, jak jsme to nalezli u Platóna.  

Někdo by nyní mohl vznést námitku, že u Schopenhauera nenacházíme nutnost 

pociťovanosti (dotčení duše), která je významným znakem slasti a strasti u Platóna a která 

nakonec zakládá rozdíl mezi smíšenými a čistými slastmi. Něco podobného ale nacházíme také 

ve vztahu k vůli. 128 Když se působení vůli protiví, je to podle Schopenhauera bolest, když je 

s ní v souladu, je to slast. Bolest a slast ale nejsou představy. Jsou to afekce vůle v těle: okamžité 

chtění či nechtějí dojmu, kterým tělo trpí. Představami je jen několik málo dojmů, které na tělo 

působí, totiž ty, co nepodněcují vůli a prostřednictvím nichž je tělo bezprostředním objektem 

poznání, tj. jsou to afekce objektivních smyslů: zraku, sluchu a hmatu, dokud jsou afikovány 

slabým podnětem, dokud pouze dodávají data rozvažování pro tvorbu názoru. Znamená 

to tudíž, že o slasti a strázni nemluvíme, pokud je působení na tělo pouze představou, tj. pokud 

jde o něco, co v nás nevzbuzuje chtění či nechtění.  O slasti či strázni tedy mluvíme jen tehdy, 

když působení afikuje vůli. Vidíme tedy, že také u Schopenhauera musí mít dostatek či 

126 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 164. 
127 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 256. 
128 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 94. 
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nedostatek, respektive stav těla, určitou sílu a prudkost, pokud má působit na vůli, 

a že se tomuto působení říká slast či strázeň. Nyní proto můžeme říct, že definice slasti je 

u obou autorů ve svém základě shodná: jedná se o pociťovaný přechod ze stavu nedostatku 

do stavu dostatku. 

Jestliže je definice stejná, znamená to, že ani u Schopenhauera není stav mimo slast 

a strázeň (stav v klidu) slastný. Schopenhauer zde ovšem zavádí určité rozšíření: stav prázdnoty 

a nudy.129 Podstatou člověka je podle Schopenhauera chtění a usilování (neboť je objektitou 

vůle – viz výše). „Základem všeho chtění je potřebnost, nedostatek, tudíž bolest, které … člověk 

propadá již původně a svou podstatou.“130 Lze to přirovnat k neuhasitelné žízni. Když potom 

člověku chybí objekty chtění, přepadne ho prázdnota a nuda. Jeho vlastní podstata se stává 

neúnosným břemenem. „Jeho život kmitá, podoben kyvadlu, sem a tam mezi bolestí a nudou 

a to jsou vskutku jeho poslední stavební prvky.“131 Vidíme tudíž, že stav bez strázně a bez slasti 

by si nikdo nevybral, protože je to v rozporu s niternou podstatou člověka. Pozorujeme tu 

ovšem také jakýsi nedostatek, jakousi prázdnotu, totiž nedostatek chtění. Také tento 

nedostatek je určitým způsobem tíživý, takže je cele v souladu s definicí slasti. Čteme dokonce, 

že je to „nuda, proti níž bojovat je právě tak mučivé jako proti bídě.“132 Kde u Platóna tápeme 

a máme jen pouhé konstatování, že by takový stav nikdo nechtěl, nacházíme u Schopenhauera 

díky zdůraznění motivu chtění poměrně jasné zdůvodnění. Jak brzy uvidíme, Schopenhauer 

navíc rozlišil tento stav nudy od stavu, v němž zakoušíme slasti z poznávání idejí.  

Nejprve se ale musíme dotknout smíšených slastí v těle, v duši a těle a v samotné duši, 

tak jak jsme to rozebrali u Platóna. Problému jsme se již několikrát dotkli, přesto je třeba říct, 

že podobné dělení bychom u Schopenhauera hledali těžko, nejen kvůli absenci duše, ale také 

kvůli identitě těla a vůle. Samozřejmě to neznamená, že by duše u Schopenhauera byla vůlí. 

Odlišnosti byli podány už výše. Pouze tu vyjadřujeme skutečnost, že nemůžeme odlišit tělo od 

vůle a že slasti se vždy týkají vůle a kvůli identitě tudíž také těla. Podle Schopenhauera se 

129 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 252. 
130 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 250. 
131 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 250. 
132 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 252. Bídou se tu míní strázeň způsobená běžným 
nedostatkem.  
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individuu tělo dává dvěma způsoby:133 jako představa v rozvažujícím nazírání a jako to, co 

bezprostředně známe a říkáme tomu vůle. Akt vůle je tedy také aktem těla. Doopravdy chtít 

znamená vnímat pohyb těla. Volní akt a akce těla nejsou dva rozdílné stavy spojené kauzalitou, 

nýbrž jsou jedním a týmž, pouze se to dává dvěma způsoby.  

Přestože tedy nemůžeme mluvit o podobně jasném dělení na tři druhy smíšených slastí, 

protože nám chybí striktní oddělení těla a vůle a protože nám chybí duše, můžeme si alespoň 

všimnout, že se Schopenhauer vyjadřuje k podobné tématice. Tak čteme,134 že lidské tělo – 

podmínka a vykonavatel jednání – je přiměřené vůli vůbec: je to nástroj účelně zhotovený k 

vůli zhotovitele. Proto se musí skrze jednotlivé části těla projevovat vůle v podobě žádostivosti: 

část těla je viditelný (zpředmětněný) projev vůle: zuby jsou objektivizovaný hlad, genitálie 

pohlavní pud atd. Vidíme tedy, že podobně jako se u Platóna žádost nepřipisuje tělu, ale duši, 

platí také u Schopenhauera, že žádost se nepřipisuje tělu, ale vůli, nikoliv však příčinně, nýbrž 

podstatně. Když člověk jí, jistě by platilo, že z toho cítí slast, protože původní afekce, která 

působila strázeň, tedy hlad, by postupně mizela. To je Platónova tělesná slast.  

Případ smíšené slasti v očekávání je ale složitější. Schopenhauer totiž tvrdí,135 že volní 

rozhodnutí, která se vztahují k budoucnosti, jsou pouze úvahy rozumu o tom, co se jednou 

bude chtít, nikoli vlastní volní akty. Před provedením jsou taková rozhodnutí v rozumu jen in 

abstracto. „Jen v reflexi je chtění a konání odlišné: ve skutečnosti jsou jedno. Každý … 

bezprostřední akt vůle je ihned bezprostředně také zjeveným aktem těla: a příslušně tomu je z 

druhé strany každé působení na tělo ihned a bezprostředně také působením na vůli.“136 

Můžeme to, myslím, interpretovat jako situaci, kdy ještě k žádnému opravdovému rozhodnutí 

nedošlo. Je to jen abstraktní úvaha přibližně v duchu: „Kdyby mě velmi krásná, ale neznámá 

žena začala svádět, samozřejmě bych ji odehnal.“ Vůbec tedy nejde o stav nějaké slasti 

z očekávání. Snad bychom zde mohli uvážit spíše pozdější pasáž,137 kde se dovídáme, 

že prudkost chtění je bezprostředně stálým pramenem utrpení, protože všechno chtění 

pramení z nedostatku, tj. z utrpení, a protože většina žádostí zůstane nevyplněna, takže 

133 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 93. 
134 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 100. 
135 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 94. 
136 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 94. 
137 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 289. 
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většinou se vůle jen marně snaží. Znamená to, že velké chtění sebou nutně nese i větší utrpení 

z případných neúspěchů. V takovém popisu vidíme očekávání obsažené implicitně. Čekám, 

že něco bude, žádám si to, jdu zatím, vnímám to jako možný stav. Bohužel nevíme, jestli to 

sebou nese slast. Můžeme však usoudit, že skutek jdoucí proti současnému stavu nedostatku, 

tj. skutek, který je ve shodě se žádostí, již zahajuje přechod do stavu dostatku, tedy nás již plní 

určitou slastí. Jak ale vidíme, nebyla by to zde slast vysloveně očekáváná, ale přímo zakoušená, 

protože převedená ve skutek. Právě toto je důsledek identity těla a vůle. Můžeme proto úplně 

vynechat důkaz, že slasti v očekávání se vztahují k nějakému zapamatovanému přechodu do 

stavu dostatku, který jsme v této situaci podávali u Platóna.  

Nakonec nám zbývají smíšené slasti duševní. Pamatujeme si jistě příklad se závistí, která 

jako nedostatek nakonec způsobila dostatek, jestliže jsme viděli někoho s ještě větším 

nedostatkem. U Schopenhauera najdeme pasáže, které se podobným citům (užijeme-li 

platónskou terminologii) věnují. Tak se například dovídáme,138 že odhánění utrpení pouze 

mění jeho tvar. Původním utrpením je nedostatek, bída a starost o zachování života. 

Překonáme-li bolest v tomto tvaru, ustavuje se v jiných formách: jako pohlavní pud, láska, 

žárlivost, závist, nenávist, ctižádost, chamtivost atd. Alespoň pojmově bychom zde tedy shodu 

našli. Zakoušíme nedostatek, který se u Platóna nachází jako duševní a který se z definice může 

pojit s libostí. Samozřejmě zde nevidíme jen čistě duševní chtění, neboť, jak jsme již několikrát 

řekli, duše a vůle nejsou jedno a totéž. Tak se například genitálie (objektivizovaný pohlavní 

pud) sice vztahují k vůli, ba dokonce je to část těla, kterou lze označit jako ohnisko vůle,139 ale 

je to také naprostý protiklad mozku, kde nacházíme poznávací schopnosti, tedy to, co by bylo 

u Platóna charakteristikou duše. Mozek je ale u Schopenhauera stejně jako genitálie 

zviditelněním vůle, takže tu je ke služebnosti vůle. Vidíme tudíž, že se sice pravděpodobně 

slasti u Schopenhauera vztahují na stejné skutečnosti, ale rozhodně nemůžeme mluvit o slasti 

čistě duševní a nakolik je funkcí rozumu jen fixace pojmů, natolik nemá smysl mluvit ani 

o slastech rozumových.  

Pokud bychom to měli shrnout, můžeme říct, že u Schopenhauera sice nalézáme stejné 

nebo přinejmenším velmi podobné pojetí slasti, ale najdeme také řadu rozdílů, pokud jde 

138 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 253. 
139 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 264. 
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o následný rozbor. Rozdíly nicméně výměr slasti nijak neovlivňují, ba dokonce ho skrze 

identitu těla a vůle zachovávají snad ještě důsledněji než v Platónském pojetí.  

Čistá slast 

Když jsme vykládali čisté slasti v dialogu Filébos, usoudili jsme, že se jejich definice 

neměnní, jakkoliv zaznělo, že to jsou slasti nepodobné jiným slastem. Nepodobnost jsme viděli 

pouze v absenci předchozího pociťovaného nedostatku, tj. v přítomnosti pouze 

nepociťovaného nedostatku. O čistých slastech jsme mluvili v souvislosti se slastí z idejí, 

z krásných barev, tónů a také z vůní. Upozornili jsme na určitou nejasnost přecházení do stavu 

dostatku (jeho slastnost) a téměř až na nemožnost použít jeden výměr pro všechny uvedené 

slastné objekty.  

U Schopenhauera se musíme prvně zeptat, zda něco může afikovat vůli, aniž by to bylo 

spojené se strázní. Jak víme, dojmy, které na tělo působí jen slabě, tj. smyslová data (ze zraku, 

sluchu a hmatu), ze kterých rozvažování vytváří názor, se vůle nedotýkají. Takové názorné 

představy tedy jistě nepůsobí strázeň. Ale pokud se vůle nedotýkají, mělo by to podle definice 

znamenat, že nepůsobí ani slast.140 Potřebujeme se tudíž zeptat, zda existují názorné představy, 

které by se sice vůle dotkly, ale nezpůsobily by předtím žádost, tedy strázeň, a jak by 

k takovému doteku došlo a jak se to má v takovém stavu s nedostatkem. 

Než na otázky odpovíme, musíme si uvědomit, že vědomí člověka se podle 

Schopenhauera141 skládá jednak z vědomí vlastní osoby, což je vůle, a jednak z vědomí jiných 

věcí, což právě nazýváme nazírajícím poznáním. Dále připomeňme, že celé naše tělo, včetně 

mozku, je objektivací vůle a že většinou vůli slouží. V mozku sídlí poznávací schopnosti, které 

také většinou vůli slouží. Poznávací schopnosti se z této služebnosti ale mohou vymanit. Aby 

k takovému vymanění došlo,142 je třeba na věci pohlížet bez jejich vztahů k vůli, tedy nevážit, 

co by mi daná věc mohla přinést. V tomto smyslu se jedná o sebepopření vůle. Jelikož jde právě 

o zrušení vůle, nemůže takový akt vycházet z vůle samotné: nemůžeme si říct, že to provedeme 

právě teď. Podle Schopenhauera143 ke zrušení dojde díky dočasné převaze intelektu nad vůlí. 

140 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 94. 
141 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa II. s. 269. 
142 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa II. s. 268. 
143 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa II. s. 269. 
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Popřípadě mluví také o silném „nabuzení nazíravé mozkové činnosti, bez jakéhokoli podnícení 

sklonů nebo afektů.“144 V tomto smyslu tedy u Schopenhauera můžeme nalézt stav, který se 

sice vůle určitým způsobem dotýká, ale nepodněcuje ji k činnosti. Dotčení tudíž nespočívá 

v afekci a tedy v působení slasti, nýbrž v popření vůle a tím pádem v dosažení klidového stavu. 

Vidíme tudíž, že názorné poznání může určitým způsobem působit na vůli i bez její afekce. 

Může to ale způsobit slast? U Schopenhauer totiž čteme: „Jelikož všechno utrpení vychází 

z vůle, která vytváří vlastní osobu, tak je s potlačením této stránky vědomí zároveň zrušena 

veškerá možnost utrpení. Stav čisté objektivity nazírání je tedy naprosto oblažující;…“145 

Na tomto místě, zdá se, Schopenhauer mluví předně o naprostém úniku z proudění mezi 

chtěním a nudou. Je to tedy klid jiného stupně než klid, který postupně vede k nudě, absenci 

chtěného předmětu za soustavného chtění. Pokud jde o pojem oblažení, mohli bychom na 

tomto místě usoudit, že se nevztahuje k nějaké slasti, nýbrž je to jen podpůrná podmínka 

estetické slasti,146 kterou v takovém stavu zažíváme ještě z jiného důvodu. Tím důvodem je 

poznání idejí. Schopenhauer doslova říká: „Poznání krásného klade sice vždy čistě poznávající 

subjekt a poznávanou ideu jako objekt zároveň a neodlučitelně. Přesto však pramen estetického 

požitku tkví jednou více v zachycení poznané ideje, jindy více v duševním klidu čistého 

poznání,…“147 Znamenalo by to, že zde Schopenhauer nechce tvrdit, že by pouhý klid byl 

nějak slastný, že spíše říká, že poznávání idejí a klidový stav jsou nerozlučně spojeny, a pokud 

snad převládá složka duševního klidu, znamená to, že poznávaná idea je na nižším stupni 

objektity, že tudíž nemá příliš velkou objektivní významnost, 148 což znamená, že požitek 

pramení z povznesení se k čistému, vůle prostému subjektu poznání. „Požitek je tedy v čisté 

kontemplaci samé, osvobozené od všeho utrpení chtění a individuality.“149 Mohli bychom říct, 

že poznáváme čistě. Poznáváme ideje věcí. Toto poznání nám působí slast a podmínkou 

takového poznání je klidový stav. Téměř se zdá, že jsme nalezli intelektuální slast v klidu. 

Než takovou věc odsouhlasíme, musíme prozkoumat, zdali se přitom nezměnil výměr slasti.  

144 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa II. s. 296. 
145 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa II. s. 269. 
146 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa II. s. 271. 
147 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 176. 
148 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 179. 
149 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 179. 
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Prozatím jsme usoudili, že takovéto pojetí ruší původní definici minimálně v tom 

smyslu, že se nedotýká vůle. V textu bohužel nenacházíme oporu pro smysluplný výklad nové 

definice slasti. Nenajdeme žádné indicie, které by směřovali k tomu, že by slast mohl zakoušet 

někdo jiný než individuum (člověk podléhající vůli), respektive jiná kapacita člověka než vůle 

ve vědomí. Schopenhauer o čistě poznávajícím subjektu říká,150 že přestaneme-li individuum 

zvažovat Kdy, Kde, Proč a Nač věcí, nýbrž uváží jen Co, když se oprostí od abstraktního 

myšlení, pojmů rozumu, když nakonec zaměří všechnu sílu ducha na názor a naplní celé své 

vědomí pokojnou kontemplací přírodního objektu (krajina, strom, útes, stavba…), ztratí pak 

úplně sám sebe v tomto objektu, zapomene vlastní individualitu, svou vůli, a bude existovat 

jen jako čistý subjekt, jasné zrcadlo objektu. Je to podobné, jako kdyby objekt existoval sám, 

bez vnímajícího subjektu. Individuum v takové situaci zkrátka zmizí. Nemůže zakoušet slast. 

O čistém vůle prostém poznání však potom píše, že „je ovšem vskutku jediným čistým štěstím, 

jemuž nepředchází ani utrpení, ani potřeba, ani ho nutně nenásleduje lítost, utrpení, 

prázdnota, omrzelost: toto štěstí však nemůže naplnit celý život, nýbrž pouze okamžiky.“151 

Tvrdí tudíž zcela jistě, že slast (štěstí) v takovém stavu zakoušíme. Snad jediný způsob, jak tyto 

věci (necítíme štěstí, ale zároveň zakoušíme čisté štěstí) podržet dohromady konsistentně je pro 

nás nyní propojení také těchto slastí, které jsou sice čisté, s tvrzením, že všechno obšťastnění je 

vždy pouze zbavením se nějaké bolesti či bídy.152 Takovou věc potvrzuje také tvrzení,153 že se 

intelekt snáz a rád odvrátí od svého původního účelu (služba vůli), aby se rozptýlil, když 

individuum trpí. Pro nás by to znamenalo, že ve stavu čisté kontemplace můžeme na úrovni 

individua mluvit o slasti, která doopravdy pramení pouze z náhlého zbavení se bídy, přičemž 

toto zbavování trvá tak dlouho, dokud kontemplujeme. Šlo by tedy o vyjádření čistě popisné, 

neboť člověk, který by v takovém stavu setrvával, by o své slasti vůbec nevěděl, podobně jako 

zapomněl na svou strázeň. Přesněji: jeho slast by spočívala v tom, že zapomněl na svou strázeň, 

která ovšem stále trvá. Slast by tedy zakoušel jen z perspektivy někoho dalšího. Schopnehauer 

v podobném stavu zmiňuje obrazy světců,154 kteří mají blažený výraz, přestože je právě mučí. 

Zdá se tedy, že nakolik individua vnímají kontemplujícího člověka jakožto individuum, 

150 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 150 – 151. 
151 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 257. 
152 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 256. 
153 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa II. s. 281. 
154 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 191. 
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natolik se jim zdá jeho stav blažený. Jen na této individuální rovině má smysl mluvit o slasti. 

Zde také vidíme, že bychom definici neporušili, neboť se vždy týká jen dění, které je ale mimo 

kontemplujícího člověka, ten je za jedno s věčností. Rozdíl je v perspektivě, v které o daném 

stavu mluvíme.  

Ale je to skutečně slast čistá, pokud ruší strázeň? Jak víme, smíšená slast má schéma 

přibližně ve tvaru: mám hlad (žádost) – jím a cítím slast (přechod do stavu dostatku) – jsem 

najedený a hledám, co bych chtěl (nuda). Slast vzniklá z kontemplace naproti tomu přijde a je. 

Na počátku není žádná žádost takového stavu (žádost zrušení vůle). Není zde žádný přechod 

do stavu dostatku (naplnění určitého chtění). Člověk hned na počátku přestane chtít, a proto 

nemá smysl mluvit ani o následné nudě. Proto se individuu jeví kontemplující člověk jako 

spokojený, jako kdyby dosáhl všeho, po čem toužil. Ukazuje se v tom konečný cíl chtění: 

všechno chtění usiluje o definitivní dosažení cíle, které ale nepřichází. Paradoxně k takovému 

stavu dochází jen úplně mimo individuum a úplně mimo chtění. V tomto smyslu se tedy jedná 

o slast čistou. Respektive o slast, která v podstatě mimo abstraktní popis nebo zdání individua 

vůbec není.  

Druhým slastným okamžikem kontemplace mělo být samotné zření idejí. Pokud 

bychom se chtěli pokusit o smysluplný výklad, který by zohlednil jak přechod ze stavu 

nedostatku do stavu dostatku a zároveň se vyvaroval chtění, mohli bychom se podívat na vztah 

věcí k ideálu a k ideám. Schopenhauer říká,155 že v přírodě se ideje vyskytují jen polovičatě. 

Člověk, který má dostatečnou poznávací sílu, aby ideje rozpoznal, je rozpoznává díky anticipaci 

založené na apriorních znalostech, tj. na základě jakési znalosti ideálu, což je poloviční znalost 

ideje. Toto apriorní se pak setkává s tím aposteriorním a člověk následně může tvořit díla 

krásnější, než jak jsou k nalezení v přírodě: vyjádřit ideu v umění. Pokud bychom to nyní chtěli 

všechno spojit, mohli bychom říct, že člověk, který rozpoznává v objektu svého zření (od něhož 

je neodlišitelný) ideu, doplňuje k tomuto nedokonalému objektu chybějící část, čímž zajišťuje 

onen přechod do stavu dostatku. Z druhé strany ke svému apriornímu poznání přidává 

chybějící aposteriorní díl. Pozorujeme zde tedy určitý nedostatek, který mizí a vzniká stav cele 

dostatečný. Přesto takovéto situaci nepředchází žádost (viz výše), tudíž ani strázeň. I kdyby se 

155 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 183. 
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situace snad strázeň týkala, bylo by to jen na úrovni individuality. Dokud někdo ideje zře, 

individuem není, tudíž strázeň necítí. Samozřejmě to znamená, že se jej netýká ani slast, 

jakkoliv se musí dotýkat individua, neboť musí mít díla uchována v paměti, aby je pak skrze 

fantasii mohl přenést například na plátno.  

Přestože se v této věci pohybujeme na půdě určité spekulace, domnívám se, 

že u Schopenhauera můžeme čisté slasti najít právě v tomto smyslu. Čisté slasti jsou čisté jednak 

kvůli tomu, že se pojí s čistým poznáním (v ideách poznáváme to podstatné bez jevových 

příměsí156), jednak kvůli tomu, že se nepojí s předchozí strázní, protože stojí cele mimo 

možnost strasti a slasti. Pokud bychom k tomu zpětně připojili Platónskou nepodobnost jiným 

slastem, pak zřetelně vidíme, že je to slast neuvědomovaná, dokonce bychom v jiném smyslu 

mohli říct, že jednoduše není. Dále bychom mohli připomenout také zvláštní vyjádření, že ve 

stavu klidu, kdy ale zároveň máme kontemplovat ideje, radost či slast vůbec nepotřebujeme. 

Všechny tyto věci by v tomto pojetí dávaly smysl. Na rovině individuality by tedy výměr slasti 

zůstal, ale mimo ni bychom o slasti vůbec nemluvili.  

Na závěr jsme se ještě chtěli vyjádřit ke slastem z krásných barev, čistých tónů a libých 

vůní. Jak víme, pro Schopenhauera neleží poznávání idejí v pojmech nebo v abstraktním 

myšlení, ale právě naopak v tom konkrétním, v názorném poznání. Schopenhauer také říká,157 

že nám vstup do stavu čistého subjektu poznání ulehčují objekty, které nám vycházejí vstříc, 

což jsou převážně věci krásné, například příroda. Dále se dovídáme,158 že z hlediska hierarchie 

smyslů a jejich schopnosti zprostředkovat nám ideje, je zrak nejvýš, protože vidění nemá 

bezprostřední spojení s vůlí, nabývá ho až skrze rozvažování, které zprostředkovává názor. 

Proto nás těší pohled na světlo a na krásné barvy, neboť světlo je podmínkou právě vidění, což 

je nejdokonaleji nazíravý způsob poznání. Co se sluchu týká, už můžeme cítit bolest, pokud 

slyšíme nějaký tón, a to zcela bezprostředně. Hmat už je cele spojen s tělem (což je 

objektivovaná vůle), ale nemusí ještě nutně vůli afikovat. Vůně a chutě pak většinou vůli 

podněcují, jsou tedy buď libé či nelibé. Nemusí k tomu však docházet vždycky. Z toho plyne, 

že právě omezení nahlížení idejí na názorné poznání nám dovoluje začlenit stav kontemplace 

156 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 153. 
157 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 164. 
158 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 166. 
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také pro stavy, které se na první pohled jeví jako neintelektuální, neboť víme, že názorné 

poznání je intelektuální. Tímto je tedy poznávání idejí spojeno s názorným poznáváním, které 

se ovšem neomezuje na pojmové myšlení či na filosofii. Pokud se nějakým způsobem působení 

na tělo vyhne podnícení vůle, může dojít ke zpracování rozvažováním a ke vzniku názoru, což 

nás může vést k poznávání idejí. Tím je výklad slasti u Schopenhauera více méně vyčerpán.   

Dobrý život 

Jako jsme se u Platóna zabývali strukturou dobrého života, pokusíme se vyložit něco 

podobného také u Schopenhauera. Předně nás tu ovšem bude zajímat, co je dobro.  

Ve Filébovi (20d) jsme dobro našli v podstatě jako úplnost a postačitelnost. Ještě zde 

zmíníme jednu charakteristiku dobra: „Dále jest, jak myslím, to nutno o něm říci, že vše, cokoli 

je poznává, honí se za ním a spěje, chtíc ho dosáhnouti a učiniti je svým majetkem, a o ostatní 

věci nic se nestará, leda o to, co je ve svém dovršení spojeno s dobrem.“159 Musíme navíc 

připomenout, že dobro účastníci dialogu našli ve smíšeném životě a že jako dobro ustavili 

krásu, úměrnost a pravdu.  

Schopenhauer o dobru říká,160 že je to pojem relativní. Označuje totiž uměřenost 

objektu k (libovolnému) úsilí vůle. Takže všechno, co vůli v jejím projevu přitakává (plní její 

účel), je dobré. Dobrým tedy nazveme všechno, co je právě takové, jaké chceme, aby to bylo 

(tj. může to být pro jednoho dobré a pro druhého špatné). Absolutní dobro je proto pro 

Schopenhauera protimluv,161 protože znamená finální ukojení vůle, takový přechod do stavu 

dostatku, po kterém by nenásledoval nedostatek. Pro vůli žádné nejvyšší dobro není. Vždy je 

jako děravý sud. Obrazně bychom podle něj nicméně mohli říci,162 že vůli může přinést trvalé 

uspokojení její sebezrušení: stav bez vůle, který by utišil puzení. To nazývá absolutním dobrem. 

Je to jediný radikální prostředek uzdravení od nemoci, kterou člověk trpí.  

Nacházíme zde tedy dobro v opačné situaci než u Platóna: člověk se za dobrem honí, 

protože jej poznává jako dobré. Nyní se však člověk za něčím honí, a proto to pokládá za dobré. 

159 PLATÓN, Fil. 20d.  
160 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 287. 
161 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 288. 
162 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 288. 
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Dále Schopenhauer tvrdí,163 že nejšťastnější běh života by byl takový, který by neměl pauzy 

mezi uspokojením a touhou ani příliš dlouhé, ani příliš krátké. To bychom u Platóna říci 

nemohli, ale Schopenhauer zde mluví o životě vyplněném smíšenými slastmi. Říká tudíž, že 

nejšťastnější život takového typu by byl takový, který by měl strázně relativně nejméně. Navíc 

si všimněme, že život plný smíšených slastí by označoval za stav nemoci, což najdeme vyjádřeno 

i u Platóna, když řekne, že smíšené slasti mají původ v nějaké nemoci.   

Vedle takového relativně nejméně strastného života ale můžeme164 nazvat za 

nejkrásnější část života tu, která se pojí s čistým (vůle prostým) poznáním, tudíž s nejčistšími 

radostmi: se slastí z krásna, s radostí z umění, protože se v něm snáze zračí ideje. Taková radost 

je ale dopřána jen hrstce a i té jen jako přechodný sen. To je Platónovi jistě podobnější a navíc 

jsme u něj také viděli, že se čisté radosti týkají jen hrstky. Ale proč jsou to pro Schopenhauera 

slasti pouze přechodné, to zatím nevíme. Jejich přechodnost zřejmě pramení z neúplného 

poznání. Člověk, který se stane čistým subjektem poznání, zře ideje a tvoří z nich díla, je pro 

Schopenhauera génius. Génius má tedy sice vyšší poznávací schopnost (což mu právě 

umožňuje zřít ideje déle a jasněji) než většina lidí, ale zároveň zřejmě stále přitakává vůli. 

Zrušení vůle je jen dočasné a náhodné, neboť jsme viděli, že stav kontemplace člověk 

nenavozuje svévolně.  

Jestliže čteme o radikálním prostředku uzdravení, zřejmě se tím nemyslí stav geniality, 

který je pouze přestávkou vhodnou k zakoušení čistých slastí, nýbrž stav, který by vůli zrušil 

trvale a který Schopenhauer označuje za svatost.165 Takový stav nicméně ruší vůli, tedy s ní 

není ve shodě, a proto leží mimo dobro. Tento stav probereme později i s příbuzným stavem 

lásky. Nyní pouze shrňme, že nakolik chceme žít dobře, natolik se nemůžeme vymanit z vůle, 

tedy ze života spojeného s nějakým nedostatkem. Jak jsme viděli, podobná věc se nevyhnula 

ani Platónovi, kde jsme nemohli rozlišit stav v nejvyšší míře božský, který by vůbec 

nepotřeboval slasti, od stavu, který zahrnoval čisté slasti a nazýval se dobrým. Nakonec jsme 

navíc museli konstatovat, že také čisté slasti se pojí s děním, takže žádnou slast v klidu jsme 

163 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 252. 
164 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 252. 
165 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 233. 
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nenašli. U Schopenhauera jsme ji sice v jistém smyslu (v perspektivě individua) našli, ale našli 

jsme ji pouze dočasně a spojenou s jinak běžným životem vyplněným žádostmi.  

Klam 

U Platóna jsme na podobném místě rozebírali slasti nepravdivé a špatné, abychom 

nakonec usoudili, že všechny jsou klamné, jakožto protiklad pravosti a čistoty. 

U Schopenhauera nebudeme sledovat strukturu podobně důkladně, neboť to není nutné, 

protože je mnohem explicitnější:  

„Existuje jen jeden vrozený omyl, a to ten, že tu jsme, abychom byli šťastní. Vrozen je 

nám proto, že spadá v jedno s naším bytím samým a naše celá bytost je právě jen jeho parafrází, 

naše tělo dokonce jeho monogramem: jsme přece jenom vůlí k životu; sukcesivní uspokojování 

všeho našeho chtění je však to, co se myslí pojmem štěstí.“166  

Tato citace nám v podstatě řekla všechno, co potřebujeme vědět. Předně si všimněme, 

že je to vyjádření obecné. Nenacházíme rozlišení mezi čistými slastmi a smíšenými slastmi. 

To je v souladu s naším dosavadním výkladem, protože jsme řekli, že čisté slasti v zásadě vůbec 

nejsou, tudíž nemá smysl je nějak vyzdvihovat. Jak jsme viděli, mluvit o stavu v kontemplaci 

jako o stavu trvalého uspokojení, stavu čistě slastném, má smysl jen obrazně.  

Připomeňme si dřívější platónské rozpory, kdy jsme na jednu stranu chtěli myslet stav 

v klidu prvně jako nepostačitelný (chyběla slast), podruhé jako stav, který je plně postačitelný 

(nepotřebuje slast), a potřetí jako stav spojený s čistou slastí (poznávání idejí), který měl být 

ovšem mimo děj (rozpor s definicí čisté slasti: přechod v dostatek je děj). Pokud bychom se 

přidrželi Schopenhauera a řekli, že Platón mluví pouze obrazně, když tvrdí, že je to stav slastný, 

a připojili stav nudy, rozpory by zmizely. Stav v klidu slast nepotřebuje, neboť je cele mimo 

slast a strázeň, zároveň se ale lidem okolo zdá, že je to stav slastný, jenže to se pletou a pak se 

ještě větším omylem radují, pokud je od nudy dělí jen chvíle, pokud tedy ztotožňují dva různé 

stavy. Zároveň ve stavu klidu kontemplujeme ideje, což je jakési definitivní doplňování, které 

se nás ale (nakolik pouze kontemplujeme) jako individuí netýká. 

166 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa II. s. 468. 
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Pro nás je nyní otázka, jestli takového stavu můžeme dosáhnout trvale a jak takový stav 

vypadá. To bude předmětem následující kapitoly. 

Třetí stav 

O třetím stavu jsme toho již naznačili poměrně hodně. Nyní jej probereme podrobněji, 

protože jde o jakési vyvrcholení výkladu o klamu, neboť se jedná o jeho překonání.  

Ještě jednou stručně připomeňme, že Schopenhauer rozlišil stav nudy od stavu, v němž 

kontemplujeme ideje, a tento stav ještě od stavu, v němž vůli popíráme. Stav nudy je plně 

zakořeněný v individualitě: je to moment, kdy ze své podstaty, kterou je vůle, sice stále něco 

chci, ale právě teď nechci nic konkrétního, takže jaksi nevím coby. Člověk pak přemýšlí, jak 

by zabil čas. Stav kontemplace idejí je stav geniality, ve kterém na chvíli přestáváme chtít, čímž 

dočasně rušíme vůli. Na tomto stupni nicméně poznáváme pouze ideje. Naše poznání skrze ně 

ještě nepoznalo vůli v celku a nedošlo tak k popření vůle jako takové. Stav popření vůle se stavu 

geniality podobá, ale stupeň poznání je tu ještě vyšší, a právě proto dochází k resignaci na vůli. 

Tento stav nazývá Schopenhauer stavem svatosti. Nyní jej popíšeme podrobněji, nikoliv však 

rovnou, nýbrž jako jakousi stupňovitou cestu. Zazní zde také několik souvisejících pojmů 

(svoboda, láska, atp.), které ovšem nebudeme důkladněji rozebírat, neboť nejsou hlavním 

předmětem této práce. 

Na úvod řekněme, že člověk by nemohl existovat (nepřežil by), kdyby jej vůle 

neobdařila dostatečným poznáním, tj. poznáním, které jí slouží, ale zároveň je na takovém 

stupni, že dovoluje zachytit ideje, tj. zopakovat podstatu světa ve formě představy. Znamená 

to, že vůle může poznávat sebe samu a v člověku může dosáhnout plného sebevědomí.167 

Poznat svou podstatu, jak se odráží ve světě (tj. poznat ideje). Toto má za následek, že svoboda, 

kterou Schopenhauer připisuje jen vůli (podstatě všeho),168 tu nyní vystupuje v jevu. Jev je ale 

jen zviditelněná, objektivizovaná, vůle, čili projev vůle, tedy něco, co nemůže být svobodné, 

pakliže se v tom projevuje svobodná vůle. Takže svoboda v člověku (jakožto jevu) je de facto 

rozpor jevu se sebou samým. Je to něco, co v jevu být nemá. Svoboda vůle se může projevit jen 

167 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 232. 
168 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 232. 
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tam, kde v jevu vzešlo dokonale adekvátní poznání její podstaty (poznání idejí).169 Když k tomu 

dojde, pak buď i na takovém stupni poznání (vrchol vědomí a sebevědomí) chce vůle stále 

totéž, co jako slepá, nebo se toto poznání stane tišitelem chtění. Buď tedy dosavadní jednání 

posiluje, nebo jej úplně ruší.  

Než popíšeme oba stavy, v nichž se vůle poznává, stručně se podíváme na stav, v němž 

je vůle ještě slepá, abychom přiblížili, co nakonec světec prohlédne. Jak víme, vůle je stálé 

chtění a je v každém jevu stále táž.170 Každé individuum se cítí jako celá vůle.171 Proto ze sebe 

činí střed světa, a proto se upřednostňuje před všemi ostatními. Odtud vzniká vnitřní konflikt 

vůle se sebou samou: vůle v jednom jevu si ubližuje v jiném jevu. Hlavním zdrojem utrpení je 

proto boj všech individuí. Každý se snaží, aby na úkor druhého zmnožil svůj blahobyt, a tak se 

nutně všechno se vším pere (na úrovni makrokosmu). Dokud je vůle v individuu slepá, nevidí 

svět jako objektitu jedné a jediné vůle.172 Pohled je zakalen klamem. Individuum poznává jen 

jev. Nevidí podstatu věcí, která je jedna. Vidí odlišné jevy vůle. Rozkoš a utrpení vnímá jako 

dvě odlišné věci. Když vidí veselí bohatého a smrt chudého, ptá se, kde je odplata. Chopí se 

potom rozkoší a požitků života. Neví ale, že právě tím uchopilo všechna muka a utrpení života, 

kterých se tak děsí. Nevidí, že obojí jsou jen různé stránky jevu jedné vůle k životu. Od utrpení 

ho však dělí jen prchavý klam. Poznání ve službě vůli nepozná sebe sama v jiném jevu, a tak 

zatíná zuby do vlastního masa a neví, že tak činí. 

Tato jednota podstaty jinými slovy znamená,173 že netrpí-li někdo, je to jen ve formě 

jevu. Podle pravé podstaty všech věcí musí každý pokládat všechno utrpení světa za své vlastní, 

alespoň dokud by přitakával vůli. Pro poznání, jež prozřelo a už nepoznává jako individuum, 

je šťastný život v čase „jen snem žebráka, v němž se mu zdá, že je králem.“174 Kdo otevře oči,175 

poznává, že buď (je-li trýznitelem) on sám trpí ve všem, v čem trpí celý svět, nebo (je-li 

trpitelem) nese vinu za všechno utrpení. Poznává se tedy ve všech jevech.   

169 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 247. 
170 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 265. 
171 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 266. 
172 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 281. 
173 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 282. 
174 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 282. 
175 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 282. 
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Z poznání sebe sama v jiných jevech na nižším stupni pramení spravedlnost.176 

Spravedlivý se nalézá v jiných do takové míry, že jim nebude činit bezpráví. Toto poznání 

prohlédlo vlastní individuum,177 a pokud ho prohlédne na ještě vyšším stupni, vede to ke 

konání a chtění dobra, k lidské lásce. Člověk, který ji má, „je nyní tak málo schopen nechat 

jiné strádat, zatímco on sám má nadbytek, jako někdo, kdo by chtěl jeden den trpět hladem, 

aby měl následující více, než může strávit.“178 Tedy vůbec. Lásku Schopenhauer pokládá 

za nezbytný symptom prohlédnutí klamu.179 Po každém nezištném činu pak následuje 

uspokojení, jehož pramenem je poznání, že úplné Já člověka není jen ve vlastní osobě, ale ve 

všem, co žije.180 Když se tedy děje dobro někomu druhému, je to jako kdyby se dělo také mně. 

Tím pádem také překonávám úzkost:181 dokud jsem jako individuum, jsem plný žádostivosti 

a úvah o možných nezdarech a nebezpečích, ale jakmile se přestanu zajímat jen o toto úzké já, 

vidím splnění žádostí všude okolo sebe, ba dokonce tomu můžu i napomáhat, a tak utínám 

úzkost u samého kořene.182 Přináší mi to klidnou náladu.  

Z výkladu je nicméně patrné, že na tomto stupni poznání stále přitakávám vůli 

k životu. Jasněji se tu ukáže, když společně se Schopenhauerem popíšeme,183 že láska je svou 

povahou soucit. Prvně si musíme uvědomit, že každé utrpení pramení z nedostatku, čili z toho, 

že nemám něco, co chci. Toto utrpení je ale životu jako celku bytostné, protože chtění (vůle) 

je v podstatě světa. Každé uspokojení je tak jen oddálením bolesti. Láska tedy pouze snižuje 

utrpení druhého člověka a dobrý skutek, který laskavý člověk působí, se děje jen protože 

poznává cizí utrpení. Pro nás to znamená předně tolik, že láska tu uspokojuje žádost, čili 

vyhovuje vůli, proto je dobrá a proto jí přitakává. Pokud by se nyní někdo zeptal, proč jsme 

tento stav nepopsali již v části o dobru, je to jednak pro přehlednost textu jednak kvůli tomu, 

176 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 294. 
177 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 295. 
178 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 296. 
179 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 296. 
180 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 297. 
181 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 297. 
182 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 297. – V českém překladu čteme o zapuštění kořene 
úzkosti, ale v souvislosti věty to nedává smysl. V němčině je „dasselbe in ihrer Wurzel angegriffen“, kde i 
otrocký překlad nalezne napadení u kořene. Což potvrzuje i překlad anglický: „our anxious self-solicitude is 
attacked at its root“ (SCHOPENHAUER, Arthur, Judith NORMAN, Alistair WELCHMAN a Christopher 
JANAWAY. The world as will and representation. New York: Cambridge University Press, 2010, s. 400.) 
183 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 298. 
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že nynější přitakání vůli je jiného stupně: individuum vůli samo v sobě do určité míry popírá,184 

neboť si upírá četné dobré statky, ba dokonce i život, pokud by to bylo v zájmu většiny – tak 

prý zemřel Sókratés.185 Přitakání vůli se zde děje na rovině makrokosmu, jehož součástí sice 

člověk je a rozhodně nijak neupřednostňuje jedno samostatné individuum před sebou samým, 

ale nalézáme tu jistý předstupeň popření vůle.  

Jak dojdeme od lásky k popření? Schopenhauer říká,186  že vliv na vůli je ještě 

podstatnější než jen působení lásky tehdy, když se poznání identity vůle ve všech jejích jevech 

děje na vyšším stupni zřetelnosti. Kdo se stane jedno se světem, musí si přičítat i nekonečné 

utrpení všeho živého, přisvojit si bolest celého světa. Musí všechna muka vidět jako svá 

vlastní.187 Takže už nevidí utrpení a blaho vlastní osoby, ale celek v jeho podstatě a vidí stálé 

zanikání, nicotné usilování ve vnitřním rozporu (jedno individuum žije na úkor druhého) 

a stálé utrpení. „Jak by mohl nyní, při takovém poznání světa, přitakávat stálým aktem vůle 

právě tomuto životu a právě tím se k němu stále pevněji připoutávat, stále pevněji jej k sobě 

tisknout?“188 Vůle se tu zhrozí požitků života, které v sobě nesou utrpení a které jsou 

přitakáním životu, a proto se od života odvrací. Poznání celku se tak stává kvietivem všeho 

chtění. „Člověk dosahuje stavu dobrovolného odříkání, resignace, pravé umírněnosti a úplného 

oproštění od vůle.“189  

Pokud to shrneme, pak na tomto stupni poznání poznávám chtění všech věcí (jejich 

utrpení) a ze stavu, kdy jsem jim chtěl od utrpení pomoci, což ale znamená pomoci také sám 

sobě, tj. vlastně vyhovět vůli, se posouvám do stavu, kdy jsem prostý všech těchto snah, ale ne 

ze sobectví, nýbrž protože nahlížím, jak je to útrpné a zbytečné. Vůli tudíž popírám, protože 

s životem, který utváří, nechci mít nic společného. Tím jsme popsali, jak k resignaci dojde 

184 Prvně musíme upozornit, že láska je svého druhu ctnost a o ctnosti na straně 288 čteme, že ve vnitřní 
podstatě směřuje opačným směrem než je blaženost, čímž se zřejmě míní skutečnost, že tvoří předstupeň 
k resignaci. Dále je třeba říct, že ne každý projev lásky nutně vychází z takového prozření. Může jít o vliv 
dogmatu, což by znamenalo, že láska může být ve skutečnosti projevem sobectví: člověk, který rozdává almužny, 
aby se dostal do nebe, se nijak neliší od někoho, kdo stejný obnos peněz použije v podnikání, aby zajistil vlastní 
blaho už na tomto světě.  
185 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 298. 
186 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 300. 
187 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 301. 
188 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 301. 
189 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 301. 
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cestou poznání. Nyní popíšeme, jak se to projevuje a jak v takovém stavu lidé zůstávají, čímž 

se dotkneme také druhé cesty k resignaci.    

Poznání identity na nejvyšším stupni zřetelnosti, tedy resignace, se projevuje jako 

přechod od lásky k askezi.190 Člověku už na tomto stupni poznání nestačí milovat druhé. Ozývá 

se v něm odpor k vlastní podstatně, k vůli, a jednáním ji usvědčuje ze lži a odporuje jí. Snaží 

se v sobě tudíž upevnit největší lhostejnost ke všem věcem. Schopenhauer dále říká,191 že asketa 

umrtvuje vůli, aby nedošlo k uspokojování, k možnosti uspokojovat vůbec. Jako živé tělo na 

tomto stupni totiž ještě cítí, že je zařízen k mnohému chtění: potlačuje ho však a nutí se dělat 

vše, co nerad, i kdyby to mělo pouze umrtvovat vůli. Proto asketovi nevadí, když mu někdo 

činí bezpráví, protože to také popírá vůli. „Snáší proto takovou potupu a utrpení 

s nevyčerpatelnou trpělivostí a dobromyslností, splácí každé zlo, bez okázalosti, dobrem 

a nenechává v sobě vzplanout hněv, ačkoli ho v něm chce žádostivé znovu probouzet.“192 

Skutečnost těla ale tudíž také znamená, pokračuje Schopenhauer,193 že si nemůžeme myslet, 

že by jedno popření vůle skrze poznání znamenalo věčný klid. Vůle v těle nadále kolísá a usiluje. 

Klid se spíše musí stále znovu nabývat trvalým bojem. Vylíčený klid je „jako květ vyrůstající ze 

stálého překonávání vůle.“194 Proto také „k trvalému klidu nemůže na zemi dospět nikdo.“195 

Svatí se tedy ve stavu svobody (zrušení vůle) udržují trvalou sebetrýzní. Když tedy někdo dospěl 

k popření vůle skrze poznání a utrpením se u toho udržuje, pak je utrpení druhou cestu, jak 

k popírání dospět. Schopenhauer říká,196 že člověk na samém okraji zoufalství upře pohled do 

sebe, pozná sebe a svět a vrátí se zpět jako posvěcený a s nevyvratitelným klidem, zřekne se 

všeho chtění. Stačí veliké utrpení a bolest, aby se vnitřní rozpor vůle ukázal a aby člověk 

pochopil nicotnost všeho snažení. Jako doklad Schopenhauer zmiňuje historii Raimunda 

Lulla: „Jednou ho konečně pozvala kráska, o niž se dlouho ucházel, do svého pokoje, 

kde očekával splnění svých přání. Když však odhalila svá prsa, uviděl ňadro příšerně rozežrané 

rakovinou. Od toho okamžiku, jako kdyby spatřil peklo, obrátil se na pokání,…“197 Musíme 

190 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 301. 
191 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 303. 
192 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 303. 
193 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 310. 
194 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 310. 
195 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 310. 
196 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 311. 
197 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 312-313. 
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však dodat, že podobné utrpení nevede k resignaci nutně a že většina lidí brzy opět podlehne 

klamu.  

Tímto vším jsme tedy popsali jednak stav běžného individua, jednak stav člověka, který 

sice poznává identitu vůle v jevu, ale stále přitakává vůli, tj. stav lásky, a nakonec také stav 

svatosti, který poznává vůli tak zřetelně, že zakouší všechno její utrpení, čímž dochází k popření 

vůle. Takové poznání a prozření je ale pouze jednorázové a má-li vydržet, musí člověk 

umrtvovat žádosti, protože v těle vůle nadále přežívá a láká ke klamným slastem.  

Na tomto místě se hodí srovnání se stavem génia, protože odlišnost nemusí být zřejmá, 

když přeci světec také zůstává v proudu chtění a nemůže se z něho vymanit. Jak jsme popsali 

výše, rozdíl je předně v popření vůle. Zatímco génius žije mimo kontemplativní stavy relativně 

běžný život vyplněný strázní ze všeho možného chtění, svatý chtění zrušil téměř úplně. 

Omezuje se pouze na minimální zachování života. On život láme. Neužívá.  

Co se týká blaha obou stavů, je si podobné. Schopenhauer píše,198 že estetická záliba 

génia v krásných věcech, které nechávají ideu vystoupit nejvíce, spočívá ve vstupu do 

kontemplativního stavu. Génius se stává čistým subjektem poznání, čímž se vymaňuje vůli. 

Takové okamžiky jsou údajně nejblaženější, jaké vůbec známe. Život svatého je prý podobně 

blažený. Svatý už totiž existuje pouze jako bytost čistě poznávající, jako nezkalený obraz světa. 

Pokud se nám tedy stav světce nyní jeví jako nějak útrpný, je to opět pouze pohled individua. 

Schopenhauer o tom ještě říká, že svatý „je plný vnitřní radosti a nebeského klidu, ačkoli jeho 

stav z vnějšku vypadá jako chudý, neradostný a plný odříkání. Nezná to, co vyplňuje životní 

osudy člověka chtivého života, neklidný životní pud, ani divokou radost s prudkou bolestí jako 

předcházející či následnou podmínkou; nýbrž neotřesitelný mír, hluboký klid a vroucí radost, 

stav, na který … nemůžeme pohlížet jinak než s největší touhou, protože jej okamžitě uznáme 

za stav jedině správný…“199 Světec podle takového popisu žije jako kdyby v neustálé 

kontemplaci. Proto by se ho slast a strázeň v jistém smyslu vůbec neměly týkat.  

Pokud bychom problematiku svatosti chtěli shrnout, můžeme říct, že ve stavu svatosti 

nalézáme člověka, který pouze udržuje vlastní tělo při životě a jinak plně kontempluje. Určitá 

198 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 309. 
199 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 309. 
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askeze je mu spíše příkazem nezapomenout, že všechno ve světě je on sám, je to prostředek, jak 

zůstat mimo slast a strázeň, jak zůstat v jakémsi klidovém stavu. Tento klidový stav nastal po 

té, co člověk poznal identitu vůle ve světě v každém jejím projevu. Pramení tedy z poznání 

idejí a to na takovém stupni zřetelnosti, že to daného člověka vede až k popírání vůle, což se 

právě projevuje asketickým životem. Z perspektivy individua, které vidí poklidnost svatého, 

je to potom stav blažený, a proto po něm touží. Z našeho pohledu se takový člověk ovšem 

mýlí, neboť každá slast je blud a neboť stav v klidu stojí úplně mimo slast a strázeň. Ani stavu 

svatosti se však nevyhne boj s vůlí a zápas s chtěním. Vůle se ve svatém nadále zdvihá. Rozdíl 

oproti jiným stavům je nicméně v rozhodném úsilí vytrvat, což právě vede k asketičnosti, 

tlumení chtění, a následkem toho zřejmě také k častějšímu, ne-li téměř plynulému zakoušení 

kontemplativního stavu, v němž by byl jedno se světem, tedy mimo slast a strázeň.  

Schopenhauer za příklad udává různé světce, například Františka z Assisi.200 Zároveň 

však o něco později upozorňuje, 201 že stav svatosti či resignace lze popsat jen negativně: jako 

popření vůle. Positivně můžeme maximálně odkázat na stav, který se označuje jako extáze, 

vytržení, spojení s Bohem atd., ale stav jako takový už není nějakým poznáním, protože v něm 

nenacházíme subjekt a objekt (viz výše o poznávání idejí), takže je přístupný jen vlastní a dále 

nesdělitelné zkušenosti.  

Závěrem tedy můžeme říci, že jsme v jistém smyslu nalezli stav, který by v sobě pojal 

všechny kontradikce platónského popisu (klid mimo slast a strázeň, ale přesto stále v proudění 

mezi dostatkem a nedostatkem, a zároveň s kontemplací idejí) ačkoliv jsme se nakonec v jeho 

zřetelnosti cíli příliš nepřiblížili, protože o stavu člověka v takovém stavu nakonec nevíme nic 

než to, že popírá vůli a že by se měl spíše nazývat nežitím.  

 

 

200 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 305. 
201 SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa I. s. 324. 
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Závěr 

Práce si kladla za cíl najít a vyložit paralely mezi Platónem a Schopenhauerem na úrovni 

motivu klamu, který se kvůli specifické povaze Schopenhauerovi filosofie skrýval v pojednání 

o slasti a dobrém životě. Druhý cílem bylo ukázat, jakým způsobem Schopenhauer překonává 

některé Platónské nejasnosti, pakliže je překonává.  

Abychom cíle dosáhli, začali jsme analýzou smíšených slastí, což jsou slasti spojené se 

strázní, a čistých slastí. Zjistili jsme, že Platón všechny smíšené slasti považuje za klamné 

a že čisté slasti mají neuchopitelnou povahu, protože v sobě zahrnují řadu kontradikcí, neboť 

jsou spojeny s takzvaným třetím stavem, který Platón popisuje několika velmi odlišnými 

způsoby. Kontradikce spočívaly především v tom, že mělo jít o stav v klidu (mimo dění), který 

by se nacházel mimo slast a strázeň a zároveň měl v sobě zahrnovat čisté rozumové slasti 

pramenící z poznávání idejí. Proto jsme nebyli schopni rozhodnout, zda se nás Platón snaží 

přesvědčit, že slasti v klidu existují, nebo stále mluví o stavu čistě intelektuálním, který je ve 

skutečnosti bezslastný. Podklady jsme nalezli pro oba výklady.  

Pokračovali jsme výkladem stejné problematiky u Schopenhauera a drželi jsme se 

přitom stejné struktury, abychom vhodně naznačili shody a rozdíly obou filosofů a obou pojetí. 

Prvně jsme museli říct, že v základu světa je vůle, věčné slepé chtění. Následně jsme nalezli 

shodné pojetí slasti, tedy slast jakožto pociťovaný přechod ze stavu nedostatku do stavu 

dostatku. Dále jsme poznali, že u Schopenhauera nalézáme jistou podobu čisté slasti, která také 

pramení z nahlížení idejí. Nalezli jsme zde nicméně rozdělení na rovinu individua a na rovinu 

čistého subjektu poznání. Zatímco jakožto individua slasti zakoušíme a můžeme někoho 

popsat jako zakoušejícího slast, jakožto čistý subjekt poznání stojíme cele mimo slast a strázeň. 

Dokud jsme čistým subjektem poznání, je to stav v klidu. Takový stav ale není možný, aniž 

bychom kontemplovali ideje, čímž jsme nalezli propojení stavu klidu s poznáváním idejí 

a s čistou slastí, které u Platóna nebylo ve zřetelnosti možné. Nazvali jsme ten stav genialitou 

a zjistili jsme také, že je to stav pouze dočasný a nezáměrný. Abychom nalezli život, který lze 

obrazně popsat jako blažený (obrazně proto, že největším klamem je touha po štěstí), museli 

jsme popsat stav svatosti, který podle Schopenhauera pramení z nejadekvátnějšího 

a nejjasnějšího poznání idejí. V tomto stavu jsme oproti stavu geniality nalezli větší stálost, 
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neboť se v něm člověk na základě svého poznání se rozhodne úplně zrušit vlastní chtění. Přesto 

to nevede k dokonalému vymanění se z proudu chtění, protože musíme chtít, nakolik máme 

tělo. Tím jsme nakonec našli stav, v němž můžeme říct, že je plně kontemplativní a zakouší 

slast, že však zároveň stojí mimo slast a strázeň, ale nadto v jistém smyslu zůstává v proudu 

dění, neboť nám zůstává tělo.  

V tomto smyslu jsme tedy naznačili, že lze Arthura Schopenhauera vnímat jako určité 

domyšlení některých platónských motivů.  
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