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Anotace

Cílem této práce je ukázat postavení člověka ve filosofickém systému Arthura 

Schopenhauera. Aby bylo možné se k tomuto cíli dopracovat, je nezbytně nutné krok po 

kroku zachytit, a co nejdůkladněji ozřejmit a přiblížit metafyzický celek filosofova

myšlení. Práce vysvětluje, že každý člověk je součástí nesmrtelné podstaty světa, tj. vůle 

k životu. Tato podstata se však postupně ukáže jako nelítostný zdroj všeho utrpení ve 

světě. Závěr práce pojednává o výjimečných individuích, kterým je umožněno poznat toto 

utrpení a vydat se na cestu spásy.

Annotation

The aim of this thesis is to show the position of human in the Arthur Schopenhauer’s 

philosophical system. To be able to achieve this goal it is necessary to step by step, 

capture, and in depth clarify as well as give the detailed insight into the whole 

philosopher’s methaphysical thinking. The work explains that every person is a part of 

immortal substance of the world, i.e. part of the will to live. This substance gradually 

emerges as a merciless source of all suffering in the world. Finally, the work deals with the 

exceptional individuals who are allowed to explore this suffering and set forth the path of 

salvation.
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Pravda se podobá rostlině, která klíčí pod hromadou velkých kamenů, ale přesto se –

mnoha oklikami a zákruty, znetvořená, pobledlá, zakrslá – dere ke světlu.

Arthur Schopenhauer
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Úvod

Po celou dobu psaní této diplomové práce mě provázely vzpomínky na časy, kdy 

jsem psal práci bakalářskou. V těchto vzpomínkách vidím sám sebe jako mladého

kormidelníka malé lodi, který se širým mořem, obklopen věrnými druhy, vydává na 

dobrodružnou plavbu. Pokaždé, když jsem náhle ztratil kurs, mohl jsem se obrátit na své 

druhy, kteří mi rozhovorem pomohli v hledání kursu správného, přestože jsem ve snaze 

udržet si důstojnost a poctivost nikdy nepomýšlel na to, aby se kormidla chopili za mě. 

Svou roli jsem na této plavbě vnímal jako poslání, se kterým si musím poradit sám. Když 

se mě však zmocnila mořská nemoc, nosili mi moji druhové zázvor a mátu, aby mě 

nevolnosti zbavili. V každé velké bouři, ve které se celá má bytost třásla hrůzou, mě drželi 

za ruce, dodávali mi naději a uklidňovali mě vřelými slovy. Pravili moudře tito druhové

jazykem Hérakleita, že přestože v tento okamžik mou duší otřásá neklid, vše se v dobré 

změnit musí. Ještě nyní si živě vybavuji, jak říkali, že stejně jako noc je vystřídána dnem, 

nastane i po této bouři blahodárné ticho. Tak mi byli po celou plavbu oporou, abych mohl 

já, jakožto ještě ne příliš zkušený kormidelník navigovat svou loď zdárně do cíle a nabrat 

cenné zkušenosti pro plavbu další. Čím déle jsem však byl na moři, tím úzkostlivěji jsem 

snášel den ode dne stále temnější šedočerná mračna oblohy, jejichž tíha se zdála dopadat 

na moji duši. Jednoho pochmurného večera, za dunění hromů a šlehání blesků dosáhla má 

zoufalost vrcholu. Spatřil jsem, jak je celá loď beznadějně unášena mohutnou vichřicí

zcela mimo správný kurs. V zuboženém stavu jsem padl na kolena, jen abych mohl 

proklínat. Proklínal jsem život, celou tuto plavbu a hlavně sebe. V zrcadle jsem viděl sebe, 

toho hříšníka všech hříšníků, bídníka nejbídnějšího, nuzáka všech nuzáků, jenž si na sebe 

vzal úkol, na který nestačí a který je pro něj nesplnitelný. Bojoval jsem sám však sám se 

sebou dále a po několik dní a nocí jsem se pokoušel zahnat hrůzu, která mě ze všech stran 

jímala. Mé úsilí a boj však nezůstaly nepovšimnuty. Muselo se mi dostat samotné přízně 

bohů olympských, když mě v nesnesitelném zoufalství navštívil sám bůh Hypnos, který mi 

na okamžik dopřál klidu. Když mě jednoho rána probudily paprsky slunce dopadající na 
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mou tvář, myslel jsem, že stále ještě sním. V dáli jsem však spatřil obrysy rýsující se 

pevniny. Ano, toto je má země zaslíbená, po které jsem tolik toužil! Radost, která zmocnila 

mé bytosti, když má loď po této náročné cestě konečně zakotvila u pobřeží, se zcela 

vymyká jakémukoliv popisu. Zájem o dobrodružství, budu-li se i nadále držet mého 

přirovnání, ve mně přetrval až doposud. Čím více jsem poznával moře, svou loď a 

především sám sebe, tím více se prohluboval můj zájem. 

„Existují bezpečné známky toho, že jsi postoupil vpřed a výš: kolem tebe je teď 

volněji, máš širší výhled než předtím, vzduch vane chladněji, ale i mírněji. …Tvá chůze je 

křepčí a ráznější, odvaha a uvážlivost spolu srostly: - ze všech těchto důvodů smí být tvá 

cesta teď osamělejší a rozhodně bude nebezpečnější než ta dřívější, i když jistě ne natolik, 

jak se domnívají ti, kdo tebe, poutníka, vidí z parného údolí kráčet po horách.“1

Po třech letech mne má touha po poznání nyní přivádí opět na moře, vyplouvám 

nyní proto zcela sám na oceán, pouze se svou lodí a svými schopnostmi a zkušenostmi, 

vydán na pospas osudu. Neboť pouze tomu, jehož duše je spřízněna s dobrodružstvím, je 

dovoleno zaslechnout jeho volání. Za ranního rozbřesku nyní opouštím přístav, pln nadějí, 

ale i nesmírného strachu. Vím však, že dny této plavby budou stejně tak šedé jako kdysi. 

Jsem si jist, že budu mnohokrát pokoušen mámivými hlasy sirén, kolem kterých budu 

proplouvat. Budu se muset jako Odysseus připoutat k lodnímu stěžni, abych se líbezným 

hlasům nepoddal. Kolikrát v dálce spatřím nádherné ostrovy, osvícené zlatým kotoučem, 

na kterých se lidé radují a smějí. Nesmím však na sebe nechat působit volání těchto 

přátelských lidí. Vždyť by mě měli za pošetilého blázna, kdybych jim vyprávěl o cíli mé 

cesty. Stal bych se terčem jejich posměchu, kdybych vyprávěl, že cílem mé cesty není nic 

jiného než „…poznání identického v různých jevech a různého v podobných…“ 2 Ano, 

vypadal bych jako šílenec a šašek, kdybych říkal, že vlny, které unášejí mou loď, jsou pro 

mne bezvýznamné stejně jako vodopády, pěna, vodní víry, bouře, či poklidná hladina.

                                                            
1 Nietzsche, F. Lidské, příliš lidské: kniha pro svobodné duchy. Praha: OIKOYMENH, 2012, s. 97.

2 Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa I. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 101.
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Stejně tak jsou pro mne málo podstatné řeči či činy lidí v jednotlivých životních situacích. 

Má plavba však směřuje k tomu, co je jedině věčně trvající, vše prostupující, co vůbec 

umožňuje a je dokonce podmínkou veškerého jevícího se. Bez této podstaty by 

neexistovalo žádné moře či člověk, ba ani svět sám. Nebylo by nic!3 Proto pouze díky 

abstraktnímu poznání této podstaty jako toho obecného, mohu pravdivě poznávat její 

nejdokonalejší jev – člověka. Toto je tedy nyní můj cíl, kterého mohu dosáhnout pouze 

cestou osamění, jež je lemována tmou a mlhou. Dokážu ho splnit?

Je snad zbytečné dodávat, že mé přirovnání k dobrodružství pojednává o mé cestě 

Schopenhauerovou filosofií, o všech útrapách i radostech, které jsou s ní spojeny. Přestože 

jsem původně měl v plánu začít svůj úvod obvyklými slovy popisu toho, o čem práce 

pojednává, nemohl jsem. Můj prožitek z psaní práce pociťuji natolik niterně, že bych ho

nemohl běžnými slovy dost dobře vyjádřit. Z tohoto důvodu jsem proto dal přednost výše 

uvedenému příběhu, který je mému srdci bližší. Považuji totiž za opravdovější a rovněž za 

mnohem těžší vyvolat a přenést na papír pocity, které člověka při psaní provázely.

Na filosofii Arthura Schopenhauera je nutné nahlížet jako na velmi originální celek 

myšlení, kterému doba, ve které vznikl, příliš nepřála. Kdyby se však filosof sám, podobně 

jako Hegel, hřál na výsluní své popularity, nikdy by se nemohlo zrodit dílo, které se svým 

neobyčejným charakterem zcela lišilo od ostatní filosofie tehdejší doby. Celé 

Schopenhauerovo myšlení je bytostným odrazem myslitelova velmi osobitého, pyšného, 

ironického, ambiciózního, avšak poctivého a dobrosrdečného charakteru, jemuž podmínky 

dovolily úplné rozvinutí. Schopenhauer si byl moc dobře vědom veledíla, které vytvořil, na 

několika místech své tvorby dokonce velmi sebevědomě předpovídá své budoucí docenění.

Má práce začíná vysvětlením toho, co pro Schopenhauera znamená filosofovat.

Ústředním tématem filosofa vůle je bezpochyby člověk. Jak už jsem naznačil ve svém 

                                                            
3 Schopenhauer na konci prvního svazku svého hlavního díla uvádí, že kdyby se podstata světa zrušila, 

zůstalo by pouhé nic. Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa I. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, 

s. 325.



10

přirovnání, celkové pochopení člověka v díle Schopenhauera si nejprve vyžaduje 

myslitelovo vysvětlení samotné podstaty světa. K této podstatě docházím v první polovině

své práce. Pouze se zřetelným vědomím této podstaty mohu pokračovat v jakémkoliv 

dalším výkladu, neboť tato podstata je vlastním jádrem Schopenhauerovy filosofie, bez 

které by nebylo vůbec možné samo myšlení. Druhá část mého díla pojednává o úloze 

lidského intelektu v myslitelově metafyzickém systému. Dále se věnuji Schopenhauerovu

pojetí svobodné vůle, které souvisí a je úzce spjata s pojetím charakteru mého filosofa. Na 

závěr vysvětluji myšlenky „přitakání“ podstatě světa a její „popření“. Ukazuji cesty, 

kterými je toto „přitakání“ či „popření“ pro člověka možné. Rovněž se v závěru věnuji 

Schopenhauerově pojetí morálky, se kterým souvisí ctnosti.

Schopenhauer je filosofem, jehož učení si může najít své příznivce i dnes. Jeho dílo

bylo však vždy určeno pro jedinečné charaktery, jakým byl bezpochyby i on sám. Filosof 

vůle věděl, že jeho spisy nejsou určeny pro masy lidí. Myslím si, že i bez Friedricha 

Nietzscheho se Schopenhauer i v dnešní době dotkne těch srdcí, která pro něj zůstávají 

otevřená. Vždy se najde někdo, kdo bude v osamění Schopenhauerovu filosofii se 

zalíbením číst a stále se k ní vracet. To, co je krásné, je totiž věčné. 
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Literární rešerše

Chtěl bych zmínit, že podle mého názoru je úkolem bakalářské práce poskytnout 

zkušenosti, rozvinout myšlení a prohloubit v člověku zájem o dané téma. Diplomová práce 

si však žádá hlubší ponoření se do daného problému. Z tohoto důvodu jsem si v první řadě

důkladně pročetl téměř každé Schopenhauerovo dílo. Nejdůležitějším vodítkem pro mě 

samozřejmě bylo hlavní filosofovo dílo Svět jako vůle a představa I, které dále doplňuje 

Svět jako představa II. Kdybych však zůstal pouze u své vlastní interpretace, mohly by 

vzniknout problémy v podobě případného nedorozumění a nepochopení samotného 

filosofa. Abych se těmto problémům vyvaroval, bylo nutné čerpat z ostatní odborných 

zdrojů zabývajících se Schopenhauerem.

První prací, kterou jsem měl neustále při ruce, byla práce Thomase Manna 

s názvem Schopenhauer. Jedná se o velmi vhodně vybraný a ucelený výklad 

nejdůležitějších Schopenhauerových myšlenek, který podle mého názoru velmi dobře 

slouží jako úvod do filosofova myšlení. Mann v zásadě vychází z dvou hlavních svazků 

Světa jako vůle a představy, ke kterým je Mannovo dílo výborným komentářem. Kdo 

Schopenhauerovo myšlení ještě důkladně nezná, může nalézt některé pasáže filosofova 

hlavního díla jako velmi těžko srozumitelná. V těchto případech je práce Mannova, která 

se vyznačuje opravdu hlubokým procítěním a porozuměním filosofovi vůle, užitečným 

pomocníkem. 

Dalším zahraničním interpretem, který se zabýval Schopenhauerem, je Walter 

Abendroth. Jeho dílo nesoucí rovněž název Schopenhauer se na rozdíl od práce Mannovy 

zaměřuje převážně na filosofův život.

Obě zmíněné práce se navzájem vynikajícím způsobem doplňují, neboť představují 

vzájemné pouto Schopenhauerova života s jeho myšlením. Je totiž nemožné pochopit 

myšlení tak důkladného filosofa, jakým Schopenhauer byl, bez znalostí příběhu jeho 

vlastního života. Konkrétní myšlení je vždy pevně srostlé s konkrétním životem.
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Z českých prací pojednávajících o Schopenhauerovi je vhodné zmínit krátké, avšak 

velmi dobře zpracované pojednání Ladislava Majora s názvem Schopenhauera filosofie 

člověka, které vyšlo jako předmluva k souboru Schopenhauerových spisů nazvaném O vůli 

v přírodě. Majorovo pojednání, stručně vysvětlující základy Schopenhauerovy filosofie, je 

především inspirující kriticky podanými otázkami, které pokládá. Major poukazuje na 

problémy, na které Schopenhauerovo myšlení na několika místech naráží. Tyto problémy 

však vůbec nesnižují Majorův pohled na myslitelovu bezpochyby geniální filosofii, naopak 

spíše motivují čtenáře k pokusu o jejich vyřešení.

Obecně se dá říci, že pochopení Schopenhauerovy filosofie, jak sám génius uvádí 

v předmluvě k prvnímu vydání svého hlavního díla, vyžaduje seznámení se s třemi 

důležitými celky myšlení.4 Prvním celkem je indická duchovní tradice, druhým filosofie 

Platónova a třetím myšlení Kantovo. Tyto tři významné celky myšlení bytostným 

způsobem prostupují celé Schopenhauerovo dílo. Přestože je pokládá jako nutné cesty ke 

svému dílu, je pochopitelné, že s nimi ve svém díle čtenáře stručně seznamuje.

Je známo, že Schopenhauerovo myšlení ovlivnilo celou řadu osobností, např. 

Richarda Wagnera a především Friedricha Nietzscheho. Schopenhauerův pesimistický 

voluntarismus Nietzsche nejprve s nadšením přijímá, avšak později se ve své tvorbě 

odvrací od schopenhauerovského pojetí vůle, které začne interpretovat způsobem sobě 

vlastním.

                                                            
4 Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa I. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 7.
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Schopenhauerovo pojetí filosofování

Nejprve se zaměřím na to, co pro Schopenhauera vůbec znamená filosofovat, vše 

ostatní zatím nechám být, neboť by bylo zcela nesprávné začínat tím, co se má v mém díle 

teprve narodit a co je teprve mým cílem, k čemuž mi prozatím chybí prostředky. 

Schopenhauer v několika částech svého hlavního díla poukazuje na Platóna a Aristotela, a 

velmi správně zdůrazňuje, že filosofem se člověk stává údivem (Thaumazein).5 To vcelku 

znamená, že člověk přestane brát své bytí jako něco zcela samozřejmého, jasně daného. 

Filosofování spočívá v tázání, které znamená problematizování. Schopenhauer správně 

říká, že pravý filosof má stále na paměti Sókratovo slavné „Vím, že nic nevím.“6 Jestliže se 

tedy u jedince začnou rodit zdánlivě běžné otázky jako „Kdo jsem?“. „Odkud jsem 

přišel?“. „Co je vlastně svět?“, pak se účastní filosofického tázání. „Čím níže člověk 

v intelektuálním ohledu stojí, tím méně tajemná je pro něho existence.“7 V tomto ohledu 

tak člověk přesahuje do metafyziky, protože se svým rozumem (Vernunft), který má na 

rozdíl od zvířat, snaží uchopit to, co staří Řekové nazývali počátkem (Arché). Abych 

předešel případnému nedorozumění, měl bych k předchozí větě poznamenat, že nikterak 

nechci snižovat intelekt zvířecích bytostí, naopak se držím Schopenhauerova rozdělení 

intelektu na rozum (Vernunft) a rozvažování (Verstand), které odlišují člověka od zvířete, 

a kterému se budu věnovat na jiném místě. Z výše uvedeného vyplývá, že člověk je bytostí, 

která k životu potřebuje metafyziku, tedy je bytostí metafyzickou. Dále Schopenhauer říká: 

„…Smrt je specifický, inspirující génius či vůdce múz filosofie.“8 Tím chce říci, že vědomí 

o jistotě smrti je jeden z nejbytostnějších podnětů filosofického tázání. Pro příklad 

připomínám Patočkův nejdůležitější pohyb. Většina lidí sice ví, že umře, nicméně skutečné 

vědomí smrti má skryto v nejtemnějších hlubinách mysli. Dá se tak spíše hovořit o 

obecném nevědomí smrti, které je pro postmoderní civilizaci tak typické. Abych však příliš 

                                                            
5 Tamtéž, s. 42.

6 Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa II. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 136.

7 Tamtéž, s. 116.

8 Tamtéž, s. 339
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neodbočil od své věci, shrnu, že smrt je fenoménem, se kterým se lidstvo vždy snažilo 

nějakým způsobem vyrovnat. Řeč je však o skutečném vyrovnání se, jelikož naznačený, 

dnes tak populární útěk či úkryt problém neřeší. Vždy se tedy hledala jakási protilátka 

v podobě smíření či utišení strachu ze smrti. Pro příklad uvádím Bohia, který ve vězení, 

čekaje na popravu, hledá ono utišení ve svém hlavním filosofickém díle, jemuž dává velmi 

příhodný název Filosofie utěšitelka. Vedle všeho náboženství je zmíněného utišení, jak 

jsem ukázal, možno dosáhnout filosofií. Ovšem pouze filosofií pravou a pravdivou, jak 

Schopenhauer zmiňuje na mnoha místech své tvorby, ke kterým nyní přistoupím. Jaká má 

tedy být takto charakterizovaná filosofie? Schopenhauer nám nejprve obecně říká, že: 

„…úkolem filosofie je vysvětlovat svět.“ 9 Dále nám odpovídá slovy Francise Bacona. 

„Pravdivá je tedy filosofie, která nejvěrněji mluví hlasem světa samého.“ 10 Úkolem 

filosofa tak je, řečeno schopenhauerovsky, názorné a pravdivé zachycení světa vyjádřit 

abstraktně. Pravý filosof se proto podobá jasnému zrcadlu světa, do něhož může 

nahlédnout pouze hrstka těch lidí, kteří na to mají odvahu. Pouze ten, kdo je připraven 

slyšet Schopenhauerovo oblíbené sanskrtské „Tat Twam Asi“, může chápat smysl slov 

filosofa! Ostatní to vidět nechtějí, protože to pro ně není prospěšné! Proč tedy poslouchat 

slova nějakého pomateného blázna, který hovoří o moudrosti světa, říkají si. Vždyť jen 

zřídka vychází ze své chýše, a to pouze, aby mudroval a nasytil se! Většinu času, když v 

hostinci víno teče proudem a my mezi sebou klábosíme o tom, jak jsou tamti špatní a jen 

my dobří, on sedí zavřený doma u svých nesmyslů. Vždyť není jako my. Platón by 

odpověděl následovně. „Pro dav je nemožné filosofovat!11 Zde je vidět, v jakém omylu 

většina lidí žije, když nechápe, že pravý filosof filosofuje pro pravdu samou, právě proto, 

aby nás probudil, aby lidem ukázal, že je ve své jinakosti v podstatě stejný jako my, a dal 

nám tuto podstatu poznat. Je zřejmé, že úděl filosofa je prací sisyfovskou. Podobá 

se zahradníkovi v zahradě Semiramidině, ve které s láskou a trpělivostí vypráví rostlinám 

                                                            
9 Tamtéž, s. 256.

10 Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa I. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 82.

11 Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa II. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 121.
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příběhy o bytí, jež nikdy nemohou pochopit. Všechny tyto úvahy směřují k tomu, abych

učinil Schopenhauera pochopitelným. On se skutečně cítil jako bájný Prométheus, který 

lidem přináší dar v podobě pravdivé životní filosofie. Tento dar však zůstal ve své době 

nepochopen a jistým způsobem i ztrestán. Schopenhauer jak jsem již zmínil v úvodu,

zůstal ve své době zastíněn filosofií Hegelovou, jež měla mnoho stoupenců a těšila se 

všeobecné popularitě. To je důvod, proč si Schopenhauer v žádné příležitosti neodpustil 

Hegela svým osobitým, avšak velmi žertovným způsobem kritizovat. Že si filosof, o němž 

píši, opravdu nebral servítky, je zřejmé z toho, že Hegel je podle Schopenhauera „…mazal 

nesmyslů a šarlatán,… který má svou moudrost uzavřenou do zaklínadel abrakadabra.“12

Jen velmi těžko mohl pak Schopenhauer snést, že Královská dánská akademie neocenila 

jeho soutěžní spis O základu morálky a k posudku mimo jiné dodala: „Nebudiž zamlčeno 

ani to, že se (Schopenhauer) neslušně vyjadřuje k mnoha největším filosofům poslední 

doby, což právem vyvolává těžkou nevoli.“13 Obzvláště nemohl přenést přes srdce, když 

onoho šarlatána akademie nazvala „největším filosofem“ (summus philosophus). Tento 

„titul“ přisouzený Hegelovi, Schopenhauera tak pobouřil, že dokonce kvůli tomu sám 

přeložil vtipnou rapsodii španělského filosofa Baltazara Graciana.14 Tato rapsodie vypráví 

o šarlatánovi, jenž vydává jakési blíže nespecifikované tupé stvoření za orla, nebo následně 

trpaslíka za obra či chrobáka za fénixe. Během těchto chytrých podvodů se samozřejmě 

těší obdivnému potlesku přihlížejícího publika, které je zmanipulováno jeho účelně 

působivou, zcela sofistickou rétorikou. Většina přihlížejících samozřejmě ví, že je to 

podvodník, jenže se bojí nařčení z hlouposti a proto se nikdo proti šarlatánovi nepostaví. 

Lež a strach tak nadále ovládaly všechna srdce. Je snad nadbytečné vysvětlovat, koho 

Schopenhauer zmíněným šarlatánem myslel. Královské dánské akademii jako odměnu

věnoval následující Goetheho báseň.

                                                            
12

Schopenhauer, A. O vůli v přírodě a jiné práce. Praha: ACADEMIA, 2007, s. 321.

13
Tamtéž, s. 563.

14
Tamtéž, s. 324 – 330.
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„Špatné můžeš stále chválit:

dočkáš se odměny!

V močále svém vzhůru můžeš splývat

a jsi fušerů patron ochranný.

Dobrým spílat? Můžeš to zkusit!

Jde to, když se drze osmělíš:

Však když lidem čas dá to ucítit,

připomenou ti to, jak si zasloužíš“.15

Uvedení těchto veršů a zdánlivé odbočení ze své cesty považuji za důležité. 

Předpokladem pochopení jakékoliv filosofie je nejprve pochopení filosofa samotného. 

Cílem první kapitoly bylo vysvětlit Schopenhauerovo pojetí filosofie, jelikož pouze to a 

nic jiného může sloužit jako stavební kámen celého dalšího výkladu. Z celé 

Schopenhauerovy tvorby skutečně jako pramen prýští píle, poctivost, upřímnost a 

pravdivost, které mu byly pomocníky při pozorování světa. Své filosofii zasvětil celý život,

a proto není divu, s jakou nevolí reagoval na to, co považoval za falešné a nepravdivé, 

nemluvící jazykem světa samotného. Jak se musel cítit, když byl ve svém poslání 

odmítaný? Schopenhauer si byl moc dobře vědom, že: „…Osud dobra jakéhokoliv druhu 

je, že je uznáno později.“16 Friedrich Nietzsche velmi dobře znal svého učitele, když na 

jeho adresu prohlásil:

„Co učil nás, čas vyřadil.

Však věčně trvá to, co žil.

Hleďte jen, jaký byl!

Před nikým hlavu nesklonil.“17

                                                            
15 Tamtéž, s. 333.

16 Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa I. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 10.

17 Mann, T. Schopenhauer. Olomouc: Votobia, 1993, s. 11.
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Poznání vedené větou o důvodu

Jestliže jsem v první kapitole vysvětlil, co pro Schopenhauera znamenalo

filosofovat, bude nyní vcelku pochopitelné, že se Schopenhauer musel nejprve věnovat 

samotné kritice poznávání. Za největší zásluhu Kanta považuje objev transcendentálních 

možností zkušenosti - prostoru a času, které jsou apriorními formami naší schopnosti 

poznávání. 18 Ty Schopenhauer nazývá principiem individutionis, jelikož umožňují 

mnohost. K těmto dvěma kategoriím daným před veškerou zkušeností Schopenhauer ještě 

přidává kauzalitu a všechny tři zmíněné kategorie souhrnně nazývá větou o důvodu.19

Kauzalita však musí nutně probíhat na nějakém místě a v nějakém čase, proto obě předtím 

zmíněné formy tedy už předpokládá. Dále je důležité zmínit, že objekt a představa jsou pro 

Schopenhauera synonyma20. Z uvedeného vyplývá, že každé bytí objektu je reálné pouze 

skrze působení a každý objekt nutně podléhá apriorním kategoriím subjektu – času, 

prostoru a kauzalitě. To jde u Schopenhauera dokonce tak daleko, že všechny objekty mají 

svou reálnou existenci pouze ve vztahu k poznávajícímu intelektu.

„…Na prvním oku, jež se rozevřelo, a byť i náleželo hmyzu, závisela jsoucnost 

celého světa jako na nutném zprostředkovateli poznání, pro nějž a v němž jedině existuje a 

bez něho se nedá ani myslet. …Neboť tento svět je pouze představou a jako takový 

potřebuje poznávající subjekt, nositele svého bytí.“21

Výše zmíněné zní poněkud prapodivně, možná se to až vzpírá zdravému rozumu. 

Mohu si položit otázku, zda i kdyby nebyl poznávající subjekt, mohlo by přece jen

objektivně něco existovat? Pro správné pochopení je třeba si uvědomit, že kdyby nebylo 

žádné poznávání, nemohl bych vůbec takto nyní přemýšlet o pravdivosti Schopenhauerova 

                                                            
18 Tamtéž, s. 22.

19
Tamtéž, s. 22.

20
Tamtéž, s. 28.

21
Tamtéž, s. 40-41.
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učení. Jelikož v čí hlavě by se toto přemýšlení odehrávalo? Žádná hlava by nepoznávala a 

namísto ní by za jediné skutečné muselo platit nebytí. Vždyť divadlo hrané pro prázdné 

publikum nemá smysl! Velmi správně nám Schopenhauer v tuto chvíli připomíná 

Descartovo „Cogito, ergo sum,“ které „učinilo dosavadní pohled na svět 

problematickým.“ 22 Myslící subjekt se tak stává hlavním nositelem bytí. Proto 

Schopenhauer klade před svou apriorní větu o důvodu kardinální formu poznání, totiž 

„…dělení představy na subjekt a objekt.“23

Na tomto místě se hodí upřít pozornost na již lehce nastíněný rozdíl mezi 

rozvažováním (Verstand) a rozumem (Vernunft), jež tvoří základní rozdíl mezi zvířetem a 

člověkem. Podle Schopenhauera zvířata stejně jako lidé disponují rozvažováním, které 

spočívá v čisté kauzalitě, tj. v poznání příčiny a účinku.24 Z toho vyplývá, že zvířata mají, 

stejně jako člověk, kategorie poznávání, tzn., že věta o důvodu se na ně vztahuje také. 

Smysly zachytí nějaký podnět, který následně vstoupí do rozvažování. Tak si zvířata i lidé 

vytváří zkušenost. Jestliže si zvíře zvykne na to, že dostává krmení brzy ráno, bude 

netrpělivě kroužit kolem misky a vyčítavě se na nás dívat, pokud mu krmení zrovna 

nedáme. Nikdy ho však nenapadne otevřít krabičku s jídlem a v poklidu ho sežrat, bez 

ohledu na páníčka. Jakmile zvíře uslyší na chodbě panelového domu cinkání klíčů, 

zpozorní, ihned přiběhne velmi radostně ke dveřím, aby přivítalo svého páníčka. Když se 

domnívá, že postava na chodbě nebyla jeho páníčkem, zklamaně odejde. Zvíře nenapadne 

počkat, až se dveře otevřou. Neuvědomí si, že osoba na chodbě nutně nemusí být jeho pán. 

Když zvířeti řeknu, že si jen jdu vybrat poštu, nezůstane nikdy v klidu, jelikož zvuk 

zavírajících se dveří má ve své zkušenosti pevně spojený s osaměním. Má slova nejsou 

zvířeti srozumitelná. Zvířata vnímají pouze tón hlasu, podle kterého poznají, jestli mluvící 

člověk zrovna podléhá zlobě či radosti, nebo zda zrovna volá jejich jméno. Význam slov 

však nechápou. Uvedené příklady, které mohou být považovány za zcela jasné a 

                                                            
22 Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa II. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 7.

23 Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa I. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 21-22.

24 Tamtéž, s. 26.
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samozřejmé, přivádí k poznání, že intelekt zvířat se od lidského liší, přestože rozvažování 

je oběma společné. To, co zvířata postrádají, staří Řekové nazývali Logem, který znamená 

rozum, myšlenku či slovo. V tomto smyslu proto není možné zvířata na rozdíl od člověka 

nazývat rozumná, nejsou totiž schopna tvoření pojmů, jakožto hlavní funkce rozumu.25

Z této funkce pramení řeč, úvaha a reflexe. U člověka platí, že čím rozumnější je, tím lépe 

dovede převést smysly zachycenou, názornou představu do abstrakce. „Co je správně 

poznáno rozumem, je pravda totiž abstraktní soud s dostatečným 

důvodem.“ 26 Schopenhauer hezky řekne, že: „…zvířata nejsou schopna úmyslu, ani 

přetvářky, …hrají téměř vždy s otevřenými kartami. …V tomto ohledu se má pes k člověku 

jako skleněná číše ke kovové.“27 V duchu tohoto rozdělení není divu, že Schopenhauer 

hovoří o rozumu vcelku jako o nepoučitelném zločinci, který na svých bedrech nese 

zodpovědnost za všechny omyly lidstva. Je všeobecně známo, že Alfred Nobel se naivně 

domníval, že jeho vynález ukončí války. Nobelův záměr přesně vystihuje následující 

přísloví.

„I do not doubt that they mean well but the road to hell is paved with good 

intentions.“28

Vůbec se dá zvažovat u všech takto převratných vynálezů, jejichž účelem je pomoci 

lidstvu, jestli byly nakonec prospěšné nebo naopak. Vždyť kolik válek se vedlo z naprosto 

nesmyslných důvodů, kolik zvířat muselo být uloveno jen proto, aby si mohli lovci pověsit 

na zeď jejich hlavu jako trofej.  Nespočetné množství omylů se každodenně děje špatnou 

úvahou. Lidé často do nejmenších detailů plánují svou pomstu, lžou, přetvařují se, 

podvádějí… Rozum, jako zdroj omylů, je velmi často rovněž oblíbeným námětem literární 

tvorby.  Díky rozumu tak mohl hlavní hrdina Poeovy povídky velmi rafinovaně zazdít 

                                                            
25 Tamtéž, s. 47.

26 Tamtéž, s. 36.

27 Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa II. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 45.

28 „Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.“
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protivníka, jenž ho už tak dlouho urážel.29 Shakespearův Hamlet rovněž mohl připravit 

svou pomstu díky abstrakci. Mnoho spravedlivých lidí zemřelo díky lidskému omylu 

naprosto nezaslouženě. Rozum má ve svém trestním rejstříku mnoho o dobro pečujících 

řeckých Sókratů, římskou říši ochraňujících generálů Flaviů Stilichonů, za pravdu 

bojujících Janů Husů, Kristů nesoucích si svůj kříž, a nespočet dalších. Skutečně, kdyby 

bylo možné personifikovat rozum, měl by bezpochyby ruce od krve. Jestliže bych vyrobil

dvě stejné lodě a do jedné naložil všechny omyly lidstva a do druhé pravdy, bylo by 

zajímavé pozorovat, jaká z nich by se po vyplutí na moře potopila dříve. Nelze se proto 

divit, že lidé jsou často šťastnější ve společnosti němé tváře než v lidské. Za svou 

bezmeznou dobrotu, oddanost a lásku se zvířata od nás jako rozumných bytostí denně 

dočkávají smutné odměny v podobě zneužívání a týrání. 

Schopenhauer ani zde hlavu nesklání: „…Vítězství pravdy je sice těžké a klopotné, 

zato však, je-li jednou dobyto, nedá se vyrvat.“30 Slovní spojení „zdravý rozum“ se tak 

vztahuje pouze k pravdě, jakožto fenoménu bez omylu.

                                                            
29 Jedná se o povídku „Sud vína amontilladského“. Poe, E. A. Jáma a kyvadlo: A jiné fantastické povídky. 

Praha: Nakladatelství XYZ, 2015.

30 Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa I. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 45.
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Cesta k podstatě světa

Předchozí kapitola přivádí k poznání, že svět je představa podléhající větě o 

důvodu, která bezpodmínečně a jedině závisí na poznávajícím subjektu jako nositeli jejího 

bytí. Jelikož čas a prostor jsou nám apriorně danými formami poznání, můžeme nahlédnout

pomíjivosti světa jako představy. Neboť co může existovat v čase a prostoru, musí nutně 

podléhat vznikání a zanikání. „Změna, tj. podle zákona kauzality vznikající střídání, se 

tedy pokaždé týká určité části času a určité části prostoru zároveň a vespolek.“31 Bytí 

hmoty se tedy děje kauzálně v čase a prostoru, samozřejmě jen vzhledem k poznávajícímu 

vědomí, jak už jsem vysvětlil. Nejprve smysly zachytí podnět, který následně vstoupí do 

rozvažování. Z rozvažování se vytváří názor. Pokud je tento názor správný, nazývá se 

realitou, pokud je nesprávný, klamem. 32 Z tohoto názoru mohu rozumem abstrahovat 

pojmy, které, jak už bylo řečeno, mohou být pravdou či omylem. Způsob poznávání, o 

kterém doposud byla řeč, bych mohl vcelku nazvat hérakleitovským, neboť jeho bytostnou 

povahou je poznávání neustálého plynutí, vznikání a zanikání. Tuto pomíjivost světa velmi 

niterně na svých vojenských taženích prožíval císař Marcus Aurelius:

“Jak rychle všechno zaniká: ve světě lidé, ve věčnosti povědomí o nich!“33

Na jednom místě, vzhledem k mému výkladu velmi příhodně, dokonce přirovnává 

život k představě 34 . Stoická etika má s učením Schopenhauera společný pesimistický 

pohled na život a obě filosofie se shodují na v tom, že život je smutný a plný utrpení. 

Avšak v jádru se od sebe naprosto liší. Tento hlavní rozdíl musím vzhledem 

k systematickému postupu své práce nechat zatím nevysvětlený. Mohu zde však lehce 

nastínit několik dílčích rozdílů obou filosofií. Na rozdíl od Schopenhauera stoikové vysoko 

                                                            
31 Tamtéž, s. 25.

32 Tamtéž, s. 36.

33 Marcus Aurelius, A. Hovory k sobě. Praha: Gasset, 2006, s. 17.

34 Tamtéž, s. 28.
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cenili rozum, který byl pro ně vodítkem k překonání životního utrpení, strachu a bolesti.

Schopenhauer se k stoikům vyjadřuje následovně. „Stoická etika není původně a bytostně 

naukou o ctnosti, ale pouhým návodem k rozumnému životu, jehož cílem a účelem je štěstí 

nabyté duševním klidem.“35 Tento Schopenhauerův výrok potvrzují Aureliovy Hovory 

k sobě, ve kterých rozum hraje roli utěšitele člověka před krutým životním údělem.  U 

Schopenhauera to tak s rozumem naprosto není. Oba filosofické systémy se dále liší 

v pojetí sebevraždy. Jelikož u stoiků už rozum není s to zbavit člověka utrpení, může se 

člověk uchýlit k sebevraždě, která přinese osvobození. V pojetí filosofa vůle naopak 

sebevražda není prostředkem k osvobození se, jak dále uvidíme. Schopenhauerově postoji 

k rozumu a sebevraždě se budu věnovat dále. Je nyní zřetelné, že celý svět jevů je 

pomíjivý, nemá trvalé bytí. Náš život se podobá snu. 

„Jsme ze stejné látky

ze které jsou sny, a náš nepatrný život

je zahalen spánkem.“36

Poznání je zajato větou o důvodu a v důsledku toho se vždy vztahuje pouze na jevy.

Odkazuji na Platónovo podobenství o jeskyni.37 Lidské poznání je zajato ve tmě, spoutáno 

okovy. Lidé žijí v jeskyni stínů, ze které není úniku. Mimo tuto jeskyni však nutně musí 

být něco, co je jediné skutečně pravdivé, trvalé, neměnné, věčné, nepodléhající samo o 

sobě žádným změnám. Schopenhauer hledá řecké Arché, které je počátkem, pralátkou a 

podstatou světa. Hledá mystérium par excellence, které se lidé od pradávna snažili 

rozluštit. Pro tuto podstatu světa přebírá Kantův výraz „věc o sobě“ a tvrdí, že tato věc o 
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sobě: „…musí být něco toto genere odlišného od světa jako představy.“38 Až do tohoto 

místa se učení filosofa vůle s Kantovým až na pár rozdílů v zásadě shoduje.

Schopenhauerovo odchýlení se od Kanta nastává ve chvíli, když Kant dospěje k tomu, že o 

věci o sobě nelze nic vědět. Člověk je tak obrazně podle Kanta uvězněn v platónské

jeskyni, ze které není cesty ven. Sice ví, že mimo jeskyni něco je, co však to je a jaké to je, 

o tom nemůže nic vědět. S tímto závěrem se však Schopenhauer spokojit v žádném případě 

nehodlal. Kant totiž udělal podle Schopenhauera vážnou následující chybu. „…Přehlédl, že 

ačkoli ovšem objektivní poznání či svět jako představa nedává nic než jevy,… přesto naše 

vlastní bytost nutně také patří k světu věcí o sobě, neboť v něm musí kořenit: ačkoliv sice 

tyto kořeny nemůžeme vytáhnout na světlo, musíme přeci zachytit některá data k osvětlení 

souvislosti světa jevů s podstatou věcí o sobě.“ 39 Člověk není pouze poznávajícím 

subjektem, schopenhauerovsky řečeno, „vznášející se hlavou anděla bez těla.“40 Má přece

také vlastní tělo, které je „…poznávajícímu subjektu dáno dvěma rozdílnými způsoby: 

jednou jako představa v rozvažujícím nazírání, …a dále jako vůle.“41To, že jako živé 

bytosti vůbec něco chceme, tedy chtění samo, není totiž podmíněno naším poznáním, je 

tomu spíše naopak. Z vnějšku, tj. skrz poznání zajaté větou o důvodu se totiž k podstatě 

světa nikdy dostat nelze, tvrdí Schopenhauer.42 Proto filosof, který chce pravdivě vykreslit 

svět, musí v této chvíli objektivní poznání opustit, aby se mohl zaměřit na vlastní tělo, 

které se manifestuje chtěním. Toto chtění, zprostředkované vlastním tělem tvoří přechod 

od pouhých jevů k věci o sobě. Je nezbytné zažít zkušenost o vlastním chtění. Tato 

zkušenost přivádí k poznání, že hledaná „věc o sobě“ musí být vůle. „Všichni filosofové, 

kteří mne předcházeli, od prvního až do posledního, kladli vlastní podstatu nebo jádro 

člověka do poznávajícího vědomí a tedy JÁ nebo jeho transcendentní hypostazi nazývanou 

duší, podávali jako především a bytostně poznávající, dokonce myslící a teprve důsledkem 
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toho, sekundárním a odvozeným způsobem jako chtějící.“43Podle Schopenhauera je to však

přesně naopak. Zde už je jasně cítit, proč se o filosofovi vůle hovoří jako o tom, kdo 

převrátil metafyziku. Abych však předešel nepochopení, musím zde zmínit, že mé tělo, 

které jsem z jedné strany nahlédl jako vůli, je rovněž z druhé strany představou pro 

poznávání, podléhající kauzalitě. Vlastní tělo je však rovněž mou součástí, čímž se liší od 

ostatních objektů. Teprve tělesa, která na něj z vnějšku působí, ho činí objektem, proto je 

v tomto smyslu objektem bezprostředním, vysvětluje Schopenhauer.44 Tělo tak pro mě

není objektem, jako je každý jiný, dává mi své niterné výpovědi jinak, než jiné objekty. 

Z tohoto důvodu Schopenhauer říká, že: „…Tělo není nic jiného než objektivizovaná, tj. do 

představy vstoupivší vůle.“45

Jako podstatu světa v Schopenhauerově filosofii jsem vysvětlil vůli. Mohu si však

položit otázku, co je tato podstata světa o sobě? Čím je zapříčiněna? Na tuto otázku však 

nemohu nikdy odpovědět. „Stávání se poznaným samo již odporuje bytí o sobě a každé 

poznané je již jako takové jev.“46 Každý člověk může svou vůli poznávat pouze jako 

fenomén, tedy v jejím projevu (Operari). Nemůže proto nikdy vysvětlit její bytí (Esse).

Pouze v této souvislosti je možné pochopit, že Schopenhauerova vůle je bezdůvodná.47
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Manifestace vůle skrze platónské ideje

V předchozí kapitole jsem vysvětlil, jak dochází k objevení vůle, která je podstatou 

světa. Kdyby však člověk zůstal pouze u zkušenosti o vlastním těle, považoval by jen svou 

bytost za jedinou skutečně jsoucí. Vše ostatní by pro něj bylo pouhým přízrakem, jenž by 

ho v podobě představy neustále strašil v hlavě. Stavěl by se tím do pozice teoretického 

egoismu, který: „…sice nejde vyvrátit důkazy,… jako vážné přesvědčení by však mohl být 

nalezen v blázinci a jako proti takovému by potom nebylo třeba důkazů, ale kúry.“48

Schopenhauer uvádí druhý krok, který spočívá v analogickém nahlédnutí vůle ve všem 

živém i neživém. Podmínkou filosofie je totiž podle Schopenhauera to, co často říká 

Platón, a co jsem rovněž zmínil v úvodu této práce. „Poznání identického v různých jevech

a různého v podobných.“49Je však důležité zdůraznit, že naprostá většina lidí vůli poznává

pouze v jejích projevech, ve kterých se objektivizuje, tj. vstupuje do zjevu, tedy kauzálně 

v čase a prostoru. Pouze čistě výjimečně se stává, že se člověk osvobodí od poznání ve 

formě věty o důvodu, nebudu však předbíhat.

Vůle jako takové se žádná mnohost netýká, ani týkat nemůže, neboť sama stojí 

mimo principium individuationis. Čas a prostor jsou pouze formy představy, nikoliv věci o 

sobě. Podstata světa je od představy, jak už bylo řečeno, naprosto rozdílná. To znamená, že 

například v anorganické přírodě je stále přítomna jedna stejná vůle jako v člověku. „Vůle

není třeba menší díl v kameni a větší díl v člověku… To více a méně se týká jen jevu, tj. 

viditelnosti, objektivace.“50 Vůle je jako věc o sobě nedělitelná! Jakým způsobem však 

vůle promlouvá do světa? Aby problém vyřešil, přebírá Schopenhauer Platónovu nauku o 

idejích jako věčných pravzorech všech věcí. „Idea je species.“51 Pro lepší ozřejmění mohu

ideu vystihnout i tím, do jaké míry jednotlivina odpovídá své obecnině. Například do jaké 
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míry odpovídá kámen svému druhu, své „kamenovitosti“ či zvíře „zvířeckosti“. Tyto ideje 

stojí mezi vůlí a světem jevů a tvoří celou škálu stupňů objektivace vůle. Je zajímavé se 

zamyslet nad tím, zda například existuje idea domu. Schopenhauer dává negativní 

odpověď. „Podle Aristotela… měl Platón mluvit jen o idejích přírodních bytostí.“52. Já už 

mohu odpovědět také, jelikož jsem ve druhé kapitole skrze zkušenost o vlastním těle 

vysvětlil vůli jako neustálé chtění. Jev vůle vždy chce. Proto se přímé objektivace vůle, 

ideje, musí nutně týkat chtějícího. Z tohoto důvodu je logické, že idea domu nemůže 

existovat, jelikož dům je domem pouze díky působení základních přírodních sil. Kdybych 

však dům pojímal jako obecninu, bylo by to nesprávné, protože bez přírodních sil by nebyl 

domem, nýbrž zříceninou. Dům na rozdíl od přírody totiž nechce. Přírodní síly mohu proto 

přirovnat ke kostře, dům potom k tělu. 

Rovněž musím vyvrátit možnou hypotézu, podle které by současně se vznikem 

domu vznikla i jeho idea. Ideje jsou totiž pravzory všech věcí, stejně jako vůle stojící 

mimo principium individuationis. Nemohou tedy podléhat vzniku a zániku, pouze jim ve 

svém jevu přísluší mnohost.

Schopenhauer popisuje ideje jako „…nedosažené vzory nebo jako věčné formy 

věcí.“53 Tudíž: „nevstupují samy do času a prostoru,… nýbrž stojí pevně, nepodléhají 

žádné změně.“ 54 „Jsou stále jsoucí, nikdy vznikající, zatímco věci v čase a prostoru 

vznikají a zanikají, stále se dějí a nikdy nejsou.“55 Pouze to, co stvořila příroda, může být

nazváno ideou. Vše ostatní je člověkem vytvořený pojem. Proto nemohu mluvit o ideji 

domu, nýbrž jen o idejích rozmanité přírody, které stojí v jeho základech. Schopenhauer

uvádí následující výrok Aristotela. „Jestliže ideje jsou, jsou v tom, co stvořila příroda: 

proto správně Platón říká, že species patří k tomu, co je přirozené.“56
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U člověka je nejvýraznější individuální charakter, tudíž „…každého člověka je 

třeba nahlížet jako zvlášť určený a charakterizovaný projev vůle, dokonce jistou měrou 

jako nějakou vlastní ideu…“57Nejmenší individualita je logicky v anorganické přírodě. 

„Tak zde, na nejnižším stupni, vidíme, jak se vůle podává jako slepý tlak, temné, tupé úsilí, 

daleko od vší bezprostřední poznatelnosti. Je to nejprostší a nejslabší druh její 

objektivace… Každá taková síla se nám podává v milionech zcela stejnorodých a 

zákonitých jevů. V nichž není ani stopy po nějakém individuálním charakteru.“58 Kámen 

oproti rostlině shledáváme velmi jednoduchým. Rostlinu vůči zvířeti rovněž. Zvíře, 

kterému, jak už jsem vysvětlil, chybí rozum (Vernunft), hodnotím pouze v tomto smyslu

jako méně dokonalé než člověka.

Je však zajímavé, i když poněkud zvláštní a rozporuplné, že Schopenhauer 

vysvětluje ideje jako věčné formy všech věcí, které jsou stále jsoucí, nikdy nepodléhající 

žádné změně, tedy nikdy nevznikající. Na jiných místech svého díla však tvrdí, že bytost 

člověka je natolik komplikovaná, že každému individuu odpovídá zvláštní idea. 59

V Metafyzice lásky přímo tvrdí následující. „…Toto nové individuum je do jisté míry novou 

(platónskou) idejí: jako se všechny ideje s největší prudkostí snaží vstoupit do jevu…, právě 

tak tato zvláštní idea lidské individuality s největší horlivostí a prudkostí usiluje o svou 

realizaci v jevu.“60 Tvrzení, že zrozením nového jedince se vytvoří nová idea je ovšem, jak 

už jsem dokázal, nepravdivé, neboť ideje stojí mimo principium individuationis. Na tomto 

místě však ještě nemohu problém vyřešit, protože by bylo vhodné se nejprve seznámit 

se Schopenhauerovým pojetím charakteru. Problém však nezůstane opomenut a na 

příhodném místě se ho pokusím vyřešit. 
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Život jako utrpení

V Schopenhauerově filosofii jsme jako podstatu všech jevů poznali vůli, která se 

manifestuje chtěním, začíná se tak zde nutně rýsovat pesimistický ráz celé myslitelovy 

filosofie. Zatím jsem ve svém pozorování hovořil o vůli poněkud obecně. Bylo řečeno, že 

ve světě jevů se projevuje neustálým chtěním. Položím si však důležitou otázku, co vlastně 

tato vůle chce? Pohleďme na sebe, co vlastně my chceme? Co je účelem veškerého 

lidského snažení? Odpověď přichází z nitra samotného světa. „…To, co vůle vždy chce, je 

život…“61 Lidé nechtějí zemřít. Dělají vše proto, aby přežili. Chodí do práce primárně 

proto, aby nezemřeli hlady. Když toto poznání nyní vztáhnu na celou přírodu, je zřejmé, že 

celá příroda chce život stejně tak, jako má bytost. Je však vhodné se tázat, proč je nám 

chtění přirozené? Většina lidí by se jistě podivovala nad absurdností této otázky. Je to 

přece naprosto jasné: jednou jsme se narodili, proto se staráme. Vždyť život je krásný, 

užívejme si! Pokud by předmětem mé práce nebyla filosofie Schopenhauerova pesimismu, 

odpověděl bych asi podobně. Zde však vše živé otročí vůli k životu, která je i mou vlastní

podstatou. Následující výklad vysvětlí, že to s námi není vůbec veselé, je tomu přesně 

naopak.

Vůle chce jedině život a na každém stupni své objektivace se snaží usurpovat čas, 

prostor a hmotu pro sebe, na úkor ostatních. Mohu začít příkladem na nejnižších stupních 

objektivace vůle, kde pozoruji magnetismus, přitahující k sobě kovy. V organické přírodě

dávám příklad nebetyčného smrku, těšícího se blahodárnému slunečnímu svitu. V jeho 

stínu se ovšem krčí usychající jabloň, které se nedostává téměř žádného tohoto svitu. 
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„Na březích Missouri lze občas vidět mocný dub, na kmeni a všech větvích tak 

omotaný, spoutaný a sešněrovaný obřím divokým vínem, že musí jako zardoušený 

uschnout.“62

Karel Klostermann zmiňuje pohromu, kterou nadělal kůrovec hvozdům ráje 

šumavského. Člověk často prožívá radost, když v lese nalezne napohled nádherné velké 

hřiby. O to větší je jeho následné zklamání, když zjistí, že jsou uvnitř skrz na skrz sežrané 

červy. Kdyby však tyto hřiby nebyly prožrané červy, člověk by je sebral a připravil si 

z nich vynikající pokrm. Mezi jednáním červů a jednáním člověka však pro hřiby není 

žádný rozdíl, v obou případech je jejich vůle usurpována někým jiným. Jak jen je vše 

pomíjivé! Vše v tomto světě jevů podléhá neodkladné nutnosti smrti. Sice smutně, avšak 

velmi krásně a pravdivě vkládá mistr povídek E. A. Poe v jedné z nejkrásnějších světových 

povídek do úst vypravěče slova o dívce, která mu zemřela v náručí. „Tato dívka byla 

stvořena do krásy pouze proto, aby mohla zemřít.“ 63 Život je řeckým „ephemeros“, 

pomíjivým dnem. Tato povídka vystihuje tragédii bytí skutečně vynikajícím způsobem.

Celý svět je jednou velkou bitevní vřavou, ze které každý chce vytěžit co nejvíce na 

úkor ostatních. Jedná se o nutný koloběh přírody, ve kterém platí: „Serpens, nisi serpentin 

comederit, non fit draco.“64 Přitom mají všichni v zádech smrt, před kterou se celý život 

marně schovávají. Všechny jevy jsou bídnými panáčky v iluzorním labyrintu lákadel a 

slastí, ze kterého není úniku. Pláč a skřípění zubů se ozývá z tohoto světa, nikoliv až 

z nějaké biblické ohnivé pece! Schopenhauer touto útrpnou bídou ukazuje rozpor vůle, 

která ve své jevové formě požírá sebe sama. Vůli je bytostná zrůdnost, která nenasytně 

lační po krvi. Tato lačnost se nejvíce ukazuje na vyšších stupních objektivace vůle. 

Schopenhauer uvádí následující příklady z říše zvířat.
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„Junghuhn vypráví, že spatřil na Jávě nepřehledné pole, celé pokryté kostrami, a že 

je považoval za pole bitevní: byly to však samé kostry velikých želv, pět stop dlouhých, tři 

stopy širokých a stejně vysokých, které táhnou touto cestou od moře, aby nakladly svá 

vejce, a tady pak jsou napadány divokými psy (Canis rutilans), kteří je spojenými silami 

obracejí na záda, roztrhnou jim spodní krunýř, tedy ony malé břišní desky, a živé je 

požírají. Často však potom přepadne psy tygr…“65

„Sledujme například krtka, toho neúnavného pracovníka. Svými zvláštními 

lopatkami neustále hrabe – to je zaměstnání jeho celého života: obklopuje ho trvalá tma: 

své embryonické oči má pouze proto, aby prchal před světlem. Jedině on je pravým animal 

nocturnum: ne kočky, sovy a netopýři, kteří vidí v noci. Čeho však dosahuje takovým 

únavným  a neradostným životem? Potravy a plození: tedy jen prostředku k pokračování ve 

své smutné dráze a k tomu, aby opět začala v novém individuu.“66
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Intelekt v područí vůle

Vše doposud řečené jsou zatím jen pomocné signály, záchytné body, o kterých jsem 

musel nezbytně pojednat, abych se na své cestě neztratil. Cesta k cíli není samozřejmá a 

jednoduchá, proto se občas stane, že význam některých signálů zůstává doposud záměrně 

skrytý. Je tomu tak jen proto, aby mohl na dalších křižovatkách zcela vyniknout. Tím se 

ozřejmí jeho význam.

Proč a k jakému účelu však vůbec v tomto světě, ve kterém jediným všemocným a 

nenasytným pánem je vůle, má člověk intelekt? Vysvětlil jsem, že Schopenhauerova 

filosofie má iracionální základ, projevující se jako vůle k životu, která je podstatou všech 

jevů. Intelekt je však pouze jevem vůle. Proto je vůle primus a intelekt posterius.67 Intelekt 

je tak něco sekundárního, stvořeného vůlí. 68 Stejně jako každý jiný jev, tak i intelekt 

podléhá větě o důvodu, v žádném případě však není transcendentní. Transcendentno 

přísluší pouze vůli.

„Člověk je nejdokonalejší jev vůle.“ 69 V člověku jakožto v objektivaci na 

nejvyšším stupni, se vůle manifestuje nejvíce. Člověk je bytostí, která nejvíce chce. Proto 

je to člověk, na němž vůli nejvíce záleží. Aby vůle měla člověka neustále pod kontrolou, 

musela mu přidělit nejvyšší schopnost poznání, intelekt. Intelekt je nástrojem vůle

k zachování individua a rozmnožení rodu.70 Z tohoto důvodu by mohl být přirovnán k 

vodícímu psu, který pomáhá slepci orientovat se ve světě a plnit tak jeho vůli. Stejně jako 

intelekt vůli, je pes svému pánu věrně oddán. Díky vodícímu psu je tak slepec schopen 

vyhnout se případným překážkám, před kterými ho pes vždy včas varuje. Intelekt jsou oči 

                                                            
67 Tamtéž, s. 198.
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69 Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa I. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 232.

70 Tamtéž, s. 131.
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vůle! Na jednom místě představuje Schopenhauer mozek jako „reprezentanta poznání.“71

Srdce je naopak reprezentantem vůle, jelikož samotná činnost srdce, tj. jeho tlukot, odráží 

vůli, totiž její úsilí. Je pozoruhodné, že z hrudi, podobně jako z nějakého kořene vyčnívá 

hlava, nesena krkem. Krk spojuje chtění s poznáváním. Pokud se budu ještě držet své

metafory s vodícím psem a slepcem, krk symbolizuje vodítko, které je poutem mezi 

slepcem a jeho psem. 

Schopenhauer nás dále upozorňuje, že kdyby intelekt byl primus a ne posterius, 

mohl by řídit naše afekty.72 Tak tomu však v žádném případě není. Vůle je silnější než 

intelekt! Kdyby tomu bylo naopak, proč by Goetheho Werther spáchal sebevraždu 

z nešťastné lásky? Vždyť by si mohl po rozumné úvaze říci, že takových dívek podobných 

Lottě po světě běhá mnoho. Pročpak bych si měl sahat na život právě kvůli této jedné 

dívce? 

Na tomto místě narážíme na jeden z fundamentálních rozdílů mezi 

Schopenhauerem a stoiky. V kapitole Cesta za podstatou světa jsem uvedl, že stoikové, na 

rozdíl od Schopenhauera, hledali útěchu před strastmi života v intelektu. U filosofa vůle je 

intelekt posterius, proto nás nemůže nikdy trvale osvobodit. 

Werther byl však zasažen šípem lásky z dílny slepého boha Erota, proto nemohl

vzplanutí své vůle zkrotit. Na tomto místě se rýsuje určitý rozpor v Schopenhauerově 

učení. Schopenhauer tvrdí, že sebevražda „vychází z rozhodnutí intelektu, naše chtění žít je 

však primus intelektu.“73 Na jiném místě k sebevraždě uvádí následující. “Tento fenomén 

je daleko vzdálen popření vůle, je to naopak silné přitakání vůli. Neboť popření má svou 

podstatu v tom, že se neopovrhuje utrpením, nýbrž požitky života. Sebevrah chce život a je 

pouze nespokojen s podmínkami, za nichž mu byl dán. Proto se vůbec nevzdává vůle 

k životu, nýbrž pouze života tím, že zničí jednotlivý jev. Chce život, chce bytí nezabraňující 
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tělu a přitakání: ale okolnosti mu to nedovolují a jemu nastává velké trápení. Vůle k životu 

sama se shledává v tomto jednotlivém jevu tak brzděnou, že nemůže rozvinout své úsilí. 

Proto se rozhoduje podle své podstaty o sobě, která leží vně tvary věty o důvodu a tím je jí 

každý jednotlivý jev lhostejný.“74 Jsem si vědom, že pojmy jako „popření“ či „přitakání“ 

vůli předpokládají znalost následujících kapitol, na tomto místě jejich význam není zatím 

ještě příliš podstatný. S druhým citovaným Schopenhauerovým tvrzením souhlasím. Avšak 

oproti tomu, že sebevražda vychází z rozhodnutí intelektu, já naopak tvrdím, že sebevražda 

je rozhodnutím vůle, nikoliv intelektu. Je to má vůle, která podléhá afektu lásky. Intelekt 

smí vůli pouze dodat motivy v podobě nemožnosti uskutečnění konkrétní lásky. Nicméně 

pokud je vůle silně vzbuzena přijatým motivem, nemůže s tím intelekt, který je 

v podřízení, udělat nic. „Naše pravá osoba, jádro naší bytosti… nezná nic jiného než chtít 

nebo nechtít, být spokojený a neuspokojený, se všemi modifikacemi věci, které se nazývají 

pocity, afekty a vášně.“75 Velmi příhodně se říká, že se nás něco „bytostně“ dotýká. Každý

motiv působící na naší individuální vůli může způsobit tak silné vzplanutí, že se vůle sama

může vzdát svého prvotního určení, totiž chtění. Schopenhauer upozorňuje, že pro přírodu 

je důležitý druh, nikoliv individuum.76 Vzhledem k tomu, že podstatou světa je vůle, lze

slovo příroda nahradit slovem vůle. Vůli tedy záleží na druhu, nikoliv na individuu. 

Jestliže na Wertherovu vůli tak silně působil intelektem dodaný motiv znemožněné

lásky, musela si jeho individuální vůle vybrat nebytí, neboť - jak vysvětlím dále - nemohla 

v tomto individuu splnit svůj metafyzický účel. Intelekt byl neschopen dodat vůli 

uspokojující motiv. Vůli jako věci o sobě to však nikterak neublíží, znamená to pro ni

pouze ztrátu jedné z mnoha jejích objektivací. Individuální vůle se ve Wertherově případě 

dostala do jakési aporie, proto nemohla činit jinak, než činila. Představený problém však 

předpokládá znalost Schopenhauerova pojetí svobody vůle, nutnosti, charakteru a 

metafyziky lásky, kterému se budu v příští kapitole věnovat. 
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Zde však budiž řečeno pouze to, že primárním určením intelektu je služba vůli.  

Dodává vůli motivy, podle kterých vůle, podle své přirozenosti, reaguje. Buď se jí daný 

motiv protiví, nebo naopak. „…Každé působení na mé tělo ihned a bezprostředně afikuje 

také mou vůli a v tomto ohledu se nazývá bolestí či slastí…“77 Jsem si vědom, že tato 

kapitola by mohla vyvolávat určité rozpaky. Mnoho z toho, co bylo řečeno, zůstalo 

nejasné. Pokusím se však vše, co zůstalo dosud v temných hlubinách, vyzdvihnout na 

světlo, jelikož po každé noci plné stínů nutně vychází slunce, jehož paprsky všechny tyto 

stíny rozptýlí.
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Problém svobody vůle

„Quidquit fit, necessario fit.“78

Filosof, kterým se zabývám, se zúčastnil soutěže, kterou zahájila Královská norská 

společnost věd na téma: „Lze ze sebevědomí dokázat svobodu lidské vůle?“ 79

Schopenhauer pro tuto soutěž vypracoval spis nesoucí název O svobodě vůle, který byl 

Královskou norskou společností věd oceněn roku 1839 v Trondheimu.80 Seznámení se zde 

s tímto spisem považuji za nezbytné, neboť velmi vhodně doplňuje Schopenhauerovo 

hlavní dílo.81 Na rozdíl od Světa jako představy tento soutěžní spis představuje velmi 

komplikovaný celek Schopenhauerova myšlení v otázce svobody vůle, proto mi bude 

v této kapitole hlavní oporou. To mi však v žádném případě ani na moment nedovoluje 

Schopenhauerovo hlavní dílo odložit stranou. Pozdější filosofův spis O základu morálky, 

který zůstal neoceněný Královskou dánskou společností roku 1840, nechám prozatím 

stranou. Musím ještě upozornit, že Schopenhauerova nauka o svobodě vůle je velmi složitá

a často rozporuplná, čehož si ve své předmluvě k souboru vydaných schopenhauerských 

prací s názvem O vůli v přírodě a jiné práce všiml i Ladislav Major.82

Nejdříve ze všeho se pokusím objasnit, co pro Schopenhauera znamená pojem 

„sebevědomí.“ „Sebevědomí je vědomí vlastní osoby, v protikladu k vědomí jiných věcí, 

což je schopnost poznání.“83 Tím však Schopenhauer nemyslí nic jiného než zkušenost 

s vlastním tělem, o které pojednává třetí kapitola mé práce. V sebevědomí si je každý 

člověk vědom svého chtění, své vůle, která je niternou podstatou či věcí o sobě všech jevů. 

                                                            
78 „Vše co se děje, od největšího po nejmenší, se děje nutně.“ Schopenhauer, A. O vůli v přírodě a jiné práce. 
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82 Schopenhauer, A. O vůli v přírodě a jiné práce. Praha: ACADEMIA, 2007, s. 18.
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Proto mohu sebevědomí charakterizovat jako obrácení se k vnitřku. Lidské poznání, jehož 

formou je věta o důvodu, se však vztahuje k okolnímu světu, tedy k vnějšku. Sebevědomí 

je korelátem světa jako vůle, poznání světa jako představy. 

Abych mohl pokračovat dále, musím začít vysvětlením rozdílu mezi inteligibilním a 

empirickým charakterem.84 Inteligibilním charakterem je u Kanta myšlena věc o sobě, tedy 

vůle, jelikož není na rozdíl od jevu poznatelná, nýbrž jen myslitelná.85 V kapitole Cesta za 

podstatou světa jsem vysvětlil, že podle Schopenhauera přesto můžeme o věci o sobě něco 

vědět, nicméně ji nikdy nemůžeme poznat v jejím esse a pohybujeme se vždy pouze ve 

sféře operari. „Inteligibilní charakter spadá tedy v jedno s ideou, nebo ještě lépe 

s původním volním aktem, který se v ní ukazuje.“ 86 Inteligibilní charakter není

nepoznatelný, nýbrž „…je bezdůvodný, tj. jako věc o sobě vůlí nepodřízenou větě o 

důvodu.“ 87 Lze ho pouze abstraktně myslet. Schopenhauer o něm mluví jako o 

objektivačním aktu vůle. 88 Slovy Platóna odpovídá inteligibilní charakter ideji. Tento 

charakter se aktem objektivace vůle projevuje do světa a tomuto projevu odpovídá 

charakter empirický. „Empirický charakter musí v životním běhu poskytnout odraz 

charakteru inteligibilního…“89 Jednotliviny musí odpovídat obecnině. Pouze empirický 

charakter, jak napovídá název sám, je poznatelný. Z tohoto důvodu se téměř každý člověk 

obklopuje lidmi, o kterých ze zkušenosti ví, že jsou dobrosrdeční a spravedliví. Když nám 

naopak někdo ustavičně lže nebo nás fyzicky napadá, odvracíme se od něj, samozřejmě za

předpokladu zdravého rozumu. Proč však je první dobrosrdečný a spravedlivý, a druhý 

ulhaný a násilný? Abych dokázal odpovědět, musel bych poznat inteligibilní charaktery

těchto lidí, což je však, jak jsem ukázal, nemožné. Člověk je ve svých projevech bytostí 
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natolik komplikovanou, že si Schopenhauer musel pomoci následujícím. „Charakter 

každého člověka, pokud je pojímán veskrze individuálně a ne zcela jako charakter species, 

může být nahlížen jako zvláštní idea odpovídající nějakému vlastnímu objektivačnímu aktu 

vůle.“90 To nás přivádí zpět k problému, který zůstal v kapitole Manifestace vůle skrze 

ideje, nevyřešený. Schopenhauer připouští možnost, že pod ideu člověka spadají ještě další 

ideje v podobě jednotlivých inteligibilních charakterů, které se projevují v podobě 

charakterů empirických.91 Na zmíněném místě jsem vyloučil, že by ideje mohly vznikat a 

zanikat, jelikož jsou věčnými pravzory všech věcí, nepodléhající principiu individuationis. 

Pouze ve své jevové formě jsou přístupny formám našeho poznání. Abych problém vyřešil, 

musím zde ještě jednou připomenout Schopenhauerovo tvrzení: „…Všechny ideje 

s největší prudkostí snaží vstoupit do jevu…, právě tak tato zvláštní idea lidské 

individuality s největší horlivostí a prudkostí usiluje o svou realizaci v jevu.“92 Přikláním 

se proto k vysvětlení, že všechny inteligibilní charaktery jakožto formy čekají na svou 

hmotu. Proto teprve zrozením je individuum formováno a je mu přidělena odpovídající 

idea.

Empirický charakter je všem lidem daný a priori, je však poznatelný teprve a

posteriori. Vedle inteligibilního a empirického charakteru Schopenhauer rozlišuje ještě 

charakter získaný. Tento charakter spočívá ve více či méně dokonalém poznávání svého 

empirického charakteru. „Teprve přesná znalost vlastního empirického charakteru dává 

člověku to, co se nazývá získaným charakterem.“93 Jako příklad získaného charakteru 

mohu uvést člověka, který skrze zkušenosti pozná, že snadno podléhá prudkým afektům 

vůle. Takovýto člověk, kterému se dostalo alespoň částečného nebo úplného poznání 

vlastních vlastností, je proto ve velké výhodě oproti člověku, kterému se to poznání 
                                                            
90 Tamtéž, str. 137.
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nedostalo. Může se proto v životě vyhnout mnoha trápením a nepříjemnostem. Nebude 

například záměrně vyhledávat takovou společnost, ve které by se jeho charakterové 

vlastnosti mohly projevit. Vědomí získaného charakteru dává člověku možnost předvídání 

situací, ve kterých by se mohla projevit jeho vůle. Osvojování získaného charakteru 

odpovídá hledání své vlastní životní stezky. Rád bych zde uvedl Schopenhauerův zábavný, 

avšak velmi pozoruhodný výrok ohledně napodobování vlastností jiných.

„Napodobování cizích vlastností a specifik je mnohem potupnější než nošení cizích 

šatů: jelikož tím se vyjadřuje soud o vlastní bezcennosti.“94

Pokud někdo nyní nevěří vlastním očím a propadá hrůze, mohu pouze dodat, že 

naprosto právem. Ani Schopenhauerovo pojetí svobody vůle není vůbec radostnou 

záležitostí. „Tvrzení empirické svobody vůle… nejpřesněji souvisí s tím, že se podstata 

člověka vkládala do duše, jako by to byla bytost původně poznávající, dokonce vlastně 

abstraktně myslící a v důsledku toho také chtějící, že se tedy vůli přiřkla sekundární 

povaha místo toho, aby ji mělo poznání, jak to doopravdy je.“95 Vzhledem k tomu, že u 

Schopenhauera je vůle primus a intelekt až posterius, musel filosof vůle na otázku 

položenou Královskou norskou společností věd odpovědět negativně. Vůle je svobodná 

pouze v esse, nikoliv v operari, učí Schopenhauer.96 Abych předchozí větu objasnil, je 

zapotřebí si uvědomit, že Schopenhauer definuje svobodu jako absenci nutnosti.97 Vůle, 

neboť nepodléhá větě o důvodu, je ve svém transcendentnu naprosto svobodná, nepodléhá 

žádné nutnosti.  Ve své jevové formě, ve svém projevu, je ovšem naprosto determinovaná. 

Vysvětleme si to na následujícím Schopenhauerově příkladu.

„Chceme si myslet jednoho člověka, který třeba stojí na ulici a říká si: je šest hodin 

večer, denní práce se končí. Mohu si nyní udělat procházku nebo mohu jít do klubu, také 
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mohu vystoupit na věž a dívat se na západ slunce, mohu jít od divadla, mohu navštívit toho 

či onoho přítele, ba mohu vyběhnout do širého světa a nikdy se nevrátit. To všechno záleží 

jedině na mně, mám k tomu plnou svobodu. Neudělám však nic z toho, ale právě tak 

dobrovolně přijdu za svou ženou… Je to přesně stejné, jako by voda říkala: Mohu udeřit 

vysokými vlnami (ano!, totiž v moři a při bouři), mohu spěchat dolů a strhávat břehy (ano!,

totiž v proudu), mohu se ve spršce pěny řítit dolů a strhávat břehy (ano!, totiž ve 

vodopádu)…“98

Lidé si povětšinou myslí, že mohou v každé situaci jednat zcela svobodně, tak tomu

však podle Schopenhauera není, všichni naopak jednáme stále stejně! Jediné, co se mění, 

jsou okolnosti, které nám dodává intelekt ve formě motivů. Na tyto motivy však zareaguje 

náš charakter podle své přirozenosti, vždy tedy naprosto stejně. Tvrzení, že někdo jednal 

proti své vůli je tak naprosto nesmyslné, protože jeho inteligibilní charakter je zcela 

neměnný. Změnily se pouze přistupující podmínky. Vzpomeňme na Jana Husa v Kostnici. 

Nebylo možné, aby své učení odvolal, přestože na něj působily velmi hrozné okolnosti. 

Kdo je jednou zrozen ke sňatku s pravdou, bude za ní bojovat do konce života, ať jsou 

okolnosti jakékoliv. Jinak tomu být ani nemůže. Kdyby však Hus čistě teoreticky za 

daných okolností své učení odvolal, přesto by toto odvolání nebylo svobodné, nýbrž 

předem určené, determinované. Avšak „Quidquit fit, necessario fit“! Proto je každé 

„kdyby“ naprosto absurdní. „Člověk se nikdy nemění.“99 Stejně jako pracovitý člověk 

zůstane po celý život pracovitým, zůstane lenoch líným po celý život. Kdyby tomu tak 

nebylo, táže se Schopenhauer, jak by mohl Nero zůstat Neronem, jestliže měl za 

vychovatele Seneku? 100 Ze stejného důvodu zůstal krutý a domýšlivý Caligula stejně 

krutým a domýšlivým. Proto jsou celé dějiny, jaké jsou, jiné ani být nemohly. Velmi dobrý 

příklad nalezneme v řecké mytologii. Nikdy nepoučitelný Tantalos tak dlouho pokoušel 

bohy, dokud nepřišel hrozný trest. Je pozoruhodné, že trest, který dostal, přesně zrcadlil 
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Tantalův charakter. Věčný pokušitel bohů Tantalos tak v temnotách podsvětí musel čelit

věčnému pokušení. Schopenhauerovskou terminologií tak mohu říci, že trest byl Tantalovi 

dán proto, aby mohl utvářet svůj získaný charakter, neboli všedními slovy řečeno, aby 

mohl poznat, jaký v jádru je. Podobným příkladem je i Sisyfos, neboť balvan, který tlačí, 

se vždy opět skutálí nazpět. Balvan je stejně lstivý, jako sám Sisyfos.

Vše co se stalo, stalo se nutně, neboť tak je to napsáno ve hvězdách! Jsme Donem 

Quijotem, když vyčítáme druhým, jací jsou, a snažíme je napravit. Marné jsou rovněž 

všechny pokusy napravit sebe sama. Lživé je tvrzení, že příště budeme konat jinak. Marcus 

Aurelius moudře pravil, že: „Kdybys i zlostí pukl, přesto budou lidé jednat stále stejně!“101

Marně slibujeme, že se určitě polepšíme. „Vanitas vanitatum et omnia vanitas!“102 Rovněž 

výčitky svědomí se vztahují k bytí. „Výčitky svědomí nad spáchaným skutkem nejsou 

lítostí, nýbrž bolestí z poznání sebe sama, tj. jako vůle.“103Výčitky svědomí tedy vždy 

pramení z poznání vlastního empirického charakteru, který, jak už jsem zmínil, je věrným 

odrazem charakteru inteligibilního. Pro přesnost ještě uvedu, že výčitky svědomí jsou nám 

rovněž důležitým prostředkem k utváření charakteru získaného.

Ještě mi zbývá pokusit se vysvětlit roli poznání. „…Poznání je médiem motivů.“104 Za 

normálního stavu, když vyloučím opilost, šílenství atp., působí poznání těmito motivy na 

vůli, aby se „podle své individuální povahy, tj. individuálního charakteru člověka mohla 

rozhodnout nerušeně, podle své vlastní podstaty.“105 Silným motivem může být například 

upozornění na nebezpečí přírodní katastrofy v nějaké konkrétní oblasti. Protože vůle chce 

primárně život, většina lidí ze strachu oblast vyklidí. To ovšem neznamená, že danou 

oblast vyklidí každý, jelikož inteligibilní charakter má každý jiný. Motiv, přivedený 

intelektem, byl tak předán individuální vůli, aby se podle své přirozenosti v dané situaci
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rozhodla. Co však lze podle Schopenhauera na rozdíl od charakteru změnit, je poznání. 

„Proto člověk může dospět k pochopení, že ten či onen prostředek, který dříve používal, 

nevedl k jeho cíli nebo mu přinesl více škody než užitku. Pak se změní prostředek, ne 

cíl.“106 Mohu si tak díky poznání nastavit budík dříve, abych chodil do práce včas, a 

předejdu tak různým nepříjemnostem.

Na tomto místě se dostávám k jistému protimluvu v Schopenhauerově učení. Filosof 

vůle ve svém hlavním díle tvrdí: „Je-li někdo hloupý, pak ho omlouváme tím, že za to 

nemůže: ale kdybychom chtěli právě tak omlouvat toho, kdo je špatný, dostalo by se nám 

výsměchu. A přece je jedno, jako druhé, vrozené. To dokazuje, že vůle je vlastním 

člověkem, intelekt pouze jeho nástrojem.“107 K tomu Schopenhauer o kousek dále dodává: 

„Dobromyslnost, trpělivost, poctivost, pravdomluvnost, nesobeckost, láska k lidem atd. se 

udržují celý život a neztrácejí se ani v slabosti stáří.“108 Nakonec ještě: „Nevěřili bychom, 

spíše bychom se vysmáli tomu, kdo by nám řekl: “V mladých letech jsem byl zlomyslný 

darebák, nyní jsem však poctivý a šlechetný muž.“109 Toto vše se v rámci mého výkladu 

zdá vcelku pochopitelným. Problém nastává ve chvíli, kdy filosof vůle ve svém soutěžním 

spisu jako příklad k možnosti nápravě poznání uvádí princip amerického trestního 

systému: „Nesnaží se zlepšit charakter, srdce člověka, ale napravit mu hlavu a ukázat mu, 

že cílů, o něž díky svému charakteru nezměnitelně usiluje, by dosavadní cestou nepoctivosti 

dosáhl daleko obtížněji a s mnohem větší námahou a rizikem, než cestou poctivosti, práce a 

skromnosti. Vůbec jedině v poznání leží sféra a oblast veškerého polepšení a 

zušlechtění.“110 Slovo poctivost je zde použito nejprve ve významu neměnné charakterové 

vlastnosti, dále jako možný prostředek poznání ke změně dosavadního nepoctivého 

chování. Nyní však nastává zvláštní situace. Představme si člověka, jehož charakter je 
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nepoctivý. Jestliže je charakter neměnný, jak jsem vysvětlil, nikdy se nemůže stát, že by se 

tento člověk stal poctivým. V poznání však podle Schopenhauera může nastat změna. 

Proto když takového člověka učíme poctivosti, pomáháme mu, aby si v určité situaci 

zpřítomnil jiné motivy.111 Dále však Schopenhauer v úloze poznání nejde, ani jít nemůže, a 

proto se opět vrací k tomu, že: „…žádné morální působení se však nerozšiřuje dále než na 

opravu poznání a snaha řečmi a moralizováním zrušit charakterové chyby nějakého 

člověka a tak přetvořit jeho charakter, jeho vlastní moralitu, se zcela podobá úsilí 

přeměnit vnějším způsobem olovo na zlato nebo starostlivou péčí přimět dub k tomu, aby 

nesl meruňky.“112 Stále tedy platí, že vůle je primus, kdežto intelekt posterius. Přestože to 

na tomto místě Schopenhauer přímo neříká, je bláhové doufat, že by se nepolepšitelný 

mohl stát polepšeným, proto se také ti samí lidé neustále vracejí za mříže.

Doufám, že tato kapitola dostatečně osvětlila můj závěr z kapitoly předchozí, totiž že 

Wertherovo rozhodnutí muselo vycházet z vůle, nikoliv z intelektu. Rovněž věřím, že se 

mi alespoň částečně podařilo odhalit tajemství obtížného a rozporuplného 

Schopenhauerova učení o svobodě vůle. Na závěr této kapitoly se budu ještě krátce 

věnovat Malebranchovu výroku „La liberté est un mystère,“ který Schopenhauer cituje.113

Tento výrok shledává Ladislav Major těžko srozumitelným. 114 Schopenhauer však ho 

objasňuje následovně. „Mým výkladem tedy svoboda není zrušena, ale pouze posunuta, 

totiž z oblasti jednotlivých jednání, kde ji prokazatelně nenajdeme, do oblasti vyšší, 

našemu poznání však ne tak snadno přístupné. Je totiž transcendentní.“115 Tomuto výroku 

rozumím tak, že o této transcendentní svobodě člověk nic neví. Nelze skutečně nikdy 

odůvodnit, proč jsme takoví nebo makoví. Proto je svoboda záhadou!
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Láska vyžadující naplnění

„Při slastech lásky, jež se zdají největšími, i křivá přísaha má u bohů zajištěno 

odpuštění, a to proto, že slasti právě tak jako děti nemají ani za mák rozumu.“116

Nejprve bych rád zmínil, že této problematice byla věnována má bakalářská práce 

s názvem Pojetí lásky u Schopenhauera a Platóna. Vzhledem k tomu, že vše důležité bylo 

důkladně zpracováno v ní, je pochopitelné, že zde svůj výklad omezím pouze na to, co je 

pro zde popisovanou problematiku nezbytně nutné. Kdo by však měl zájem seznámit se s 

tímto tématem více, toho odkazuji na svou bakalářskou práci. Dále musím zdůraznit, že jak 

už napovídá název této kapitoly, mám zde prozatím na zřeteli pouze Erota, lásku pohlavní, 

(Cupiditas), nikoliv Uranii, lásku dávající, (Caritas). Je zde tedy řeč o lásce vyžadující 

naplnění, nikoliv o lásce obdarovávající.

Proč se vůbec Schopenhauer jako filosof touto láskou zaobíral? Schopenhauer je 

filosofem poctivým, jenž vychází z pozorování samotného světa, nemohl tedy přehlédnout 

význam této lásky a nutně pro ni musel najít místo ve svém filosofickém systému. Nemohl 

si nevšimnout, jak „…si tato láska neustále nárokuje polovinu sil a myšlenek mladé části 

lidstva, je posledním cílem téměř každého lidského snažení, nabývá nepříznivého vlivu na 

nejdůležitější záležitosti, každou hodinu přerušuje nejvážnější zaměstnání, občas přivádí 

na chvíli do zmatku i ty největší hlavy…, umí strkat svá milostná psaníčka či pramínky 

vlasů i do ministerských portfejí a filosofických rukopisů, denně působí nejzmatenější a 

nejhorší intriky, rozbíjí nejhodnotnější vztahy, trhá nejpevnější pouta, občas si bere za oběť 

život či zdraví, bohatství, hodnotu, štěstí…, tedy vcelku vystupuje jako nepřátelský démon, 

který se snaží všechno zmást a převrátit.“117 Velmi výstižně filosof vůle přirovnává lásku 

k nepřátelskému démonu. Kéž bychom my lidé byli vždy natolik silní, a známými slovy 

Ježíšovými vyřkli: „Odejdi, satane!“ Záludnost této lásky však tkví v tom, že vždy
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přichází v podobě krásné Pandory, slibující nádherné dary. Když však její skříňku s dary

otevřeme, není už cesty zpět. Cítíme se podvedeni, nenávidíme, bědujeme, pláčeme a 

proklínáme. Je skutečně pouze málo jiných věcí, které dokážou člověku trhat srdce za živa 

a vysekávat do něj rýhy, jež se nikdy nezahojí. Takto se Schopenhauer pomocí Goetheho

verše vyjadřuje k odmítnuté lásce.

„Při odmítnuté lásce! Při pekelném živlu!

Chtěl bych vědět, co horšího bych mohl proklínat!“118

Proč však všechno to utrpení? Jaký tím příroda sleduje cíl? Vzhledem k vážnosti 

problému může být pouze jedna Schopenhauerova odpověď. Rozhoduje se zde složení 

příštích generací!119 V předchozích kapitolách jsem ukázal vůli jako neustále chtějící. Vůle 

chce na všech svých stupních objektivace život, proto každé individuum primárně usiluje o 

sebezáchovu a rozmnožení rodu.120 Proč však vůli posloucháme, s náležitou vervou plníme 

její příkazy, a takto jí přitakáváme? Proč neustále přistupujeme na její pravidla hry? 

Protože obelstila naše poznání a klame nás! Opět je v nás vůle silnější, než poznání, které 

je podvedeno, dokonce zneužito. Intelekt podléhá opět zajetí, pouze dodává vůli motivy, 

informace, aby se mohla podle své přirozenosti rozhodnout. Vůle moc dobře ví o lidském

egoismu v podobě „Homo homini lupus,“ předkládá tak svůj vnitřní rozpor v jevové 

formě. „Egoismus je tak hluboce zakořeněná vlastnost veškeré individuality, že 

k podnícení činnosti individuální bytosti jsou egoistické účely jediné, s nimiž lze s jistotou 

počítat.“121 Proto se vůle zařídila tak, abychom podléhali klamu. Tento klam spočívá v

tom, že to, co je ve skutečnosti smyslem druhu pro udržení života, se nám podává jako 

egoistický účel, vnímaný jako dobro pro individuum. 122 Intelekt je vůli prostředkem, 
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nikoliv účelem! Jak zvrácená je naše podstata! Schopenhauer hovoří o instinktu, který je 

nám jako klam vůle vrozený.123 Tento instinkt nám pomáhá s výběrem partnera, který 

nejlépe odpovídá naší individuální podstatě. Je tedy individuální. Abych zde tento 

individuální výběr vysvětlil, použiji následující Schopenhauerův příklad. „Je třeba, aby 

určitý stupeň jeho mužskosti přesně odpovídal určitému stupni její ženskosti.“124 Stejně 

jako u kyseliny a zásady, musí i zde dojít k vzájemné neutralizaci obou jedinců, dodává na 

stejném místě náš filosof. Aby se tak mohlo dít, musí náš instinkt provázet smysl pro 

krásu, který pohlavnímu pudu otvírá oči, neboť bez něj by totiž náš pohlavní pud byl 

pouhou slepou potřebou.125 Je očividné, že příroda vždy velmi záměrně inklinuje k co 

nejčistší ideji. Instinktivně si proto vybíráme tak, aby nás náš protějšek co nejvhodněji 

doplnil. Vůle každého z nás pudí k co nejdokonalejšímu vyjádření své ideje. „Aby bylo 

zplozeno toto určité dítě, to je pravý účel celého milostného románu.“126

K čemu jsou v tomto případě nějaké přísahy a dobrovolná rozhodnutí před dobrým 

Bohem? V kapitole o svobodě vůle bylo řečeno, že svoboda v myšlení Schopenhauera 

přísluší pouze transcendentnu, proto veškerá konkrétní volba partnera je nutnou reakcí na 

přivedený motiv. Naše vůle rozhodla nutně, nikoliv dobrovolně. Když z vášnivé lásky 

dojde k sňatku, zněla by přísaha v duchu Schopenhauerovy filosofie asi takto: Slibujete

před zvrácenou vůlí jakožto Vaší podstatou, že přitakáte životu tím nejhorším způsobem, 

tj. přivedením na svět toho nejdokonalejšího možného jedince? Žádná láska, věrnost, ani

úcta u pohlavní lásky neexistují! „Poněvadž tedy vášeň spočívala na klamu, který 

předstíral, že to, co má cenu pro druh, je cenné i pro individuum, musí po dosaženém účelu 

klam zmizet.“127 Když tak příroda splní svůj účel, vášeň upadá a cítíme, že jsme byli

oklamáni. Proč tedy nějaké sliby věrnosti a úcty, když „všechna zamilovanost, ať se tváří 
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jakkoliv étericky, má kořeny jedině v pohlavním pudu?“128 Proto Schopenhauer použije 

následující španělské přísloví.

„Quien  se casa por amores, ha de vivir con dolores.“129

Nyní je jasné, že Eros je láskou chtějící, přímo vyžadující naplnění. Tato láska chce 

pouze vlastnit, nikoliv dávat. Rovněž jsem lépe objasnil kapitolu Intelekt v područí vůle. 

Wertherova vůle zcela usilovala o plození právě s Lottou, neboť právě ve spojení s touto

ženou by bylo zrozeno nejdokonalejší individuum. Motiv, který v podobě nemožnosti této 

lásky, tohoto plození, přinesl intelekt vůli, byl však neuspokojující, a proto vůle, přivedená 

do aporie, už dále nechtěla.

V závěru této kapitoly se pokusím o obecnější pohled na to, co bylo řečeno.

Vysvětlil jsem, že účelem veškeré vášnivé lásky není podle Schopenhauera nic jiného, než 

poskytování potravy stále hladové vůli. Proto jsou podle něj genitálie „vlastním ohniskem

vůle a tedy protikladným pólem mozku.“130 Intelekt je naprosto v područí vůle. Proto už je 

jasné, že o plození Schopenhauer hovoří jako o největším a nejsilnějším přitakání vůli 

k životu. 131 Zcela podvedeni si myslíme, že slast právě s tímto jedincem je pro nás 

nejvyšším dobrem. Ve skutečnosti se však pouze zasluhujeme o nesmrtelnost krutovládce 

světa. V aktu plození se tedy vyjadřuje metafyzický účel, proto je řeč o metafyzice lásky. 

Bída, utrpení a bezmoc, to jsou bytostné charakteristiky života. Jako otroci přivádíme 

v největší a nejsilnější slasti na svět nové otroky, kteří však zůstanou ve stejné bídě a 

utrpení, v jakém jsme my. „Uprostřed této vřavy vidíme, jak se toužebně setkávají pohledy 

dvou zamilovaných. Proč však tak tajně, bojácně a v skrytu? Protože tito milenci jsou 

zrádci, kteří tajně touží po tom, jak by zvěčnili celou tuto bídu a utrpení, které by jinak 

dosáhlo svého brzkého konce, čemuž chtějí zabránit, jako tomu již dříve zabránili jim 

                                                            
128 Tamtéž, s. 391.

129 „Kdo se žení z lásky, ten bude žít v bolesti.“ Tamtéž, s. 410.

130 Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa I. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 264.

131 Tamtéž, s. 263.
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podobní.“132 Kdo by však dnes na tato slova slyšel? Téměř nikdo, spíše by se jim všichni 

vysmáli. „Du sublime au ridicule il n’y a qu’un pas.“133 Inteligibilní charakter nezměníme, 

proto Schopenhauerovo slavné: „Osud míchá karty a my hrajeme.“134

Zbývá mi zde se ještě ve zkratce zmínit, že v příloze ke své metafyzice lásky se 

Schopenhauer zabývá pederastií, kterou opět vysvětluje jako přírodní klam. Jelikož si 

příroda přeje vždy co nejdokonalejší individuum, musí použít opět klam v podobě 

instinktu, který předejde tomu, aby se narodilo individuum slabé. Jelikož nejsilnější 

individuum vyžaduje věk střední, týká se proto vždy pederastie buď příliš mladého, nebo 

příliš starého věku.135

                                                            
132 Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa II. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 412.

133 „Ze vznešeného k směšnému je pouze krok.“ Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa I. Praha: Nová 

tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 151.

134 Schopenhauer, A.. Aforismy k životní moudrosti. Nová tiskárna Pelhřimov, 1997, aforismus č. 48.

135 Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa II. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 415.
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Génius

„Nejsou snad hory, vlny a obloha částí mne a mé duše, jako já jejich?“136

V celém svém dosavadním výkladu jsem zatím sledoval intelekt pouze plně v zajetí 

vůle, neschopný proto jiného poznání než ve formě věty o důvodu. Kdyby však tomu takto 

bylo vždy a u všech, mohl bych na tomto místě své vyprávění ukončit. Schopenhauer 

ovšem, navzdory svému voluntaristickému pesimismu, přece jen ukazuje jistou naději, že

se může intelekt osvobodit z područí.

Vzhledem k tomu, že filosof vůle přirovnává svůj estetický způsob poznání, o 

kterém bude v této kapitole řeč, k platónskému, bylo by vhodné, abych se pokusil v tomto 

duchu vést i svůj vyklad.137 Použiji proto následující přirovnání. Přestože naše tělo zůstane 

stále uvězněno v okovech, výjimečně se stane, že prožijeme nádherný sen, ve kterém zcela 

zapomeneme na uvěznění své podstaty. V tomto snu naše poznání, téměř jako duch,

opouští své tělo a pomocí křídel andělských se vznáší do míst, která většina z pokolení 

lidského nikdy nespatří. Intelekt, na okamžik osvobozený od subjektivity, tedy povznesený 

nad veškeré vlastní chtění, se vznáší nejprve nad skalnatou krajinou, na jejíž vrcholky 

dopadají paprsky slunce.138 Jak je vše v tomto nezakaleném čistě objektivním poznání 

krásné samo o sobě, říká si. Zvuky důlních kombajnů a vrtacích souprav však vůbec 

nevnímá, neboť vše, co se pojí k chtění je mu v tomto snu cizí. Vzápětí přelétává nad 

mohutnými bukovými lesy, březovými alejemi a odevšad na něj doléhá vůně překrásných 

borových hájů. Zvuk seker a pil se ho však netýká. Kde končí lesy, vidí louky, na kterých 

se svobodně prohánějí bílí hřebci, jejichž hříva hrdě plápolá ve větru. Ani ho však 

                                                            
136 Výrok Byrona. Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa I. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 

152.

137 Tamtéž, s. 155.

138 „světlo je největším démantem v koruně krásy a má rozhodující vliv na poznávání každého krásného 

předmětu.“ Tamtéž, s. 169.
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nenapadne usilovat o jejich zkrocení, jelikož je oproštěn od vůle. Nemá své tělo, které by 

mu se zkrocením pomohlo. Chvíli se proto pozastaví a z výše sleduje tuto nádhernou 

podívanou. Nikdy už si ani nepřeje nic jiného, než v této čisté kontemplaci nazírat krásu a 

čistotu. Od království minerálů, přes říši rostlin a zvířat, se intelekt na konci své pouti 

dostává k člověku, který je objektivací vůle na nejvyšší úrovni. Pozoruje jej zcela nahého, 

vnímá pouze co tento člověk je, nikoliv jak, kdy a proč.139 Vzhledem k tomu, že byl sám 

čistým subjektem poznání, osvobozeným od forem věty o důvodu, nebyly předmětem jeho 

nazírání už pouhé jevy, nýbrž to trvalé a neměnné, samotné ideje! Proto je pro něj 

nepodstatné, jak se člověk v potu tváře každodenně dře, jak touží, miluje, nenávidí, 

pomáhá či nepomáhá druhým. To jsou pouhé jednotliviny, projevy, on však nazírá 

samotnou ideu člověka, totiž „člověčenskost“! Ve všech jednotlivých objektivacích vůle, 

na které při své pouti intelekt narazil, spatřuje čistou podstatu světa, vůli, jež tvoří všechno 

bytí.140 Náhle si však uvědomí, že i on sám je součástí této podstaty. Z dálky už na něj 

přitom doléhá nepříjemné sténání a úpěnlivé prosby velmi povědomého hlasu. On už ví, že 

si jej volá jeho tělo nazpět, že je právě tímto tělem vyrušen, a že stejně jako končí každý 

lidský život, končí nyní rovněž i tento nádherný sen.141 Pouze poznání, které není subjektu 

užitečné, se může obracet k idejím! Člověka, který je takového poznání schopen, nazývá 

                                                            
139 Tamtéž, s. 150

140 „Neboť odhlédneme-li zcela od onoho vlastního světa jako představy, nezůstane nám nic než svět jako 

vůle. Vůle je to o sobě ideje, jež se v ní dokonale objektivuje. Vůle je také o sobě jednotlivé věci a tím též 

poznávajícího individua, v němž se dokonale objektivuje. Jako vůle mimo představu a všechny její formy je 

jednou a touž v kontemplovaném objektu a v individuu, který se na této kontemplaci povznáší jako čistý, sebe 

si vědomý subjekt. Nelze proto oba od sebe odlišit, neboť o sobě jsou vůlí, která se zde sama poznává a jen 

druhem a způsobem, jak se toto poznání děje, tj. jen v jevu je díky své formě věty o důvodu mnohostí a 

odlišností.“ Tamtéž, s. 152.

141 Schopenhauer hovoří o vlastním tělu jako narušiteli kontemplace. Schopenhauer, A. Svět jako vůle a 

představa II. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 269.
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Schopenhauer géniem.142 Je to přesně ten člověk, který v Platónově slavném podobenství 

opouští tmu jeskyně, aby se povznesl ke světlu. Takto povznesený zjišťuje, že v jeskyni se 

odehrávala pouze hra stínů, které všichni ve svém nevědění považovali za reálné. „Kdo 

toto dobře pochopil… pro toho budou mít události světa význam jen jak písmenka, v nichž 

se nechá vyčíst idea…“143 Proto také Platón ve svém mýtu uvádí, že kdyby se ten, který již 

ideje poznal, opět vrátil do jeskyně, stal by terčem posměchu.144 Ti, kteří žijí v platónské 

jeskyni a považují pouhé stíny za pravdivé, génia nikdy nepochopí. Genius však na rozdíl 

od lidí v jeskyni spatřil skutečné sluneční světlo, kterým je nyní oslepen. Stíny už nevidí, 

jsou pro něj naprosto nepodstatné. Proto Schopenhauer s odkazem na Aristotela a Platóna 

hovoří o géniovi v souvislosti s šílenstvím.145

Kontemplativní poznání, které u génia převládá, je toto genere odlišné od poznání 

logického, řekl by Schopenhauer. Proto se žádní matematikové, ekonomové, vědci či 

politici nikdy nemohou k idejím ani přiblížit, neboť jejich poznání přísně podléhá větě o 

důvodu a žádné jiné poznání neznají ani znát nechtějí, protože je neužitečné. Podstata světa 

se nedá vyřešit nějakou rovnicí. „Kdyby tomu tak bylo, pak by ovšem bylo všechno 

vysvětleno a zdůvodněno, dokonce nakonec převedeno na nějaký početní příklad, který by 

potom byl nejsvětější svátostí v chrámu moudrosti, k němuž by nakonec šťastně vedla věta 

o důvodu.“146 Jak chudé je poznání podle věty o důvodu, sledující pouhé relace!

„Obyčejný člověk, toto tovární zboží přírody, jakých denně produkuje tisíce… není 

schopen nezainteresovaného pozorování, které je vlastní rozjímavosti, a pokud je, tak 

                                                            
142 Tento pojem je tak známý, že je citace vlastně zbytečná. O géniovi ostatně pojednává celá třetí kniha 

prvního svazku svět jako vůle a představa I, kterou následně opět doplňuje opět třetí kniha druhého svazku 

svět jako vůle a představa II.

143 Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa I. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 153.

144 Platón. Ústava. Praha: OIKOYMENH, 2001, s. 215.

145 Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa I. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 159.

146 Tamtéž, s. 111.
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určitě ne trvale. Svou pozornost na věci může směřovat jen potud, mají-li nějaký, třeba jen 

velmi zprostředkovaný vztah k jeho vůli.“147

Jak se ještě liší člověk geniální od obyčejného? Schopenhauer uvádí hned několik 

znaků. Mezi nejdůležitější patří láska k samotě. „Potud existuje míra naší vlastní 

intelektuální hodnoty, pro kterou je vůbec stupeň naší schopnosti snášet či milovat samotu 

dobrým měřítkem.“148 Dalo by se říci, že láska k samotě je pro génia bytostná. A protože u 

génia převládá poznání nad chtěním, miluje osamění a při každé příležitosti jej vyhledává,

neboť pouze v samotě je možné povznesení se k idejím. 149 Schopenhauer dodává

následující. „Abychom věc učinili pochopitelnou, mohli bychom říci: jestliže normální 

člověk sestává ze dvou třetin z vůle a z jedné třetiny z intelektu, pak génius má dvě třetiny 

intelektu a jednu třetinu vůle.“150 Proto je možné, že se u těchto výjimečných individuí 

odpoutá intelekt od své služby vůli. Z toho také vyplývá Schopenhauerova podmínka 

k poznání idejí, která už byla naznačena v příkladu odpoutání se intelektu. „Máme-li proto 

učinit ideje objektem poznání, můžeme to provést jen zrušením individuality v poznávajícím 

subjektu.“151 Poznávající subjekt se v čisté kontemplaci vysvobozuje od forem poznávání, 

tj. od věty o důvodu. Proto, když zapomínáme v nejkrásnějších okamžicích života na své 

vlastní chtění, skutečně se osvobozujeme, cítíme, že se dotýkáme samotného bytí, že s ním 

dokonce splýváme v jedno! 152 V tomto smyslu hovoří filosof vůle o „…odevzdání se 

v nazírání, ztracení se v objektu…“153 Osvobozené poznání a kontemplovaný předmět jsou 

zcela mimo prostor a čas, jsou z něj přímo vytrženi, zcela povzneseni nad tyto běžné formy 

poznání. Vůle génia, nerušená žádným podnětem, který by na ni působil, zůstává klidná. 

Jeho intelekt se může v naprosté tichosti odpoutávat od vůle a povznášet k tomu jedině 
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150 Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa II. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 276.

151 Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa I. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 144.
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trvalému, neměnnému a věčnému. Většina lidí naopak samotu nesnáší, vyhýbá se jí, jak 

jen to jen možné. Obyčejnou mírou intelektu obdaření lidé v samotě nevydrží, proto při 

každém příhodném okamžiku zahání nudu díváním se na stupidní televizní seriály, které 

zrcadlí prázdnotu jejich poznání. Takoví lidé, aby utekli před samotou, vyhledávají bytosti

sobě vlastní, v jejichž společnosti se oddávají bezduchým tlachům a pomluvám, aby skryli 

svou vlastní prázdnotu. Před toulkami krajinou a pozorováním východu slunce dávají vždy 

přednost primitivním tanečním zábavám a smyslnostem, ve kterých vidí smysl jejich jinak 

nesmyslného života. Zcela extrémním příkladem takového člověka byl Dorian Gray ve 

známém Wildově románu, který se, ovlivněn prohnilým Henrym Wottonem, v den smrti 

své snoubenky oddával radovánkám v jakémsi londýnském klubu, přestože byl za její smrt

zodpovědný právě on. Jak už však bylo uvedeno, jedná se skutečně o extrémní případ 

egocentrismu, potažmo egoismu, kdy poznání nedokáže sledovat jiné, než pouze vlastní 

účely. Na rozdíl od většiny lidí, o jejichž dobrotě srdce se neodvažuji pochybovat, měl 

Dorian Gray srdce špatné a povahu zvrácenou.

Zmíněná neužitečnost geniálního poznání spočívá v tom, že intelekt, na okamžik 

osvobozený od své podstaty, vůli neposlouchá a nedodává jí motivy, které by uspokojily 

její chtění. Ve stavu kontemplace je intelekt svým vlastním pánem. S geniálním poznáním 

je však spojena užitečnost úplně jiného druhu než podle věty o důvodu. Schopenhauer 

přisuzuje geniálním individuím další vlastnost, která je podmínkou geniality. Touto 

vlastností je mimořádně vyvinutá fantazie.154 „Fantazie vyvolává pouze to objektivní, ne 

individuálně subjektivní…“ 155 Člověk s žádnou či pouze malou fantazií podle 

Schopenhauera nikdy nemůže nazírat čistě objektivně, jelikož intelekt takového člověka je 

zcela v zajetí vůle. Fantazie je tak podle filosofa vůle nezbytným předpokladem 

k odpoutání se intelektu od vůle. Jen díky této vlastnosti je možné hovořit o užitečnosti 

génia. „Neboť jen díky ní si může génius podle požadavků souvislosti svého tvoření, 

básnění nebo myšlení zpřítomnit každý předmět nebo událost v živém obraze a tak 
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z prazdroje všeho poznání, z názorného, čerpat stále čerstvou potravu.“156 Každého génia 

je možné poznat skrze jeho vlastní umělecké dílo, v němž se zrcadlí na určitém stupni 

objektivace vůle idea, která byla objektem géniova nazírání. Schopenhauer je velkým 

milovníkem krásy, proto ve svém hlavním díle důkladně věnuje pozornost jednotlivým 

druhům umění. Přitom postupuje podle toho, jaký stupeň objektivace vůle vyjadřují. 

Začíná architekturou, která odpovídá nejnižším stupňům objektivace, proto sleduje 

anorganickou přírodu.157 Jakýsi střed filosofova postupu tvoří umění básnické158 Básnické 

umění, všímá si Schopenhauer, se zaměřuje na objektivaci nejvyšší, tj. na člověka.159 Už 

jen vzhledem k tomu, že Schopenhauer je filosofem pesimismu, nelze se divit, že za vrchol 

básnického umění považuje tragédii. 160 Ta ze všeho umění nejlépe vystihuje bídnou 

podstatu lidského života. Proslulé světové tragédie, hlavně od Shakespeara a Goetheho, 

které Schopenhauer upřednostňuje před tragédiemi antickými, představují člověka jako 

chudáka, který ve světě usiluje o štěstí, kterého však nikdy nedosáhne. Pod tíhou 

nepříznivého osudu se tak hlavní hrdinové těchto dramat buď stávají šílenými, nebo 

rezignují na život a umírají. Schopenhauer v tomto smyslu hovoří o prohlédnutí principia 

individuationis, které nastává těsně před smrtí.161 Postavy v tragédiích na konci zjistí, že 

byly oklamány životem samým, že vše, o co usilovali, nepřináší trvalé štěstí. Z těchto 

důvodů filosof vůle cení tragédie od velkých géniů velmi vysoko. Na nejvyšším stupni 

filosofova žebříčku však stojí hudba. Nemusím snad dodávat, že Schopenhauer má na 

mysli vážnou hudbu. Slova v hudbě považuje za „…cizí přídavek podřadné hodnoty…“162

                                                            
156 Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa II. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 277.

157 Architektuře se Schopenhauer věnuje v 35. Kapitole druhého svazku Svět jako vůle a představa, s. 301-

306.

158 Básnické umění důkladně a zajímavě rozebírá v 37. Kapitole druhého svazku Svět jako vůe a představa, s. 

311-322.

159 Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa I. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 206.

160 Tamtéž, s. 206.

161 Tamtéž, s. 206.

162 Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa II. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 329.
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Hudba zaujímá ve filosofově hodnocení umění zcela zvláštní postavení. Na rozdíl od 

ostatních umění totiž nevyjadřuje objektivace vůle, tj. ideje, nýbrž samotnou vůli.163 Vůle 

však je i podstatou člověka, a proto v něm vyvolává různé afekty a mění i jeho naladění. 

Celá Schopenhauerova estetika by si zasloužila samostatné zpracování, avšak není cílem 

mé práce, proto jsem se jí věnoval velmi stručně. 

V závěru této kapitoly chci však opět připomenout, že úplná svoboda, jak už bylo 

řečeno, je v bytí, nikoliv v jednání. Z tohoto důvodu se genialita rovněž vztahuje 

k inteligibilnímu charakteru jedince. Je vrozená, nedá se jí naučit. Pro mou práci je 

především důležité, že estetická cesta génia umožňuje několika málo vyvoleným chvilkové 

osvobození se od vůle. Sám génius, jako čistý subjekt poznání, osvobozený od subjektu 

chtějícího, nazírá bezprostřední objektivace vůle, které zachycuje ve svém umění. V 

géniově umění jsou ideje zpřístupněny všem citlivým duším, které jsou schopny, podobně 

jako sám génius, dostat se do stavu kontemplace. Géniova cesta je schopenhauerským 

prvním východiskem k alespoň dočasnému popírání individuální vůle.164 Poznání naprosté 

většiny lidí, přísně v zajetí věty o důvodu, se nikdy k idejím nepovznese. Vzhledem 

k tomu, že jsem ukázal, že způsob poznání geniálních bytostí je pro běžné dění tohoto 

jevového světa neužitečný, génius zůstává pro lid nepochopitelným šílencem. Velmi 

příhodný citát jsem našel v Ciceronových hovorech Tuskulských. Rád bych tímto citátem 

celou kapitolu uzavřel.

„Zda nemá lid v nenávisti veškeru vynikající ctnost? …Jakých nesnází jsou tedy 

prosti, kdo s lidem vůbec do styku nepřicházejí! Neboť co jest příjemnějšího nad prázdeň 

písemnictvím se zabývající? Myslím totiž tím písemnictvím, z něhož poznáváme 

nekonečnost všehomíra a přírody a v tomto našem světě nebe, země a moře.“165

                                                            
163 Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa I. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 209. 

Srvn. Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa II. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 329.

164 Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa II. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 268.

165 Cicero, M. T. Hovory Tuskulské. Nakladatelské družstvo Máje, s. 358-359.
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Světec

Existuje po cestě génia ještě nějaký další způsob, který by vedl k popření vůle? 

Jestliže ano, jak a komu je dostupný? S ohledem na to, že se má práce pomalu chýlí ke 

konci, nebude určitě na škodu dříve, než v Schopenhauerově filosofii začnu hledat

odpověď na mnou položené otázky, pokusit se o krátké dosavadní shrnutí toho 

nejdůležitějšího. Jako podstatu světa jsem v duchu Schopenhauerova myšlení vysvětlil 

bezdůvodnou, nedělitelnou a slepou vůli, která se skrze své bezprostřední objektivace, 

ideje, zjevuje do světa. Díky apriorním formám poznání, které nazývá filosof vůle větou o 

důvodu, se tak vůle v našem světě prezentuje jako mnohost v času a prostoru. Naprostá 

většina lidí nezná žádné jiné poznání, než toto.  Proto je intelekt této většiny pevně oddán 

službám vůle. Je pouhým dodavatelem motivů k uspokojení chtění podstaty, která se 

zjevuje jako individuální vůle každého člověka. Dále jsem vysvětlil, že podle 

Schopenhauera všechny naše vlastnosti, včetně míry intelektu, vycházejí z inteligibilního 

charakteru, který vchází do zjevu jako charakter empirický. Naprosto výjimečně se stává, 

že je nějaký člověk obdařen přebytkem intelektuálních sil. Díky tomuto nadpřirozeně 

vyvinutému intelektu se u takového člověka může poznání osvobodit od chtění, tzn. 

prohlédnout závoj zdání. 166 První, avšak pouze dočasný způsob tohoto prohlédnutí, či 

můžeme říci popření vůle, jsem sledoval v kapitole o géniovi. Vysvětlil jsem ho jako 

povznesení se k trvalým a věčně neměnným idejím. Kdo je předurčen k tomu být géniem, 

ten bude na celý jevový svět nahlížet jako na pouhé divadlo stínů, nebude mu proto 

přikládat velkou důležitost. V každém člověku bude nazírat pouze to obecné. Jednotlivá 

individua budou géniovi jako pouze jako masky na maškarním plese, které pro něj nemají 

význam. Důležité pro něj je, že v těchto maskách poznává člověka, či lépe řečeno 

„člověčenskost“.

                                                            
166 Schopenhauer tento závoj zdání nazývá podle indické terminologie závojem Májiným.  Schopenhauer, A. 

Svět jako vůle a představa I. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 281.
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V kapitole Manifestace vůle skrze platónské ideje jsem zmínil stanovisko 

teoretického egoismu, které jsem dále nalezl prakticky jako klam vůle v kapitole Láska 

vyžadující naplnění. Rovněž jsem zmínil egoismus, když jsem hovořil o protikladech génia 

a běžného člověka. Podle Schopenhauera je skutečně většina lidí praktickými egoisty, kteří 

se jen starají o své bytostné jádro, kterému na nějakém určitém stupni přitakávají. Za 

nejobludnější přitakání vůli považuje Schopenhauer plození, o kterém jsem hovořil rovněž 

v kapitole Láska vyžadující naplnění. Filosof vůle odmítá Erota, který jako tvořící princip 

ukájí vůli a zvěčňuje tak bídu tohoto už tak bídného světa.

Abych se mohl dostat k Schopenhauerovu druhému způsobu popření vůle, musím 

nejprve odpovědět na následující otázky. Čím je dáno to, že se tolik bojíme smrti? Vychází 

obavy ze smrti z intelektu? Schopenhauer na tuto otázku musí dát negativní odpověď. 

Protože je vůle primus, kdežto intelekt posterius, musí strach ze smrti vycházet z vůle, 

nikoliv z intelektu.167 Tím vzniká na první pohled zvláštní paradox, jelikož věc o sobě, 

nepodléhající žádným změnám, se v jevové formě smrti bojí, má k ní přímo odpor, 

přestože ve svém transcendentním bytí žádnému vzniku a zániku nepodléhá. Čím to však 

je způsobeno? Rovněž zde náš intelekt podléhá klamu závoje Májina, neboť „že v nás 

vůle… vzbuzuje strach ze smrti, vychází z toho, že poznání předkládá vůli její podstatu 

pouze v individuálním jevu, z čehož vzniká klam, že vůle zaniká s ním…“168 Pod tímto 

klamem myslí Schopenhauer opět egoismus, díky kterému většina lidí není schopna vidět 

to, co vidí génius, tj. v jednotlivém obecné. Z egoismu, či ze zajetí intelektu pramení lidský 

strach ze smrti, proto lidé ve svém vědomí mají povětšinou pouze svůj jev a nic více. 

Nevědí o jedné podstatě, která vše tvoří. Domnívají se, že každý jev je toto genere 

naprosto odlišný od jiného. Schopenhauer je však géniem, jenž bezpochyby prohlédl klam 

zdání. Vždyť zná velmi dobře moudrost prastarého učení Indů. Dalším velkým učitelem je 

mu Platón, jehož výrok ke smrti uvádí ve svém díle Marcus Aurelius: „Zdalipak myslíš, že 

takovému duchu, který se vyznačuje ušlechtilostí a poznáním úhrnu času i všeho bytí se 
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lidský život jeví něčím významným? Nikoliv. Tedy ani smrt nebude takový člověk pokládat 

za nic hrozného? Naprosto ne!“ 169 Samotný Marcus Aurelius se ke smrti vyjadřuje 

následovně. „Zamysli se nad každou věcí, kterou děláš, zvlášť pak se zeptej sama sebe, 

zdali smrt je něco hrozného, poněvadž tě toho zbavuje.“ 170 To je rovněž důkazem, že u 

velkých géniů všech dob, je, řečeno schopenhauersky, náhled na lidský život velmi 

podobný. Indové hovoří o závoji Májině, který prostupuje naše poznání, Platón o klamu 

jevů. Všechna tato učení se v Schopenhaerově filosofii jako styčné body pevně stýkají, 

proto se nelze divit, že filosof vůle na začátku svého díla od čtenáře očekává jejich 

znalost.171

V kapitole Život jako utrpení jsem vysvětlil, že se vůle manifestuje chtěním, které 

se v důsledku projevuje bojem všech individuí. Jestliže se vůli dostane objektu svého 

chtění, vzniká, praví Schopenhauer, pocit uspokojení.172 Jestliže naopak vůle není schopna 

dosáhnout svých cílů, trpí. 173 Z pozorování samotné povahy lidského života lze však 

dospět k závěru, k němuž dospěl i filosof vůle, že žádné uspokojení není trvalé, nýbrž zcela 

pomíjivé a nicotné. Každé naše splněné přání ihned vystřídá další, jedná se o nekonečný 

koloběh věčného hledání štěstí, jenž není nikdy trvalé, nýbrž je ephemeros, tj. lékem, který 

přináší pouze chvilkové uzdravení. Vše živé je prokleto, neboť je zrozeno ke chtění, tudíž 

je vše nedostatkové a neustále strádající. Proto říká Schopenhauer, že pouze bolest je 

pozitivní, uspokojení je negativní. 174 Z tohoto důvodu filosof vůle zamítá stanovisko 

optimismu s těmito slovy:

                                                            
169 Marcus Aurelius, A. Hovory k sobě. Praha: Gasset, 2006, str. 68.
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171  Viz. Předmluva k prvnímu i  druhému vydání filosofova hlavního díla.
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174 Schopenhauer Arthur. Životní moudrost. Praha: Bohuslav Hendrich, 1941, s. 38. Srvn. Schopenhauer, A. 
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„Kdybychom vedli nejzarytějšího optimistu nemocnicemi, lazarety a chirurgickými 

komorami, věznicemi, mučírnami a otrokárnami, po bojištích, soudních síních… uznal by 

nakonec i on, jakého druhu je tento svět.“175

Schopenhauerův současník Edgar Allan Poe v jedné ze svých povídek tvrdí, že 

filosofie opomíjí pojem zvrácenosti. Naprosto „schopenhauersky charakterizuje Poe na 

stejném místě své tvorby zvrácenost jako „jeden z primitivních pudů lidského srdce – je 

jednou z nerozlučných prvotních vlastností a pracitů.“176 Tímto výrokem tento geniální 

básník myslel přesně to, co je jádrem učení filosofova vůle. Ano, naprostá většina lidí je 

skutečně skrz na skrz zvrácena, je jevem zvrácenosti samé, vůle. „Homo totus est 

calamitas. 177 Tuto zvrácenost je však možné rovněž pojmout jako slabost intelektu, 

protože, znova opakuji, intelekt většiny lidí je pevně srostlý s vůlí, je neschopný se od ní 

odpoutat. Poznání zajaté formou věty o důvodu slouží čistě účelům vůle. Proto jsou lidé 

tak málo schopni čisté radosti z poznání.178 Schopenhauer dává krásný příklad, se kterým 

se v praxi setkal téměř každý.

„Na pozoruhodná místa, která navštívili, píšou svá jména, aby donutili k reakci a 

působili na místo, neboť ono na ně nezapůsobilo.“179 Toto slouží jako vzorový příklad 

slabosti intelektu, který je neschopný jiného poznání než zvráceného, tj. egoistického, čistě 

sloužícího vůli.

Je vhodné zmínit, že Schopenhauer, přes všechno své pohrdání většinou lidí, vždy 

myslí na člověka, sleduje, co je mu dobrem a zlem, snaží se mu, byť svým specifickým 

způsobem, ukázat cestu spásy. Toto považuji za pravé poselství jeho filosofie. Dokladem 

toho mi budiž následující Schopenhauerův výrok. „Proto by mohlo filosofické poznání 
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podstaty světa… překonat hrůzu ze smrti alespoň v té míře, jak by v daném individuu měla 

reflexe moc nad bezprostředním pocitem.“ 180 Neboť rovněž filosofie je cestou génia, 

protože může případně dodat motivy, které mohou vést k prohlédnutí principia 

individuationis. Avšak pouze filosofie pravá, vycházející z pozorování samotného světa, 

tedy pesimistická, ne nějaký poznávající se absolutní duch, dodal by jistě filosof vůle. 

V určitém smyslu se odvažuji tvrdit, že Schopenhauer je velkým milovníkem lidstva. 

Abych se vyhnul případnému nařčení z nepochopení Schopenhauera, musím svůj výrok 

v dalším výkladu ještě podepřít.

Vedle cesty krásy, ve které čistou kontemplací daného objektu dochází 

k dočasnému vysvobození intelektu od pout vůle, existuje podle Schopenhauera ještě další, 

o stupeň účinnější způsob, vedoucí k trvalému prohlédnutí Májina závoje. Proto způsob, o 

kterém bude řeč, lze nahlížet jako stanovisko trvalého popírání vůle. Na tuto cestu nás 

přivádí dvě základná vlastnosti, spravedlnost a lidumilnost, které filosof vůle nazývá 

„kardinálními“ ctnostmi. 181 Obě tyto ctnosti stojí ve velmi úzkém spojení, protože

vycházejí ze soucitu (Agapé), coby svého kořene.182 Pouze tomu, kdo je schopen nejčistší 

možné lásky, je dovoleno rozluštit hádanku bájné Sfinx. Význam této mytické hádanky

vzhledem k druhé Schopenhauerově cestě popření spočívá v tom, že Sfinx svým tázáním 

vyžaduje po člověku, aby uskutečnil nejdůležitější pohyb. Tento pohyb 

vyjadřuje povznesení se k člověku, dokonce není ničím jiným než delfským „Gnóthi 

seauton“! V jednotlivém nazřít obecné, pouze to je klíčem k hádance. Jen ten, kdo pozná 

člověka, má otevřený průchod ke spáse. Vlastní jádro naší podstaty musíme rozpoznat 

v druhých, proto tento pohyb spočívá v obrácení se k idejím.

V Schopenhauerově filosofii lze hovořit o dvojím pojetí spravedlnosti, z nichž 

první se vztahuje na věc o sobě a druhá na její jev. První spravedlnost se týká podstaty 

každého jednotlivého jevu tj. vůle. V kapitole Manifestace vůle skrze platónské ideje jsem 
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vysvětlil, že vůle je o sobě nedělitelná, nelze proto v tomto smyslu říci, že je jí více 

v člověku než ve zvířeti, protože termíny „více“ a „méně“ se týkají pouze jevu, nikoliv 

podstaty. To znamená, že pro všechny jevy je od vůle vyřčen stejný ortel. V tomto smyslu 

hovoří Schopenhauer o „věčné“ spravedlnosti.183 Svou podstatou jsme všichni stejní, každý 

z nás je vůlí, přestože to většinou nevíme. 

Nyní se dostávám k Schopenhauerově pojetí spravedlnosti jako lidské ctnosti, která 

společně s láskou k lidem, jak už jsem zmínil, vychází ze soucitu. Skoro každý člověk si 

myslí, že je někým jedinečným, naprosto se lišícím od ostatních. Toto stanovisko, na

kterém naprostá většina lidí pevně stojí, jsem ukázal v této kapitole jako egoistické a 

zvrácené. Výjimečně se však rodí lidé, kteří jsou obdařeni ctností spravedlnosti. Takovým 

lidem je díky nějakému potřebnému motivu, kterým může být například blízké setkání se 

smrtí, umožněno prohlédnutí principia individuationis. Když spravedlivý člověk vidí 

někoho umírat, cítí, jakoby umírala i část jeho samého. Duše takového člověka se při 

pohledu na smrt otřásá ve svých základech. Tento člověk si náhle uvědomí, že vše, co 

doposud považoval za trvalé, jsou pouhé klamy, že dokonce celý život je podvodným a 

pomíjivým snem, jehož bytostnou součástí je bída, utrpení a konečná smrt. „Pro poznání, 

jež prohlédá principium individuationis, je šťastný život v čase, darovaný náhodou či 

získaný chytrostí, uprostřed utrpení bezpočtu jiných – jen snem žebráka, v němž se mu dá, 

že je králem.“ 184 Spravedlivý člověk pozná, že všechny bytosti jsou ve své podstatě stejně 

ubohé jako on sám, proto nikdy nebude ostatním jakýmkoliv způsobem způsobovat 

bezpráví ani všelijak škodit. Z těchto důvodů stojí podle Schopenhauera ctnost 

spravedlnosti proti egoismu.185

Spravedlnost, jak učí filosof vůle, lze chápat jako první stupeň soucitu.186 Druhým 

stupněm je láska, která, jak vysvětlím, jde dále než spravedlnost.187 Samozřejmě však není 
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řeč o Erotu, který byl ozřejměný v kapitole Láska vyžadující naplnění jako egoistický 

klam, vedoucí k nejvyššímu přitakání vůle. Na tomto místě se však věnuji popírání vůle, 

proto láska, ke které zde docházím, musí být přímo protikladná lásce egoistické. Je doufám 

nyní jasné, že v lásce soucitné jde o obrácení se vně, zatímco láska egoistická zná pouze 

pohyb k sobě. Jaký je však rozdíl mezi ctností spravedlnosti a láskou? Láska má pozitivní 

charakter.188 Spravedlnost člověka odrazuje, jak jsem zmínil, od činění bezpráví. Je-li 

člověk spravedlivý, nebude na žádném stupni druhému škodit. Zde však tato ctnost končí, 

proto je možné ji v tomto ohledu nazvat pasivní. Ctnost lidumilnosti je však aktivní, jen 

díky ní se uskutečňují zcela nezištná díla lásky. „V takovém případě charakter, který 

dosáhne nejvyššího dobra a nejdokonalejší šlechetnosti, přinese své blaho a svůj život cele 

jako oběť pro blaho mnoha jiných: tak zemřel Kodros, Leonidas, Regulus, Decius Mus, 

Arnold von Winkelried, každý, kdo dobrovolně a vědomě jde pro své blízké, pro vlast na 

jistou smrt. Na tomto stupni stojí také každý, kdo pro stvrzení toho, čeho bylo dosaženo 

k blahu celého lidstva a opravdově k němu patří, tj. pro obecné, důležité pravdy a pro 

vyvrácení velkých omylů, dobrovolně přijme utrpení a smrt: tak zemřel Sókratés, Giordano 

Bruno…“189 K čisté lásce (Caritas), která je rovněž láskou křesťanskou či buddhistickou,

se pojí pláč, „…proto snadno nepláčou lidé s tvrdým srdcem…“ 190 Pláč ctnostného 

člověka vždy vychází z prohlédnutí principia individuationis. Takový člověk poznal svou 

bytost ve svém živém a tím překonal propast mezi „Já“ a „Ty“. Z tohoto důvodu se jeho 

pláč nevztahuje k jevům, nýbrž k samotným idejím, které jsou zajaté vůlí k životu. 

Soucitný člověk oplakává samotné bytí! Sní o tom, jak by bylo krásné, kdyby byly ideje 

svobodné. Z tohoto důvodu tento světec popírá vůli činy lásky. Rovněž je nyní zřejmé, 

proč staví Schopenhauer ctnost lidumilnosti proti zlobě a nenávisti.191 Světec poznal, že 

bída, utrpení a egoismus jsou bytostnou součástí života, tudíž nebude svými činy lásky vůli 
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přitakávat, nýbrž popírat. Na tomto místě pokládám za důležité položit si následující 

otázky. Jak lze vysvětlit povznesení se nad egoismus a tedy smazání rozdílu mezi „Já a 

Ty“? Jinak řečeno, jak dochází k poznání své vlastní podstaty v druhých? Sám filosof 

odpovídá následovně. „Tento proces je mysteriózní, neboť je něčím, o čem rozum nemůže 

dát žádný bezprostřední počet a jehož důvody cestou poznání nelze zprostředkovat.“192

Ke konci této kapitoly mi ještě zbývá lépe objasnit Schopenhauerovo pojetí ctnosti.

Než tak učiním, pokládám, vzhledem k problému za příhodné, v krátkosti zmínit některé 

postřehy z Kafkova díla Proměna. Kdyby rodina Řehoře Samsy oplývala výše 

vysvětlenými ctnostmi, nikdy by nezapříčinila Řehořovu smrt. Význam této povídky 

nacházím v uvědomění, že hlaví hrdina po své proměně přestal být rodině prospěšným či 

užitečným, což bylo pro jeho rodinu motivem k spáchání bezpráví. Celé toto Kafkovo dílo 

představuje neschopnost prohlédnutí principia individuationis v podobě pádu lásky a 

spravedlnosti a vítězství egoismu. Ukazuje, řekl by Schopenhauer, zvrácenost většiny 

manifestující se přitakáním vůli k životu. Žádný soucit, láska, ani spravedlnost, jednoduše 

člověk neužitečný je nepotřebný, proto musí z kola ven. Z tohoto důvodu považuje 

Schopenhauer stanovisko popření vůle za křesťanské, přitakání vůle naopak za 

pohanské.193

Jedna z definic Kantova kategorického imperativu zní takto: „Jednej tak, abys 

používal lidství jak ve své osobě, tak i v osobě každého druhého vždy zároveň jako účel a 

nikdy pouze jako prostředek.“ 194 Byť s vědomím, že by mě za použití Kantova 

kategorického imperativu v Schopenhauerově etice sám filosof vůle zajisté pokáral, přesto 

se ho odvažuji v této situaci použít, jelikož nesleduji pojmy, nýbrž smysl. Jak jsem právě 

naznačil, Schopenhauer na několika místech svého díla, především ve svém spise O 

základu morálky kritizuje Kantovu etiku. Kritika tkví především v tom, že Kant podle 
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filosofa vůle připouští do etiky zcela nemístně pojmy zákona a povinnosti.195 K tomu 

Schopenhauer dodává následující. „Každé má být má veškerý smysl a význam vůbec jen ve 

vztahu ke hrozícímu trestu nebo slíbené odměně.“196 Rovněž upozorňuje na to, že si Kant 

„…mlčky a nepozorovaně vypůjčil imperativní formu etiky od teologické morálky…“197

Tím má Schopenhauer na mysli především desatero.198 Z toho pro filosofa vůle plyne 

závěr, že Kantův kategorický imperativ vede k egoistickému jednání.199 Dále Kant podle 

Schopenhauera „…všechno pravé dobro a všechnu ctnost uznával za takové jen tehdy, když 

vycházely z abstraktní reflexe, a sice z pojmu povinnosti kategorického imperativu, a pocit 

soucitu měl za slabost, vůbec ne za ctnost…“200 „Ctnost totiž sice vychází z poznání, ale 

nikoliv z abstraktního, sdělitelného slovy. Kdyby z něho vycházela, bylo by možné se jí 

naučit a tím, že bychom zde abstraktně vyslovili její podstatu, také bychom každého, kdo to 

pochopí, eticky vylepšili.“201 Pravá ctnost zkrátka nemůže být uměle vytvořená. Jestliže 

nevychází přímo „ze srdce“, jedná se vždy o pouhou přetvářku, která bohužel často ve 

světě vládne. Proč jsem však uvedl, že pravá ctnost vychází „ze srdce“, když Schopenhauer 

tvrdí, že vychází z poznání? Vždy je totiž důležité mít na mysli učení o svobodě vůle, 

kterému jsem se věnoval v kapitole Problém svobody vůle. Ctnost sice ve světě jevů 

vychází, jak říká filosof vůle, z intelektu, nicméně je vždy podmíněna inteligibilním 

charakterem člověka. To znamená, že i ctnost má svůj kořen v transcendentnu, vždyť 

intelekt je rovněž pouhým jevem vůle. „Velle non discitur.“202 V pomíjivém světě intelekt 

podle stupně své síly pouze nutně umožní projev těchto ctností. Schopenhauer na konci 
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svého pojednání O základu morálky formuluje otázku takto. „Lze člověka s tvrdým srdcem 

přeměnit na soucitného?203 Schopenhauerova odpověď je následující. „Určitě ne: rozdíl 

charakterů je vrozený a nesmazatelný. Zlomyslnému je jeho zlomyslnost vrozena jako 

hadům jejich jedové zuby a jedové váčky a lze to u nich změnit tak málo jako u člověka.“204

Filosofova odpověď přesně potvrzuje výsledek, ke kterému jsem došel v kapitole 

Schopenhauerův pohled na svobodu vůle. Velmi výstižně uvádí Schopenhauer následující 

Goetheho verše.

„Jsi konec konců tím – čím jsi.

Z tisíce kudrn paruku si stáčej

či po koturnech zvíce lokte kráčej,

vždy přec jen zůstaneš, čím jsi.“205
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Poustevník

Na úplný závěr mi zbývá se věnovat nejdůležitějšímu způsobu popření vůle, který 

podle Schopenhauera vede k úplnému zrušení vůle individua. V předchozí kapitole jsem 

hovořil o světci, který pomocí soucitu (Agapé) prohlédne principium individuationis a tím 

zruší klamný rozdíl mezi svou bytostí a bytostmi ostatními. Díky činům nezištné a hluboce 

procítěné lásky není světci žádná bytost cizí. Rovněž bylo řečeno, že světec vykonává 

pohyb vně a tím poznává svou vlastní podstatu v druhých. Jak se však děje toto soucitné 

překlenutí egoismu v podobě vystoupení z vlastní individuality, nelze rozumově vysvětlit, 

proto to zůstává záhadou. Jakým způsobem tedy světec popírá vůli? Především tím, že se 

díky svému poznání přestane do jisté míry řídit vůlí stanovenými pravidly hry. To 

znamená, že pomocí ctností vystupuje proti své vlastní přirozenosti. Schopenhauer v této 

souvislosti hovoří o aktu „sebepopření.“206 Světec, ozbrojen spravedlností a lidumilností 

bojuje proti věci o sobě, která se ve světě jevů manifestuje egoismem a bezprávím. Je však 

důležité si uvědomit, že světec, přestože disponuje nadmíru vyvinutým intelektem, je stále 

ještě součástí svého těla. Z tohoto důvodu u něj ještě nedochází k úplnému popření vůle. 

K celkovému a nejdokonalejšímu možnému popření vůle dochází až askezí. Aby se stal 

světec poustevníkem, musí uskutečnit přechod od ctnosti k askezi.207 „Nestačí mu už totiž 

milovat jiné jako sama sebe a činit jim jako sobě, ale vzniká v něm odpor k bytnosti, jejímž 

výrazem je jeho vlastní jev, k vůli k životu k jádru a podstatě onoho světa, jehož ubohost 

poznal. “208 Poustevník se tedy vyznačuje upřímným opovržením ke své vlastní podstatě. 

Jediným způsobem, jak může dosáhnout trvalého popření vůle ve vlastním jevu je konání 

toho, co on sám, tj. jeho podstata, nechce. 209 Asketa pohrdá veškerým pohlavím 

uspokojením, v žádném případě nechce plozením přitakávat bídě tohoto světa. Rovněž se 

                                                            
206 Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa I. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998, s. 242.

207 Tamtéž, s. 301.

208 Tamtéž, s. 301.

209 Tamtéž, s. 303.



66

zříká veškerého bohatství, které je pro něj naprosto nicotné. Poustevníkovo opovržení 

životem sahá tak daleko, že „…vítá každé utrpení, jež mu přichází z vnějšku, náhodou nebo 

cizí zlobou, každou škodu, každou potupu, každou urážku: pociťuje je radostně jako 

příležitost dodat si jistotu, že už nepřitakává vůli, nýbrž radostně se chytá každého 

nepřítele projevu vůle, který je jeho vlastní osobou.“210 U poustevníka také velmi často 

dochází k dobrovolné smrti vyhladověním. 

Jaký motiv však může navodit stav této rezignace na život? „…Osobně zažité, ne 

pouze poznané utrpení, je to, co nejčastěji navodí úplnou rezignaci, často teprve v blízkosti 

smrti. Neboť pouze u mála lidí stačí pouhé poznání, prohlédající principium 

individuationis.“ 211 Výborný příklad tohoto osobně zažitého utrpení vedoucí k úplné 

rezignaci na život je možné nalézt v povídce Antona Pavloviče Čechova s názvem Sázka.

Hlavní postavou tohoto díla je mladý právník, který se s vidinou vysokého zisku nechal

dobrovolně uvrhnout do žaláře po dobu patnácti let. Během svého pobytu ve vězení 

prodělal ve svém nitru změnu způsobenou samotou a intenzivním čtením různých 

filosofických a biblických spisů. Z tohoto důvodu došel k poznání k nicotnosti pomíjivosti 

všeho, následně začal opovrhovat všemi požitky života, dokonce opustil žalář o pár hodin 

dříve, než bylo dohodnuto, aby dokázal své opovržení životem a penězi, které si původně 

tolik přál. Schopenhauer uvádí příklad filosofa Raymonda Lulla, kterého „jednou 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 tohoto 

okamžiku, jako kdyby spatřil peklo, obrátil se na pokání, opustil dvůr krále z Mallorky a 

odešel na poušť činit pokání.“212
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Jestliže se poustevníkovi podaří uhasit poslední jiskry své individuální vůle, 

s blaženou radostí vítá přicházející smrt a opouští tento svět zcela osvobozený. Spása 

v Schopenhauerově učení spočívá v naprostém umrtvení vůle. Světci a poustevníci jsou 

však zcela výjimeční lidé, které, jak je obecně známo, nalézá Schopehauer především

v křesťanství a buddhismu. Po světě však vždy běhalo mnohem více biblických Adamů 

než Kristů, proto lidé byli, jsou, a nadále také zůstanou, vždy stejně bídní a ničemní.
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Závěr

Cílem práce bylo objasnit postavení člověka v Schopenhauerově filosofickém 

systému. Tohoto cíle mohlo být dosaženo pouze za pomoci vysvětlení metafyzické 

podstaty světa. Touto podstatou se ukázala být krutá vůle, která se skrze ideje manifestuje 

ve světě. Každý člověk je svým bytostně chtějícím, tudíž věčně strádajícím tělem, součástí 

či lépe řečeno odrazem této podstaty, přestože si toho je málokdo vědom. Intelekt, jak bylo 

vysvětleno, je primárně pouhým nástrojem vůle určen k dodávání motivů. Z tohoto důvodu 

většina lidí různými způsoby neustále slepě ukájí své chtění, tudíž téměř každý stojí na 

stanovisko přitakání vůli. „Život každého jednotlivce, přehlíží-li se v celku a obecnosti a 

vyzdvihují-li se jen jeho významné rysy, je vlastně vždy tragédií: ale viděno v jednotlivém 

má charakter komedie.“213 Je skutečně až komické, jak se většina lidí s nejhlubší vážností 

snaží plnit své pomíjivé sny, které shledává jako nejvyšší dobro. Tragédií však je, že podle 

filosofa vůle tyto sny povětšinou pouze rozmnožují bídu a utrpení tohoto světa. Lidé 

neustále podléhají klamu vůle, kterým se ukázal být egoismus. Z tohoto důvodu to, co se 

pro většinu z nás jeví jako nejvyšší dobro, je ve skutečnosti dobrem pouze pro vůli. Vůle 

tak s námi hraje podvodnou a skutečně zvrácenou hru, kterou většina z nás nikdy nemůže 

vyhrát. Ukázal jsem však, že existují jedinci, kteří byli přírodou obdařeni nadměrně 

vyvinutou silou intelektu. Jedině tato, paradoxně téměř až nepřirozeně vyvinutá síla 

intelektu, může vést k poznání, že vůle ve své partii s lidmi hraje nečestně. Hovořil jsem o 

třech skupinách lidí, které jsou zmíněného poznání schopny. První skupinou jsou lidé 

geniální, kteří se mohou ponořit do stavu čisté kontemplace a na chvíli tak zapomenout, že 

hrají onu zvrácenou hru. Tím, kdo dále prohlédne nečistá pravidla hry je Schopenhauerův

světec, který, přestože je stále ještě zčásti zapojen do partie, soucitně pomáhá lidem, 

jelikož poznal, že celá hra se netýká pouze jednotlivců, nýbrž jedné jediné bytosti. Pouhý 

krok dělí světce od přechodu k poustevníkovi, kterému jedinému se dostane 

schopenhauerskému pojetí spásy. Pouze tento poustevník přestává být zcela účasten 
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příšerné hry utrpení a svým asketickým způsobem života se radostně a s neotřesitelným 

klidem odevzdává náručí smrti. Pouze poustevník může ve hře s vůlí definitivně zvítězit.

K dovršení Schopenhauerova pesimismu bylo rovněž zmíněno, že charakter 

člověka nikdy nelze změnit, nikdo proto prakticky nemůže svůj přístup ke hře ovlivnit. 

Všechny tři zmíněné cesty popírání vůle jsou tak umožněny pouze hrstce vyvolených 

jednotlivců. Snad nejdůležitější otázkou na závěr je, proč vlastně Schopenhauer celé dílo 

psal, nelze-li nikdy člověka změnit? Chtěl snad Schopenhauer svým dílem pouze vyvolat 

hrůzu a beznaděj? Odpovídám, že tomu tak v žádném případě není. Neboť pravý filosof je 

v duchu Schopenhauerova myšlení rovněž také géniem, který skrze své dílo pravdivě 

reflektuje svět. Jsem proto přesvědčen, že pravým poselstvím Schopenhaerovy filosofie je 

dodaní motivů, které u vzácných lidí mohou způsobit dokonalé rozvinutí vrozeného 

charakteru. Schopenhauer v mém srdci nezůstává nějakým zarytým misantropem. Byl 

naopak velice oduševnělým a dobrosrdečným milovníkem lidí, který měl v úmyslu pomoci 

světu zbavit se utrpení.
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Summary

The aim of this thesis is to clear up the role of human in Schopenhauer’s 

philosophical thinking. This goal could have been achieved only by clarifying the world’s 

metaphysical substance. This substance proved to be the cruel will that manifests itself 

through the platonic ideas. It was shown that each human being is part of this eternal 

substance. Intellect, as explained in the thesis, is primarily mere instrument of the will 

designed to deliver motives. For this reason, the majority of people in different ways 

continually keep satisfying thein needs, therefore almost everyone enjoys the opinion of 

will affirmation. People constantly succumb to disilusion, which proved to be egoism. 

Therefore, what appears to be the greatest good for most of us is actually only good for the 

evil substance. Blind will plays with us so fraudulent and truly perverse game that most of 

us can never win. However, I have pointed out that there were some individuals who had

been endowed by excessively developed intellect power. Only this paradoxically almost 

unnaturally developed power of intellect can lead to knowledge that the blind will in its 

game with people plays unfairly. I also presented three groups of people who are capable 

of that kind of knowledge. The first group are genius people who can plunge into a state of 

pure contemplation and forget for a moment that they are part of the perverse game as 

well. The one who also sees through game’s unclear rules is saint who is although still 

partly involved in the game. The saint mercifully helps the people because he knows that 

the whole game relates not to individuals but to one single being. Just a step divides saint 

to become a hermit. Only a hermit ceases to participate in game’s terrible suffering. His 

ascetic way of life leads to the final victory over the will. His victory brings him to the true 

fulfilment of Schopenhauer’s concept of salvation.
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