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Každý člověk touží po blaženosti. Jenže o té má každý člověk odlišnou představu. Jediné, v 

čem se snad lidé shodnou, je to, že by blaženost měla/mohla souviset se slastí. Zbytek je však 

pochybný, privátní, iluzorní. Proto je nasnadě, že souvislost blaženosti a slasti doplňuje motiv 

klamu (řec. pseudos), který předstírá zastíráním. Není nakonec blaženost sama klamem 

(pseudos)? Není slast klamem blaženosti, či naopak není blaženost klamem slasti? Může být, 

že slast zakrývá blaženost a předstírá, že je slastí. Může naopak být, že blaženost zakrývá slast 

a předstírá, že ta je blažeností. Pak by např. dávalo smysl, proč většina filosofů, kteří přeci 

usilují o projasnění myšlenek, slov a činů, se sami od slasti a blaženosti distancují, případně 

konstruují takové podoby slasti/blaženosti, které jsou spíše asketické, slast nepřipouštějící a 

které jsou obvyklé představě o blaženosti, když ne rovnou kontrární, tak přinejmenším 

vzdálené. 

Předložená bakalářská práce Jindřicha Pavláska tematizuje souvislost uvedených otázek a 

motivů na příkladu Platónova a Schopenhauerova myšlení, kdy druhý uvedený explicite 

kriticky a produktivně navazuje na prvně uvedeného. Práce je proporčně rozdělena na dvě 

části věnované detailnímu rozboru konkrétních textových pasáží z díla obou uvedených 

autorů. Ke každé z autorit uvádí autor práce relevantní sekundární literaturu v cizím jazyce. 

Formální stránka práce je vůbec bezvadná. 

Platónův výměr slasti je, že jde o přechod ze stavu nedostatku do stavu pociťovaného 

dostatku. (NB. Tento výměr slasti předjímá Spinozovu definici radosti v jeho Etice, jež je 

rovněž přechodem z menšího stavu jednání ke stavu intenzivnějšího jednání.) Slast tedy 

zahrnuje spojení těla s duší, vnímání jako takové a paměť, která u Platóna přeci hraje 

ontologicky, epistemologicky, a proto i antropologicky význačnou roli. Slast je tedy vlastně 

negativní určení: Absence strasti a bolesti, absence nedostatku. Slast je tedy vždy transitivní a 

dynamická, protože je přeci přechodem k... Nikdy není proto trvalá ani instatní (okamžitá). 

Proto slast zahrnuje představu času! A tak – zdá se – by tzv. po smrti, kdy duše opustí tělo, 

vnímání a čas, vlastně neměla pociťovat slast (jak autor správně sugeruje na s. 13): Neboť CO 

by pociťovala? V čem by pociťovala? Od čeho k čemu by přecházela? Není tedy slast pouze 

klamnou představou „o“ blaženosti ve stavu inkarnace duše, tzn. pouze po dobu jejího spojení 



s látkou, vznikáním a zanikáním, pohybem a časem? Tzv. čistá slast myšlení, které se zabývá 

idejemi (s. 11), pak musí být ontologicky diferentní oproti pociťované či rozpomínané slasti v 

těle a v čase, už jenom proto, že ideje jsou nečasové a mysl (řec. nús) je přeci povahou svého 

života věčností (řec. aión) – byť chápu, že při absenci znalosti dialogu Timaios autor práce 

nemůže mít o této souvislosti patrně povědomí. Nicméně kde Platón zahrnuje, příp. proč 

nezahrnuje motiv času při analýze pojmu slast? Jak se odlišuje od obecně rozšířené představy 

o blaženosti člověka, kterou tlumočí veškeří řečtí tragikové, nejslavněji patrně Sofoklés? Na 

úplném konci tragédie Oidipús král totiž říká následující slova vyjadřující všeobecné pojetí 

kritéria lidské blaženosti v antických Athénách (přel. F. Stiebitz):  

 

Proto tvora smrtelného,  

který ještě hledí vstříc  

poslednímu dni své sudby  

neblahoslav nikdo dřív,  

pokud nedosáhne cíle  

života, zlem nedotčen.  

 

Platí toto i pro Platónův výměr slasti a blaženosti? Jádrem jak Platónova dialogu, tak autorova 

výkladu však je souvislost slasti s klamem (s. 15 n.). Byly to tyto Platónovy úvahy, jež z něho 

v době tzv. renesance, po objevení jeho „etických“ dialogů v západní Evropě, učinily knížete 

filosofů a autor práce to dokládá vhodnou referencí k Boccacciově slavnému Dekameronu, 

který rozvíjí Platónovy podněty a poskytuje širokou paletu kasuistiky rozlišení klamné, špatné 

a bůhví jaké ještě slasti. Nicméně pasáž věnovaná Platónovu výměru slasti končí – ve shodě s 

referenčním dialogem Filébos – aporeticky, což autor poctivě konstatuje bez falešné ambice 

chtít záležitost dále rozlouskávat. Dobré myšlení se pozná také podle toho, že ví, kde přestat.  

Část věnovaná myšlení Arthura Schopenhauera se de facto vrací na začátek a promýšlí celou 

souvislost motivů nanovo. Schopenhauer pak jednoznačně prohlásí, že slast je negativní (s. 

30), ale ani u něho, resp. ve výkladu jeho koncepce nenacházím souvislost mezi slastí, její 

dynamikou a přechodností, a časem. Zde by se spíše než spis Svět jako vůle a představa 

hodilo vzít v potaz pojednání O čtverém kořeni věty o dostatečném důvodu, kde Schopenhauer 

předkládá pozoruhodnou koncepci temporality v návaznosti na kritické promýšlení Kantova 



pojetí času jakožto formy názoru (něm. Anschauung). Místo toho se Schopenhauer – a spolu s 

ním i autor práce – ponoří do analýzy různých se slastí korespondujících nálad (něm. 

Stimmungen), jako např. nuda, bolest etc. Motiv klamu je konečně u Schopenhauera spojen s 

metafysickou vůlí (k životu), která se právě slastí a blažeností maskuje a zapírá (řec. pseudos) 

a nechá jednotlivce propadnout iluzi, že na něm záleží, ač tomu vpravdě tak rozhodně není. 

Jednotlivec není nic, zatímco vůle je vším, ba jen jediná vůle je. Jaký je potom status lásky, 

jež napomáhá prohlédnutí klamu? Láska k čemu? Jak to souvisí s tělesností? Je láska tělesná, 

tzn. spojená s časem a strastí, nebo je nějaká inteligibilní láska protivná času a od času 

vykupující?  

 

S předloženou prací Jindřicha Pavláska jsem nadmíru spokojen, doporučuji ji k obhajobě a 

navrhuji hodnocení výborně.  

 

15. 7. 2014  

 

 

doc. Aleš Novák, Ph.D. 


