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1 ÚVOD 

 Osobnost Arthura Schopenhauera je velmi pozoruhodná. Zaujala 

mě nejen jeho filosofie, ale i nevšední charakter a historicko-společenský 

kontext, ve kterém tento významný německý myslitel žil a tvořil. Obzvlášť 

bývají zdůrazňovány jeho mimořádné znalosti, představivost a obliba 

indické filosofie. Lze říci, že filosofický koncept, který vytvořil a 

rozpracoval, obsahuje zcela neobyčejný pohled na svět a výjimečné 

myšlenky. Prokázal pozoruhodnou schopnost vyvodit ze svého systému 

nové, překvapivé, ale vždy výstižné postřehy o lidském životě. Jeho 

význam bude dále trvat nezávisle na souhlasném nebo odmítavém 

postoji k jeho nauce. Arthur Schopenhauer, představitel voluntarismu, 

iracionalismu a pesimismu, si právem vydobyl náležité místo 

v evropských dějinách filosofie. 

 Neméně zajímavou kapitolu tvoří Schopenhauerova etika, které se 

často věnuje menší pozornost než jeho proslulým filosofickým úvahám. 

Právě proto jsem se rozhodla zaměřit svou diplomovou práci výhradně na 

etické názory. Chtěla bych detailně charakterizovat a určit čím se jeho 

etická koncepce vyznačuje. Pokusím se ji dát do kontextu celé 

Schopenhauerovy filosofie, ukázat základní rysy, souvislosti, inspiraci i 

její obtíže.    

 Cílem mé práce je tedy analýza vybraných filosofických spisů 

Arthura Schopenhauera, přičemž se zaměřuji pouze na jeho etické 

(praktické i teoretické) myšlení. Konkrétně se soustředím na dva základní 

problémy – svobodu vůle a morálku, kterým věnoval největší pozornost. 

Primárním spisem pro mě bude kniha O vůli v přírodě a jiné práce 

přeložená Milanem Váňou, která obsahuje právě stěžejní etické dílo Dva 

základní problémy etiky. Částečně využiji i spis Parerga a paralipomena 

přeloženou taktéž Milanem Váňou.  



2 

 

 

 Ve své práci použiji především analytickou metodu, abych co 

nejlépe vystihla a určila Schopenhauerův pohled na zmíněné etické 

otázky.  Uplatním i kompilační a deskriptivní přístup. Budu se snažit také 

o syntézu všech poznatků a jejich zasazení do obecného rámce. 
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2 ŽIVOTNÍ KONTEXT  

 Fakta o životě Arthura Schopenhauera vedou k období jeho 

největší filosofické kreativity a ilustrují kulturu a společenskou situaci, 

ve které se formovala německá filosofie 18. a 19. století. Rodinné 

prostředí střední třídy nebylo pro tohoto tvůrčího člověka, aspiranta na 

akademickou či literární kariéru, právě nejpříznivější. Schopenhauerův 

životní příběh však odhaluje osobnostní rysy, které se později promítly do 

jeho filosofie a značně ji ovlivnily.1    

 Tento německý filosof žil v letech 1788 až 1860. Z uvedené 

skutečnosti vyplývá, že za svého poměrně dlouhého života byl mladším 

současníkem Kantovým, Fichtovým, Schellingovým a konečně 

Hegelovým, kteří jsou uváděni jako čelní představitelé německé klasické 

filosofie konce 18. a první třetiny 19. století.  Schopenhauer byl očitým 

svědkem mohutného vzestupu a slávy této filosofie, po Hegelově smrti 

v roce 1831 pak i jejího úpadku – s výjimkou Kantova myslitelského 

dědictví, jenž od druhé poloviny století prožívalo postupnou renesanci 

v podobě různých novokantovských škol.2 

2.1 Rodinné zázemí 

 Otec, Heinrich Floris (narozen 1747), pocházel z rodiny, která se již 

po několik generací ze sil, schopností a ctností kupeckého nadání 

vzmáhala ke stále většímu blahobytu. Mezi jeho nejvýraznější povahové 

rysy ovšem patřilo: silně prorepublikánské svobodomyslné přesvědčení, 

neúplatná výmluvnost a neohrožená otevřenost. Když „Gdaňsk“ roku 

1793 připadl Prusku, dal přednost přesídlení do svobodného hanzovního 

města Hamburku i za cenu ztráty desetiny svého majetku. Jeho téměř o 

dvacet let mladší choť Johanna Henriette Trosienerová (narozena 1766) 
                                                             
1
 JACQUETTE, D. The philosophy of Schopenhauer. str. 2. 

2
 MAJOR, L. Arthur Schopenhauer a německá klasická filosofie. str. 147.  
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asi od manželství očekávala především bohatstvím zajištěný život podle 

svých vlastních přání. Svůj zdroj nacházela v duchovní čilosti, živé 

fantazii, veselé povaze, potřebě změny a touze po zábavě. Také ona byla 

dcerou gdaňského obchodníka a radního. Talentovaná a žíznící po 

vzdělání, nalezla po boku světaznalého chotě dostatek příležitostí oddat 

se své vrozené potřebě cestovat.3 Později se stala populární prozaičkou 

a její jméno bylo v literárních kruzích známější než samotný 

Schopenhauer.4 

 Heinrich Floris, neméně nadchnut cestováním, se vydal spolu 

s Johannou do Anglie, aby jeho očekávaný prvorozený potomek přišel na 

svět jako vlastník britského domovského práva. Ale kvůli nevolnosti 

budoucí matky se manželé museli předčasně vrátit. Tak se syn narodil 

22. února 1788 v Gdaňsku, v domě „Heiligengeistgasse č. 114“ a 3. 

března byl pokřtěn jménem Arthur, které otec zvolil pro budoucího 

obchodníka, protože zůstává ve všech běžných jazycích stejné.5  

2.2 Mladá léta          

 Léta raného dětství prožil Arthur Schopenhauer částečně na 

venkovském statku, který získal otec ještě před svatbou v „Olivě“, a 

částečně „Stutthofu“, sídle děda Andrease. Krátce po svých pátých 

narozeninách přesídlil do Hamburku, kde otec založil novou firmu. U 

šestiletého chlapce se již začaly projevovat záchvaty neurčitého strachu, 

obavy před zřetelným nebezpečím a úzkostně podezíravé představy, 

kterými měl po celý život svůj život trpět. Následující léta nyní probíhala 

ve znamení otcova záměru udělat z něj schopného, světu otevřeného, 

kosmopoliticky orientovaného nástupce, který se naučí „číst v knize 

                                                             
3
 ABENDROTH, W. Schopenhauer. str. 11-12. 

4
 JACQUETTE, D. The philosophy of Schopenhauer. str. 3. 

5
 ABENDROTH, W. Schopenhauer. str. 11-12. 
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světa“. Proto byl ve stejném roce, ve kterém se narodila jeho sestra 

Adelaide Lavinia (1797), poslán do „Le Havru“. Tyto dva roky prožité 

v rodině kupce Grégoire de Blésimaire ulpěly v paměti filosofa jako 

nejradostnější část jeho dětství.  

 Otce ovšem potěšilo vidět syna po uplynutí tohoto období jako 

téměř dokonalého Francouze, jak v jazyce, tak ve způsobech. Poslal ho 

na nejváženější hamburský ústav pro vzdělávání schopných obchodníků 

Rungeschovu soukromou školu. Ale velmi brzy se projevilo, že jeho 

nadání přesahuje vše, co zde bylo k naučení. Avšak Arthurovo přání 

navštěvovat gymnázium narazilo na nepochopení. Protože se zdálo, že to 

s touhou po nějakém nevýnosném vědeckém povolání myslí vážně, 

postavil ho nakonec otec před volbu mezi studiem na gymnáziu a 

zahraniční cestou s rodiči. Výměnou za cestování měl být ovšem slib, že 

zůstane u obchodnické dráhy.6 

 Arthur Schopenhauer se rozhodl pro vzdělávací putování po 

Evropě. Během několika let navštívil Anglii, Nizozemsko, Francii, 

Švýcarsko a Rakousko. Inspirován anglosaským vyjadřovacím modelem 

se vymezil vůči těžkopádnému a strojenému germánskému literárnímu 

stylu svých současníků. Rozvinul své hudební nadání, zajímal se o 

kulturu či divadlo a vedl si deníky, kterým svěřoval kritické poznámky a 

pesimistické úvahy o všelijakých národních pošetilostech nebo 

všeobecných lidských slabostech a chybách. Již zde využíval cit pro 

jasné a dovedné použití metafor.7  

 Po návratu na počátku roku 1805 – krátce předtím ho matka 

nechala v Gdaňsku konfirmovat – vstoupil do učení u firmy senátora 

Jenische. Ale sedmnáctiletého chlapce spíše než úkoly obchodního 

                                                             
6
 ABENDROTH, W. Schopenhauer. str. 12-13. 

7
 JACQUETTE, D. The philosophy of Schopenhauer. str. 4. 
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příručího zajímaly knihy a přednášky. Toto období utrpení mělo ovšem 

získat ještě bolestnější nádech. 20. dubna utrpěl otec smrtelný úraz 

pádem do vodního kanálu. Již brzy Schopenhauer porozuměl, za co vše 

mu vděčil. K otci, jenž mu umožnil „rozvinout schopnosti od přírody a 

využít je k tomu, k čemu byly určeny“ a který mu materiálním dědictvím 

daroval nezávislost, pociťoval nejupřímnější vděčnost a hlubokou úctu po 

celý zbytek života. Po zrušení otcova obchodu Johanna a Adele navždy 

opustily Hamburk a usadily se ve Výmaru. Arthur zůstal sám ve stavu 

duševní rozervanosti a váhal mezi povinným pokračováním v obchodním 

učení a duchovní prací.8  

2.3 Studium 

 Po písemné rozepři s matkou, která v té době zaujímala ve 

výmarské společnosti výrazné postavení, rozhodla o Schopenhauerově 

budoucnosti rada uměleckého literáta Karla Ludwiga Fernowa. Byl přijat 

do výběrové třídy gymnázia v „Gothě“ a bral soukromé hodiny u ředitele 

Friedricha Wilhelma Doeringa. Kvůli satirické básni se však Arthur musel 

poohlédnout po jiném studijním místě. K matčině velké nelibosti přešel 

v prosinci 1807 do Výmaru, kde již úspěšně dokončil středoškolské 

vzdělání.9    

 O dva roky později nastoupil na univerzitu v „Götingenu“ jako 

student medicíny. Vedle lékařských a anatomických přednášek docházel 

také na přednášky z chemie a fyziky, zabýval se matematikou, dějinami a 

jazyky. Důkladně se pohroužil, na doporučení filosofa Gottloba Ernsta 

Schulzeho, do studia Platona a Kanta, kteří se pro něj od tohoto 

okamžiku stali vůdčími autoritami. Na podzim roku 1811 přešel na 

univerzitu v Berlíně, především aby se zaměřil na filosofii, k čemuž 

                                                             
8
 ABENDROTH, W. Schopenhauer. str. 14-15. 

9
 ABENDROTH, W. Schopenhauer. str. 21. 
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nabízelo skvělé vyhlídky vedení tak znamenitých osobností, jako byli 

Fichte či Schleiermacher. I když Arthur svědomitě navštěvoval přednášky 

a kolokvia Fichteho, přece jen měl větší prospěch z výkladu filologa 

Friedricha Augusta Wolfa, jenž podporoval jeho názory.10 

 Svůj úmysl v Berlíně promovat Schopenhauer neuskutečnil. Opětné 

vypuknutí válečných nepokojů ho na jaře r. 1813 vyhnalo z pruského 

hlavního města. Přes Drážďany se uchýlil zpět do Výmaru, odkud ho 

ovšem vypudily mrzutosti vyvolané matčiným způsobem života. Uchýlil se 

do poklidné samoty hostince „U rytíře“ v „Rudolstadtu“, kde v náležitém 

duchovním soustředění sepsal svoji dizertační práci O čtverém kořeni 

věty o dostatečném důvodu, teoreticko-poznávací základ celého svého 

filosofického životního díla. Tímto spisem získal doktorát filosofické 

fakulty na „Durynské zemské univerzitě v Jeně“ (18.10.1813). Mezi první 

čtenáře pojednání patřil Goethe. A když se Schopenhauer opět navrátil 

do Výmaru, navázal Goethe s tímto mladým učencem známost, neboť ho 

zaujal jeho způsob stavět své myšlenky na živém pozorování.11  

 Zde také definitivně přestal přisuzovat světu hodnotu. Objevením 

indické filosofie, ke které ho přivedl Fridrich Majer, se potvrdil jeho 

pesimistický pohled na život. Hinduismus hrál důležitou roli v tvarování 

jeho vrcholných myšlenek. Schopenhauer si oblíbil Upanišády, 

staroindická literární díla nábožensko-filosofického charakteru. Byl jedním 

z prvních západních filosofů, který měl snahu sladit své myšlenky 

s indickou tradicí. Nejen, že ho značně ovlivnila, on dokonce přijal a 

vstřebal božskou inspiraci dávné moudrosti připraven vyslechnout její 

mantru. Později zvážněl a začal studovat buddhismus hledajíce hlubokou 

spřízněnost s nějakou její ústřední doktrínou. Působení těchto dávných 

                                                             
10

 ABENDROTH, W. Schopenhauer. str. 21-22. 

11
 ABENDROTH, W. Schopenhauer. str. 23. 
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náboženství mělo nejmarkantnější účinek na formování etických 

postojů.12  

2.4 Cestování po Itálii a Německu 

 Po opětovné roztržce definitivně zpřetrhal veškeré vazby s matkou, 

odjel do Drážďan a už se s ní nikdy osobně neshledal. Velmi brzy pronikl 

do společenského života, začal se orientovat v literárních kruzích, 

obnovoval dřívější a navazoval nová přátelství s důležitými mysliteli, 

spisovateli a umělci. Avšak své nejsilnější myšlenkové impulzy nacházel 

na dlouhých procházkách v příjemném okolí. Čtyřletý pobyt mu také 

umožnil studovat v drážďanských archivech a knihovnách. Inspirován 

Goethem napsal pojednání O vidění a barvách, avšak kvůli své osobitosti 

byla Goethem jen chladně přijata. Načrtnul a vypracoval první redakci 

hlavního díla Svět jako vůle a představa – dílo však zaznamenalo velký 

obchodní neúspěch.13  

 Roku 1818 vyrazil Schopenhauer na svou zaslouženou 

odpočinkovou cestu do Itálie. Během tohoto jednoročního putování 

obdivoval architekturu, krajinu i umělecké poklady veřejných sbírek. 

V Benátkách dokonce zažil milostné dobrodružství. Jeho nadšení a 

dobrou náladu však zkazila zpráva o krachu drážďanské banky L. A. 

Muhla, u které měl Arthur uloženy peníze. Řešení této záležitosti si 

vyžádalo urychlený přesun do Německa. Firma nakonec po pár letech 

vyplatila svému věřiteli požadavek v plné výši, ovšem nevyjasněná 

budoucí existence přiměla Schopenhauera, aby usiloval o univerzitní 

docenturu.  

  

                                                             
12

 BOZICKOVIC, V. Schopenhauer on scientific knowledge. str. 12. 

13
 JACQUETTE, D. The philosophy of Schopenhauer. str. 6. 
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 Zprvu vzal v úvahu „Heidelberg“ nebo „Göttingen“, aby se pak 

nakonec rozhodl pro Berlín. „Obchodovat s věděním“ sice považoval za 

nedůstojné pro filosofa, přesto se zde v lednu 1820 habilitoval.14 

V Berlíně započala také jeho celoživotní averze k Hegelovi, kterou zahájil 

neslavný debakl.  

 Během působení na univerzitě, byl Schopenhauer tak přesvědčen 

o nadřazenosti své práce, že své přednášky naplánoval na stejnou dobu 

jako v té době již uznávaný a vlivný filosof Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel. Předpokládal, že ho studenti upřednostní, ocení hodnotu jeho 

nápadů a originalitu. Jaké muselo být jeho ponížení, když zjistil, že první 

hodina s názvem O čtveru rozdílných způsobech příčin přilákala pouze 

několik zvědavých posluchačů. Studenti si jednoznačně vybrali Hegelovo 

prestižní pojednání o „logice a metafyzice“. Po nějakém čase naprostého 

nezájmu byl nucen odbornou vysokoškolskou kariéru ukončit. 15   

 V „Jenských literárních novinách“ vyšla kritická recenze jeho spisu 

Svět jako vůle a představa od mladého berlínského docenta F. E. 

Benekeho, na což Arthur reagoval nejostřejší formou v Nutné výtce 

k vylhaným citátům.16   

 Hluboké rozladění nad nezdarem filosofické docentury 

znepříjemnilo Schopenhauerovi život v Berlíně tak rychle a dokonale, že 

ho to již na jaře 1822 znovu táhlo na milovaný jih. Poté co na berlínském 

soudním úřadě zanechal svoji závěť, odcestoval přes Švýcarsko do 

Milána, Benátek a Florencie. I tentokrát vyloženě roztál. Celá jeho bytost 

byla uvolněnější a prožívání naladěno na radostné okamžiky, což se 

projevilo zvýšenou družností. Na zpáteční cestě byl filosof nucen zdržet 

                                                             
14

 ABENDROTH, W. Schopenhauer. str. 58-64. 

15
 JACQUETTE, D. The philosophy of Schopenhauer. str. 7.       

16
 ABENDROTH, W. Schopenhauer. str. 64-68. 
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se v Mnichově po dobu jednoho roku, protože ho postihlo vícero 

nepříjemných nemocí a nemohl opouštět pokoj. Tento mnichovský pobyt 

byl pro něj nejvíce skličujícím obdobím života. Trpěl hlubokými depresemi 

a ohluchl na pravé ucho.  

 Poté se ještě krátce zotavoval v lázních „Gastein“ a pak následoval 

návrat do Berlína. I přes temnotu této doby neztratil Arthur nic ze svého 

ostrého pohledu a přesvědčivosti. Díky mimořádné vnímavosti a nadání 

k realistickému zobrazování se jeho myšlenkový fond prohluboval a těžil 

z neustále plynoucích názorných obrazů, z hromadících se pokladů 

zkušeností. Pokus o opětovnou docentskou kariéru se nezdařil a jediným 

světlým momentem se stala oslavná recenze díla Svět jako vůle a 

představa z pera spisovatele Jeana Paula.17   

 V srpnu 1831 Berlín narychlo opustil, jelikož celé město ohrožovala 

epidemie cholery. Této nemoci zanedlouho podlehl Hegel. Schopenhauer 

strávil rok v Mannheimu a nakonec se usadil ve Frankfurtu nad 

Mohanem, kde prožil zbytek života.18 

2.5 Frankfurt nad Mohanem 

 Poté co se filosof etabloval ve Frankfurtu, byl pořád ještě, aby si 

udržel pružnost k práci, závislý převážně na vlastní chvále. Postupně se 

ale dostavily, zprvu ojedinělé, poté častější známky toho, že jeho setba 

začala klíčit; hlásili se v rostoucím počtu čtenáři, obdivovatelé, přívrženci 

a obdobně smýšlející. Jeho osoba se pro cizince stala frankfurtskou 

pozoruhodností, u místních obyvatel nebyl sice oblíben, ale nahlíželi na 

něj více či méně s údivem a snad někdy i posměšně. Byl nenáviděn 

strážci zakořeněných názorů a dogmat, opředen všelijakými hloupými 

pověrami. Žil ve zvýšeném soustředění, zcela odevzdán duševní práci, 

                                                             
17

 ABENDROTH, W. Schopenhauer. str. 69-73. 

18
 JACQUETTE, D. The philosophy of Schopenhauer. str. 9. 
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především dokončení hlavního díla. Zbylý volný čas věnoval četbě, 

návštěvám divadla, koncertů, muzeí a hře na flétnu.19  

 Zaobíral se řeckými a římskými klasiky, především Platonem a 

Aristotelem. Kvůli odporu k získávání vědění z druhé ruky, studoval své 

oblíbené autory v originálním jazyce. Dále ho upoutali němečtí mystikové, 

především Mistr Eckhart. Schopenhauer byl i nadále zaujat buddhismem, 

který považoval za nejpřednější náboženství na světě, což mu však 

nebránilo zabývat se oběma zákony Bible. Z velkých básníků světové 

literatury nejvýše hodnotil Shakespeara, Goetha, Calderóna, lorda Byrona 

či Petrarcu. Ke všem těmto písemným zásobám se neustále vracel, 

čerpal z nich sílu a rozšiřoval si obzory.20  

 V roce 1835 napsal a o rok později vydal spis O vůli v přírodě. 

Následovala díla O svobodě lidské vůle, které roku 1839 ocenila 

královská norská společnost věd a O základu mravnosti. Oba spisy 

později vyšly pod společným titulem Dva základní problémy etiky. Úspěch 

získal i trpkou pachuť, když mu v roce 1838 zemřela matka, poté co 

Arthura vydědila ve prospěch sestry. Adele matku přežila o pouhých 

jedenáct let, zesnula krátce po posledním setkání s tou dobou již slavným 

bratrem. 

 V jeho blízkosti se objevil dr. Julius Frauenstäd, první z  velkých 

přívrženců, ctitelů a zastánců. Ten se zasloužil nejen o uspořádání 

prvního souborného vydání Schopenhauerova díla, ale i o sepsání 

dvoudílného lexikonu o životě velkého filosofa. Druhou část Světa jako 

vůle a představa dokončil Schopenhauer zanedlouho. Doplněné a 

přepracované 2. vydání tohoto hlavního díla mu sice nevyneslo žádný 

honorář, avšak publikace se stala jeho velkým úspěchem. Vzbudil 

                                                             
19

 ABENDROTH, W. Schopenhauer. str. 78-79. 

20
 ABENDROTH, W. Schopenhauer. str. 80-81. 
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pozornost i v nejvyšších kruzích, dokonce i Královská akademie věd 

v Berlíně ho hodlala k jeho 70. narozeninám jmenovat svým členem, což 

Arthur odmítl jako úctu z nežádoucí strany. Finanční odměny se nedočkal 

ani za spis Parerga a paralipomena. 21 

2.6 Soumrak života 

 Desetiletí strávená ve Frankfurtu znamenala postupný 

Schopenhauerův sestup z biologického vrcholu směrem ke stáří; stejně 

jako vzestupnou tendenci od téměř naprostého přehlížení 

k nevypočitatelně se šířícímu působení. S přibývajícím uznáním se 

množily i podněty ke zlobě nebo k nelibosti nad šířením názorů, které 

odporovaly jeho myšlení.  

 I když se filosof nakonec těšil onomu dlouho vytouženému 

veselému klidu mysli, který mu skýtalo uznání jeho životní práce a 

přirozené uklidnění vášní, tak si přece jen vedle suverénního vědomí své 

pozice podržely svou starou moc pýcha, podrážděnost a nedůvěra. Také 

neubývalo jeho vrozenému sklonu ke strachu, rubu silné životní vůle. 

Strach před utrpením vůbec, před nakažením, nemocí, úrazem a 

poškozením pronásledoval přecitlivělého Schopenhauera celý život. A tak 

neustále pamatoval na to, aby obávaným zlům předcházel všemi 

možnými praktikami v řádu a zacházení se svými osobními záležitostmi; 

např. volba bytu, evidence hodnotných předmětů, styl oblékání či 

skromné zařízení vlastního domova.22  

 Schopenhauerova práce posledních let života patřila doplnění, 

vylepšení a uspořádání jeho spisů pro druhé vydání. V roce 1859 byla 

znovu publikována díla Vůle v přírodě a O vidění a barvách; o šest let 

později Dva základní problémy etiky. Roku 1859 zažil autor třetí vytištění 

                                                             
21

 ABENDROTH, W. Schopenhauer. str. 110-112, 116. 

22
 ABENDROTH, W. Schopenhauer. str. 118-120. 
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hlavního díla Svět jako vůle a představa. Vzhledem k budoucnosti své 

životní práce se nezřídka oddával nejrůžovějším náladám. Z širšího 

pohledu se však filosofův optimismus projevil jako klam. Blízká 

budoucnost sice přinesla jeho dílům mohutný ohlas; ale že by byla, jak 

věřil, jeho nauka v budoucnu navždy prosazena jako „ta“ jediná 

prohlášená pravda, která by překonala platnost jiných myšlenkových 

systémů před fórem filosofické odborné učenosti, o tom nemůže být 

žádná řeč.  

 Ještě krátce před svou smrtí se Arthur Schopenhauer chlubil svým 

nezdolným zdravím a dával jiným rady, jak zůstat také tak zdatný. Poté 

se však projevily návaly bušení srdce, dušnosti a začátkem září 1860 i 

záchvaty dušení, z kterého se zotavil. Ale brzy se dostavil zápal plic, 

doprovázený výronem krve. Večer 18. září ho navštívil přítel Dr. Gwinner 

naposledy. Na Gwinnerovu otázku, kde by chtěl odpočívat, odpověděl: 

„Je to jedno, najdou mě.“ Pár dní poté, ráno 21. září, ukončila plicní 

apoplexie23 život velikého a ryzího člověka ve věku 72 let. Na vlastní 

přání byl pohřben do hrobky kryté žulovým náhrobním kamenem, na 

které stálo jen jméno Arthur Schopenhauer, naprosto nic dalšího, žádné 

datum, ani rok, vůbec nic, žádná slabika.24  

2.7 Odkaz a význam 

 Schopenhauerova díla si nakonec našla a dodnes nacházejí 

zástupy čtenářů. Svým literárně obratným stylem, pesimismem a 

sarkastickou kritikou světa vyjadřují mnohé z ducha své doby. 

Nejvýznamněji ovlivnil Friedricha Nietzscheho a novější filosofy 

existence.25  

                                                             
23

 Tj. náhlé selhání funkce životně důležitého orgánu. 

24
 ABENDROTH, W. Schopenhauer. str. 124-126. 

25
 CORETH, E. Filosofie 19. století. str. 124. 
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 Avšak při hlubším zkoumání vyplyne na povrch, že neexistovali 

téměř žádní filosofičtí následovníci Schopenhauera, kteří by se rozličnými 

způsoby od jasného, jednoznačného výkladu mistra více či méně 

odchýlili. Každý, kdo byl označován za „nástupce“, navázal pouze na 

jednu část jeho systému – na pesimistický základní náhled, nebo na 

pojem vůle, etiku atd. – a tuto část včlenil do zcela jiných myšlenkových 

směrů, postavil ji do úplně jiných souvislostí. Tím se však stala hlavním 

tématem nové filosofické koncepce a právě proto nemůže platit jako 

„pokračování“ Schopenhauerových idejí.   

 Skutečnými následovníky byli ony nadčasové osobnosti, umělci a 

nezávislí myslitelé, kteří s ním souhlasili v onom zcela vážně míněném 

pesimistickém základním náhledu. Ten vznikl v rozhodném procesu proti 

nastupujícímu věku nejpovrchnějšího empirismu, prospěchářského 

myšlení, progresivní politizace a kolektivizace duchovního života a jeho 

jádro tvořil zhluboka pociťovaný odpor proti „světu takovému, který tu 

zkrátka je“.   

 Význam Arthura Schopenhauera pro duchovní dějiny a jeho lidská 

příkladnost bude existovat, nezávisle na souhlasném nebo odmítavém 

postoji k jeho nauce.26 

 

 

 

 

 

                                                             
26

 ABENDROTH, W. Schopenhauer. str. 131-134. 
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3 VYMEZENÍ ETIKY 

 Jako filosofická disciplína pochází etika od Aristotela. Ten rozlišuje 

v lidské činnosti činnost teoretickou (poznání), praktickou (jednání) a 

tvořivou (dělání, zhotovování). V etice jde o činnost praktickou. Etika je 

praktická filosofie. Jednání je činnost, která je hodnotná sama v sobě. 

Například když pomáhám staré ženě přejít ulici, cílem této činnosti je 

činnost sama, která má hodnotu sama v sobě, v ochotě pomoci.27 

 Lidskému jednání je tedy vlastní mít určitou hodnotu. Na základě 

této vlastnosti mluvíme o jednání morálním nebo nemorálním, mravném 

či nemravném. V etice se užívá slov, která jsou odvozena od řeckého 

éthos (= obvyklé místo bydlení, zvyk, mrav), od latinského mos (=obyčej, 

mrav) a od českého mrav. Jelikož v praktické filosofii není užívání slov 

„etický“, „morální“ a „mravní“ jednotné, je třeba užší definice. Etika je 

filosofická disciplína, která se zabývá morální povahou lidské praxe. 

Slovem morální (mravní) se charakterizují různé soudy, jednání, normy, 

postoje a instituce. Mravnost (étos) zahrnuje hodnotové a cílové 

zaměření, ideály, ctnosti a instituce, které jsou směrodatné pro osoby a 

sociální útvary. 28  

 Mohli bychom také říci, že se etika táže po správném rozhodnutí 

nebo správném jednání a že správné jednání je takové, za které můžeme 

nést odpovědnost nebo které můžeme ospravedlnit. Etika hledá poslední 

ospravedlnění, které již nespočívá na žádných předpokladech, přičemž 

dosud zůstává otevřeno, jak a zda vůbec je takové ospravedlnění 

možné.29 

 

                                                             
27

 ANZENBACHER, A. Úvod do filosofie. str. 269. 

28
 ANZENBACHER, A. Úvod do filosofie. str. 269. 

29
 RICKEN, F. Obecná etika. str. 11-12. 
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4 ÚVOD DO ETIKY A. SCHOPENHAUERA 

 Schopenhauerův etický koncept v mnohém navazuje na filosofické 

stanovisko Immanuela Kanta, reviduje ho a představuje osobitý způsob 

vyrovnání se s Kantovou moralitou. Odmítá především Kantovu ideu 

čistého praktického rozumu, ale i kategorický imperativ co do obsahu, 

protože údajně spočívá na egoismu.30  

 Jak už vyplývá z názvu Schopenhauerových hlavních děl, 

středobodem jeho pozornosti se stala právě otázka vůle a v etické rovině 

zejména otázka svobody. Arthur se tomuto problému věnoval ve svém 

eticky nejvýznamnějším díle, které vydal pod souborným názvem: Dva 

základní problémy etiky31 (1841). Tvoří ho dvě eseje: O svobodě lidské 

vůle, oceněný Královskou norskou společností věd v Drontheimu 26. 1. 

1839; O základě mravnosti, neoceněný Královskou norskou společností 

věd v Kodani 30. 1. 1840. Za díla vděčíme vnějšímu popudu, totiž 

akademické soutěži.  

 Etikou se také okrajově zabývá ve své nejslavnější práci Svět jako 

vůle a představa. Zde jsou obsaženy otázky o hodnotě lidské existence či 

druhy štěstí a spásy, v které člověk doufá. Schopenhauer také osvětluje 

povahu morálky, problémy svobodné vůle a odpovědnosti.32 

 Nelze opomenout ani Parerga a paralipomena, knihu, jež tvoří 

krátké filosofické eseje. Schopenhauer se věnuje některým etickým 

problémům, které doposud nerozpracoval. Detailně se zamýšlí například 

nad lakotou, trpělivostí, odvahou. Rovněž rozebírá ctnosti a neřesti 

z pohledu různých náboženství, zvláště u buddhistů a křesťanů.    
                                                             
30

 TUGENDHAT, E. Přednášky o etice. str. 140. 

31
 Dílo Dva základní problémy etiky bývá v českém překladu součástí knihy O vůli v přírodě a 

jiné práce, která obsahuje ještě práce O čtverém kořeni věty o dostatečném důvodu a O vůli v 

přírodě. 

32
 JANAWAY, CH. Arthur Schopenhauer. str. 339. 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=kant&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CDcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FImmanuel_Kant&ei=Td1xT9yyK8aAhQe-7f3MAQ&usg=AFQjCNH70c03T21V90-1D5PTVtgqvJf9sQ&sig2=ESqqb1vvdwNsn0UwdfkaNA
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 Schopenhauer prohlašuje, že všechny filosofické etiky, které mu 

předchází, se drží v duchu Starého zákona. Mravní zákony, příkazy a 

zákazy jsou zde absolutní, tj. důvod i cíl postrádající. Naopak o své etice 

říká, že má důvod, účel i cíl. Teoreticky prokazuje metafyzický základ 

spravedlnosti a lásky k lidem a potom ukazuje i cíl, k němuž, je-li 

dokonale provedena, musí nakonec dovést. Zároveň je upřímně pro 

zavržení světa a ukazuje na popření vůle jako na cestu ke spasení z něj. 

Vystupuje v souladu s Novým zákonem, zatímco všechny jiné etiky 

teoreticky směřují k pouhému židovství (holému, despotickému teismu33). 

V tomto smyslu by se, dle Schopenhauera, dalo jeho učení nazvat vlastní 

křesťanskou filosofií, jakkoli paradoxní se to může zdát těm, kteří nedošli 

k jádru věci, ale zůstali stát u slupky.34      

4.1 Pojem svobody 

 Z obecného hlediska svoboda spadá do kategorie schopnosti, 

možnosti, způsobilosti, dovednosti. Kdo je svobodný, může něco, co ten, 

kdo svobodný není, nemůže. Tento pojem svobody lze označit jako 

svobodu jednání. Je podmíněna mnoha způsoby, např. fyzickými a 

duševními schopnostmi, ať už vrozenými či získanými, majetkem, 

sociálními předpoklady, např. sociálním postavením, vážností, právy. Od 

svobody jednání musíme odlišit svobodu rozhodování. Tou se chápe 

způsobilost osoby volit si na základě racionálních úvah vhodné 

prostředky k uskutečnění obsáhlejších cílů nebo životních plánů. 

Svoboda jednání a svoboda rozhodování jsou cíle, o něž jednající osoba 

jako taková nutně usiluje. Tato svoboda může být mnoha způsoby 

                                                             
33

 Z řec. theos, bůh; náboženský světový názor a teologické učení vycházející z koncepce boha 

jako absolutní osobnosti přebývající vně světa. 

34
 SCHOPENHAUER, A. Parerga a paralipomena. str. 173. 
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omezována nebo podporována. Následky jednání pro svobodu jednání a 

rozhodování jsou základním kritériem morálního souzení.35 

4.1.1 Otázka svobody v díle A. Schopenhauera 

 V díle O svobodě lidské vůle Schopenhauer rozlišuje mezi 

negativním a pozitivním vymezením svobody a podobně jako Kant vnímá 

svobodu jako nepřítomnost jakékoli překážky a rozlišuje přitom svobodu 

na fyzickou, intelektuální a morální. Na rozdíl od většiny indeterministů 

však upozorňuje, že nereflektování nějaké překážky není důkazem 

svobody lidské vůle, protože fakt, že můžeme dělat, co chceme, 

nevypovídá o svobodě vůle jako neurčené vnějšími podmínkami, ale 

pouze o jejich nereflektování.   

 Schopenhauer se domnívá, že, podle věty o dostatečném důvodu, 

každé naše rozhodnutí nebo jednání je motivované vnější pohnutkou a je 

tedy determinované. Můžeme chtít věci vykonat, nebo nevykonat, ale 

nemůžeme se svobodně rozhodnout, zda budeme chtít věci vykonat, 

anebo ne. Vyvstává otázka, odkud se vlastně bere vědomí 

zodpovědnosti, které nás podle Schopenhauera většinou opravňuje 

usuzovat o morální svobodě za realizované resp. nerealizované skutky. 

K objasnění tohoto problému Schopenhauer opět sahá po Kantově 

rozlišení mezi empirickým a inteligibilním36 charakterem narážejícím na 

kantovskou věc o sobě. 37 

 Empirický charakter je, podle Schopenhauera, ryzí jev (jako 

fenomén je předmětem empirie), a proto je jako takový součástí přírody, 

která je charakteristická kauzalitou. Naproti tomu inteligibilní charakter 

není ničím konkrétním, ale je výrazem věci o sobě, která nepodléhá 

                                                             
35

 RICKEN, F. Obecná etika. str. 69-70. 

36
 Empirický (tj. založený na zkušenosti) vs. inteligibilní  (tj. uchopitelný intelektem). 

37
 REMIŠOVÁ, A. Dejiny etického myslenia v Európe a USA. str. 360. 
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žádnému kauzálnímu působení. Tato svoboda je transcendentální a 

existuje pouze, pokud abstrahujeme od konkrétních jevů a všech ich 

forem, jako základ samotného bytí člověka. Na základě takto daného 

charakteru, který (jako podstata člověka) je stálý, vnější vlivy (na základě 

měnícího se prostředí) způsobují vznik proměnlivých motivů, které nás 

vedou ke konání. Jinými slovy, svoboda dle Schopenhauera existuje jen 

v transcendentálním významu v samotném bytí, v žádném případě však 

není výrazem empirického jevu v jednání. Skutečné příčiny našeho 

jednání nevnímáme jednak proto, že transcendentální svoboda je 

nepoznatelná a i proto, že vnější příčiny nepoznáváme. Člověk nejedná 

tak, že by poznal a potom chtěl, ale tak, že poznává, že nebo co chce. 

Tím, že Schopenhauer zpochybnil základní podmínku morality, a sice 

svobodu lidského jednání, zasadil klasické etice první vážnou ránu.38 

4.2 Pojem morálky 

 Jak již bylo naznačeno, morálka označuje oblast lidského života 

odlišnou od umění, vědy práva nebo náboženství. Morálka je souhrnem 

morálních hodnotových soudů, ideálů, ctností, institucí. „Morální“ a 

„mravné“ neznačí tedy v jazykové praxi „morálně, respektive mravně 

dobré“, nýbrž „náležející do sféry morálky“.39  

4.2.1 Schopenhauerovo zdůvodnění morálky 

 V druhém spise O základě mravnosti se Schopenhauer pokusil 

zdůvodnit morálku. Při analýze historických konceptů odmítá morální 

systémy starých myslitelů pro jejich zřejmou heteronomii, avšak tomuto 

kritériu důsledně podřizuje i zkoumání Kantovy deontologie40. Na základě 

                                                             
38

 REMIŠOVÁ, A. Dejiny etického myslenia v Európe a USA. str. 360. 

39
  RICKEN, F. Obecná etika. str. 14. 

40
 Deontologie/deontologická etika (z řec. deon vyžadované, povinné) požaduje, aby se člověk 

rozhodoval a jednal podle pevných zásad povinnosti. 
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analýzy Kantova pozdějšího díla Základy metafyziky mravů a zejména 

závěrečných pasáží z Kantovy antropologie Schopenhauer poukazuje na 

pozadí Kantova etického konceptu. Z lexikální analýzy základních 

Kantových pojmů vyplývá, že Kant ve svém systému preferuje 

inventárium římského právního systému41, což Schopenhauera přivádí 

k závěru, že ani Kantův systém není celkem autonomním.  

 Skutečným pozadím kantovské morality je podle Schopenhauera 

Desatero a pokus o jeho filosofické zdůvodnění. Klíčovou chybu, jakési 

petitio principii42, nachází v nezdůvodněném předpokladu, že kromě 

zákona motivace určuje vůli čistý praktický rozum, který prý v sobě pozná 

zákony toho, co se „má stát“ (sollen), ačkoli by se to i nikdy nestalo. 

Schopenhauer tvrdí, že základem takto prezentované etiky je tedy 

nezdůvodněná skutečnost, že rozum ví ne to, co se stane, nýbrž co by se 

(morálně) stát mělo. Při svojí identifikaci sollen ale v žádném případě 

nevychází z empirické reality, naopak z jakési „ideality“, která je daná 

samotnou formou zákona, a sice kategorického imperativu. Zde se 

vynořuje otázka odkud má tedy jedinec vědět, zda si může přát, aby se 

maxima jeho vůle mohla stát všeobecným zákonem pro všechny 

rozumné bytosti, když ne z empirie.   

 Schopenhauer kromě jakési pseudoautonomnosti Kantovy morality 

vytýká deontologii i samotnou formu, ono pověstné „měl bys“, „máš 

povinnost“ a jako hlavní cíl své kritiky přebírá Fichteho, Schellinga, ale i 

Hegela. Pokud máme najít skutečné kořeny morálnosti, musíme ustoupit 

                                                             
41

 Tj. když povinnost má smysl jen vůči případnému trestu za její nesplnění, obraz svědomí jako 

soudního dvora, žalobců, soudců, obhájců, obžalovaných a svědků. 

42
 Tj. důkaz kruhem neboli chybný postup deduktivního důkazu, při kterém se předem 

předpokládá to, co se chce teprve dokazovat. 
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od domnělých a ideálních konstruktů a začít zkoumat reálné motivy 

lidského jednání.43 

4.3 Egoismus a touha po blaženosti 

 Podle Schopenhauera je hlavní a základní pohnutkou každého 

jednání egoismus a touha po blaženosti. Egoismus je však zjevně 

amorální – je to vůle být a zachovat se. Z této pohnutky pramení i 

všechny ostatní amorální motivy, jako jsou žádostivost, lakomství, 

smilstvo, nestřídmost a podobně. Tento motiv jednání Schopenhauer 

identifikuje jako animální a nachází ho v celé organické přírodě.44  

 Kromě amorálních pohnutek však naše jednání řídí i antimorální 

motivy a ty reprezentuje zejména zloba a z něj odvozený hněv, závist, 

nevraživost, krutost atd. Tento druh pohnutek není celkem 

charakteristický pro animální svět, Schopenhauer ho spíše připodobňuje 

ďábelskému původu. Morální jednání je také jednání, které eliminuje 

působení obou druhů základních pohnutek. Proti egoismu zaměřenému 

jen na sebe, podle něj, vystupuje spravedlnost a proti zlobě zaměřené na 

destrukci vystupuje láska k druhým. Spravedlnost i láska45 tak představují 

základní dvě ctnosti.  

  Je přesvědčený, že láska a spravedlnost pramení v soucitu. Soucit 

je nepopiratelnou skutečností lidského vědomí a leží v samotném základě 

lidské existence. Jeho kořeny je možné nacházet v sebecitu a ve 

schopnosti uplatnit tento cit i na jiné bytosti, cítit spolu s nimi. Soucit 

pramení z pochopení, že jsme objektivizací té jisté vůle, a tedy, že ve své 

podstatě jsme si všichni celkem rovní. Kdo soucítí, nahlíží sebe v jiné 

bytosti, v jeho bolesti vidí vlastní utrpení. Tam, kde je míra soucitu 
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 REMIŠOVÁ, A. Dejiny etického myslenia v Európe a USA. str. 360-361. 

44
 REMIŠOVÁ, A. Dejiny etického myslenia v Európe a USA. str. 361. 

45
 Schopenhauer ve svém díle používá termíny spravedlivost a lidumilnost. 
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minimální, hovoříme o krutosti či bezohlednosti, tam, kde je rozvinutá, 

naopak o citlivosti a lidskosti.46   

 Aby svou teorii podložil, uvádí Schopenhauer ke konci spisu O 

základě mravnosti názorný příklad.  Někdo chce někoho druhého zabít, 

ale v poslední chvíli se toho zříká z morálních důvodů. Schopenhauer 

předkládá otázku, kterou morální motivaci považuje čtenář v takovém 

případě za průkaznou. Vypadalo by přesvědčivě, kdyby nám tento člověk 

řekl, že to neudělal proto, že by se maxima jeho jednání nedala 

universalizovat? Nebo proto, že by pak s druhým nezacházel zároveň 

jako s účelem o sobě? Schopenhauer uvádí ještě řadu dalších motivů, 

vycházejících z dalších morálních konceptů, a do protikladu k nim všem 

staví odpověď: „neudělal jsem to, protože mě přemohl soucit…, bylo mi 

ho líto“. Poté se táže každého člověka: Kdo je lepší člověk? Koho zadržel 

čistší motiv? – V čem tedy spočívá základ morálky? Odpověď zní v 

soucitu.47   

 Soucit se dle Schopenhauera může projevovat ve dvou podobách – 

negativně i pozitivně. Negativní působnost soucitu nás nabádá 

neubližovat druhým a nezhoršovat jejich stav. Pozitivní působnost soucitu 

se ukazuje, když ostatním pomáháme a zlepšujeme jejich stav. Vzhledem 

k identitě světové vůle obsažené v jednotlivých individuích, moje 

ztotožnění se s jinou bytostí mi umožňuje nahlédnout její blaho jako svoje 

vlastní (dělá mi to radost) a tím mě motivuje starat se o blaho druhého 

jako o svoje vlastní.48  
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 REMIŠOVÁ, A. Dejiny etického myslenia v Európe a USA. str. 361. 

47
 TUGENDHAT, E. Přednášky o etice. str. 140. 

48
 REMIŠOVÁ, A. Dejiny etického myslenia v Európe a USA. str. 361. 
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5 PRVNÍ ZÁKLADNÍ PROBLÉM ETIKY 

5.1 O svobodě vůle  

 V prvním spise se Schopenhauer pokouší nalézt odpověď na 

soutěžní otázku Královské norské společnosti věd, jež zní: „Lze ze 

sebevědomí dokázat svobodu lidské vůle?“ Svoboda je podle něj 

negativní pojem, jelikož jej myslíme jen prostřednictvím absence všeho, 

co nám překáží a brání. Ovšem jako projevující se síla musí být svoboda 

pozitivní. Schopenhauer rozlišuje tři velmi odlišné poddruhy svobody: 

fyzickou, intelektuální a morální (svobodu vůle). 

5.1.1 Fyzická svoboda 

 Fyzická svoboda je absencí materiálních zábran každého druhu. 

V našem myšlení je nejčastěji spjatá s animálními bytostmi, které mají 

svou vůli. Zvířata a lidé se nazývají svobodnými, když jejich jednání 

nebrání ani pouta, ani žalář, ani ochrnutí, tedy vůbec žádná fyzická, 

materiální překážka. Pojem svobody se v tomto původním a 

bezprostředním významu vztahuje jen na možnost, tj. právě na absenci 

fyzických překážek jednání. Proto se říká, že pták je svobodný ve 

vzduchu, zvíře v lese, člověk je od přírody svobodný, a jen svobodný je 

šťastný. I lid se nazývá svobodným. Tím se rozumí, že se řídí jedině 

podle zákonů, jež si dal sám. Všude sleduje jen svou vlastní vůli. Politická 

svoboda se tudíž přičítá ke svobodě fyzické.49    

5.1.2 Intelektuální svoboda  

 Intelekt či schopnost poznání je médiem motivů. Ty totiž 

prostřednictvím poznání působí na vůli, která je vlastním jádrem člověka. 

Pouze pokud se toto médium motivů nachází v normálním stavu, provádí 

svou funkci řádně, tedy nefalšuje motivy, dává je na výběr vůli, aby ta 
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 SCHOPENHAUER, A. O vůli v přírodě a jiné práce. str. 337-338. 
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mohla nerušeně rozhodovat podle své povahy. Potom je člověk 

intelektuálně svobodný, tj. jeho jednání jsou čistým výsledkem reakce 

jeho vůle na motivy, jež pro něj jsou ve vnějším světě i v čemkoli jiném. 

Potom se mu přičítá mravní i právní odpovědnost za jeho jednání. Tato 

intelektuální svoboda se zruší buď tím, že schopnost poznání je narušená 

(trvale či dočasně) nebo tím, že vnější okolnosti v jednotlivém případě 

zfalšují chápání motivů. První se děje v případě šílenství, deliria, 

záchvatu a rozespalosti, druhé při rozhodném a nezaviněném omylu, 

např. když člověk místo léku požije jed. Takovým činům nelze přičítat 

morální odpovědnost. Nejsou žádným rysem charakteru člověka. Člověk 

buď udělal něco jiného, než co zamýšlel, nebo nebyl schopný myslet na 

protimotivy.50   

 Intelektuální svobodu Schopenhuer shledává jako zcela zrušenou. 

Může být dále pouze snížena nebo částečně zrušena. To se děje v afektu 

a opilosti. Afekt je náhlé, prudké rozrušení vůle z vnějšku pronikající 

představou, která se stává motivem a je tak živá, že všechny ostatní 

motivy zastíní a nenechá je dojít zřetelného uvědomění. K činu dojde 

dříve, než mohly zakročit protimotivy. Je to, jako když při souboji jeden 

vystřelí ještě předtím, než byl vydán povel. Opilost je stav disponibility 

k afektům, neboť zvyšuje živost názorných představ, naproti tomu 

oslabuje abstraktní myšlení a přitom ještě zvyšuje energii vůle. 

 Obecně lze tedy za zločiny spáchané za absence intelektuální 

svobody pokládat ty, při nichž člověk buď nevěděl, co dělá, nebo vůbec 

nebyl schopen uvážit, co by jej před nimi mělo zdržet, totiž důsledky činu. 

V takových případech se tedy netrestají. 51 
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 SCHOPENHAUER, A. O vůli v přírodě a jiné práce. str. 415-416. 

51
 SCHOPENHAUER, A. O vůli v přírodě a jiné práce. str. 416-417. 
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5.1.3 Svoboda vůle 

 Morální svoboda je vlastně liberum arbitrium52. V mnoha případech 

člověka od jednání, jež by bylo přiměřené jeho vůli, nezdrží materiální 

překážky, ale pouhé motivy. Jsou jimi například hrozby, sliby, nebezpečí 

apod. Motiv nikdy nemůže působit jako fyzická překážka. Ta totiž snadno 

přesáhne lidské tělesné možnosti, zatímco motiv nikdy sám o sobě není 

nepřekonatelný. Vždy by jej mohl převážit silnější protimotiv, jen kdyby 

v individuálním případě daného člověka existoval.  

 Obecně platí, že i ten nejsilnější ze všech motivů, zachování života, 

převáží jiné motivy: např. při sebevraždě nebo při obětování života pro 

druhé. Z toho vyplývá, že motivy s sebou nemohou nést žádnou čistě 

objektivní a absolutní nutnost, ale ve vztahu ke konkrétní osobě jim 

přísluší nutnost subjektivní a relativní. Aby Schopenhauer mohl objasnit, 

zda je vůle sama svobodná, snaží se o abstraktnější hledisko. Aplikuje 

pojem svobody na vůli a definuje svobodu jako absenci veškeré nutnosti. 

Zde je opět vidět negativní charakter.53 

 Při hlubším zkoumání „nutnosti“, Schopenhauer odhaluje i zdánlivě 

pozitivní pojem svobody. Nutné je, co vyplývá z nějakého daného 

dostatečného důvodu. Absence nutnosti je tedy identická s absencí 

určujícího dostatečného důvodu. Jako protiklad nutného se myslí 

nahodilé, což s tím není v rozporu. Každé nahodilé je takové totiž jen 

relativně. V reálném světě, kde jedině narazíme na nahodilé, je každá 

událost ve vztahu ke své příčině nutná. Naproti tomu ve vztahu ke všemu 

ostatnímu, s čím se potkává v prostoru a čase, je nahodilá. Svobodné, 

jehož znakem je absence nutnosti, by tedy nemělo záviset na žádné 

příčině, tedy by muselo být definováno jako absolutně nahodilé. Tento 
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 Tj. svobodná vůle. 
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 SCHOPENHAUER, A. O vůli v přírodě a jiné práce. str. 339-340. 
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problematický pojem aplikovaný na vůli člověka by udával, že individuální 

vůle ve svých projevech vůbec není určena příčinami či dostatečnými 

důvody, neboť jinak by její akty nebyly svobodné, nýbrž nutné. 

 Ačkoli ona definice pojmu svobody vzbuzuje zdání, že je pozitivní, 

při bližším pohledu opět vystoupí její negativní povaha. Svobodná vůle by 

tedy neměla být určena ani důvody, ani ničím jiným. Zde je zaveden 

termín liberum arbitrium indifferentiae, tj. jednání neurčené žádnou 

příčinou. Jednotlivé projevy vůle54 by tedy naprosto a zcela původně 

vycházely z ní samé, bez nutných předběžných podmínek, tedy bez toho, 

aby byly určovány nějakým pravidlem.55  

5.2 Sebevědomí 

 Schopenhauer definuje sebevědomí jako vědomí vlastní osoby, 

v protikladu k vědomí jiných věcí, což je schopnost poznání. Před 

výskytem jiných věcí obsahuje poznání podmínky možnosti jejich 

existence, což jsou čas, prostor, kauzalita. Ačkoli tyto formy poznání leží 

v nás samých, jsou tu jen k tomu, abychom si mohli uvědomovat jiné věci 

jako takové a být k nim v průběžném vztahu. Proto ony formy, ačkoli 

spočívají v nás, nepovažujeme za příslušející k sebevědomí, ale spíše 

jako to, co umožňuje vědomí jiných věcí, tj. objektivní poznání. Svědomí 

přitahuje k sebevědomí morální pohnutky člověka. Jednak proto, že 

takové morální pohnutky nastupují teprve v důsledku zkušenosti a 

reflexe, tedy v důsledku vědomí jiných věcí. A také proto, že mezní linie 

mezi tím, co v nich patří lidské povaze původně, a tím, co připojuje 

morální a náboženské vzdělání, není ostrá.56  
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 Tzn. volní akty. 
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 SCHOPENHAUER, A. O vůli v přírodě a jiné práce. str. 340-342. 
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 SCHOPENHAUER, A. O vůli v přírodě a jiné práce. str. 342-343. 
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 Z toho vyplývá, že největší část z našeho celého vědomí není 

sebevědomí, ale vědomí jiných věcí či schopnost poznání. Sebevědomí 

je tedy to, co zbude po abstrahování nejrozsáhlejší části našeho vědomí 

a jeho bohatství nemůže být velké, jak usuzuje Schopenhauer. Proto 

jestliže hledaná data k důkazu svobody vůle skutečně mají ležet 

v sebevědomí, můžeme doufat, že nám neuniknou. Jako orgán 

sebevědomí byl také stanoven vnitřní smysl, který je však třeba brát spíše 

v obrazném než vnitřním smyslu. Sebevědomí je totiž bezprostřední. Při 

sledování vlastního sebevědomí se každý brzy ujistí, že jeho předmětem 

je vždy vlastní chtění. Za tím však nelze vidět pouze uskutečňující se 

volní akty a jasná rozhodnutí. I veškeré žádosti, úsilí, přání, naděje, lásky 

či odpor, hněv, nenávist lze přičítat projevům chtění. Jelikož tyto afekty a 

vášně se v rozmanitých obratech vztahují na dosažení či minutí chtěného 

a vytrpění či překonání odporného, jsou také rozhodnými hnutími stejné 

vůle, která je činná v rozhodnutích a jednáních.57   

 Ať už budeme či nebudeme pouhé pocity slasti nebo strasti 

započítávat, shledáme, že všechna hnutí vůle, ono střídavé chtění a 

nechtění, vytváří jediný předmět sebevědomí. Jakmile se dotýkáme 

vnějšího světa, překračujeme tedy jeho hranice do oblasti vědomí jiných 

věcí. V něm vnímané předměty jsou však látkou a podnětem všech hnutí 

či aktů vůle.58  

5.3 Vůle před sebevědomím 

 Zjišťujeme, že sebevědomí se velmi silně, vlastně přímo výlučně 

zabývá vůlí. Otázkou je, zda sebevědomí ve své jediné látce nachází 

data, z nichž vychází svoboda právě oné vůle. Sebevědomí vypovídá 

svobodu konání za předpokladu chtění a nachází se v něm pocit, že 
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 SCHOPENHAUER, A. O vůli v přírodě a jiné práce. str. 343. 
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„mohu dělat, co chci“. Tento pocit nás stále provází, ale udává pouze to, 

že rozhodnutí či různé akty naší vůle, přecházejí z hlouby našeho nitra do 

názorného světa, neboť jako vše ostatní patří k našemu tělu. Vědomí 

představuje most mezi vnitřním a vnějším světem, jež by jinak zůstaly 

odděleny bezednou propastí. Schopenhauer ještě dodává, že vůle 

člověka je jeho vlastním já, pravým jádrem jeho bytosti. Proto vůle tvoří 

základ lidského vědomí jako to naprosto dané.59  

 Sebevědomí každého jednotlivce velmi zřetelně vypovídá, že 

člověk může dělat, co chce. Jelikož si však můžeme myslet, že chce i 

zcela protikladná jednání, vyplývá z toho, že když chce, může dělat i 

opak. To primitivní rozvažování zaměňuje s tím, že v daném případě by 

mohl chtít i opak, a nazývá to svobodou vůle. Avšak to, že by mohl chtít 

opak, vůbec není obsaženo ve výše uvedeném výroku. Je pouze zřejmé, 

že z dvou protikladných jednání může, když chce, vykonat toto, a když 

chce ono, může vykonat i je. Zda by však v daném případě mohl chtít 

jedno jako druhé, zůstává nerozhodnuto a je předmětem hlubšího 

zkoumání, než lze rozhodnout pouhým sebevědomím.    

 Schopenhauer tento příklad přirovnává ke scholastické formuli, 

která zní: „Výrok sebevědomí se týká vůle pouze a parte post60. Otázka 

po svobodě naopak a parte ante61.“ Tedy onen nepopiratelný výrok 

sebevědomí „mohu dělat, co chci“ neobsahuje a nerozhoduje vůbec nic o 

svobodě vůle. Ta by totiž spočívala v tom, že žádný volní akt sám by 

nebyl nutně určen vnějšími okolnostmi, nýbrž by mohl dopadnout tak i 

jinak. V tom však sebevědomí zůstává zcela němé. Věc leží zcela mimo 
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 SCHOPENHAUER, A. O vůli v přírodě a jiné práce. str. 344-351. 
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jeho oblast, jelikož spočívá na kauzálním poměru mezi vnějším světem a 

člověkem.62          

 Schopenhauer svůj výklad shrnuje, na otázku jestli lze ze 

sebevědomí dokázat svobodu lidské vůle odpovídá negativně. Podle něj 

v bezprostředním sebevědomí ani nemohou ležet data, z nichž by šlo 

prokázat liberum arbitrium. 

5.4 Vůle před vědomím jiných věcí 

 Všechny změny probíhající v předmětech reálného vnějšího světa 

jsou tedy podrobeny zákonu kauzality, a proto, ať k nim dojde kdykoli a 

kdekoli, vždy nastupují jako nutné a nevyhnutelné. Pokud aplikujeme 

zákon kauzality na změny probíhající u objektů63, shledáme, že 

zkušenost sice všude dopadá podle apriorně jistého zákona, ale 

odpovídá odlišnosti objektů. Ukazuje se, že trojímu rozdílu anorganických 

těles, rostlin a živočichů odpovídají i tři formy změn navozujících 

kauzalitu. Jsou jimi příčina v nejužším smyslu slova, podráždění a 

motivace.64  

 Příčina v nejužším smyslu slova je ta, díky níž nastupují všechny 

mechanické, fyzikální a chemické změny předmětů zkušenosti. 

Charakterizují ji dva příznaky. Prvním je aplikace třetího Newtonova 

zákonu „rovnosti akce a reakce“, tj. příčina projde stejnou změnou jako 

účinek. Za druhé, že podle druhého Newtonova zákona je stupeň účinku 

vždy úměrný stupni příčiny, tedy že zesílení příčiny navodí stejné zesílení 

účinku. Tyto příčiny způsobují změny všech neživých, tj. anorganických 
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 SCHOPENHAUER, A. O vůli v přírodě a jiné práce. str. 352-353. 
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 Objekty jsou klasifikovány na anorganické, tj. neživé, a organické, tj. živé, které se dále dělí 

na rostliny a zvířata. Na vrcholu této stupnice je člověk. 

64
 SCHOPENHAUER, A. O vůli v přírodě a jiné práce. str. 357. 
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těles. Poznání a předpoklad příčin tohoto druhu vede sledování všech 

změn, jež jsou předmětem mechaniky, hydrodynamiky, fyziky a chemie.65 

 Druhým druhem příčin je podráždění, tj. příčina, která za prvé sama 

netrpí žádnou reakcí na svou akci a za druhé mezi její intenzitou a 

intenzitou účinku není vůbec žádná stejnoměrnost. Zde tedy nelze stupeň 

účinku změřit a předem určit podle stupně příčiny. Spíše může malé 

zvýšení podráždění způsobit velké zvýšení účinku nebo i opačně. 

Například rostliny můžeme přimět k mimořádně rychlému růstu, když do 

půdy přimícháme dusíkaté vápno. Když však překročíme přiměřený 

stupeň podráždění, místo urychleného života bude důsledkem smrt 

rostliny. Tento druh příčin určuje všechny změny organismů jako 

takových. Veškerý vývoj rostlin a všechny organické a vegetativní funkce 

či změny živočišných těl probíhají na základě podráždění. Tímto 

způsobem působí také světlo, teplo, vzduch, výživa, každý lék, dotyk atd. 

Určování výlučně podrážděním je charakterem rostlin.66 

 Třetím druhem hybných příčin je ta, která vyznačuje charakter 

živočichů. Je to motivace, tj. kauzalita procházející poznáním. Nastupuje 

v bodě, kdy komplikovanější bytosti mají rozmanitější potřeby, jež nelze 

uspokojit pouze na základě podráždění. Proto u bytostí tohoto druhu 

nastupuje na místo pouhé citlivosti na podráždění citlivost na motivy, tj. 

představivost, intelekt v nesčetných stupních dokonalosti, materiálně se 

podávající jako nervový systém a mozek, a právě tím vědomí. Motivy jsou 

jisté již předpokládané představy přítomné ve vědomí. Ačkoli je 

schopnost představ u řady živočichů nekonečná, přece se jí v každém 

vyskytuje tolik, aby mu představila motiv a podnítila jeho pohyb. Vnitřní 

hybná síla nyní vzniklého sebevědomí, jejíž jednotlivý projev je vyvolán 
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motivem, je pak to jediné, co označujeme slovem vůle. Vůle jako skrytá 

pružina vlastně udílí motivu sílu k působení.67 

  Při motivaci hraje důležitou roli rozdíl mezi lidským a zvířecím 

vědomím. Je to rozum, který lidem umožňuje nejen názorné chápání 

vnějšího světa, ale i abstrakci obecných pojmů z něj. Aby mohl pojmy 

fixovat a podržet ve svém smyslovém vědomí, označí je slovy a tím 

předjímá nesčetné kombinace, které se vztahují na názorně poznaný 

svět. Člověk vytváří to, co se nazývá myšlením. Lidstvo si tak udržuje 

velký náskok před vším ostatním. Řeč, uvážlivost, předsevzetí, společné 

jednání, vědy, umění a vše ostatní spočívá na jedinečné schopnosti 

nenázorných, abstraktních, obecných představ, jež se nazývají 

souhrnnými pojmy věcí, protože každý pod sebou pojímá mnoho 

jednotlivostí. Tato schopnost chybí i těm nejchytřejším zvířatům.68  

 Zvířata mají pouze tyto názorné představy a poznávají jen to 

přítomné, žijí jedině v přítomnosti. Motivy, jež hýbají jejich vůlí, proto musí 

být vždy názorné a přítomné. Důsledkem toho však je, že jim je dovoleno 

jen extrémně málo volby, totiž pouze mezi tím, co se nachází v jejich 

zorném poli a ve schopnostech chápání přítomného v prostoru a čase. 

Silnější motiv ihned určí jejich vůli. Kauzalita motivu je zde tedy velmi 

nápadná. Naproti tomu člověk díky své schopnosti nenázorných představ, 

prostřednictvím nichž myslí a reflektuje, má nekonečně širší zorné pole 

pojímající nepřítomné, minulé i budoucí. Jeho jednání určují pouhé 

myšlenky, které si všude nese ve své hlavě. Když opomene jednat podle 

nich, označuje se jeho jednání nerozumným. Když však koná dle dobře 

zvážených myšlenek, pak se jeho jednání chválí jako rozumné.69  
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 Motiv se stává myšlenkou, jako se názor stává motivem, jakmile je 

schopen působit na vůli. Všechny motivy jsou však příčiny a veškerá 

kauzalita s sebou nese nutnost. Prostřednictvím své schopnosti myslet si 

může člověk v libovolném pořadí, střídavě a opakovaně zpřítomňovat 

motivy, u nichž cítí vliv na vůli, aby je vůli připomínal, což se nazývá 

rozvážností. Je schopen uvažovat a díky této schopnosti má daleko větší 

výběr, než může mít zvíře. Tím je samozřejmě relativně svobodný, totiž 

osvobozený od bezprostředního nucení názorně přítomných objektů. 

Člověk se určuje nezávisle na přítomných objektech podle myšlenek, jež 

jsou jeho motivy. Tato relativní svoboda je v zásadě tím, co většina lidí 

chápe jako svobodu vůle. Schopenhauer upozorňuje na to, že jde pouze 

o relativní a komparativní svobodu.70  

 Z této relativní svobody vzniká schopnost uvažování, avšak ve 

skutečnosti nepřináší nic jiného než velmi často bolestný konflikt motivů, 

jemuž vévodí nerozhodnost a jehož bojištěm je celá lidská mysl a 

vědomí. Umožňuje totiž motivům, aby na vůli vzájemně proti sobě 

zkoušely svou sílu. Tak se člověk dostane do situace jako těleso, na 

němž v různých směrech působí protikladné síly, až nakonec nejsilnější 

motiv vyžene ostatní z pole a určí vůli. To se nazývá konečným 

rozhodnutím a jako výsledek boje nastupuje s plnou nutností.71  

 Motivace je nejvyšším stupněm kauzálního poměru. Můžeme zde 

vidět postupnou tendenci. Na nejnižším stupni živočišného života je motiv 

ještě blízce spřízněný s podrážděním: medúzy či láčkovci mají jen slabé 

vědomí, právě tolik, co je nutné k tomu, aby vnímali svou potravu, utrhli, 

co se nabízí, a vyměnili své místo za vhodnější. Proto je pro nás 

působení motivu na těchto nejnižších stupních ještě zcela zřetelné a 

rozhodné, jako u podráždění. U vyšších, inteligentnějších živočichů je 
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působení motivů vždy bezprostřednější. Motiv se totiž zřetelněji odděluje 

od jednání, jež vyvolává, takže různou vzdálenost mezi motivem a 

jednáním lze dokonce použít jako měřítko inteligence zvířat. Avšak i u 

těch nejchytřejších zvířat musí představa, která se stane motivem jejich 

jednání, být vždy ještě názorná. I když je tam možná jistá volba, může 

probíhat jen mezi tím, co je názorně přítomné. Například pes váhá mezi 

voláním pána a pohledem na fenu. Jeho pohyb určí silnější motiv. Pak 

však následuje tak nutně jako mechanický účinek.72  

 Pokud je tedy motivace omezena na názorné představy, bude její 

spřízněnost s podrážděním a příčinou nápadná i tím, že motiv jako 

působící příčina musí být něco reálného, že musí působit na smysly 

světlem, hlukem, pachem, i když velmi zprostředkovaně, přece jen 

fyzicky. Pozorovatel zde vidí příčinu stejně jako účinek. Vidí, jak nastoupí 

motiv a nevyhnutelně z něj vyplývá jednání zvířete, pokud proti němu 

nepůsobí právě tak nápadný motiv nebo drezúra. Pochybovat o 

souvislosti mezi nimi není možné. Proto také nikoho nenapadne přičítat 

zvířatům liberum arbitrium indifferentiae, jednání neurčené žádnou 

příčinou. 

 Kde je však vědomí rozumné, tedy schopné nenázorného poznání, 

tj. pojmů a myšlenek, tam jsou motivy zcela nezávislé na přítomnosti a 

reálném okolí, a tím zůstávají divákovi skryty. Jsou to nyní pouhé 

myšlenky, jejichž původ je vždy reálný a objektivní. Kvůli komplikovanosti 

vnějších okolností je mezi motivy často mnoho omylů a klamů, tedy 

pošetilostí. K tomu ještě přistupuje, že člověk motivy svého jednání často 

skrývá, jak před ostatními, tak občas i před sebou samým.73   
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 Schopenhauer vysvětluje jak je to tedy s výrokem sebevědomí 

„mohu dělat, co chci“. Pokud říkám mohu dělat, co chci, říkám tím, že 

mohu, když chci, vše mám v rukách a tím se stávám někým – když chci! 

Ale nejsem schopen to chtít, protože protikladné motivy nade mnou mají 

příliš velkou moc, než abych mohl. Kdybych měl naproti tomu jiný 

charakter a to v míře, že bych byl světcem, pak bych to mohl chtít, ale 

také bych se nemohl vyhnout tomu, abych to nechtěl, takže bych to musel 

udělat. Na tomto příkladu lze pochopit, že se tedy nejedná o svobodu 

vůle.          

 Jelikož je člověk jevem v prostoru a času, podléhá zákonu kauzality 

a priori stejně jako všechny předměty zkušenosti. To praví čisté 

rozvažování a priori, tak to potvrzuje celá analogie přírody a tak to 

dosvědčuje zkušenost každého okamžiku. Přírodní bytosti stoupají výš a 

výš, stávají se složitějšími a zvyšuje se jejich vnímavost od mechanických 

příčin k příčinám chemickým, elektrickým, k podráždění, k smyslovým, 

intelektuálním a konečně racionálním příčinám.74  

 Drží s tím krok i povaha účinných příčin a na každém stupni bytostí, 

na kterých bude působit, musí dopadnout odpovídajícím způsobem. Proto 

i příčiny se podávají stále méně hmatatelně a materiálně, takže nakonec 

už nejsou očím viditelné, zřejmě však dosažitelné rozvažování. Zde 

působící příčiny vystoupaly k pouhým myšlenkám, které bojují 

s mocnějšími myšlenkami, až nejmocnější z nich zvítězí. To se děje 

s takovou přísností kauzální souvislosti, jako když proti sobě působí čistě 

mechanické příčiny. Například u zelektrizované korkové kuličky 

poskakující po skle je zdánlivá bezdůvodnost kvůli neviditelnosti příčiny 

stejně velká jako zdánlivá bezdůvodnost pohybů člověka: posouzení však 

zde nenáleží oku, ale rozvažování.75   
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 Za předpokladu svobody vůle by každé lidské jednání bylo 

nevysvětlitelným divem – účinkem bez příčiny. I když se člověk pokusí 

představit si takovou liberum arbitrium indifferentiae, brzy pochopí, že 

přitom vlastně rozvažování zmlkne: nemá žádnou formu k tomu, aby si 

něco takového myslelo.       

 Příčiny nutně navozují jisté účinky. Jak to platí u příčin v nejužším 

slova smyslu, neméně to platí u motivů. Motivace se totiž v tom 

podstatném neliší od kauzality, nýbrž je jen jedním jejím druhem, totiž 

kauzalitou procházející médiem poznání. I zde tedy příčina vyvolává jen 

projevy dále na příčiny nesvoditelné, tedy dále nevysvětlitelné síly, která 

se tu nazývá vůlí. Nám je známa nejen z vnějšku jako jiné přírodní síly, 

ale díky sebevědomí i zevnitř a bezprostředně. Jen za předpokladu, že 

taková vůle existuje, že má v jednotlivém případě určitou povahu, působí 

na ni zaměřené příčiny, zde zvané motivy. Tato speciálně a individuálně 

určená povaha vůle, díky níž je její reakce na stejné motivy v každém 

člověku jiná, vytváří to, co se nazývá charakterem, a to nikoli apriorním, 

nýbrž poznávaným zkušeností, tedy charakterem empirickým.76 

5.5 Charakter 

 Empirický charakter spočívá v základě všech účinků vyvolaných 

motivy. A jako přírodní síly je i empirický charakter původní, neměnný, 

nevysvětlitelný. U zvířat je jiný v každém druhu, u člověka v každém 

individuu. Jen u nejvyšších, nejchytřejších zvířat se ukazuje již znatelný 

individuální charakter.  

 Charakter člověka má podle Schopenhauera čtyři vlastnosti, je 

individuální, empirický, konstantní, vrozený a může být i získaný. 

Charakter se u každého člověka liší. V základě všech sice leží charakter 

druhu a hlavní vlastnosti tedy nacházíme v každém charakteru. Zde je 
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však významný stupeň odlišnosti vlastností, že se lze domnívat, že 

morální rozdíl charakterů se vyrovná rozdílu intelektuálních schopností. 

Proto stejný motiv působí na různé lidi odlišně. Jen ze znalosti motivů 

tudíž nelze předvídat čin, nýbrž musíme k tomu přesně znát charakter.77  

 Jak již bylo nastíněno, charakter je také empirický. Poznáváme jej 

jedině ze zkušenosti, nejen u druhých, ale i u sebe sama. Proto se člověk 

často v druhých i v sobě zklame, když zjistí, že tu či onu vlastnost, např. 

spravedlnost nemá v takovém stupni, jak předpokládal. Proto nám při 

těžké volbě zůstává i výsledek našeho rozhodnutí tajemstvím do té doby, 

než k němu dojde. Nad vůlí uplatní svou moc silnější motiv a volba 

dopadne často jinak, než jsme se zpočátku domnívali. Proto nikdo 

nemůže vědět, jak budou v určité situaci jednat druzí ani on sám. Je to 

jisté jen po přestáté zkoušce. Teprve pak máme osvědčené přátele. 

S lidmi, které přesně známe, jednáme jako s každou jinou věcí, jejíž 

vlastnosti jsme poznali, a s důvěrou předvídáme, co od nich můžeme 

čekat a co ne. Kdo jednou něco udělal, udělá to v nastalém případě 

znovu, v dobrém i ve zlém. 

 Do jisté míry roste naše sebepoznání ze zkušenosti a z příležitosti. 

Na tom se zakládá sebedůvěra či nedůvěra. Podle toho zda se ukáže 

dostatek nebo nedostatek ctností jako jsou poctivost, mlčenlivost, odvaha 

a jiné, jsme v důsledku tohoto sebepoznání se sebou spokojeni či nikoli. 

Teprve přesná znalost vlastního empirického charakteru dává člověku to, 

co se nazývá získaným charakterem. Má ho člověk, který zná své dobré i 

špatné vlastnosti. Hraje svou vlastní roli, provádí ji umělecky a metodicky 

s vytrvalostí, aniž by někdy z charakteru či role vypadl.78 
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 Charakter je konstantní, totiž zůstává stejný celý život. Pod 

proměnlivostí v důsledku stáří se skrývá identický, zcela neměnný a vždy 

stále týž člověk. Pouze v zaměření a látce zakouší jeho charakter 

zdánlivé modifikace, jež jsou důsledkem odlišnosti životního věku a jeho 

potřeb. Člověk se nikdy nemění – jak jednal v jednom případě, tak za 

zcela stejných okolností (k nimž však patří i správná znalost těchto 

okolností) bude jednat vždy. Pokud budeme chtít posoudit morální 

hodnotu jeho jednání, budeme se snažit především odhalit motiv. V tom 

případě chvála či hana nepostihuje motiv, ale charakter, který lze 

prostřednictvím takového motivu určit.  

 Pravdou podle Schopenhauera je, že se člověk i při tom 

nejzřetelnějším poznání, i když si oškliví své mravní chyby a zločiny, 

nepolepší. Navzdory těm nejvážnějším předsevzetím a poctivým slibům 

se při další příležitosti octne na stejné stezce jako předtím. Opravit lze 

pouze 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 může změnit prostředek, ne cíl. Jedině v poznání 

leží sféra veškerého polepšení a zušlechtění. Charakter je nezměnitelný, 

motivy působí s nutností, ale musí procházet poznáním, jež je médiem 

motivů. Vzdělávání rozumu znalostmi je mravně důležité tím, že otvírá 

přístup k motivům, jež by jinak člověku zůstaly uzavřeny. Pokud by jim 

nemohl rozumět, pro jeho vůli by neexistovaly. A tak za stejných vnějších 

okolností může být podruhé situace člověka jiná než poprvé. Když totiž 

mezitím dosáhl schopnosti správně pochopit ony okolnosti, mohou na něj 

působit motivy, které mu předtím byly nepřístupné.79 

 A konečně individuální charakter je vrozený. Není to žádné dílo 

umění nebo náhodných okolností, ale dílo přírody samé. Vyjevuje se již 

v dítěti. Ukazuje tam v malém měřítku, co se v budoucnu ukáže ve 
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velkém. Proto i při naprosto stejné výchově a prostředí mohou mít dvě 

děti ten nejodlišnější charakter. Je to stejný charakter, jaký si ponesou 

v dospělosti. 80 

5.6 Shrnutí 

 Jak se zdá, otázka svobody vůle je skutečně prubířským kamenem, 

jímž lze odlišit hlubokomyslného ducha od povrchního, či hraničním 

kamenem, kde se oba rozcházejí. Jeden totiž tvrdí, že při daném 

charakteru a motivu je výsledné jednání nutné, druhý s velkým davem 

stojí na straně svobody vůle. Potom ještě existuje střední cesta. Její 

stoupenci, aby si neuzavřeli cestu, posunují cílový bod sem a tam, 

ukrývají se za slovy a frázemi nebo otázku tak dlouho otáčejí a překrucují, 

až člověk neví, na čem je. Schopenhauer chce takovéto oscilující řečníky 

přesvědčit a uvádí tvrzení, která mu mají pomoci.81 

 Říká, že pro jednoho daného člověka za daných okolností je možné 

pouze jedno jednání. A pokud uvážíme charakter člověka jako neměnný 

a okolnosti jako nutně určené vnějšími příčinami, jejichž účinky nastupují 

s přísnou nutností, není možné, aby jedna scéna v životě dopadla jinak, 

než dopadla. Závěr z obou vět je: „Vše, co se děje, od největšího po 

nejmenší, se děje nutně.“ Naše činy nejsou ovšem žádným 

prvopočátkem, a proto se v nich neuskutečňuje nic opravdu nového. Tím, 

co děláme, jen zakoušíme, co jsme.  

 Schopenhauer dodává, že jestliže nepřijmeme přísnou nutnost 

veškerého dění prostřednictvím kauzálního řetězu svazujícím všechny 

události bez rozdílu, nýbrž tento řetěz na nesčetných místech necháme 

přerušit absolutní svobodou, pak bude veškeré předvídání budoucnosti 

absolutně nemožné, tudíž nemyslitelné. Nebude totiž existovat žádná 
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objektivně skutečná budoucnost, kterou bychom mohli předvídat, místo 

toho abychom jen zpochybňovali její subjektivní podmínky, tedy 

subjektivní možnost.82 

5.7 Vyšší náhled 

 Schopenhauer tedy na původní otázku odpovídá negativně - ze 

sebevědomí nelze dokázat lidskou svobodu. Jeho odpověď je 

zdůvodněna jak aposteriorně, tak a priori, neboť co vůbec neexistuje, 

nemůže mít ani data v sebevědomí, z nichž by se dalo dokázat. 

Konstatuje, že jsme tedy v důsledku dosavadního výkladu poznali 

svobodu lidského jednání jako naprosto zrušenou a zcela podřízenou té 

nejpřísnější nutnosti. A tím jsme právě dospěli k bodu, z něhož budeme 

moci pochopit opravdovou morální svobodu, která je vyššího druhu.83 

 Existuje totiž ještě jeden fakt vědomí, od něhož Schopenhauer 

dosud odhlížel. Je to naprosto zřetelný a jistý pocit odpovědnosti za to, co 

děláme, příčetnosti v našem jednání, spočívající na neotřesitelné jistotě, 

že my sami jsme pachateli svých činů. Díky tomuto vědomí nikoho ani 

nenapadne, aby nějaký zločin omlouval nutností a svaloval vinu na 

motivy, protože při jejich nástupu byl čin nevyhnutelný. Každý totiž velmi 

dobře chápe, že za daných okolností by mohlo dojít k jednání zcela 

jinému, ba přímo protikladnému, jen kdyby dotyčný člověk byl někým 

jiným. Odpovědnost, jíž si je vědom, proto pouze postihuje čin, v zásadě 

však jeho charakter. Čin vedle motivu zde vystupuje jako svědectví o 

charakteru pachatele, platí za jeho jistý symptom, čímž je stanoven 

neodvolatelně a jednou provždy.84  
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 Jelikož tam, kde je vina, musí ležet i odpovědnost, a jelikož ta je 

jediným datem, jež opravňuje usuzovat na mravní svobodu, musí i 

svoboda ležet právě tam, tedy v charakteru člověka. A to tím více, když 

jsme se přesvědčili, že ji nelze najít bezprostředně v jednotlivých 

jednáních, která za předpokladu charakteru nastupují s přísnou nutností. 

 Došli jsme k tomu, že každé jednání člověka je produktem dvou 

faktorů: jeho charakteru a motivu. Jednání celou svou možností spočívá 

na obou zároveň – účinný motiv naráží na tento charakter, který je zase 

takovým motivem určitelný. Charakter je empiricky poznaná, trvalá a 

neměnná povaha individuální vůle. Tím, že charakter je právě tak nutným 

faktorem každého jednání jako motiv, se vysvětluje pocit, že naše činy 

vychází z nás samých či z onoho „já chci“, jež doprovází veškeré naše 

jednání a díky kterému se každý cítí morálně odpovědný za své činy.85  

 Naznačená cesta nás podle Schopenhauera vede k tomu, že dílo 

naší svobody už nebudeme hledat v našich jednotlivých jednáních (jak to 

činí obvyklý názor), ale v celém bytí a podstatě (existenci a esenci) 

člověka. Toto bytí musíme myslet jako jeho svobodný čin, který se v 

různých jednáních představuje pouze schopnosti poznání. Každá věc 

působí podle své povahy a tuto povahu oznamuje z příčin vyplývající 

účinek. Každý člověk jedná podle toho, jaký je, a tedy nutné jednání je 

v individuálním případě určeno jen motivy. Na tom co děláme, 

poznáváme, co skutečně jsme. Všechno záleží na tom, čím někdo je. Co 

dělá, z toho plyne jako nutný závěr.86 

 Souhrnně řečeno: člověk dělá vždy jen to, co chce, a koná to 

nutně. To však spočívá na tom, že už je, co chce. Neboť z toho, co je, 

nutně vyplývá vše, co pokaždé koná. Sledujeme-li jeho konání objektivně, 
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tedy z vnějšku, poznáme, že jako působení každé přírodní bytosti musí 

být podrobeno zákonu kauzality v celé jeho přísnosti. Naopak subjektivně 

každý cítí, že vždy dělá jen to, co chce. To však udává pouze to, že jeho 

působení je čistým projevem jeho vlastní podstaty. Totéž by proto cítila 

každá, i ta nejnižší přírodní bytost, kdyby mohla cítit. 

 Schopenhauer doplňuje, že jeho výkladem svoboda není zrušena, 

ale pouze posunuta z oblasti jednotlivých jednání, kde ji prokazatelně 

nenajdeme, do oblasti vyšší, našemu poznání však ne tak snadno 

přístupné. Je totiž transcendentální.87 
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6 DRUHÝ ZÁKLADNÍ PROBLÉM ETIKY 

6.1 O základě mravnosti 

 Druhý spis si dává za cíl odpovědět na soutěžní otázku Královské 

dánské společnosti věd, která zní: „Je třeba hledat pramen a základ 

morálky v nějaké ideji morality ležící bezprostředně ve vědomí a 

v analýze ostatních, z ní vycházejících základních mravních pojmů, nebo 

v nějakém jiném důvodu poznání?“   

 Královská společnost požaduje nejen zdůvodnění morálky, ale i 

výklad základu etiky pro sebe, odděleně, tedy mimo souvislost s celým 

systémem jakékoli filosofie, tj. vlastní metafyziky. Tímto se daný úkol dle 

Schopenhauera ztěžuje, ale i znemožňuje, což mu však nezabraňuje se o 

to pokusit.88   

 Schopenhauer popírá názor, že etika je věda, která udává, jak mají 

lidé jednat. Tvrdí, že pojem má být, tedy imperativní forma etiky platí 

jedině v teologické morálce, mimo ni však smysl a význam ztrácí. Snaží 

se vyložit v morálním ohledu rozdílný způsob jednání lidí a svést je na 

jejich konečný důvod. Proto Schopenhauerovi ke hledání etiky nezbývá 

jiná cesta než empirická. Pokouší se prozkoumat, zda vůbec existuje 

jednání, jemuž musíme přiznat opravdovou morální hodnotu, tedy skutky 

dobrovolné spravedlivosti, čisté lidumilnosti a skutečné šlechetnosti. Tyto 

skutky chce sledovat jako daný fenomén, správně jej vysvětlit, tedy 

prokázat jeho vlastní pružiny, které lidi vedou k jednáním tohoto 

specificky odlišného druhu. Pružiny vedle vnímavosti jsou konečným 

důvodem morality a jejich znalost základem morálky. To je rozhodná 

cesta, na níž Schopenhauer prokáže etiku.89    
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6.2 Antimorální pružiny 

 Schopenhauer své zdůvodnění etiky začíná přehlídkou 

antimorálních90 potencí. Nejprve bere v úvahu temnější stránku lidské 

přirozenosti, čímž se chce odlišit od všech ostatních moralistů. 

Přehledem antimorálních potencí ozřejmuje, jak je těžké najít pružiny, 

které by mohly člověka pohnout k protikladným jednáním vůči všem 

sklonům tak hluboce zakořeněným v lidské přirozenosti. 

6.2.1 Egoismus 

 Hlavní a základní pružinou je egoismus, tj. puzení k existenci a 

blahobytu. Tento egoismus je ve zvířeti a v člověku co nejtěsněji spjat 

s jejich nejniternějším jádrem a podstatou, dokonce je s nimi identický. 

Proto zpravidla veškeré jednání pramení z egoismu a nejprve z něj se 

musíme pokoušet vysvětlit dané jednání, neboť na egoismu je založeno 

vypočítání všech prostředků, které mají vést člověka k cíli. Egoismus je 

svou povahou bezmezný: člověk chce bezpodmínečně udržet svou 

existenci, chce být osvobozen od všech bolestí, k nimž patří i veškerý 

nedostatek a strádání a chce největší možnou sumu blaha. Všechno, co 

se staví proti úsilí jeho egoismu, vzbuzuje nevoli, hněv, nenávist a jako 

svého nepřítele se to pokouší zničit. Egoismus převyšuje celý svět, a 

proto reflektující rozum brzy vymýšlí státní zřízení, které vychází ze 

vzájemného strachu z násilí, a předchází tak škodlivým důsledkům 

všeobecného egoismu.91 

 Egoismus je tedy první a hlavní mocí, kterou má potřít morální 

pružina. Už z toho je vidět, že tato pružina, aby mohla vystoupit proti 

takovému protivníkovi, musí být něčím reálnějším než lstivé chytráctví či 

                                                             
90

 Schopenhauer užívá slovo antimorální, neboť se mu zdá výstižnější než „antietický“. Výraz 

„nemravní“ či „nemorální“ považuje za slabší pojmy, které by nebyly dostatečné pro jeho výklad. 

91
 SCHOPENHAUER, A. O vůli v přírodě a jiné práce. str. 494-497. 



44 

 

 

apriorní mýdlová bublina. Proti egoismu stojí spravedlivost, která je podle 

Schopenhauera první a opravdu vlastní ctností.92 

6.2.2 Zloba 

 Druhou pružinou je zloba či nenávist, jež stojí proti ctnosti 

lidumilnosti. Zloba v nejnižším stupni je velmi častá, dokonce téměř 

obvyklá a zasahuje i ty vznešenější. Je pro nás výhodné, že ji chytrost a 

zdvořilost zakrývá a nedá nám nahlédnout, jak všeobecná je vzájemná 

zloba. Příležitostně se však ukáže, např. při častých a nešetrných zlých 

pomluvách, zcela viditelně při výbuších hněvu, které většinou svůj podnět 

mnohokrát převýší. Většinou zloba vzniká z nevyhnutelných a na každém 

kroku nastávajících kolizí egoismu. Pak je vzbuzena i objektivně 

pohledem na neřesti, chyby, slabosti, pošetilosti, nedokonalosti všeho 

druhu, jaké každý člověk druhým příležitostně poskytuje. Hlavním 

zdrojem zloby je závist nebo spíše ona sama je již zlobou, podnícenou 

cizím štěstím, majetkem či přednostmi. Není od ní osvobozen žádný 

člověk. Její stupně jsou však velmi odlišné. Nejjedovatější je, když se 

zaměřuje na osobní vlastnosti, protože zde závistivci nezůstává žádná 

naděje, a zároveň je nejpodlejší, protože nenávidí, co by měl milovat a 

uctívat.93 

 V jistém ohledu je protikladem závisti škodolibost. Neexistuje žádný 

nepochybný příznak zcela špatného srdce a hlubší morální ničemnosti 

než rys čisté škodolibosti. Tomu, na kom ji člověk pozná, se má navždy 

vyhýbat. Závist a škodolibost jsou sami o sobě pouze teoretické, 

praktické jsou zlomyslnost a krutost. Egoismus může vést ke zločinům a 

ohavnostem všeho druhu, ale způsobené škody a bolest druhých jsou mu 

pouze prostředkem, ne účelem. Naopak zlomyslnost a krutosti jsou 
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utrpení a bolesti druhých účelem o sobě a jejich dosažení je jim požitkem. 

A jako je škodolibost jen teoretickou krutostí, tak je krutost jen praktickou 

škodolibostí, a jakmile je k tomu příležitost, vystoupí škodolibost jako 

krutost.94  

 Schopenhauer vysvětluje, že prokázat konkrétní neřesti vycházející 

z obou daných základních potencí by bylo na místě jen v obšírné etice. 

Ta by z egoismu odvodila třeba lačnost, zištnost, lakomství, nepoctivost, 

pýchu atd. – ze zloby pak zlovolnost, pomlouvání, pomstychtivost, 

krutost, neomalenost atd. První kořen je více zvířecí, druhý spíše 

„ďábelský“. Převládání jedné či druhé antimorální pružiny nebo morální 

pružiny prokazované dále určuje hlavní linii v etické klasifikaci charakterů. 

Každý člověk má alespoň něco z těchto tří položek.95 

6.3 Kritérium morálně hodnotných jednání 

 Nabízí se empirická otázka, zda se ve zkušenosti vyskytují jednání 

dobrovolné spravedlivosti a nezištné lidumilnosti, jež mohou přecházet až 

k ušlechtilosti a velkomyslnosti. Schopenhauer přiznává, že tuto otázku 

nelze rozhodnout naprosto čistě empiricky, protože ve zkušenosti je dán 

jen čin, popudy však nejsou očividné. Proto vždy zůstává možnost, že 

spravedlivé či dobré jednání bylo ovlivněno egoistickým motivem.96  

 Jednání udaného druhu jsou tedy jedině ta, jimiž se přiznává 

vlastní morální hodnota. Jejich charakteristikou je vyřazování motivů, 

které jinak vyvolávají všechna lidská jednání, totiž zištné motivy 

v nejširším smyslu slova. Proto právě odhalení nějakého zištného motivu, 

i kdyby byl jediný, zcela ruší morální hodnotu jednání, a když působil jen 

přídavně, jeho hodnotu snižuje. Absence jakékoli egoistické motivace je 
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tedy kritériem morálně hodnotného jednání. Sice lze namítnout, že ani 

jednání z čisté zlomyslnosti a krutosti nejsou zištná, je však evidentní, že 

zde nemohou být míněna, neboť jsou protikladem jednání, o nichž je 

řeč.97   

 Vnitřní, a tedy ne tak zřejmý znak morálně hodnotných jednání je 

pocit uspokojení (pochvala svědomí), které po nich následuje. Naopak 

vnějším znakem se myslí chvála a úcta nezúčastněných svědků. Takto 

stanovená morálně hodnotná jednání nám pomohou prozkoumat to, co 

může člověka pohnout k jednáním tohoto druhu a osvětlit opravdové 

morální pružiny, o které se opírá veškerá etika.98 

6.4 Jediná opravdová morální pružina 

 Schopenhauer se pokouší prokázat opravdovou pružinu, která leží 

v základech všech jednání s pravou morální hodnotou. Z premis, jež 

vytyčuje, vyplývá, že vůlí hýbá blaho a bol vůbec, tj. blaho a bol 

znamenají „po vůli nebo proti vůli“. Každý motiv se k nim tedy musí 

vztahovat. Blaho a bol, jež jako konečný účel musí spočívat v základu 

každého jednání či upuštění od něj, je buď blahem a bolem samotného 

jednajícího, nebo někoho jiného, pasivně se účastnícího jednání. 

V prvním případě je jednání nutně egoistické, protože v jeho základě 

spočívá interesující motiv. Není to pouze případ jednání, které člověk 

podniká k vlastnímu užitku, ale i těch jednání, kdy pro sebe očekává 

vzdálený úspěch, úctu, sympatie. Ať už si tedy člověk stanoví za svou 

konečnou pohnutku cokoli, vždy se ukáže, že pružinou je vlastní blaho a 

bol, tedy že jeho jednání je egoistické, bez morální hodnoty.99 
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 Existuje jen jediný případ, v němž to neplatí. Pokud totiž konečná 

pohnutka k jednání či upuštění od něj spočívá právě v blahu a bolu 

jiného, pasivně zúčastněného člověka, pak účel vtiskuje pečeť morální 

hodnoty. Tato hodnota spočívá výlučně na tom, že jednání se děje či 

neděje pouze k užitku a radosti někoho jiného. Cílem je, aby onen druhý 

člověk zůstal nepoškozen nebo získal pomoc, přispění, ulehčení. Jestliže 

se však mé jednání má dít jedině kvůli druhému, musí být mým motivem 

bezprostředně jeho blaho a bol, jako je u všech jiných jednání 

bezprostředním motivem mé blaho a bol. To vyžaduje, abych se s ním 

nějak ztotožnil, zprostředkoval poznání, jež o něm mám.  

 Analyzovaný postup je skutečný, jde o všední fenomén soucitu, tj. 

na všech ohledech nezávislou účast na utrpení někoho jiného. V tom, že 

chci zabránit tomuto utrpení nebo ho zrušit nakonec spočívá veškeré 

uspokojení a štěstí. Jedině soucit je skutečnou základnou veškeré 

dobrovolné spravedlivosti a opravdové lidumilnosti. Jen pokud vychází 

z něj, má morální hodnotu a každé jednání vycházející z jakýchkoli jiných 

motivů nemá žádnou. Jakmile je vzbuzen tento soucit, leží mi na srdci 

blaho a bol druhého, zcela stejně, i když ne vždy na témže stupni, jako mi 

jinak leží na srdci mé blaho. Rozdíl mezi jím a mnou až tedy není 

absolutní.100  

 Schopenhauer shrnuje podaný důkaz v úplnější formě. Konstatuje, 

že existují pouze tři základní pružiny lidského jednání a jedině jejich 

povzbuzením působí všechny jiné možné motivy. K první pružině se řadí 

egoismus, který chce vlastní blaho a je bezmezný. Dále patří zlomyslnost, 

jež touží po cizím bolu a dochází až k nejkrajnější krutosti. A do třetí 

skupiny spadá výše zmíněný soucit vyžadující cizí blaho. Ten jde až 

k ušlechtilosti a velkomyslnosti. Každé lidské jednání se musí odvozovat 

z jedné z těchto tří pružin, ačkoli dvě z nich mohou účinkovat spolu. 
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Jelikož jsme morálně hodnotné jednání přijali jako dané, musí i ono 

vycházet z jedné ze základních pružin. Nemůže však vycházet z první 

pružiny, neboť taková jednání jsou zčásti morálně indiferentní a rovněž 

nemohou vznikat z druhé, jelikož takové jednání je morálně 

zavrženíhodné. Morálně hodnotné jednání tedy musí vycházet z třetí 

pružiny.101  

 Přímá účast s druhým je omezena na jeho utrpení a není 

vzbuzena, alespoň ne přímo jeho blahem. Důvod toho je, že bolest, 

utrpení, k nimž patří veškerý nedostatek, strádání, potřeba, je tím 

pozitivním, bezprostředně pociťovaným. Naproti tomu přirozenost 

uspokojení, požitku, štěstí spočívá jen v tom, že strádání je zrušeno, 

bolest utišena, působí tedy negativně. Právě proto je potřeba a přání 

podmínkou každého požitku. Tedy tím pozitivním, co o sobě dává vědět 

samo, je bolest. Uspokojení a potěšení jsou tím negativním, pouhým 

zrušením bolesti. Z toho vyplývá, že jen utrpení, nedostatek, nebezpečí, 

bezmocnost druhého vzbuzují naši účast. Šťastný a spokojený člověk nás 

nechává lhostejným vlastně proto, že jeho stav je negativní, je to absence 

bolesti, nedostatku a nouze. Veselý člověk nevzbudí naši účast, jako to 

dělá strádající a nešťastný.    

 Dokonce i v nás samých vzbudí vlastní činnost pouze naše utrpení, 

k němuž lze počítat i každý nedostatek, potřebu, přání ba i nudu, zatímco 

stav spokojenosti nás nechá nečinnými a v lenivém poklidu. Pohled na 

užívajícího člověka v nás dokonce velmi snadno může vzbudit závist, 

k níž má vlohy každý a jež našla své místo mezi antimorálními 

potencemi.102 
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6.5 Kardinální ctnosti  

 Při bližším zkoumání procesu soucitu výše prokázaného jako etický 

prafenomén dospěl Schopenhauer k zřejmým poznatkům. Prohlašuje, že 

existují dva zřetelně odlišené stupně, v nichž se utrpení druhého 

bezprostředně stává mým motivem, tj. může rozhodovat o mém konání či 

upuštění od něj. Za prvé je to stupeň, kdy se navzdory protipůsobícím 

egoistickým či zlomyslným motivů zdržím toho, abych druhému 

způsoboval utrpení, tedy dělám to, co není příčinou cizí bolesti. Ve 

vyšším stupni mě pozitivně působící soucit pudí k aktivní pomoci.103  

 Mluvíme zde o takzvaných povinnostech práva a povinnostech 

ctnosti. Dosavadní pojem povinnosti Schopenhauer nahrazuje dvěma 

ctnosti, ctností spravedlivosti a lidumilnosti. Upozorňuje na posun 

významu u pojmu ctnosti. Staří myslitelé rozuměli pod ctností (lat. virtus, 

řec. areté) každou znamenitost, každou chvályhodnou vlastnost, ať by 

byla morální či intelektuální, nebo pouze tělesná. Avšak poté, co 

křesťanství jako základní tendenci života prokázalo tendenci morální, se 

pod pojmem ctnosti myslely už jen morální přednosti.104  

 Schopenhauer spravedlivost a lidumilnost nazývá ctnostmi 

kardinálními, protože z nich všechny ostatní ctnosti vycházejí a dají se 

teoreticky odvodit. Obě mají kořen v přirozeném soucitu. Tento soucit 

sám je nepopiratelným faktem lidského vědomí, je mu bytostně vlastní a 

nespočívá na předpokladech, pojmech, náboženstvích, dogmatech, 

mýtech, výchově a vzdělání, nýbrž je původní a bezprostřední. Spočívá 

v samotě lidské přirozenosti, dotýká se všech lidských vztahů a ukazuje 

se ve všech zemích a dobách. Proto se na něj všude s důvěrou apeluje, 

jako na něco, co se nutně vyskytuje v každém člověku. Naopak těm, kteří 
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vykazují nedostatek soucitu, se říká, že jsou nelidští (lidskost se často 

užívá jako synonymum soucitu).105 

6.5.1 Ctnost spravedlivosti 

 První stupeň účinnosti této opravdové a přirozené morální pružiny 

je tedy jen negativní. Původně jsme všichni nakloněni k nespravedlivosti 

a násilí, protože naše potřeba, žádosti, hněv a nenávist vstupují do 

vědomí bezprostředně. Naproti tomu cizí utrpení, způsobené naší 

nespravedlivostí a násilím, vchází do vědomí sekundární cestou 

představy, teprve prostřednictvím zkušenosti, zprostředkovaně. První 

stupeň působení soucitu je ten, že se postaví proti mým antimorálním 

potencím způsobujícím utrpení s výkřikem „Stůj!“ jako ochránce – 

zajišťuje jej před škodami, k nimž by mě jinak mohl pohnout můj 

egoismus či zlomyslnost.106   

 Tomuto prvnímu stupni soucitu odpovídá zásada spravedlivosti. 

Může mít svůj čistě morální původ osvobozený od všech příměsí jedině 

zde a nikde jinde, protože jinak by musela spočívat na egoismu. Je-li má 

mysl vnímavá pro soucit až do onoho stupně, bude mě kdekoli a kdykoli 

zdržovat od dosažení mých účelů. Pokud poznám, že utrpení druhých je 

nutně způsobováno jakýmkoli nespravedlivým jednáním, vzbudí to v mé 

mysli pevné předsevzetí dbát práv každého, nedovolit si žádný útok na ně 

a svobodně je zachovávat. Ačkoli abstraktní poznání není prvním 

základem morality, je nezbytné k mravnímu životu. A jestliže dodržujeme 

zásady navzdory opačně působícím motivům, znamená to, že se 

ovládáme. V důsledku řečeného působí v jednotlivých spravedlivých 

jednáních soucit jen nepřímo, prostřednictvím zásad.107 
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6.5.1.1 Nespravedlivost a bezpráví 

 Nespravedlivost či bezpráví spočívá vždy v poškozování druhého. 

Proto je pojem bezpráví pozitivní a předchází pojmu práva, který je 

negativní a označuje pouze ta jednání, jež člověk může konat, aniž by tím 

poškozoval druhé. Je snadné nahlédnout, že k těmto jednáním patří i 

veškeré konání, jež má za jediný účel bránit pokusům o bezpráví. Žádná 

účast s druhými, žádný soucit po mně totiž nemohou vyžadovat, abych se 

nechal poškozovat, tj. abych trpěl bezpráví. Protože požadavek 

spravedlivosti je pouze negativní, lze ji vynutit. Donucovacím zařízením je 

k tomu stát, jehož účelem je chránit jednotlivce mezi sebou a celek před 

vnějším nepřítelem.108 

 Pojmy bezpráví a právo jako synonymní s pojmy poškozování a 

nepoškozování (k nepoškozování patří i obrana před poškozováním) jsou 

zjevně nezávislé na veškerém pozitivním zákonodárství a předcházejí je. 

Existuje tedy čisté etické právo či právo přirozené, a čistá nauka o právu, 

tj. nezávislá na jakýchkoli pozitivních ustanoveních. Její zásady potud 

sice mají empirický původ, protože vznikají na podnět pojmu poškození, 

samy o sobě však spočívají na čistém rozvažování. Například barbaři 

zcela správně, často i jemně a přesně rozlišují právo a bezpráví. Zvlášť 

očividné je to při směnném obchodu a jiných úmluvách. Jsou-li v právu, 

mají důvěru, jestliže však právo nestojí na jejich straně, projevují se 

úzkostlivě.109  

 Nauka o právu je částí morálky, která stanoví jednání, jež nesmíme 

vykonávat, nechceme-li druhé poškodit, tj. způsobit jim bezpráví. Morálka 

zde má na zřeteli aktivní část. Zákonodárství však bere tuto kapitolu 

morálky tak, aby ji mohlo použít i na pasivní stránku, tedy obráceně, a táž 
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jednání považuje za taková, jimiž nikdo netrpí, protože nemusí odporovat 

žádnému bezpráví. Proti bezprávným jednáním má stát hradbu zákonů 

jako pozitivní právo. Jeho záměrem je, aby nikdo netrpěl bezprávím 

záměrem morální nauky o právu naopak je, aby nikdo nekonal bezpráví. 

 Při každém nespravedlivém jednání je bezpráví svou kvalitou 

stejné (poškození druhého, jeho svobodu, majetek, čest), kvantitativně 

může být velmi odlišné. Různá velikost bezpráví se ve skutečném životě 

uznává. Odpovídá jí velikost hany, která z ní vychází. Stejně se to má se 

spravedlivostí jednání. Když je například někdo na pokraji smrti hladem a 

ukradne chléb, dopustí se bezpráví, ale jeho nespravedlivost je malá vůči 

nespravedlivosti boháče, který nějakým způsobem připraví chudáka o 

poslední majetek. A nebo boháč, který vyplácí denní mzdu, jedná 

spravedlivě, ale tato spravedlivost je malá proti spravedlivosti chudáka, 

který mu dobrovolně přinesl nalezenou peněženku.110  

 Kromě toho ještě existuje dvojnásobná nespravedlivost, která se 

specificky liší od jednoduché nespravedlivosti. Pozná se to tak, že 

velikost rozhořčení nezúčastněného svědka dosahuje nejvyššího stupně. 

Tato dvojnásobná nespravedlivost nastává tam, kde někdo výslovně 

převzal závazek v určitém ohledu chránit druhého, přičemž už neplnění 

tohoto závazku by bylo bezprávím. Onen člověk však přesto toho 

druhého sám napadne a poškodí tam, kde by ho měl bránit. Jedná se o 

situace, kdy se například advokát zpronevěří svým povinnostem, soudce 

se nechá podplatit nebo když opatrovník dítěte připraví svého svěřence o 

majetek. Všechno spadá pod pojem zrady.111 

 Je na místě zde osvětlit i pojem povinnosti, který se chápe příliš 

široce. Jak už bylo řečeno, bezpráví vždy spočívá v poškození druhého. 
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Jsou však jednání, jejichž pouhé zanedbání je bezprávím. Taková 

jednání se nazývají povinnostmi. Všechny povinnosti spočívají na 

sjednaném závazku. Ten je zpravidla výslovnou vzájemnou dohodou, 

jako například mezi lékařem a nemocnými, advokátem a klienty, vůbec 

mezi každým, kdo na sebe vzal výkon nějakého druhu, a jeho 

objednatelem v nejširším smyslu slova. Proto každá povinnost dává 

právo. Nikdo se totiž nemůže k ničemu zavázat bez motivu, bez nějaké 

výhody pro sebe. Výjimkou je závazek rodičů vůči svým dětem. Tento 

závazek na sebe bereme bezprostředně pouhým jednáním, neboť ten, 

vůči němuž jsme se zavázali, nebyl při jeho přebírání. Kdo přivede na 

svět dítě, má povinnost je živit do té doby, než se bude schopné živit 

samo. Jelikož každá povinnost dává i právo, i rodiče musí mít vůči dětem 

právo. To u dětí zakládá povinnost poslušnosti, která však končí i 

s právem, z něhož vznikla.112  

 K vykonání bezpráví vedou dvě cesty, cesta násilí a cesta lsti. Jako 

násilím mohu druhého usmrtit, oloupit nebo přimět k poslušnosti, mohu 

tohle všechno provést i lstí, když jeho intelektu podsunu falešné motivy, 

v jejichž důsledku musí udělat to, co by jinak neudělal. Děje se tak 

prostřednictvím lži. Její bezprávnost jí přísluší jen tehdy, pokud je 

nástrojem lsti. Tím zpravidla je, neboť lidé nemohou lhát bez motivu. 

Tento motiv však je nespravedlivý, myslí na to, aby jiní jednali podle mé 

vůle.113  

 Stejně jako mohu vyhnat násilí násilím bez bezpráví, tedy právem, 

tak tam, kde mi moc schází nebo když jde o pohodlí, to mohu provést i 

lstí. Tedy v případech, kdy mám právo k násilí, mám i právo ke lži – 

například proti zloději a neoprávněnému násilí každého druhu, které 

mohu lstí vlákat do pasti. Ale právo ke lži nastupuje při každé 
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neoprávněné otázce, jež se týká mých osobních nebo obchodních 

záležitostí. Zodpovězení takové všetečné otázky by mě přivedlo do 

nebezpečí, tudíž je tato lež nutnou zbraní proti neoprávněné zvědavosti. 

Pak jsem oprávněn odbýt druhého lží na jeho riziko, že upadne do 

škodlivého omylu. Lež sama o sobě je velmi nebezpečný nástroj, ale pro 

tento případ morálka dovoluje použít lež. Vyjma případu, kde je lež 

nutnou obranou proti násilí nebo lsti, je každá lež bezprávím. Proto 

spravedlivost na všech lidech vyžaduje pravdomluvnost. Proti této striktní 

podmínce však mluví i případy, kdy lhaní je dokonce přípustné, jmenovitě 

pro lékaře, či ušlechtilá lež.114 

6.5.2 Ctnost lidumilnosti 

 Druhý stupeň, v němž prostřednictvím výše prokázaného procesu 

soucitu, se od prvního stupně zřetelně odlišuje pozitivním charakterem 

z něj vycházejícího jednání, neboť soucit mě nejen zdržuje od toho, 

abych druhému škodil, ale dokonce mě vede k tomu, abych mu pomáhal. 

Je-li ona bezprostřední účast procítěná a cizí nouze naléhavá, přiměje 

mě čistě morální motiv k tomu, abych přinesl oběť potřebě či nouzi 

druhého. Tato oběť může spočívat v napnutí tělesných či duševních sil 

pro druhého, v mém majetku, zdraví, svobodě a dokonce i v mém životě. 

Jediný původ lidumilnosti tedy leží v bezprostřední účasti, neopírající se o 

žádnou argumentaci. Lidumilnost, jak tvrdí Schopenhauer, tu byla vždy, 

ale teoreticky ji teprve křesťanství vyhlásilo a stanovilo jako ctnost, a sice 

největší ze všech.115  

 Bezprostřední, až instinktivní účast na cizím utrpení, tedy soucit, je 

jediným zdrojem morálně hodnotných jednání, tj. očištěných od všech 
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egoistických motivů, jež právě proto v nás mají vzbuzovat vnitřní 

uspokojení. To se nazývá dobré, chválící svědomí.  

 Motivy, které mohou člověka k něčemu pohnout, lze rozdělit do tří 

zcela obecných a nejvyšších tříd: (1) vlastní blaho, (2) cizí bol a (3) cizí 

blaho v souladu se stanovenými prapružinami všech jednání (egoismus, 

zlomyslnost, soucit). Pokud motiv dobročinného jednání nevychází z třetí 

třídy, musí patřit k první nebo druhé. K druhé třídě takové jednání občas 

skutečně patří, např. když jednomu prospěji, abych druhému ublížil a 

třetího zostudil. Mnohem častěji však motiv patří k první třídě. Jakmile při 

dobrém skutku mám na zřeteli své vlastní blaho (ať už jakkoli vzdáleně), 

pokud mě k jednání vede úvaha, že ten, komu dnes pomohu, může jindy 

pomoci mně, když můj účel je pomáhat druhému z bídy a nouze, jedině 

tehdy jsem skutečně dokázal onu lásku k lidem. Například člověk, který 

dá almužnu a záleží mu na tom, aby tento žebrák tísněný nedostatkem 

méně trpěl, dosáhl svého účelu.116  

 Předpokládá se, že se do jisté míry ztotožním s druhým. Výhradně 

pak se záležitost druhého, jeho potřeba, nouze, utrpení bezprostředně 

stane mým. Poté už ho nebudu vidět jako něco cizího, lhostejného či 

odlišného, nýbrž v něm budu trpět s ním. Jen tím se jeho bol pro mě 

může stát motivem, jinak vůbec nemůže být mým vlastním. Tento proces, 

jak zdůrazňuje Shopenhauer, je mysteriózní, neboť rozum o tom nemůže 

dát přímou zprávu. A přece je to každodenní věc. Člověk dokonce 

neváhá nasadit svůj život pro někoho, koho viděl poprvé, pomáhá a 

přispívá druhému bez velkého uvažování.117 
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6.6 Potvrzení základu morálky 

 Schopenhauer vyslovenou pravdu, že soucit je jedinou 

neegoistickou a jedinou opravdu morální pružinou potvrzuje zkušeností 

na několika příkladech. 

 Protikladem soucitu je krutost. Nic tak hluboko nepobouří naše 

morální cítění než právě krutost. Každý jiný zločin bychom mohli 

prominout, jen krutost ne. Když se dozvíme o velmi krutém činu, jsme 

zachváceni odporem a ptáme se, jak je možné, že někdo něco takového 

udělal. Při bližším prozkoumání otázky vyplyne, že se vlastně tážeme, jak 

je možné být tak naprosto bez soucitu. Krutost je největší nedostatek 

soucitu, který dává činu pečeť nejtěžší morální zvrácenosti a odpornosti. 

Soucit je tedy vlastní morální pružinou.118  

 Bezmezný soucit se všemi živými bytostmi je nejpevnějším a 

nejjistějším ručitelem dobrého mravního chování a nepotřebuje žádnou 

případovou studii. Kdo jím je naplněn, určitě nebude nikoho urážet, 

nikomu škodit, způsobovat bol, spíše bude mít s každým strpení, bude 

odpouštět, pomáhat a veškeré jeho jednání bude mít pečeť spravedlivosti 

a lidumilnosti. Soucit se zvířaty tak úzce souvisí s dobrotou charakteru. 

Lze spolehlivě tvrdit, že kdo je krutý vůči zvířatům, nemůže být dobrý 

člověk. Také se ukazuje, že tento soucit vyvěrá ze stejného pramene jako 

soucit s lidmi. Takže například citliví lidí při vzpomínce na to, jak v hněvu 

nepřiměřeným způsobem zacházeli se svým psem, pocítí stejnou lítost, 

jakou pociťují při vzpomínce na bezpráví spáchané na lidech.119  

 Podmínkou soucitu je neštěstí. Nikdo od druhých nezíská důkazy 

opravdové lidumilnosti, pokud se mu v každém ohledu daří dobře. 

Šťastný člověk sice může zakusit blahovůli svých příbuzných a přátel, ale 
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projevy oné čisté, nezištné, objektivní účasti na cizí situaci a osudu, jež 

jsou účinkem lidumilnosti, zůstávají vyhrazeny jen trpícím. Soucit je 

správným protijedem proti hněvu a oním trikem jej člověk může předvídat, 

i když ještě není jeho čas. Naše nenávistné naladění vůči druhým nic 

neodstraní tak snadno, jako když zaujmeme hledisko, z něhož se přihlásí 

náš soucit. Dokonce i to, že rodiče zpravidla nejvíce milují nemocné dítě, 

spočívá v tom, že vždy vzbuzuje soucit.120  

 Je třeba zmínit, že k povzbuzení soucitu není třeba žádného 

abstraktního, ale jen názorového poznání, pouhého pochopení 

konkrétního případu bez dalšího myšlenkového zprostředkování.  

6.7 Etický rozdíl charakterů 

 Zde si uveďme si Schopenhauerův příklad. Poprvé se potkají dva 

lidé, kteří vyrostli v divočině, každý zcela osaměle. Otázkou je, co by 

udělali. Filosofové Hobbes, Pufendorf a Rousseau odpověděli zcela 

protichůdně. Pufendorf věřil, že by si láskyplně vyšli vstříc, Hobbes 

myslel, že naopak nepřátelsky, Rousseau, že by se mlčky minuli. Všichni 

tři mají podle Schopenhauera pravdu i nepravdu. Právě tady by se 

ukázala nesmírná odlišnost vrozených morálních dispozic individuí v tak 

jasném světle, že by byla téměř jejich měřítkem. Existují totiž lidé, v nichž 

spatření člověka ihned vzbudí nepřátelský pocit, neboť jejich nejhlubší 

nitro prohlásí: „Ne-já!“ A u jiných onen pohled vyvolá hned přátelskou 

účast, protože jejich nitro řekne: „Já ještě jednou!“. Mezi tím leží nespočet 

stupňů.121  

 Schopenhauer se tak zamýšlí nad velkou odlišností v morálním 

chování lidí. Přiznává, že rozdíl charakterů je vrozený a nesmazatelný. 

Například zlomyslnému je jeho zlomyslnost vrozena a nelze to u něj 
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měnit. Tři základní etické pružiny člověka egoismus, zlomyslnost, soucit 

se v každém vyskytují v jiném, neuvěřitelně odlišném poměru. Podle 

tohoto poměru na něj působí motivy a vypadá jednání. Nad egoistickým 

charakterem mají moc jen egoistické motivy. Tento člověk obětuje svým 

zájmům stejně málo, aby se pomstil svému nepříteli, jako aby pomohl 

příteli. Druhý, který je silně vnímaný pro zlomyslné motivy, bude druhým 

škodit i na úkor svých výhod. Jsou to totiž charaktery, jež nacházejí 

požitek v působení utrpení. Požitek převáží i utrpení vlastní. Takoví lidé 

jdou s vášnivou slastí do boje, v němž je čeká, že utrpí tolik zranění, kolik 

způsobí.122        

 Naproti tomu dobrota srdce spočívá v hluboce cítěném, 

univerzálním soucitu se vším, co žije, nejprve však s lidmi. Dobrota 

charakteru bude dotyčného nejprve zdržovat od jakéhokoli poškozování 

druhých nebo je bude ponoukat k pomoci před utrpením jiných. A i s ním 

to může dojít do extrému, když vzácně dobré charaktery mají na srdci 

více cizí utrpení než vlastní, a proto pro druhé přinášejí oběti, jimiž sami 

trpí více, než předtím ten, komu pomohly. 

 Po této velké, vrozené a původní rozdílnosti každého převážně 

podněcují jen ty motivy, pro něž má převládající vnímavost. Přátelské 

motivy, které jsou mocnými podněty pro dobrý charakter, jako takové 

nezmohou nic s tím, kdo je vnímavý jedině na egoistické motivy. Když i 

takový člověk bude přistupovat k lidsky prospěšným jednáním, může se 

to dít jen předstíráním, aby zmírněním cizího utrpení zprostředkovaně 

jakoukoli cestou dosáhl své vlastní výhody. Tím je však jeho vůle jen 

svedena, ne zlepšena. Ke skutečnému zlepšení by bylo třeba, aby se 

změnil celý způsob jeho vnímavosti pro motivy. To je však nemožné.123 
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 Vyžadovalo by to totiž, aby se člověk obrátil ve svém hlubokém 

nitru. Můžeme si maximálně udělat jasno v hlavě, opravit názor nebo 

přivést lidi k správnému chápání. Tím se však nedosáhne nic víc, než že 

povaha lidské vůle se bude důsledněji a zřetelněji projevovat. Neboť jako 

mnohá dobrá jednání v zásadě spočívají na špatných motivech, tak i 

některé zločiny se opírají pouze o falešné poznání lidských životních 

poměrů.   

 Pomocí motivů lze vynutit legalitu, ne moralitu. Můžeme přeměnit 

jednání, ne však vlastní chtění, jemuž jedině přísluší morální hodnota. 

Nelze změnit cíl, k němuž míří vůle, pouze cestu, kterou k němu vyrazí. 

Poučení může změnit volbu prostředků, ne však volbu konečného 

obecného cíle. Ten si klade každá vůle sama podle své původní povahy. 

Egoistům jsme schopni ukázat, že když se vzdají menších výhod, 

dosáhnou větších. Zlomyslným je možno naznačit, že když způsobí cizí 

utrpení, zvětší si i své vlastní. Ale egoismus sám nebo zlomyslnost samu 

se nedá nikomu vymluvit. Dokonce i dobrota charakteru může lepším 

vhledem dospět k dokonalejšímu projevu své podstaty.124 

 Schopenhauer dodává, že to, co u druhých buď ctíme a milujeme, 

nebo čím pohrdáme a co nenávidíme, není něco proměnlivého, nýbrž 

setrvalého, jednou pro vždy daného – to, co jsou. A pokud v něčem u 

nich ustoupíme, pak neřekneme, že se změnili, ale že jsme se v nich 

zmýlili. Právě tak je předmětem naší spokojenosti a nespokojenosti 

s námi samými to, co jsme a čím neodvolatelně zůstaneme. V tom, co 

jsme, musí ležet i vina a zásluha.125 

 Stále více se plnícím protokolem činů je svědomí. Tématem 

svědomí jsou nejprve naše jednání, a sice ta, v nichž jsme buď kvůli 
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egoismu a zlomyslnosti neposlouchali hlas soucitu, nebo jsme hlas 

popřeli a soucit sledovali. Oba případy ukazují velikost rozdílu, který 

děláme mezi sebou a druhými. Na tomto rozdílu nakonec spočívá stupeň 

morality či amorálnosti, tj. spravedlivosti a lidumilnosti, jako i jejich 

protikladu. Bohatší připomínky v ohledu významných jednání stále více 

naplňují obraz našeho charakteru, pravou znalost nás samých. Z toho 

vyrůstá spokojenost či nespokojenost s námi, s tím, co jsme, podle toho, 

zda převládal egoismus, zlomyslnost nebo soucit, tzn. dle rozdílu, jaký 

jsme činili mezi naší osobou a ostatními, zda byl větší či menší. Podle 

stejného měřítka posuzujeme rovněž druhé, jejichž charakter poznáváme 

právě tak empiricky jako vlastní, jen ne dokonale. To, co se při 

sebeposuzování projevuje jako spokojenost či nespokojenost, jež může 

vést až ke strachu ze svědomí, u druhých vystupuje jako chvála, úcta 

nebo nevole a pohrdání.126 

 Rozumem je svědomí podmíněno pouze proto, že jen díky němu je 

možné zřetelné a souvislé vzpomínání. Spočívá v povaze věci, že 

svědomí mluví teprve dodatečně, a proto se nazývá soudícím svědomím. 

Předem může promlouvat jen v nevlastním smyslu, totiž nepřímo, když 

reflexe ze vzpomínek na podobné případy usuzuje na budoucí nesouhlas 

s plánovaným činem.     

 Poznání, že svědomí je jen obeznámeností s vlastním neměnným 

charakterem prostřednictví skutků, dokonale určuje, že v různých lidech 

tak nanejvýš rozdílná vnímavost pro motivy zištnosti, zlomyslnosti a 

soucitu, na níž spočívá celá morální hodnota člověka, není něčím, co lze 

vysvětlit něčím jiným. Podle toho celý život sám se všemi svými 

                                                             
126

 SCHOPENHAUER, A. O vůli v přírodě a jiné práce. str. 545-546. 



61 

 

 

mnohotvárnými puzeními není nic víc než zrcadlo, v kterém může intelekt 

jednotlivce poznat povahu své vlastní vůle, své jádro.127  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
127

 SCHOPENHAUER, A. O vůli v přírodě a jiné práce. str. 546-547. 



62 

 

 

7 INSPIRACE A MEZE SCHOPENHAUEROVY ETIKY 

7.1 Voluntarismus  

 Schopenhauer tvrdí, že kauzalita je omezena na svět fenoménů a 

že myšlenka oddělených objektů je vlastností času a prostoru, do nichž 

naše smysly zasazují zkušenost. Proto svět za hranicemi smyslů není 

možné dělit na jednotlivé věci, ale musí být jedinou nerozlišenou realitou. 

Takovouto nedělenou realitu bychom mohli nazvat „polem“ či „energií“, 

ale Schopenhauer ji nazývá „vůlí“. Podstata reality se navenek jeví jako 

zkušenostní svět.128  

 Toto pojetí zcela mění teorii etiky. Není-li realita za hranicemi 

smyslů nijak rozdělena, pak jsme všichni součástí jedné a téže 

skutečnosti. Ostatní lidé jsou od nás oddělení jen na povrchní rovině 

smyslového vnímání. Ve všem působí jediná „vůle“.  Proto vůči druhým 

pociťujeme soucit a jsem schopni vycítit jejich utrpení. Soucit se tímto 

stává základem uspořádané reality – je její nezbytnou reakcí.129 

 Důležitou črtou Schopenhauerovy voluntaristické filosofie je také 

skutečnost, že se neomezuje pouze na rozvinutí soucitu v rámci vlastního 

živočišného druhu. Naopak, vůle, která je základem bytí, se nachází 

v jádru každé živé bytosti. Člověk by se měl ztotožnit a soucítit se všemi 

živými bytostmi a s celou přírodou – právě v důsledku metafyzické 

identity všeho živého. Schopenhauer důsledně kritizuje novověkou 

filosofii, ale i křesťanství z nevšímavosti vůči přírodě, čím se stává jedním 

z prvních ekologicky a environmentálně smýšlejících etiků. Uvádí, že čím 

víc si člověk uvědomí vůli ve své osobě jako základ bytí, tím víc ji bude 
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poznávat všude kolem sebe. A proto by ji měl chránit ve všech jejích 

podobách.130 

7.2 Pesimismus 

 Od samého počátku zkresloval Schopenhauerovy názory 

pesimistický proud. Zasahoval rušivě do estetiky, dal jeho metafyzice 

volní pesimistický ráz, vždy byl východiskem jeho etiky. Forma byla stejná 

– popření života, přechod v nic. Iracionálními prvky je prolnuta celá 

Schopenhauerova filosofie.131  

 Arthur Schopenhauer se stal dokonce mluvčím pesimismu. Podle 

něj je svět, který se jeví našim smyslům, pouhá představa. A představa 

považuje za zdání a klam. Svět je klamem smyslů, jež samy jsou též 

klamem. Tak se jeví svět pozorován zvnějšku. Niterně se jeví svět jako 

vůle, která se projevuje v každé slepě působící přírodní síle i 

v rozvážném lidském jednání. Podstatou bytí je tato vůle k životu, jenž 

nestojí za to, aby byl prožit. V tom je tragika člověka. Temný pud v něm 

ho nutí žít, a on přece ví, že život nestojí za nic.  

 Schopenhauer to dokazuje nicotností času a nicotností radosti. 

Každý okamžik je tu jen proto, aby pohltil okamžik předcházející a byl 

pohlcen následujícím. Přítomnost nás nikdy nemůže uspokojit. Štěstí je 

buď v minulosti, nebo v budoucnosti. Přítomnost se podobá mráčku 

v ozářené krajině; před ním i za ním je jasno, on sám vrhá stále stín. A 

tak je to i s radostí. Radost je jen nedostatek utrpení.132   

 Odhalení skutečnosti, že vůle je věčná a proces její objektivizace a 

uspokojení v kterémkoli individuu je neuskutečnitelný, přivádí autora 
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k přesvědčení, že veškerý život je zejména utrpení a žádné uspokojení 

není nikdy trvalé. Proto hlavní snahou o dobrý život je minimalizování 

jakéhokoli utrpení, a to hlavně v odpoutání se od tohoto světa 

prostřednictvím umění, náboženství a poznání.133 

7.2.1 Umění 

     Navzdory tomu, že míra utrpení je nevyčerpatelná a s narůstajícím 

vědomím se zvyšuje, estetické nahlížení nám dává možnost odpoutat se 

od strádání a „zapomenout“ na utrpení nezaujatým nazíráním idejí.134 

 Osobité postavení v tomto procesu podle Schopenhauera zastává 

poezie a hudba. Za vrchol poezie či básnického umění považuje tragédii. 

Jejím cílem je zobrazit tu horší stranu života, v které se ukazuje 

nevýslovná bolest, bída lidstva, trumf zloby, nezadržitelný pád 

spravedlivých a nevinných. Je to vnitřní protiřečení vůle, jež zde 

hrůzostrašně vystupuje. Vidíme, že v tragédii se nakonec ti 

nejšlechetnější po dlouhém boji a utrpení, po cílech, které tak dlouho 

sledovali, radostně vzdávají života. Umírají očištěni utrpením, to znamená 

po tom, co u nich odumřela vůle k životu. 

 Hudba je bezprostřední odraz samotné vůle a právě proto je 

působení hudby silnější a pronikavější než je tomu u ostatních umění.  

Hudba hovoří o podstatě a nechává rozplynout subjekt v čase. Takto 

dosáhnuté odpoutání je jen krátkodobé. 135 

7.2.2 Náboženství 

 Cesta svatosti, charakteristická pro východní náboženství a 

křesťanskou askezi, umožňuje minimalizovat utrpení prostřednictvím 
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otupění a popření vůle a životních pudů. Jejím předmětem je odpoutání 

se od sebe jako individua – jako od „nenažrané“ bytosti a dosáhnout 

„nirvány“. 136 

7.2.3 Poznání 

 Cesta přitakání životu prostřednictvím poznání života takového, 

jaký je, se vším co přináší. Předmětem této cesty je vyrovnání se s bídou 

života, snášet utrpení a smrtelnost.137 Schopenhauer sám zakoušel 

zvláštní stupeň utrpení v souladu se svým géniem. Navzdory bezmoci, 

pesimistické povaze, samotě však dokázal nalézt určité ironické 

uspokojení v tom, že mohl podávat svědectví o lidské omezenosti.138  
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8 OBTÍŽE SCHOPENHAUEROVY ETIKY 

 Schopenhauer rovněž nepochybně hájí specificky moderní, 

osvícenou pozici: odmítá každé transcendentní zdůvodnění i povinnosti 

vůči sobě samému. Pokládá za samozřejmé, že z obsahového hlediska 

jsou jedinými dvěma zásadami morálky – nazývá to principem etiky – dva 

navzájem úzce spjaté imperativy: Neminem laede; immo omnes, 

quantum potes, iuva. Příkazy obsažené v tomto principu shrnují linie 

chování, kterým morální hodnotu připisujeme. Neminem laede, příkaz 

„Nikomu neškoď!“ znamená ctnost spravedlnosti. Omnes, quantum potes, 

iuva přikazuje „Pomáhej všem, jak jen dokážeš!“ a naznačuje ctnost 

dobročinnosti.  Schopenhauer vidí spravedlnost a dobročinnost jako 

vyjádření různých stupňů soucitu a argumentuje, že soucit je odpovědný 

za všechny vnímající bytosti.139 

 Tyto imperativy staví oprávněně do úzkého spojení se zlatým 

pravidlem. Je s Kantem zajedno v tom, že je třeba rozlišovat mezi 

jednáním v souladu s povinností a jednáním z morální motivace. Oba 

imperativy dodržujeme většinou buď na základě „zákonného pořádku“, 

nebo „kvůli dobrému jménu“, a proto je třeba chápat morální motivaci 

právě jako soucit.140  

 Schopenhauerův morální princip se dostává do obtíží, jakmile se 

nedržíme jednotlivých norem, ale pomýšlíme na komplexní situace 

jednání, v nichž vstupuje do hry více různých jednoduchých norem, a 

také vždy, když jde o zájmy více různých osob. Například když se 

necháme vést výlučně utrpením svého protějšku, můžeme se provinit 

proti jeho dalším právům, a zejména se můžeme provinit proti právům 

ostatních. Tudíž budeme ze soucitu jednat morálně nesprávně.  
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 Jeho východisko141 neposkytuje vůbec žádné rozvažovací 

kritérium. Ukazuje se rovněž, že Schopenhauerův princip (přirozeně 

stejně jako jeho pojetí motivace) je naprosto nepoužitelný v politické 

etice. V ní jde skoro vždy o to, že se musí vážit mezi více různými zájmy. 

Dále se jedná o práva, jež musí být zčásti předpokládána, když se tvrdí, 

že ten, komu jsou odepřena, tím trpí, jako je tomu např. u práva na 

politickou participaci.142  

 Pro Schopenhauera odpadá pojem dobra. Cit, na který se orientuje, 

není ani cit pro to, co je morální, ani morální cit ve vztahu k lidem. Je to 

pocit, který se empiricky vyskytuje nezávisle na morálce a který sám 

určuje, co je třeba považovat za morální. Může-li tuto funkci převzít 

nějaký pocit, nabízí se soucit, i když to nutně nevyplývá. Schopenhauer si 

je vědom tohoto zúžení na negativní stránku – na vcítění vůči utrpení – a 

má-li být základem morálky už přirozený soucit jako takový, jeví se toto 

zúžení i jako pochopitelné. 

 Podle německého filosofa E. Tugendhata spočívá vlastní obtíž 

tohoto východiska v tom, že soucit se jako přirozený cit vždy vyskytuje 

pouze v jisté, větší nebo menší míře. Existují bezpochyby lidé, kteří na 

každé utrpení reagují spontánně soucitem, u většiny se to však děje jen 

zčásti a u některých lidí se silněji než soucit projevuje opačný afekt 

škodolibosti a potěšení z krutosti. Může pak ale takový přirozeně daný a 

v různé míře přítomný soucit vůbec být základem povinnosti? Máme 

povinnost soucitu? Lze zajisté říci, že máme tento afekt rozvíjet tak, aby 

se stal všeobecným. Ale co by nás k tomu mělo motivovat, pokud již 

nepředpokládáme morální hledisko?  
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 Schopenhauer není v tomto bodě zcela konzistentní. Hovoří o 

maximě a o zásadě, užívá zde i slov jako „právo“ a „povinnost“ a fakticky 

je i jeho princip „Neminem laede; immo omnes, quantum potes, iuva“ 

imperativně formulovanou zásadou. Na druhé straně píše: „Někdo by mi 

snad chtěl namítnout, že etika se netýká toho, jak lidé skutečně jednají, 

nýbrž je vědou, která hlásá, jak se má jednat. To je ale právě zásada, 

kterou popírám, když jsem v kritické části tohoto pojednání dostatečně 

prokázal, že pojem povinnování (sollen), imperativní forma etiky, platí 

pouze v teologické morálce a mimo ni ztrácí veškerý smysl a význam.“143   

 Schopenhauer tedy nemůže hovořit o morálním povinnování (má 

se stát), protože za prvé oprávněně zavrhuje Kantův pojem povinnování a 

protože za druhé podle něj zbývají jen takové formy povinnování , které 

jsou určeny vnějšími sankcemi, jako náboženskými nebo právními. Ideu 

vnitřní sankce, která je přijímána na základě společného konceptu „být 

dobrý“, Schopenhauer nezná. Zdá se to důslednější, než když navíc 

hovoří o maximách a zásadách. Což pak ale znamená: etika se má podle 

Schopenhauera prostě omezit na konstatování, že vedle egoistického 

jednání existuje i takové, které nesleduje vlastní prospěch, a že je to 

právě to jednání, které je motivováno soucitem. 

 Je otázkou, zda to lze ještě nazývat morálkou. E. Tugendhat tvrdí, 

že ano, pokud chceme. Je-li však morálka chápána jako systém norem, 

pak to již není možné, a je-li pro morálku základem koncept dobra, nejde 

to už vůbec. Nedává už dobrý smysl říkat, že takový a takový člověk být 

má a musí, a nedá se hovořit o tom, že něco je vzájemně vyžadováno. 

Ani kárání a schvalování zde nemá smysl. Zdá se, že sám Schopenhauer 

tomu dává za pravdu, když nehovoří o založení, či zdůvodnění, nýbrž o 

„fundamentu“ morálky. Morální jednání není zdůvodněno, nýbrž má 

pouze, pokus se dostaví, za základ soucit. Přesto, že se Schopenhauerův 
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koncept vzdaluje běžnému morálnímu porozumění, přesto je srozumitelný 

a přijatelný.144  
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9 VÝZNAM AUTORA V ROZVOJI ETICKÉHO MYŠLENÍ 

 Schopenhauerův etický koncept představuje osobitý způsob reakce 

na Kantovu deontologickou etiku s kritickým zhodnocením její 

autonomnosti i opodstatnění. Podobně jako u romantiků i zde se lze 

setkat s preferováním citu jako primárního zdroje morálních motivů, avšak 

Schopenhauerova východiska jsou odlišná. Primát vůle jako 

ontologického fundamentu nahrazujícího kantovskou věc o sobě, nutí 

mladého myslitele domýšlet a prezentovat rozum pouze jako jistý stupeň 

v hierarchii objektivizace vůle. V žádném případě však není vševědoucí, 

takže odhlíží i od ideálních určení, které by nám prozrazovaly, co „máme 

dělat“. Jeho etika je etika porozumění životu a zmírnění útrap, které 

přináší. Jako jeden z prvních myslitelů tak vnáší do evropského myšlení 

ekologické smýšlení a objevuje přínos východních náboženství a kultury 

pro náš způsob života.145 

 Tak jako je Schopenhauerova filosofie neudržitelná v celku, tak 

bohatá je na hluboké a duchaplné myšlenky. Není sice původní v tom, že 

chápe svět jako jednotu, ale v tom, že poprvé zdůraznila iracionální 

složky našeho i kosmického bytí. Jeho filosofie se ovšem zmýlila, když o 

nich chtěla vypovídat nadintelektuální pravdy pomocí intelektu. Je 

přijatelná jako nové hledisko, ne však jako systém, tím méně jako 

metoda. Navenek imponuje zdánlivou jednotností myšlenky, uvnitř je však 

plná nemilosrdných rozporů. Obdivuhodnou snad na nich zůstává 

bravurnost, s jakou se přes ně Schopenhauer přenáší.146 

 Schopenhauerův vliv na moderní myšlení je značný. Větší, než by 

se na první pohled mohlo zdát. Je přitom důležité, že se neomezuje jen 

na filozofii, nýbrž přesahuje také do oblasti umění, etického a estetického 
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myšlení. Schopenhauer nepatří k filosofům, kteří vytvářejí početné školy 

v přesnějším smyslu slova, skutečně věrných následovníků bylo jen málo. 

Jeho myšlenky však působí dlouhodobě, většinou spíše skrytě, a 

inspirují, aniž jsou citovány s odkazem na prameny.147    
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10 ZÁVĚR 

 Ve své diplomové práci jsem vyložila dva základní etické problémy, 

které řeší německý filosof Arthur Schopenhauer. Otázkám o svobodě vůle 

a zdůvodnění morálky věnuje velkou část svého rozsáhlého díla. Jeho 

etický koncept částečně navazuje na filosofii Immanuela Kanta. 

Schopenhauer avšak představuje i vlastní, zcela osobité pojetí vůle, 

morálky a lidského jednání. 

 Arthur Schopenhauer zdůvodnil, proč ze sebevědomí nelze 

dokázat lidskou svobodu. Svobodu nemůžeme hledat nikde v přírodě, 

nýbrž jen mimo ni. Svoboda je metafyzická, transcendentální, ve fyzickém 

světě nemožná, nezávislá na zákonu kauzality. A proto naše jednotlivé 

činy vůbec nejsou svobodné. Vše, co se děje, se totiž děje nutně.  

Sledujeme-li lidské konání objektivně, tedy z vnějšku, poznáme, že 

působení každé přírodní bytosti musí být podrobeno zákonu kauzality. 

Naopak subjektivně každý cítí, že vždy dělá jen to, co chce. 

 Pro člověka je tudíž za daných okolností možné pouze jedno 

jednání. Lidský charakter je neměnný a okolnosti jsou nutně určené 

vnějšími příčinami. A právě proto, že naše činy nejsou žádným 

prvopočátkem, se v nich neuskutečňuje nic opravdu nového. Každé 

jednání člověka je pouze produktem dvou faktorů: jeho charakteru a 

motivu. Schopenhauer svobodu nezrušil, pouze ji posunul z oblasti 

jednotlivých jednání do vyšší sféry bytí a podstaty člověka. Na tom co 

děláme, poznáváme, co skutečně jsme. 

 Schopenhauer také prokázal opravdovou pružinu, která leží 

v základech všech jednání s pravou morální hodnotou, a zdůvodnil tak 

morálku. Konstatuje, že existují pouze tři základní pružiny lidského 

jednání – egoismus, zlomyslnost a soucit. Jejich povzbuzením působí 

všechny jiné motivy. Došel k závěru, že morálně hodnotné jednání musí 
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vycházet z třetí pružiny, tj. ze soucitu. V něm mají kořen i dvě základní 

kardinální ctnosti – spravedlivost a lidumilnost. 

 Z práce plyne, že Schopenhauerovy etické názory vychází z 

determinismu lidského jednání a dle něj je morálka založená na soucitu. 

Někdy bývá označována i jako etika tragiky a paradoxu. Východiskem a 

inspirací mu byl zejména pesimismus, voluntarismus, na kterých také 

založil celou svou filosofii. 

    Téma Schopenhauerovy etiky jistě stojí za pozornost. Jde však o 

rozsáhlou látku a jak již bylo řečeno, Schopenhauer se etickým 

problémům alespoň částečně věnuje ve většině svých významných děl. 

Proto není možné detailně popsat, vysvětlit či objasnit všechny jeho 

myšlenky v jedné diplomové práci. Ani já jsem téma nevyčerpala. 

Přiblížila jsem koncepci, provedla rozbor vybraných problémů a začlenila 

je do kompaktního rámce z hlediska celého jeho filosofického myšlení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

11 RESUMÉ 

 The aim of this diploma work was to present the basic conception 

of Arthur Schopenhauer´s theory of ethics. I focused mainly on the 

freedom of will and moral justification. The ethical concept partly follows 

the philosophy of Immanuel Kant. However Schopenhauer poses its 

own conception of the will, morality and human behaviour. 

 Arthur Schopenhauer explained why the self-confidence can 

not prove human freedom. Freedom is metaphysical, transcendental, is 

impossible in the physical world and is independent of the law 

of causality. Therefore, our individual actions are not free at all. 

 Schopenhauer also showed a moral spring that lies at the 

foundation of all behaviour according to the right moral values, and this 

way justified morality. He notes that there are only three springs of human 

action – egoism, malice and compassion. He concluded that morally 

valuable discussions must be based on the third spring, i.e. compassion. 

There are two basic roots cardinal virtues in compassion – justice and 

philanthropy. 

 The work shows Schopenhauer´s ethical views based on the 

determinism of human behaviour. According to him, morality is based on 

compassion. His starting point was especially pessimism, irrationalism 

and voluntarism.  
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