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Abstrakt
Bakalářská práce Schopenhauerovo pojetí vůle v kontextu Dawkinsovy teorie sobeckého
genu se věnuje hledání odpovědí na otázku, zda lze mezi filozofickou koncepcí vůle k životu
velkého německého voluntaristy na jedné straně, a biologickou teorií sobeckého genu současného
britského vývojového biologa na straně druhé nalézt paralely. Autor předpokládá nalezení
konkrétních funkčních mechanismů, které si v hlubokých otázkách vysvětlujících život jako takový
analogicky odpovídají, či jsou z hlediska funkčnosti podobné.
Práce vyzdvihuje několik nejvíce podobných oblastí obou systémů a jejím klíčovým
pojmem je „životní pohyb“, tedy samotný zdroj „oduševnění“ života, jehož těžiště Schopenhauer
klade ve vůli k životu a Dawkins v počínání si sobeckého genu, resp. jeho projevům v rámci
organismů. Cílem práce je nacházet paralely mezi těmito koncepcemi a uvádět je ve vzájemný
kontext. Sobecký gen samotný splňuje za určitých metodických podmínek prostřednictvím
mechanismů a principů své existence mnoho charakteristik, které odpovídají také Schopenhauerově
vůli k životu, a to především v otázkách týkajících se zachování života organismu a jeho
rozmnožení.
V této studii se autor zaměřil především na komparaci Schopenhauerova a Dawkinsova
systému v oblasti odpovědí na nejhlubší otázky lidské existence: jak vznikl život a proč jsme tady?
Dochází pomocí obdobné metody, kterou využil Schopenhauer při studiu a komentování předdarwinovského evolučního biologa Lamarcka, k závěru, že zdrojem životního pohybu je u
Dawkinse princip jednoduchosti, ze kterého zároveň vzchází všechna hmota, fyzikální zákony či
možnost existence pohybu, a která svými funkčními mechanismy, respektive jejich projevy, zcela
odpovídá objektivacím Schopenhauerovy vůle k životu ve světě jevů.
Ať už je svět „pouze mou představou“, či ať je svět nahlížen optikou pozitivistické vědy –
principy, na kterých stojí život v tomto světě, zůstávají překvapivě stejné.
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Abstract
The bachelor thesis Schopenhauer’s concept of Will in the context of Dawkins’ theory of the
selfish gene seeks to find answers to the question whether there are parallels between the
philosophical concept of the will to live by the great German representative of voluntarism on the
one hand, and the selfish gene theory by the contemporary British evolutionary biologist on the
other hand. The author expects to find specific functional mechanisms, which, in the deep questions
explaining life as such, are analogous or functionally similar.
The work highlights several of the most similar areas of both systems and its key concept is
‘life motion’, the very source of the ‘soulfulness’ of life that Schopenhauer puts in the Will-to-life,
and Dawkins in the act of selfish gene, or to be more precise, its manifestations within the
organisms. The aim of the thesis is to find parallels between these concepts and place them in the
context. The selfish gene itself fulfils, through the mechanisms and principles of its existence, many
characteristics that also correspond to Schopenhauer’s Will-to-life, under certain methodological
conditions, especially in matters relating to the preservation of the life of the organism and its
reproduction.
In this study, the author has focused mainly on the comparison of the Schopenhauer and
Dawkins systems in answering the deepest questions of human existence: how life originated, and
why we are here. He uses a similar method used by Schopenhauer to study and comment on the preDarwinian evolutionary biologist Lamarck, to conclude that the source of life’s motion is at
Dawkins the principle of simplicity, from which all matter, physical laws, or the possibility of
existence stem, which by their functional mechanisms or their manifestations, fully correspond to
the objectivations of Schopenhauer’ Will-to-life in the world of phenomena.
Whether the world is ‘just my idea’ or whether the world is viewed through the optics of
positivist science – the principles on which life stands in this world remain surprisingly the same.
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Úvod
Když jsem poprvé četl Schopenhauerův Svět, byl jsem okouzlen mírou, do které dává jeho
metafyzický koncept smysl, a jak je jeho teorie tolik podobná moderním představám biologů o
životě. Jako kdyby Schopenhauer opravdu dokázal zodpovědět alespoň některé ze základních
existenčních otázek, které si klademe. Život, jehož niterným zdrojem je všeobjímající a
všezahrnující, zároveň ze sebe vyvěrající vůle k životu, se zdá v Schopenhauerově systému
překvapivě mechanicky logický, alespoň z pohledu dnešního vědeckého diskursu. Snad jen v takové
„drobnosti“, jako je Schopenhauerovo chápaní toho, že celý svět je pouze vlastní představa
subjektu, ve které objekty dlí ve světě představ jakožto objektivovaná vůle k životu, tedy že
Schopenhauerův svět o sobě není fyzický, nýbrž metafyzický, se koncepce filozofa liší od principů
světa sobeckého genu biologa Richarda Dawkinse. Pokud vezmeme svět především jako představu,
tedy obraz světa otisknutý v hmotě, a vůli ponecháme vůlí, tedy pozastavíme-li z metodických
důvodů, se kterými se seznámíme později, platnost Kantova rozdělení na svět jevů a svět o sobě,
nezbývá, než pozorovat paralely mezi oběma systémy a průniky mezi nimi. Ukážeme si však, že
toto odmítnutí nemusí být zdaleka nutné.
To nejzajímavější na celé věci je, že ať už je svět čistě materiální a ona síla životního pohybu je
hříčkou chemických reakcí a vlivů vnějšího prostředí (dle Dawkinse), či je životní pohyb jen jev
zprostředkovaný v materii (dle Schopenhauera), principy, jak v takovém světě „funguje“ život, jsou
stejné.

I. Teoretický základ; vůle k životu a sobecký gen
1. Aby Jeníček dostal svou Mařenku
V Schopenhauerově systému je tou silou, která způsobuje životní pohyb (ve smyslu puzení k
činnosti všeho toho, co se projevuje životem, což zároveň musí nutně předpokládat existenci a
působení takových základních rozměrů, jako je prostor či čas), vůle k životu. Schopenhauer se
domníval, že onen „pud k životu“, kterým koncept vůle ve své plnosti je, se nakonec ponejvíce
projevuje v lásce, která jej jako filozofa zajímala více, než jiné. Údělem každého člověka a
zprostředkovaně úkolem celého lidstva – ale i lidství – je rozmnožit se. Je to princip, kterým se
nevědomky řídí nejen lidé, ale vše, co je v tomto světě živé; je to princip, který se od pradávna a do
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nekonečna opakuje, a valná většina z toho, co se nám v životě děje, kudy vedou naše cesty a jaké
jsou naše činy, jsou objektivace tohoto principu.
„K čemu ten křik? K čemu to honění, zmatek, úzkost a bída? Vždyť se jedná pouze o to, aby
každý Jeník dostal svou Mařenku: proč by měla taková maličkost hrát důležitou roli a
neustále rušit a vnášet zmatek do dobře řízeného lidského života? – Avšak serióznímu
badateli duch pravdy postupně odhaluje odpověď: To, o co se zde jedná, není žádná
maličkost; důležitost věci je naprosto přiměřená vážnosti a horlivosti puzení. Konečný úděl
všech milostných pletek, (…) je skutečně důležitější než všechny ostatní účely lidského
života, a proto si plně zasluhuje hlubokou vážnost, s jakou jej každý sleduje. Totiž to, co se
jím rozhoduje, není nic menšího než složení příští generace,“1 uvádí Schopenhauer.
Aby bylo jasné, kam mířím, je třeba přitakat i jeho dalším slovům:
„Velká důležitost této záležitosti, v níž nejde jako ve všech ostatních o individuální dobro a
zlo, nýbrž o bytí a speciální povahu lidského pokolení, budoucích časů, záležitosti, kde proto
vystupuje vůle každého jednotlivce ve zvýšené potenci jako vůle druhu (…).“2
Schopenhauerovi je jasné, že ne rozum, ale pohlavní pud – nejvíce čirá „modifikace“ vůle k
životu – je to, co ovládá výběr partnerů. Tento příklad nám zde slouží pouze pro to, abych v úvodu
této práce uvedl alespoň jednu více či méně jasnou paralelu. Neboť uznáme-li Schopenhauerova
slova o tom, že vůle k životu a princip rozmnožení svého rodu je to, co dává životu pohyb ve smyslu
naplnění a obecně povšechné činnosti i motivace k ní, musíme se se zájmem zeptat: jak je možné,
že Schopenhauer nevědomky vytvořil základy pro moderní evoluční biologii, ba co více – dříve než
věda dokázal odpovědět na otázku, která jistě spadá k těm existenčním (aniž zodpovídáme, zdali to
má či nemá smysl): Proč, jak a co „tady“ vlastně děláme? Množíme se tu.3
Se stejným závěrem, tedy že hnací silou života, platnou obecně pro všechny živé organismy
a v důsledku i silou, která aktivně přetváří celý svět, je rozmnožovací pud, přichází i Dawkins.
Nahlíží na věc však optikou genů, neboť nepovažuje jedince za základní jednotku přirozeného

1
2
3

SVP II, s. 392.
Tamtéž.
„Neboť všechna zamilovanost, ať se tváří jakkoli étericky, má kořeny jedině v pohlavním pudu, dokonce vůbec je
jen blíže určeným, specializovaným, v přísném smyslu individualizovaným pohlavním pudem.“ Tamtéž, s. 391.
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výběru.4 Tou je podle něj jednotka, kterou Dawkins označuje jako sobecký gen, tedy „dlouhověký
replikátor existující v mnoha kopiích.“5 O tvrzení, že život má tendenci se nejen udržovat, ale také
rozmnožovat, zřejmě nikdo od doby akceptování darwinistické evoluční teorie nepochybuje, avšak
Dawkins některé základní postuláty Darwina a jeho následovníků poupravil, zpřesnil: Evoluční
teorie je těžko zpochybnitelná, „ale ještě jsme si zdaleka neuvědomili všechny její důsledky.“ 6
Dawkins přišel na to, že oním lidským údělem, a vlastně údělem každého jednotlivého živého
organismu (či jak říká sám on: nástrojem přežití7 sobeckého genu), je ne rozmnožovat svůj druh, ani
ne sebe sama jako jedince, nýbrž replikovat svůj sobecký gen. Samotné organismy jsou pak pouze
nástroji, které sobecký gen (resp. sobecké geny vzájemně svářící se o dominantní postavení v
nositelově chromozomu8) vytvořil k tomu, aby se sebezachoval a zreplikoval, a pokračoval tak ve
své nekonečné existenci.9, 10
2. O neexistenci svobody
Veškerá lidská činnost podléhá neviditelnému slepému tlaku „chtíče“ sobeckého genu, který
způsobuje onen, jak jsem tento termín již použil, životní pohyb.11 Neuchopitelnou životní sílu
Schopenhauerovu, nejvyšší a ozřejmující metafyzickou konstantu – onen světový princip, jehož
těžiště Schopenhauer klade ve vůli k životu – nahradil Dawkins konstantou replikujícího se
sobeckého genu. Jestliže zvířata jsou podle Schopenhauera cele oddána přitakání vůli k životu, 12
neboť teprve u člověka vzniká potřeba osmyslení vůle k životu, a to jest, co člověka činí člověkem,
dosazuje Dawkins na místo vůle k životu sobecký gen, a využívá stejné logiky: zvířata dělají, k
čemu je sobecký gen vede.13 Bez intelektu a abstraktního myšlení jsou zvířata plně otrokem
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

„U pohlavně se rozmnožujících druhů je jedinec příliš velká a příliš nestálá genetická jednotka, než abychom jej
mohli považovat za základní jednotku přírodního výběru.“ SG, s. 40.
Tamtéž, s. 41.
Tamtéž, s. 13.
„Jsou přítomny ve vás i ve mně, stvořily nás, tělo i mysl, a jejich zachování je konečným důvodem naší existence.
Udělaly velký pokrok, tyto replikátory. Dnes se jim říká geny a my jsme jejich nástroje přežití.“ Tamtéž, s. 28.
Tamtéž, s. 26.
„Další zvláštností genu je, že nestárne, a ať je starý sto nebo milion let, nezvětšuje se pravděpodobnost, že by
zahynul. Přeskakuje z jednoho těla do druhého přes generace a ovlivňuje svým způsobem a ve svém zájmu jedno
tělo za druhým. Opouští řadu smrtelných těl dříve, než zestárnou a zemřou.“ Tamtéž, s. 40.
Nabízí se srovnání s Mannovým výkladem Světa jako vůle a představy, ve kterém funguje mechanismus analogický
s nesmrtelností genu jakožto základní jednotky v případě nesmrtelnosti vůle k životu, též základní jednotky:
„Protože je vůle věc o sobě, vnitřní obsah, podstata světa (…) Vůle k životu má tedy život jistý (…) Zajisté vidíme
individuum vznikat a a zanikat: avšak individuum jest jenom jev, je tu jenom pro poznání zajaté větou o důvodu
(…).“ Sch, s. 133.
Ve skutečnosti je toto pouze pro účely úvodní kapitoly zjednodušené tvrzení. Kořeny emanace životního pohybu
sahají mnohem hlouběji, jak bude popsáno v dalších kapitolách.
Viz SVP II, s. 420.
„Pokouším se zde nastínit myšlenku, že chování zvířat je sice pod nepřímou, ale zato velice silnou kontrolou genů.
Předpisem, jak mají být organismy a jejich nervová soustava vybudovány, si geny udržují téměř absolutní kontrolu
nad jejich chováním.“ SG, s. 62.
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sobeckého genu stejně tak, jako jsou u Schopenhauera otroky vůle k životu. Toto otroctví je však ve
skutečnosti pravou přirozeností. Až člověk, který dosáhl svého lidského rozumu a schopnosti
vytvářet pojmy,14 seznal, že jeho akce jsou zprostředkovanými projevy nějaké jiné „vyšší síly“, a
vehnal sám sebe do věčného dilematu sporu mezi přirozeností a intelektem, mezi tím, co „vůle
chce“ a „co si smíme dovolit.“ S rozumem se začaly otevírat nůžky mezi člověkem a souladem s
vůlí k životu. Etické stránky komparace Schopenhauerova a Dawkinsova systému, a především pak
východiska z toho plynoucí, však vzhledem k poskytnutému rozsahu nejsou zdaleka ústředním
tématem této práce.
V obou případech je nicméně člověk ve stejné situaci – ať již v metafyzickém světě
Schopenhauerově, nebo v biologickém světě Dawkinsově:15 člověk není determinován svou vlastní
vůlí. Naopak: to, co se jeví jako vlastní vůle, je rozum – tedy „pouhý“ fenomén ve světě jevů, který
není v kauzálním vztahu se světem o sobě, nýbrž iluzí vytvářenou vnější silou.16
3. „Předběžný závěr“
Schopenhauer uvažuje o světě o sobě jako o nepoznatelném živlu, ve kterém se spolu
střetávají inteligibilní intelekty, jejichž projevy a poznání se však odehrávají ve světě jevů, který je v
platónském slova smyslu pouze stínem skutečného světa. Každý intelekt, každé já plující v
hlubinách metafyzického očistce vznikání a zanikání ve světě jevů, přitom věčné ve světě idejí, je
nezvratně řízeno odvěkým principem vůle k životu, která se ve světě jevů objektivuje dle své
potřeby. Je jasné, že v tuto chvíli můžeme vyloučit existenci lidské svobody – jsme pouze
objektivace vůle, představy intelektu, který je v jiném světě, v každém okamžiku jsme
determinováni zvenčí.17
„Každý pravý akt jeho vůle je ihned a nevyhnutelně také pohybem jeho těl: nemůže akt
skutečně chtít, aniž by zároveň vnímal, že se projevuje jako pohyb těla. Volní akt a akce těla
nejsou dva objektivně poznané rozdílné stavy, které spojuje svazek kauzality, nestojí v
14 SVP II, s. 44.
15 Dawkins užívá metaforu sobeckého genu v roli „programátora“ počítače ve smyslu člověka: „Programátor vytvoří
program, vloží ho do počítače, ale pak je počítač odkázán sám na sebe, pak zde už není žádný lidský zásah s
výjimkou protihráče zadávajícího své tahy.“ SG, s. 55.
16 Viz SVP I, s. 98.
17 Schopenhauer samozřejmě dobře ví, a dělí se o to s námi ve Světě jako vůli a představě, že existuje svobodné
jednání, takové, které je opravdu skutečně, ne pouze zdánlivě, volní individuu – které je v rozporu s afirmací vůle k
životu, které spěje k jeho popření, neboť jen takové jednání vystupuje z vůle životu, ale pro tuto chvíli to vynechme,
abychom se k tomu později vrátili.
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poměru příčiny a účinku, nýbrž jsou jedním a týmž, jen podaným dvěma různými způsoby,
(…) Akce těla není nic jiného, než objektivizovaný, tj. do nazírání vstoupivší akt vůle.“18
Stejně tak, jak nás zcela utváří a determinuje vůle k životu, působí na nás i sobecký gen.
Dawkins nepřemýšlí o světě v metafyzické rovině a filozofická terminologie v duchu „věcí o sobě“
pro něj není důležitá, ale pokud lze z teorie sobeckého genu vybrat jednu věc, která ze systému
vystupuje stejně konstitutivně, jako vůle k životu ve Světě jako vůli a představě, je to nepochybně
právě (alespoň pro tuto chvíli se spokojme s tímto stanoviskem) sobecký gen, který je skutečným
hybatelem a základní jednotkou organismů. Objektivizuje-li se Schopenhauerova vůle k životu tím,
že „přiřkla“ zvířatům srst, aby nezmrzla, sobecký gen funguje na totožném mechanismu, a Dawkins
svou teorii všeobjímajícího světového principu sobeckého genu jakožto tvůrčího prvku rozšiřuje i
na svět neživý (tento koncept je součástí novějších vydání Sobeckého genu, ale především
navazující knihy Rozšířený fenotyp). Myslím, že v tuto chvíli jsme názorně ukázali, jakým
způsobem lze vidět Schopenhauerovu filozofii a Dawkinsovu biologii v analogiích. Berme ale v
potaz, že v tuto chvíli jsme, co se týče jmenování sobeckého genu za konstituenta životního pohybu,
učinili pouze předběžný závěr. Nejvýznamnější částí této práce je s nadsázkou řečeno filozofický
experiment, v jehož závěru zjistíme, že zdroj emanace životního pohybu, včetně všeho, co jej vůbec
umožňuje, se ukazuje jako mnohem hlubší a mnohem metafyzičtější. K tomu však bude nejdříve
zapotřebí stanovit jisté metodologické vymezení.
4. Chápání a definice pojmu „život“
Než formuluji jednu z tezí, kolem kterých se točí celá tato práce, je třeba se zastavit u pojmu
život. Dlouhou dobu jsem hledal nejvhodnější termín pro pojmenování toho, co jak Schopenhauer,
tak Dawkins myslí slovem „život“, bavíme-li se o životě organismu, či pro to, co je v pojmu „život“
u obou autorů společné. Nakonec jsem se rozhodl nehledat pojmenování, ale pojem života pro účely
tohoto bádání definovat. Jaký význam nám zbude, pokud provedeme syntézu pojmu život u
Dawkinse a Schopenhauera? Schopenhauer na život jedince nahlíží jako na nevýznamný okamžik
ve všeobjímajícnosti vůle k životu, jako na „návštěvu ve světě jevů“, a výhradně jako na projev vůle
k životu ve světě. Věci o sobě, opravdová realita, se nachází mimo náš svět a můžeme ji běžně
poznávat pouze prostřednictvím jevů, které jsou objektivovanými projevy vůle k životu. Naproti
tomu Dawkins se metafyzikou nezabývá a životem jedince myslí to, co tímto pojmem míníme v
běžném životě – tedy biologickou existenci jedince ve světě. V této práci se zaměřuji na to, co je
18 SVP I, s. 93-4.
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vzájemně srovnatelné: tedy na to, jak se projevuje vůle k životu, a na to, jak se projevuje sobecký
gen. Stále je třeba brát v potaz, že Dawkinsovo pojetí světa je kauzální a čistě empirické, kdežto v
Schopenhauerově optice je život kauzální pouze v jednotlivých okamžicích projevů vůle, která je
sama o sobě iracionální a kauzalitou se o sobě neřídí, a pokud by se jí řídila, nemá kauzalita světa o
sobě nic společného s kauzalitou ve světě jevů.19 Domnívám se nicméně, že se nedopouštím chyby,
pokud navíc život i v optice Schopenhauerově jako pojem vztáhneme výhradně na svět jevů: neboť
co je ono střetávání se inteligibilních duší ve světě o sobě? Život sotva. Život je přece vždy pouze
projevem vůle k životu, zhmotněním slepé vůle nakonec spějící k rozmnožení se v jednotě.
„Každý pohled na svět, který vysvětlovat je úkolem filosofie, potvrzuje a dokazuje, že vůle k
životu, na hony vzdálená svévolné hypotéze a daleka toho být nějakým prázdným slovem, je
jediným pravým vyjádřením nejniternější podstaty světa. Všechno je nutkáno a puzeno k
existování, kde je to možné k organickému, tj. k životu, a potom k co možná největšímu
vzrůstu: na živočišné přírodě je potom očividné, že vůle k životu je základním tónem její
podstaty, její jedinou a nepodmíněnou vlastností.“20
Tímto tedy považuji předpoklad, že komparace našich dvou systémů je možná a dává smysl
zejména v rovině života, který z principu chápeme jako život organický, tedy biologický, na který
zaměříme pozornost, čímž nutně musíme odhlédnout od Schopenhauerových etických východisek,
za vyjasněný. Ať už má či nemá život metafyzický zdroj, na tom, co životem jest, se Schopenhauer
i Dawkins shodují. Mohu tedy zformulovat následující tezi:
Ať už je palivem životního pohybu vůle k životu nebo působení sobeckého genu, dostáváme
se ke stejným závěrům: život, ať už je pouze krátkodobým darem vstupu do světa jevů uprostřed
věčné nicoty světa o sobě,21 či ať je nekonečným empiricky determinovaným koloběhem
replikování genů - ať už to má či nemá (subjektivní či objektivní) smysl - má svůj cíl v zachování a
rozmnožení sebe sama.

19 „Tyto akty vůle mají přece vždycky ještě příčinu mimo sebe, v motivech, které však neurčují nikdy více, než co v této
chvíli, na tomto místě a za těchto podmínek chci; nikoliv však to, abych vůbec chtěl, a také ne to, co vůbec chci, to
znamená maximu, jež charakterizuje mé celkové chtění. Proto nemohu své chtění vysvětlit v celé jeho podstatě z
motivů; nýbrž motivy určují toliko jeho projevy v daném okamžiku, jsou toliko podnětem, při němž se projeví má
vůle: sama však leží mimo oblast zákona motivace: jenom její jev v každém okamžiku je jím nutně určen.“ Sch, s.
74.
20 SVP II, s. 256.
21 Viz např. Sch, s. 135
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Cílem této práce je mj. obhájit či vyvrátit výše uvedenou tezi a doplnit ji o co nejvíce
poznatků. Poznáme ale hlouběji, že onomu cíli rozmnožení se předchází jasná univerzální
zákonitost, která konstituuje celý svět a vše v něm. Pomocí metody komparace různých tezí a
metody analogizace, syntézy, indukce a komentářů, se zaměříme na popsání nejvýznamnějších
podobností v systémech Schopenhauera a Dawkinse, abychom se v závěru věnovali úvaze o shodě
obou zmíněných v otázce vzniku a důvodu života.
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II. O vůli k životu
1. Schopenhauer, Hegel a Kant: exkurs do dvou světů
„Svět je má představa,“22 zní jedna ze základních Schopenhauerových maxim, kterou otevírá
svou vyčerpávající filozofickou práci Svět jako vůle a představa, jejíž náplní je tuto tezi obhájit,
popsat veškeré její důsledky a odpovědět tak na otázku, kterou si kladl také jeho současník a s
nadsázkou řečeno úspěšnější konkurent Georg Wilhelm Friedrich Hegel: co je tou silou, kvůli které
je svět takový, jaký je?
Hegel na tuto otázku odpovídá formulací koncepce světového ducha, jehož cesta od původního
uzavřeného absolutna, které je totožné s nicotou, vede historicky nutně k vlastnímu sebepoznání
skrze vzniknuvší vědomí, jehož nedílným aspektem je pohyb, dějinné směřování – plynutí –
odněkud (z dob, kdy se „duch nerozvzpomínal na sebe sama“) někam (do stavu, kdy duch dojde
skrze realizaci celého svého poznání, stává se kvalitativně hodnotnějším).23
Schopenhauer s Hegelem hlasitě24 nesouhlasil.25 Podle něj je světovým principem vůle k
životu, která ale o sobě nikam nespěje. Od Kanta si půjčuje koncept rozdělení světa na svět o sobě
a svět jevů,26 tedy pochopení toho, že věc o sobě a jev jsou odlišné, byť spolu spjaté pojmy. Mezi
věcmi o sobě, tzv. a priori, a jevy – náležejícími do oblasti Wirklichkeit27 - leží lidský intelekt,
prostřednictvím kterého se vztahujeme jako objekty vůči subjektům, ale i jako subjekty vůči sobě
samému. Nejen svět kolem nás, ale i své tělo poznáváme jako pozorovatelé. Když poznáváme svět
kolem nás, provozujeme rozvažováním prováděné poznávání příčiny z účinku.28
Kantův závěr, že odpovědi na otázky života není možné nalézt v žádné dosavadní metafyzice, ba že
je to možná zhola nemožné, neboť jsme striktně limitováni na poznávání jevů a o idejích se
můžeme pouze při vší dobré vůli domnívat, Schopenhauer odmítl, a rozhodl se, navazujíc na jeho
22 SVP I, s. 20
23 Viz Hegel, Georg Wilhelm Friedrich; Fenomenologie ducha. Praha 1960
24 Schopenhauer nazval v předmluvě druhého vydání Světa Hegela šarlatánem (viz SVP I, s. 12) a pohrdal jeho
kultem. Nakolik za tímto vztahem dvou velikánů stojí to, že Schopenhauer stál v době prvního vydání Světa v
Hegelově stínu, zatímco v době druhého vydání byl již Hegel po smrti a Schopenhauerovi se mezitím podařilo
přesvědčit akademický svět o hodnotě své filozofie, se můžeme pouze dohadovat.
25 SVP I, s. 10-13.
26 „Kantovou největší zásluhou je odlišení jevu od věci o sobě – na základě prokázání, že mezi věcmi a námi vždy
ještě stojí intelekt, pročež je nemůžeme poznat, jaké jsou o sobě.“ Tamtéž s. 330.
27 Tamtéž, s. 24.
28 „To, jak se děti a operovaní slepci učí vidět, jak vidíme jednoduše, co vnímáme dvěma očima, jak vidíme a
hmatáme dvojitě při vyšinutí smyslového orgánu z obyčejné polohy, jak se předměty jeví vzpřímeně, kdežto obraz v
oku je obrácený, jak se barva, která je jen vnitřním úkonem, polarizačním sdílením činnosti oka přenáší na
předměty, a konečně také stereoskop – to všechno jsou pevné a nezvratné důkazy toho, že veškeré nazírání není
pouze smyslové, nýbrž intelektuální, tj. čistě rozvažováním prováděné poznávání příčiny z účinku.“ Tamtéž, s. 26.
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učení, zkoumat pravou podstatu metafyziky poznáním zprostředkovatele – intelektu a zkušenosti.
Tam, kde Kant „odmítl“ metafyziku kvůli tomu, že neuznal možnost poznat ji empiricky,
Schopenhauer naopak prohlásil, že není možné nespoléhat se na to, co jako lidé známe nejvěrněji:
svou vnější a vnitřní zkušenost. Svět je mou představou, a proto není možné smířit se s Kantovým
závěrem, že odpověď na otázky, které si o světě klademe, nelze v tomto světě najít.29
2. Objektivace vůle k životu
A tak podle Schopenhauera existuje svět, který poznáváme empiricky, svět poznávaný
vědou, pouze jako jev, který pravou podstatu světa (věci o sobě) zakrývá. K té také není možné s
cílem objevit ji přistupovat zvenčí, nýbrž jedinou možností jejího poznání je studovat ji zevnitř (viz
výše) – z individua.30 Individuum zažívá poznání jako subjekt i objekt zároveň, a to v rovině jevů,
ve kterých platí důsledky čtyř kořenů věty o dostatečném důvodu31 - především kauzalita, čas a
prostor - a zároveň v rovině vztahování se k sobě jakožto k vůli pramenící z apriorního světa věcí o
sobě.32 Jevy jsou pouze východiskem pro nazírání afekcí individua. Schopenhauerova filozofie je
výsostně idealistická.33
Vůle je podle Schopenhauera univerzální světový princip skrytý lidskému poznání. Tělo, ale
vposledku celý svět náležející do kategorie Wirklichkeit, je objektivovaná (zpředmětněná) vůle –
odraz věci o sobě ve světě jevů, manifestace vůle v empirickém světě. Uvádím explicitní příklad

29 „Měl bych vyvrátit ještě mnohé jednotlivosti v dalším sledu transcendentální analytiky, obávám se však vyčerpání
trpělivosti čtenáře, a proto to přenechám jeho vlastní úvaze. Ale stále znovu proti nám v Kritice čistého rozumu
vystupuje ona hlavní a základní Kantova chyba, kterou jsem obšírně káral výše, naprosté nerozlišování
abstraktního, diskurzivního poznání od intuitivního. Tato chyba vytrvale rozprostírá nad celou Kantovou teorií
schopností poznání temnotu a nikdy nenechá čtenáře, aby se dozvěděl, o čem je vlastně řeč; takže místo aby
pochopil, vždy jen tuší, neboť pokaždé se pokouší pochopit řečené střídavě z myšlení a nazírání, a stále kolísá.
Onen neuvěřitelný nedostatek uvážlivosti v kapitole „O rozlišování všech předmětů na pheaenomena a noumena“ k
monstróznímu tvrzení, že bez myšlení, tedy bez abstraktních pojmů neexistuje vůbec žádné poznání nějakého
předmětu a že nazírání, protože není žádným myšlením, také není vůbec žádným poznáním a vůbec není ničím než
pouhou afekcí smyslovosti, pouhým počitkem!“ Tamtéž, s. 373.
30 „Vskutku, hledaný význam světa, jenž se mi jeví výhradně jako má představa nebo přechod od něho jako od pouhé
představy poznávajícího subjektu k tomu, co asi ještě mimo to jest, nebylo by možno nikdy najít, kdyby badatel sám
nebyl nic více, než jenom subjekt čistě poznávající (okřídlená andělská hlava bez těla). On sám však má kořeny v
tomto světě, shledává se v něm totiž jako individuum, to znamená, že jeho poznávání, jež je podmiňujícím nositelem
celého světa jako představy, je přece zcela zprostředkováno tělem, jehož afekce, jak jsme ukázali, jsou rozumu
východiskem pro nazírání tohoto světa.“ Sch, s. 69.
31 Viz „O čtverém kořeni věty o dostatečném důvodu“ in Schopenhauer, A.: O vůli v přírodě a jiné práce. Praha:
Academia 2017.
32 „Avšak vztah, jímž poznávající subjekt jest individuum, je právě proto jen mezi ním a mezi jedinou z jeho představ,
pročež si právě jen tuto jedinou uvědomuje ne pouze jako představu, nýbrž současně též docela jiným způsobem,
totiž jako vůli (...)“ Sch, s. 71 a dále.
33 SVP II, s. 8.
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mechanismu objektivace vůle, jehož pochopení je klíčové pro budoucí srovnání s „objektivací“ (ve
skutečnosti mechanismem projevů) sobeckého genu:
„Části těla musejí být proto hlavními žádostivostmi, jimiž se manifestuje vůle, vyjádřeno
úplně, musejí být jejími viditelnými výrazy: zuby, jícen a zažívací trubice jsou
objektivizovaným hladem; genitálie objektivizovaným pohlavním pudem; uchopující ruce,
rychlé nohy odpovídají již více zprostředkovanému úsilí vůle, které podávají. Jako obecně
lidská forma odpovídá obecně lidské vůli, tak individuálně modifikované vůli, charakteru
jednotlivce, odpovídá individuální korporizace, která je proto ve všech částech naprosto
charakteristická a významuplná.“34
Seznáváme v tomto bodě, že podstata světa se nám jeví, a že to, co se nám jeví, je
manifestovanou vůlí.35 A snaha o poznání světa „zvenčí“ vždy přinese pouze poznání „obrazů a
rámů“, ne pravé substance.36 O dualitě světové vůle - vůle o sobě, a vůle individualizované v jedinci
- kteréžto však jsou implicitně jedním, a tedy o tom, jak se vůle k životu objektivuje jak v individuu,
tak i v aposteriorním, nazíraném světě prostřednictvím přírody a přírodních zákonů, vypovídá
názorně interpretace Mannova, ve které navíc autor vykresluje podstatu iracionality domněnky, že v
životě člověka jsou určující motivace a možnost volby, 37 přičemž ve skutečnosti jsou pouze
objektivovanými principy vůle k životu:
„Jednoroční pták nemá představu o vejcích, pro něž staví hnízdo; mladý pavouk nemá
představu o kořisti, pro kterou přede pavučinu; ani mravkolev o mravenci, pro něhož po
prvé hloubí jamku; larva roháče vykouše ve dřevě dvakrát tak velkou díru, chce-li se stát
samčím broukem, než chce-li se stát samičím, v prvém případě proto, aby měla místo pro
34 SVP I, s. 100.
35 Později budeme sledovat, jak se na světě, v životě individua, manifestuje sobecký gen, a poukážeme na to, že
ačkoliv Schopenhauer klade zdroj životního pohybu do metafyzického světa v podobě vůle k životu, zatímco
Dawkins se metafyzikou nezabývá, probíhá objektivace v obou případech obdobně, jako kdyby Dawkins snad jen
vypřáhl vůli k životu z metafyzické roviny a pojal ji empiricky, biologicky, aniž by nějak zvlášť měnil funkční
mechanismy působení „základní substance“.
36 „Ať jsme se jakkoli snažili, nezískali jsme nic než obrazy a rámy. Podobá se to někomu, kdo obchází zámek, hledaje
údajně vchod, a zatím si skicuje fasády. A přece to je cesta, kterou přede mnou šli všichni filozofové.“ SVP I, s. 93.
37 „Spinoza říká, že kdyby měl kámen, letící do vzduchu prostřednictvím nějakého úderu, vědomí, mínil by, že letí ze
své vlastní vůle. Já k tomu jen přidávám, že kámen by měl pravdu. Úder je pro něj to, co pro mě motiv, a to, co se
mu v přijímaných stavech jeví jako koheze, tíže, setrvačnost, je podle své vnitřní podstaty totéž, co já poznávám v
sobě jako vůli a co, kdyby i do něj vstoupilo poznání, by i on poznal jako vůli. Spinoza na onom místě řídí svou
pozornost na nutnost, s níž kámen letí, a chce ji právem přenést na nutnost jednotlivého volního aktu osoby. Já
naproti tomu pozoruji vnitřní podstatu, která všem reálným nutnostem (tj. účinku a příčině), jako jejich předpoklad,
teprve propůjčuje význam a platnost, u člověka nazývaný charakterem, u kamene kvalitou. U obou je to však totéž,
neboť je zde to, co se nazývá vůlí, bezprostředně poznáno, přičemž v kameni má nejslabší, v člověku pak nejsilnější
stupeň viditelnosti, objektity.“ Tamtéž, s. 113.

16

kusadla, o nichž ještě nemá představu. V takovém jednání těchto zvířat je přece zřejmě
činna vůle jako v jiném jejich jednání: avšak je slepě činna, je sice poznáním provázena,
avšak není jím řízena. Jestliže jsme jednou dospěli k názoru, že představa jako motiv není
ani nutná, ani podstatná podmínka činnosti vůle, poznáme pak snadněji působení vůle opět
také v případech, kde je méně nápadné, a nebudeme pak například připisovat šnečí domek
vůli sice cizí, avšak řízené poznáním, právě tak jako se neuskutečňuje dům, který sami
stavíme, jinou vůlí než naší vlastní: nýbrž uznáme oba domy za výtvory vůle, jež se
objektivuje v obou jevech, jež v nás působí podle motivu, ve šneku však ještě slepě jako
tvořivý pud, zaměřený k vnějšku.“38
Ve výše uvedeném odstavci můžeme již snadno sledovat analogii objektivace vůle s
nevědomým působením sobeckého genu na svého nositele v ohledu genetické vybavenosti a
predispozic.39
Zásadní pro splnění našeho cíle vyhledávat podobnosti v koncepcích Schopenhauera a
Dawkinse, je věnovat se pasážím o životě druhu, nesmrtelnosti a lásce, které jsou nejlépe shrnuty ve
40. - 44. kapitole Světa jako vůle a představy II.40 Tyto pasáže jsou pro budoucí bádání v tomto
směru klíčové, a je mi líto, že rozsah této práce neumožňuje věnovat se jim hlouběji. Než přejdu k
dokončení obecného pojednání o Schopenhauerově filozofii podané ve Světě jako vůli a představě,
nemohu, než nezmínit jednu z nejsignifikantnějších podobností s Dawkinsem.
3. Žádostivost
Už v úvodu této práce jsem zmínil, že základním hybatelem našich akcí je u Schopenhauera
objektivovaná vůle, nejvíce se jako zamilovanost41 objektivující v pohlavním pudu, u Dawkinse pak
působení sobeckého genu na jedince s cílem replikovat gen, a tím zachovat svou existenci. Rozdíl
mezi Dawkinsem a Schopenhauerem spočívá v tom, že podle Dawkinse je to jednoduše princip,
kterým věci fungují, a Dawkins k němu nezaujímá žádné vztahové či hodnotové stanovisko a
zůstává eticky neutrální, kdežto podle Schopenhauera nás chtíče a žádostivosti vystavují životu v
neustálém utrpení.

38
39
40
41

Sch, s. 82-83.
Srov. SG, s. 58.
SVP II, s. 338-397.
Tamtéž, s. 391.
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Velmi důležité je pro nás Schopenhauerovo hluboké prozkoumání a porozumění konceptu
altruismu (altruismus není pozitivní hodnotou, ale absencí vůle, popření vůle, mimovolní akt, tedy
existuje jen jako idea mimo svět jevů).42 Zdánlivým, pohybujícím se pochopitelně jen v oblasti jevů,
motivem pro rozmnožení jedince, k čemuž individuum vede rozmnožovací pud jakožto nejsilněji
objektivovaná vůle k životu, jakmile si jedinec obstará vlastní sebezáchovu, je rozmnožení životního
pohybu – zmnožení jevů vůle k životu podléhajících pricipium individuationis, rozmnožení
individuí vycházejících z jednoty vůle o sobě a tím provedení nejsilnějšího přitakání vůli k životu. 43
Zdánlivou dichotomii mezi objektivovanou vůlí rozmnožit svůj druh a zároveň postulované
zakořenění a determinace v egoismu, vysvětluje následující pasáž, a je zajímavé ji číst, pokud
známe Dawkinse a jeho Sobecký gen:
„Egoismus je tak hluboce zakořeněná vlastnost veškeré lidské individuality, že k podnícení
činnosti individuální bytosti jsou egoistické účely jediné, s nimiž lze s jistotou počítat. Druh
má sice na individuum dřívější, bližší a větší právo než nedokonalá individualita, avšak máli být individuum činné a dokonce přinášet oběti pro zachování a povahu druhu, nelze jeho
intelektu, vypočítanému jen pro individuální účely, učinit důležitost věci natolik
pochopitelnou, aby působila úměrně své významnosti. V takovém případě může tedy příroda
dosáhnout svého cíle jen tím, že individuu implantuje jistý klam, díky němuž se mu zdá být
dobrem pro něho to, co je ve skutečnosti dobrem pouze pro druh. Tedy zatímco se domnívá,
že slouží sobě, slouží druhu (…) Tímto klamem je instinkt. Ten musí být ve většině případů
nahlížen jako smysl druhu, který se vůli podává jako to, co svědčí druhu. Protože se však
vůle zde stala individuální, musí být klamána, aby to, co jí předkládá smysl druhu, vnímala
jako smysl individua, tedy aby se domnívala kráčet za individuálními účely, zatímco ve
skutečnosti sleduje pouze účely generelní.“44
Lidské žádostivosti jsou omezené, vůle je však nekonečná. Právě z těchto dvou premis
vychází Schopenhauerův závěr, že lidský život je jedno velké utrpení. Utrpení neustále trvající,
42 Srov. Sch, s. 156-7.
43 Trefnou a nám užitečnou metaforu nabízí Mann: „Tento názor je mythicky znázorněn v dogmatu křesťanské
věrouky, že jsme všichni vinni hříchem Adamovým (jenž je zřejmě jen ukojením pohlavní rozkoše), a takto že jsme
propadli utrpení a smrti. V tomto se povznáší křesťanská věrouka nad uvažování podle věty o důvodu a uznává ideu
člověka, jejíž hodnota, roztříštěná v jednotlivá individua, je znovu ustavována vše spojujícím poutem plození. Proto
považuje křesťanská věrouka každé individuum jednak za identické s Adamem, s reprezentantem souhlasu s
životem, a potud jako propadlé hříchu (dědičnému hříchu), utrpení a smrti, jednak jí ukazuje poznání ideje každé
individuum také jako identické se spasitelem, s reprezentantem nesouhlasu s vůlí k životu, a potud jako účastné jeho
sebeobětování, jehož zásluhou spasené a zachráněné z pout hříchu a smrti, to jest světa.“ Tamtéž, s. 148-9.
44 SVP II, s. 395; předběžně srov. SG, s. 88-103, 141-147 ad. V citovaném odstavci lze mimochodem sledovat
Schopenhauerovo ovlivnění Lamarckovým chápáním evoluční teorie.
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přerušované pouze občasnými krátkodobými okamžiky saturace určité žádostivosti, která je však
nezvratně následována „vystřízlivěním“ a následným novým útrpným bažením. Jinými slovy
přitakání vůli je chtění samo,45 které není narušeno žádným poznáním46 - je akceptováním principu
cyklického utrpení. A když už zrovna netrpíme, zažíváme otravnou nudu.47
Život, neustálé utrpení a nicotnost, je metafyzicky založen v bolesti, svou samou podstatou,
kterou jej naplňuje vůle – taková je sama podstata volní existence 48 - neustálý pocit žádostivosti,
jehož naplnění přináší jen další chtění. V okamžicích, kdy jsou žádostivosti naplněny, zdá se
individuu, že je mu na okamžik dobře. Schopenhauer však ve své etice dobro nechápe jako
pozitivní pojem, nýbrž jako pouhou absenci zla.49 Vůle implicitně působí bolest, neboť ta je
přítomna vždy, až na prchavé chvíle naplnění žádostivosti či kontemplace (viz níže).
Většina z nás tak podle Schopenhauera prožije trudný a krátký50 život. Pokud patříme mezi ty
poměrně šťastné,51 je tomu většinou jen proto, že šálíme sami sebe. Koneckonců Schopenhauerova
obecná skepse, která prostupuje celou jeho filozofickou koncepcí, se zcela zakládá na faktu, že
život individua není svobodný. Možnost volby je pouze bojiště konfliktů motivů (a tudíž jevů
vystupujících a konstituovaných v ideji) – a vymanit se z jejich panství nelze.52
„Nám je však jasné, že celá podstata člověka je vůlí a on sám je jen jev této vůle, pro takový
jev je však nutná věta o důvodu již ve formě poznatelné subjektem, která se pro tento případ
tvaruje jako zákon motivace, jemuž při daném charakteru a předkládaném motivu přísluší

45 Nejsilněji objektivovaná vůle vyvěrá v genitáliích, které jsou „více než kterýkoliv jiný vnější tělesný úd podrobeny
jenom vůli, a v ničem poznání: ano, vůle se zde projevuje téměř jako nezávislá na poznání, jako v něch částech,
které na pouhé popudy slouží vegetativnímu životu, reprodukci, v nichž působí vůle slepě, jako v nevědomé
přírodě.“ Sch, s. 150.
46 SVP I, s. 262.
47 Schopenhauer si k ruce bere stoiky. „Tak je i každá bujará radost omylem, bludem, protože žádné dosažené přání
nemůže trvale uspokojil a protože také každý majetek, každé štěstí je propůjčeno pouhou náhodou na dobu jen
neurčitou, takže každou hodinu může být požadováno zpět. Každá bolest se však zakládá na zmizení takového
bludu. Oba stavy vznikají z chybného poznání: mudrci proto vždy zůstane vzdálen jásot i bolest a žádná událost
neporuší jeho αταραξια.“ Tamtéž, s. 86.
48 „Hlavní zdroj utrpení, které jsme výše shledali jako bytostné a nevyhnutelné všemu životu, pokud skutečně
nastupuje v určitém tvaru, je ona Eris, boj všech individuí, výraz rozporu, který je v nitru vůle k životu a dosahuje
viditelnosti prostřednictvím principia individuationis.“ Tamtéž, s. 266-7.
49 „Cítíme bolest, ne však bezbolestnost; cítíme starost, ne však bezstarostnost; strach, než však bezpečí. (…) Požitky
a radosti bolestně postrádáme, jakmile se nedostaví: ale bolesti, dokonce i když tu dlouho nebyly, bezprostředně
nepostrádáme, nýbrž nanejvýš na ně záměrně prostřednictvím reflexe myslíme. Neboť jen bolest a nedostatek
mohou být pozitivně pociťovány a tedy samy o sobě dávají vědět: blaho je naproti tomu pouze negativní.“ SVP II,
s. 423.
50 Tamtéž.
51 Tamtéž.
52 SVP I, s. 242.
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pochyby o nevyhnutelnosti skutku tak, jako pochyby o shodě úhlů rovnoramenného
trojúhelníku.“53
Lidské jednání, ač se jeví jako svobodné, je determinované odjinud. Dawkins by musel
souhlasit:
„My všichni jsme nástroje přežití genů. (…) Jsme vlastně všichni nástroje přežití stejného
druhu replikátoru – molekuly nazývané DNA -, avšak v přírodě je mnoho různých možností
životních forem a tyto replikátory si vytvořily celý svět nástrojů k přežití. Opice je nástroj
zachování genů vysoko ve stromech, ryba genů ve vodě, a dokonce existuje malý červík,
který uchovává své geny v pivních táccích. DNA má své záhadné způsoby.“54
V předchozích odstavcích jsem nastínil, jakým směrem se tato práce ubírá a jakým
způsobem hodlám Schopenhauerův a Dawkinsův systém komparovat a analogizovat. Než ukončím
„úvod do Schopenhauera,“ či snad lépe řečeno do té jeho látky, kterou považuji pro naše účely za
nejdůležitější a nejvíce zřetelnou pro srovnání, budu se na závěr této kapitoly pouze stručně věnovat
Schopenhauerovu „východisku“ z životní bídy a nesmyslnosti existence (čímž musíme více
zabrousit do jeho etiky).
4. Schopenhauerova etika a estetika
Pokud jsme dosud hovořili o životě a hledali jsme, co mají oba systémy v definici tohoto
pojmu společného, zaměřme se nyní na to, co jim společné není. S Schopenhauerovou etikou,
determinovanou bytostně metafyzicky, nebudeme pozorovat přímý konflikt s Dawkinsovým
systémem, pokud při čtení budeme ochotní přistoupit na metaforické vnímání snad jen o trochu
více, než jsme museli být dosud. Oba dva velikáni svých oborů by si jistě rozuměli v některých
otázkách, jak uvidíme níže, ale do rozporu by se zřejmě dostali u otázky spásy, která do
Dawkinsova konceptu nespadá, a ani spadat nemůže. Schopenhauer ve své skepsi a především spíše
teoreticky konstruuje, jak je možno onen životní pohyb, o kterém se stále bavíme, zastavit, či spíše
jej opustit a nadále už jen nazírat zvenčí. To jsou úvahy, ke kterým se Dawkins v Sobeckém genu
vůbec nedostává, pravděpodobně jej ani nenapadly, protože v jeho biologickém systému ani
nedávají smysl a nemá cenu se na ně ptát. Přesto však, ačkoliv se etice nechci v této práci obšírně
53 Tamtéž, s. 233.
54 SG, s. 29.
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věnovat, dokončím pro názornost výklad zaměřený na oblasti, které se sobeckým genem mohou
souviset.
Má ve světě, který je pouze utrpením, cenu žít? Schopenhauer seznává, že jediným
„okamžikem“, ve kterém svobodná vůle vystoupí do apriorního světa (při přitakání vůli pouze na
apriorní svět působí), kdy síla rozumu převáží sílu vůle – jediným opravdu svobodným činem – je
popření vůle. Pokud je tedy na světě lepší být, než nebýt, o čemž Schopenhauer nepochybuje, 55 je
třeba lidský život vyvázat z neustálého koloběhu chtění. Připomeňme, že Schopenhauer byl prvním
velkým evropským filozofem, který se zabýval indickými védami, buddhismem a dalšími
východními náboženstvími, jejichž východiska do jisté míry přebírá.56
Nabízí se nejsnazší řešení popření vůle: sebevražda, ukončení života. Schopenhauer se však
domnívá, že právě sebevražda patří k nejlépe manifestovaným a nejsilnějším projevům vyvěrání
vůle v individuu, neboť sebevražda není nic jiného, než hluboká afirmace vůle.57
Určité východisko Schopenhauer spatřuje v umění. 58 Estetická záliba v umění spočívá ve
vystoupení ze sebe sama59 prostřednictvím uměleckého požitku do stavu čisté kontemplace, ve které
se člověk vymaňuje z pozice determinované neustálým chtěním a korelací věcí, a stává se
nekonečným subjektem poznání očištěným od vůle – korelátem ideje. Takové okamžiky, kdy
vystupujeme z nadvlády vůle, jsou tím, čeho si nejvíce ceníme. Kontemplace vykazuje znak
absence vůle a umožní tak subjektu nahlížet čistě a nezkaleně svět o sobě a umožňuje vyvázat se z
metafyzického zdroje strádání. V takových okamžicích uměleckého zaujetí, kdy prožíváme krásu, si

55 „Budiž mi také dopřáno, abych k vyjádření toho, že po odumření vůle smrt těla (které je jen jevem vůle, s jejímž
zničením pozbývá všechen význam) nemůže mít v sobě nic hořkého, nýbrž že je velmi vítána – uvedl vlastní slova
této kajícnice: „Vprostřed aureoly nyní už neexistuje noc. Život se už nebojí smrti ve smrti mé, protože smrt
přemohla smrt a vše, co je k trýznění první smrti už druhá smrt nezakusí.“ SVP I, s. 310. (Schopenhauer hovoří o
Madame Jeanne Guyon, francouzské mystičce přelomu 17. a 18. století, představitelce kvietismu, náboženskofilozofického směru hlásajícího trpný a pasivní vztah k životu.)
56 Tamtéž, s. 7.
57 „Tento fenomén je daleko vzdálen popření vůle, je to naopak silné přitakání vůli. Neboť popření má svou podstatu v
tom, že se neopovrhuje utrpením, nýbrž požitky života. Sebevrah chce život a je pouze nespokojen s podmínkami, za
nichž mu byl dán. Proto se vůbec nevzdává vůle k životu, nýbrž pouze života tím, že ničí jednotlivý jev.“ Tamtéž,
s. 315.
58 Hutný výklad viz SVP II, s. 295-328.
59 „V estetickém způsobu pozorování jsme našli dvě neoddělitelné součásti: poznání objektu ne jako jednotlivé věci,
nýbrž jako platónské ideje, tj. Jako trvalé formy tohoto celého rodu věcí; a pak sebevědomí poznávajícího, ne jako
individua, nýbrž jako čistého, vůleprostého subjektu poznání. Podmínkou, za níž obě součásti vystupují sjednoceně,
bylo opuštění způsobu poznání vázaného na větu o důvodu, které naproti tomu jediné je vhodné k službě vůli, jakož
i k vědě – Také zalíbení, jež je podněcováno pozorováním krásného, uvidíme vycházet z oněch obou součástí, a sice
tu více z jedné, tu více z druhé, podle předmětu estetické kontemplace.“ SVP I, s. 163.
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můžeme představit, jaké by to bylo uhasit doutnající knot vůle jednou provždy.60 Umění je však jen
krásnou útěchou v jinak bídné existenci.
Spásy jest podle Schopenhauera možno dosáhnout jen úplným popřením vůle. Určitým
stupněm popření vůle k životu je odříkání si tělesných žádostivostí. Tělo, objektivovaná vůle k
životu, vždy tenduje k sebezáchově, a jakmile si zajistí sebezáchovu, začne tendovat k rozmnožení.
Tělesné pudy jsou objektivovanými žádostivostmi sebezachování života (Dawkins by řekl
organismu).
Silně objektivovanou vůlí k životu jsou genitálie, z nichž vyvěrá ona nejsilnější ze
žádostivostí – sexuální. Odříkáním si takové žádostivosti se individuum jako jev dostává do rozporu
se svou podstatou – vůlí. Dobrovolným a neopodstatněným odříkáním si, což je samozřejmě proces
těžkého a bolestného sebepřekonávání (všech tělesných pudů), lze vůli popřít.61
Spásou, absolutním popřením vůle k životu, by bylo zvěčnění kontemplace čistě a
nezkresleně nahlížejícího subjektu. „Čím více člověk trpí, tím spíše dosahuje pravého účelu života v
naší bolesti než v našem blahu, a čím žije šťastněji, tím spíše se od něj odsouvá.“ 62 Poznání pravého
jednání tak tkví v asketismu, který může vést k jisté formě nirvány – konečného vytržení ze světa
jevů.
Opusťme zde ale skeptické závěry Schopenhauerovy, a věnujme se nyní dalšímu výkladu,
který se bude opírat o Dawkinsův Sobecký gen. Mým cílem bylo ustanovit a vysvětlit některé
základní pojmy a koncepce pro potřeby navázání analogií s teorií sobeckého genu. Některá
východiska tohoto srovnávání jsem v textu výše již naznačil. V třetí kapitole této práce představím
jistou část, konkrétně vznik a důvod existence života, z Dawkinsovy teorie sobeckého genu v
kontextu Schopenhauerovy filozofie. Na konkrétních příkladech uvedu důkazy pro mou tezi, že
Schopenhauer definoval mechanismy filozofického systému, které velmi nápadně odpovídají
60 Tamtéž, s. 309.
61 „Už jsme vyložili, že první a jednoduché přitakání vůli k životu je jen přitakáním vlastnímu tělu, tj. podání vůle
prostřednictvím aktů v čase, nakolik už tělo, ve své formě a účelnosti prostorově podává tutéž vůli a nic víc. Toto
přitakání se ukazuje jako zachování těla prostřednictvím použití jeho vlastních sil. K nim se bezprostředně upíná
uspokojení pohlavního pudu, dokonce k nim patří, nakolik genitálie patří k tělu. Proto je dobrovolné a žádným
motivem nezdůvodněné odříkání uspokojování onoho pudu již stupněm popírání vůle k životu. Poznání, jež na něm
vystupuje, působí jako kvietiv, dobrovolné sebezrušení vůle; tou měrou se takové popírání vlastního těla již podává
jako rozpor vůle se svým vlastním jevem. Neboť ačkoli i zde tělo v genitáliích objektivuje vůli k rozmnožování, ta je
však nechce. Právě proto, totiž že je popřením či zrušením vůle k životu, je takové odříkání těžkým a bolestným
sebepřekonáváním.“ SVP I, s. 267.
62 SVP II, s. 469.
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mechanismům fungujícím v závěrech pozitivistické vědy v biologickém výzkumu o sto padesát let
dříve, než byly moderními vědci formulovány. Schopenhauer nemohl vědět nic o DNA a genetice.
Životní pohyb emanující z každodenní zkušenosti a lidského poznání, filozofie a metafyziky
Schopenhauer poznal a pochopil, aniž by měl poznatky moderních biologů. Proto si musel místo
mikroskopických sloučenin a chemických reakcí dosadit jiný tajemný princip – vůli.
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III. O sobeckém genu
1. Pohledy na krychli
V Předmluvě Sobeckého genu k vydání z roku 198963 představuje Dawkins na tzv.
Neckerově krychli64 (dvourozměrný obrázek, který je vnímán jako trojrozměrná krychle, jehož
orientace se zdánlivě mění, jedná se o tzv. optický klam) vztah mezi dvěma hlavními proudy
neodarwinistické biologie, tedy mezi nahlížením přírodního výběru 65 z pozice jedince a z pozice
genu. Zde navážu na to, co jsem uvedl v úvodu této práce: reprodukují se geny, a to jako projev
základního světového principu, ne jedinci - analogicky, jako je rozmnožování projevem vůle k
životu nedbající příliš na jedince z pohledu Schopenhauera.
Vraťme se k metafoře Neckerovy krychle: o té Dawkins tvrdí, že odpovídá vztahu mezi
dvěma výše zmíněnými přístupy, tedy, že nahlíženy-li správně, vypovídají o téže věci stejně
hodnotnou pravdu, oba přístupy jsou rovnocenné.66
Ačkoliv o pár řádků níže Dawkins tuto maximu mírní, neboť dochází k uvědomění, že přestože
pohledy na tutéž věc mohou být rovnocenné, nemusí být stejně obsahově hodnotné (však jeho
vlastní formulace teorie sobeckého genu je novým originálním náhledem – který Dawkins považuje
za dosud nejlepší možné vysvětlení života), nabízí se využít této paralely i pro účely této práce.
Pokusím se na následujících stranách ukázat, že na život lze pohlížet různými způsoby, mezi
kterými lze volně přecházet, aniž by se vzájemně vylučovaly. Nabízí se odpovědi na tytéž otázky
života, ale z jiné perspektivy. Pokud vezmeme z čistě filozofického hlediska, a to je mým cílem,
Schopenhauerův systém vůle k životu a Dawkinsovu teorii sobeckého genu jako uzavřené, vnitřně
vždy platné systémy, což musíme učinit, abychom se mohli dostat k jejich srovnání, zjistíme, že se
jedná pouze o různé strany téže krychle. Dawkinsova metafora z předmluvy k vydání Sobeckého
genu mi pomáhá vyjasnit mechanismus, kterým lze v obou systémech vyhledávat paralely a
poukazovat na mnoho společného, co v sobě oba dva koncepty světa sdílejí, a tedy že jeden či
druhý je pouze jiným názorem téhož.
63 SG, s. 8.
64 Necker‘s Cube and Buffalos je názvem první kapitoly Rozšířeného fenotypu, který na Sobecký gen navazoval, a
právě tam je možno nalézt obsáhlé osvětlení Dawkinsem užité metafory včetně hlubšího biologického výkladu. My
se však v této práci budeme zabývat především Sobeckým genem samotným, který v nových vydáních obsahuje
také výklad teorie rozšířeného fenotypu.
65 Jak jej formuloval Charles Darwin v díle O vzniku druhů přírodním výběrem.
66 „Chtěl jsem tím ukázat, že jsou dva způsoby nahlížení na přírodní výběr: z pohledu genu a z pohledu jedince.
Pokud jsou dobře pochopeny, jsou rovnocenné jako dva pohledy na stejnou pravdu. Můžete mezi nimi přecházet, a
bude to stále stejný neodarwinismus.“ SG, s. 9.
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2. Role evoluční teorie v Schopenhauerově systému
Roku 1859 formuloval průkopník evolucionismu Charles Darwin své průlomové dílo O
vzniku druhů přírodním výběrem, neboli uchováním prospěšných plemen v boji o život. Zásadní
vědecké dílo a na něj navazující práce generací vědců a badatelů nabídlo vědecky vysvětlené
odpovědi na otázky, které si lidstvo kladlo odnepaměti: Proč tu jsme, co tu děláme, jaký to má
všechno smysl? Evoluční teorie se od dob Darwina stala všeobecně afirmovaným diskursním
konsensem: v přírodě přežívá, množí se a vyvíjí ten silnější (ať již jedinec nebo druh). Moderní
poznatky pojem nejsilnější nahrazují spíše pojmem nejlépe přizpůsobivý, což také lépe vystihuje
anglický pojem pro přežití nejsilnější survival of the fittest, kde slovo fit mnohem více odpovídá
právě významu „zapadat někam“.67
Než se přesuneme dál, nedá mi, než se nepozdržet se u jedné drobnosti: Dawkins si v
samém úvodu Sobeckého genu stěžuje,68 že humanitní vzdělání dostatečně nereflektuje poznatky,
které evoluční teorie přinesla, a jako argument si k ruce bere sérii literatury, která se zabývá
filozofickými dopady evoluční teorie, v čele s Konrádem Lorenzem a jeho Takzvaným zlem.69
Lorenz a další však podle Dawkinse evoluční teorii pochopili špatně.
Zvláštní je, že pokud se Dawkins zamýšlí nad filozofickými a společenskými implikacemi
Darwinovy evoluční teorie a volá po aktualizaci humanitních věd s dostatečným ohledem na těžko
zpochybnitelné biologické důkazy, tedy chce, aby evoluční teorie směrem do budoucnosti více
formovala myšlenkový diskurs, nevěnoval alespoň určitou pozornost také minulosti. Společně s G.
G. Simpsonem Dawkins zastává názor, že „všechny pokusy zodpovědět tuto otázku (proč tu jsme,
pozn. autora) před rokem 1859 jsou bezcenné a uděláme nejlépe, když je zcela pomineme.“70
Nezbývá, než se domnívat, protože Dawkins o Schopenhauerovi nikde nemluví a neklade
jeho filozofii v kontext se svým systémem, a svědčí pro to také celkový nezájem či prozatímní
nepovšimnutí si paralel v systémech ze strany odborné veřejnosti, 71 že Dawkins prostě
67 Hodnotný příspěvek na téma filozoficko-biologické komparace nalezneme v HOUDEK, Tomáš. Nietzsche a
Darwin – (Ne)přátelé skrze (ne)pochopení. In: Nietzsche a (ne)přátelé. Praha: Togga, 2015, s. 149-183. Houdek
provádí srovnání ne nepodobná těm, kterých jsme svědkem v této práci, mezi Friedrichem Nietzschem a Charlesem
Darwinem a jeho následovníky. Minimálně obdobné pojednání by si zasloužil v podobném kontextu také
Schopenhauer. Příspěvek dle mého názoru obecně ukazuje cestu, kudy se může ubírat další práce směrem k
aktualizaci aplikací filozofie v biologii.
68 „Dnes je evoluční teorie asi stejně zpochybnitelná, jako tvrzení, že Země obíhá okolo Slunce, ale ještě jsme si
zdaleka neuvědomili všechny její důsledky. Zoologie je stále na univerzitách menšinovým oborem a i mnozí z těch,
kdo se pro ni rozhodnou, často ani plně nedoceňují její hluboký filozofický význam. Filozofie a obory známé jako
„humanitní“ jsou stále vyučovány téměř tak, jako by Darwin nikdy nežil.“ SG, s. 13.
69 Česky např. Lorenz, K., Takzvané zlo, Praha: Academia, 2003.
70 SG, s. 13.
71 Obecně vzato, téma srovnání Schopenhauera a Dawkinse je, pokud je mi známo, zatím jako celek nezpracováno,
jako kdyby odborné veřejnosti dosud nestálo za vydání nějakého sborníku alespoň již existujících esejů, pokud ne
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Schopenhauera nezná. A možná právě proto, že předem odsoudil hledání odpovědí na otázky světa
před vydáním Darwinova O původu druhů, se ani nemohl dostat ke Schopenhauerovu Světu jako
vůli a představě, či alespoň k jeho výkladům. Neboť kdyby Schopenhauera znal, věřím, že by jej
musel při formulaci teorie Sobeckého genu zmínit. Příběh takřka stejný jako ten, který vypráví
Dawkins, vypráví také Schopenhauer, nadto jej Schopenhauer vyprávěl o celých čtyřicet let dříve,
než se svou verzí přišel Darwin.72
„Našli se lidé, dokonce i nevěřící, kteří se nad touto citací Simpsona (viz výše, pozn. autora)
pohoršovali. Souhlasím, že po prvním přečtení zní skutečně ignorantsky, netaktně a
netolerantně, trochu jako výrok Henryho Forda: „Historie je víceméně hovadina.“
Ponecháme-li však stranou náboženské odpovědi (jsem s nimi dobře seznámen, neutrácejte
za poštovné), když máte pomyslet na předdarwinovské odpovědi na otázky: „Co je člověk?“
„Má život nějaký smysl?“ „Proč tu jsme?“, můžete opravdu dojít k nějaké, která není nyní
bezvýznamná, odečteme-li její historickou hodnotu? Je zkrátka možné být zcela na omylu a
to přesně vystihuje všechny odpovědi před rokem 1859.“73
Domnívám se, že zatímco v oblasti biologie je Dawkinsův koncept diskutovatelný a
zpochybňovatelný především z hlediska dvou výše zmíněných přístupů (evoluce jedince / evoluce
rovnou monografii věnující se konkrétním podobnostem. Mnozí autoři si však spojitosti mezi Schopenhauerem a
Dawkinsem už všímají, ačkoliv ji zatím bohužel ne dostatečně rozvíjí, viz např.: „ Here he (Schopenhauer, pozn.
autora) is not only a precursor of Darwin and Freud but, more particularly, of Dawkins. Schopenhauer’s blind will
and Dawkins’ ‘selfish gene’ tell a parallel story. And the moral too is much the same: what’s good for the will, or
good for the genes, is not necessarily what’s good for us as individuals. The will, Schopenhauer tells us, is “ready
to let the individual fall… maintaining the species.” For Schopenhauer (and for Dawkins) our best hope is not to
go with nature but to go against it – to the extent that we are able to escape what appear as our biological
imperatives.“ CALDWELL, R., Schopenhauer: Roger Caldwell looks at the most pessimistic of philosophers.
Philosophy
Now
[online].
2011,
86
[cit.
12.6.2017].
ISSN
0961-5970.
Dostupné
z:
https://philosophynow.org/issues/86/Schopenhauer
Schopenhauerovo zasloužené ocenění v kontextu Dawkinsových poznatků lze nalézt také například v dawkinsovské
interpretaci Richard Dawkins: The Pope of Unreason (HOCKNEY, M., Richard Dawkins: The Pope of Unreason,
Miami: Hyperreality Books, 2014) či v schopenhauerovské interpretaci Juliana Younga (YOUNG, J.,
Schopenhauer, Londýn, New York: Routledge, 2005). Úvahy však nejsou dostatečně hluboké a informačně a
zdrojově saturované.
V českém prostředí dle mého názoru chybí srovnávací práce Schopenhauera a Dawkinse obdobná té, kterou provedl
Tomáš Houdek v článku Nietzsche a Darwin in NOVÁK, A. (ed.), Nietzsche a (ne)přátelé, Praha: Togga, 2015.
Dawkins si však zasloužil alespoň jednu českou monografii. Ve sborníku Dawkins pod mikroskopem (Hanuš, J.,
Vybíral, J. (eds.), Dawkins pod mikroskopem: Diskuse nad knihou Richarda Dawkinse Boží blud. Blansko: Centrum
pro studium demokracie a kultury, 2010) se různí autoři vedení editory Jiřím Hanušem a Janem Vybíralem zabývají
diskusí nad Dawkinsovou knihou Boží blud. Nutno ale podotknout, že hlavním faktorem tam prováděné komparace
je spíše diskuse v oblasti náboženství. Je zajímavé sledovat metafyzické závěry z religiozního nahlížení
Dawkinsovy biologie. Publikace tak nabízí další pohledy na naši pomyslnou krychli.
72 Tohoto faktu si všiml například emeritní profesor zoologie na University of New England Klaus Rohde, viz Rohde,
K. Arthur Schopenhauer, Forerunner of Darwin? [online] Klaus Rohde, 14. 6. 2009. [cit. 21. 6. 2017]. Dostupné z:
https://krohde.wordpress.com/2009/06/14/arthur-schopenhauer-forerunner-of-darwin-xk923bc3gp4-72/
73 SG, Dodatek: s. 239.
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genu), avšak všeobecně akceptovaný jako jedno z možných vysvětlení, z hlediska filozofického se
Dawkins prostě mýlí, pokud tvrdí, že před objevem evoluční teorie neexistovaly žádné hodnotné
odpovědi na životní otázky, které by dodnes měly více než historickou hodnotu; a že by musely
snad být nutně v rozporu. Pokud by si za svým výrokem stoprocentně stál, musel by zároveň popřít
svou vlastní teorii sobeckého genu, neboť odpovědi, které tato teorie vyvozuje, jsou natolik
podobné odpovědím, které jiným způsobem, ale za použití podobných mechanismů, vyvozuje
Schopenhauer, že není možné shodit všechno předdarwinovské poznání ze stolu. Je naopak s
nadsázkou řečeno mou profesní povinností sjednat nápravu této křivdy, které se Dawkins dopustil
na Schopenhauerovi, když jej buď opomněl, nebo záměrně ignoroval.
Než začneme objevovat počátky života, než spatříme onu molekulovou „prapolévku“, ze
které díky chemickým reakcím (či prostřednictvím postupně v materii se kvalitativně lépe
objektivující vůli k životu) „vznikl život“, uvědomme si, že v době vydání Světa jako vůle a
představy zbývalo do Darwinovy formulace evoluce 40 let. Přesto však teorie evoluce byla v době,
kdy Schopenhauer psal své životní dílo, již známá. První celistvou evoluční teorii formuloval roku
1809 Jean-Baptiste Lamarck v díle Zoologická filozofie (v originále Philosophie zoologique). Ve
svém pohledu na vývoj organismů postuloval dvě pravidla: za prvé tělesná stavba organismu se
mění v závislosti na tom, jak na ni působí vnější síly (namáhaný sval roste a stává se silnějším,
svaly nemohoucího naopak ochabují, pokud uvedeme zjevný příklad) – jak je schopna se adaptovat
při působení vnějších podmínek – a za druhé takto utvářená tělesná stavba je přímo předána
potomkům jako dědictví.74
Takové závěry moderní darwinovská a posléze neodarwinovská věda samozřejmě odmítá,
neboť Lamarckova představa je z dnešního pohledu značně naivní a „uspěchaná“. Působení
okolního prostředí na organismy zapříčiní biologické změny v dlouhodobém horizontu stovek a
tisíců let. Nejvýznamnější podíl na celém procesu vytvoření nového jedince činí ne vnější prostředí,
ale genetická výbava rodičů a genová kombinace v potomkovi, vposledku tedy DNA – a přírodní
výběr. Lamarck si dokonce uvědomoval, že přírodní výběr může v evoluci hrát roli, nepřikládal mu
však žádný mimořádný význam, a spatřoval v něm zřejmě jen další z vnějších sil formujících tělo.75
74 Clifford, D,. 2004. Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) [online]. The Victorian Web [citováno 14.6.2017].
Dostupné z: http://www.victorianweb.org/science/lamarck1.html
75 „While the mechanism of Lamarckian evolution is quite different from that proposed by Darwin, the predicted
result is the same: adaptive change in lineages, ultimately driven by environmental change, over long periods of
time. It is interesting to note that Lamarck cited in support of his theory of evolution many of the same lines of
evidence that Darwin was to use in the Origin of Species. Lamarck's Philosophie zoologique mentions the great
variety of animal and plant forms produced under human cultivation (Lamarck even anticipated Darwin in
mentioning fantail pigeons!); the presence of vestigial, non-functional structures in many animals; and the
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3. Prazvíře
Jisté je, že Schopenhauer byl s Lamarckovou prací seznámen a do určité míry mu právě
Philosophie zoologique pomohla při úvahách o podstatě života i při formulaci jeho práce O vůli v
přírodě.76 Dle Lamarcka se organismy vyvíjejí v závislosti na svých potřebách k přežití v reakci s
vnějším okolím, a tedy orgány a údy těla odpovídají způsobu života, jakým tvor přežívá (šelmy
mají velké a ostré zuby k lovu, ptáci mají křídla k letu, ryby mají žábry k životu ve vodě atp.).
Schopenhauer s touto tezí v O vůli v přírodě souhlasí, ale chápe ji v maximální možné
celistvosti, a uvádí ji na pravou míru po hlubším filozofickém rozvážení, jehož absence vedla nejen
Lamarcka k chybným závěrům.77 „Problémem“ Lamarckovy koncepce je, že vývoj se stává
existujícím postupně a v čase.78 Z toho nelze, než vyvodit závěr, že kdesi v minulosti leží tzv.
prazvíře (Urtier), tedy jakýsi bod nula celé evoluce – myšlené prazvíře – bez tvaru, bez orgánů, bez
těla - které ještě neprošlo žádným vývojem; okamžik před prvním vnějším tlakem, který prazvíře
donutil interagovat a začít se přizpůsobovat („Dostalo hlad, a proto mu začaly růst zuby,“ chtělo by
se říct.), z čehož Schopenhauer vyvozuje jasný závěr:
„Proto Lamarck nemohl svou konstrukci bytostí myslet jinak, než v čase, sukcesí. (…) Kdyby
měl odvahu to provést, musel by postulovat nějaké prazvíře, jež by muselo být důsledně bez
veškeré podoby a orgánů, a podle klimatických a lokálních změn a jejich poznání by se
musely přeměňovat myriády zvířecích tvarů všech druhů od komára po slona. - Ve
skutečnosti však tímto prazvířetem je vůle k životu: jako taková je však metafytická, ne
fyzická.“79
Proč jsme se potřebovali nejprve dostat k prazvířeti, bude již za okamžik jasné, proto se
vraťme k Dawkinsovi a sobeckému genu. Pro naše srovnání je důležité si uvědomit, že
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77

78
79

presence of embryonic structures that have no counterpart in the adult. Like Darwin and later evolutionary
biologists, Lamarck argued that the Earth was immensely old. Lamarck even mentions the possibility of natural
selection in his writings, although he never seems to have attached much importance to this idea.“ Waggoner, B.,
1996. Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) [online]. University of California [citováno 14.6.2017]. Dostupné z:
http://www.ucmp.berkeley.edu/history/lamarck.html
Česky in Schopenhauer, Arthur: O vůli v přírodě a jiné práce. Praha: Academia 2007.
„Tato pravda (o tom, že každé zvíře si zařídilo svou stavbu těla podle své vůle, pozn. autora) se myslícímu
zoologovi a zootomovi vnucuje s takovou evidentností, že když jeho duch není vytříben hlubší filosofií, může jej to
svést ke vzácným omylům. To se skutečně přihodilo zoologovi prvního řádu, nezapomenutelnému Lamarckovi,
člověku, který si svým objevem tak hluboce pochopeného rozdělení zvířat na vertebrata a nonvertebrata získal
nesmrtelnou zásluhu.“ Schopenhauer, Arthur: O vůli v přírodě a jiné práce. Praha: Academia 2007, s. 222.
Tamtéž.
Tamtéž, s. 223.
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Schopenhauer byl s jistou formou evoluční teorie obeznámen, a že i on, podobně jako já v této
práci, byl schopen uvést ji v soulad se svou metafyzikou, ba dokonce mu posloužila v jeho raném
díle jako inspirace.
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IV. Filozofický experiment: Nahlížet Dawkinse metodou
Schopenhauerova náhledu Lamarcka
1. Jednoduchost jako princip existence
„Na počátku byla jednoduchost,“80 uvádí Dawkins v počátku svého výkladu o vzniku života.
„Darwinova teorie evoluce přírodním výběrem je uspokojující, protože ukazuje způsob, kterým
jednoduchost přechází v komplexitu, způsob, jakým se mohly atomy bez řádu seskupovat ve stále
složitější soustavy, až skončily lidmi,“ uvádí vzápětí.81
Na první pohled se zdá, že se nabízí Dawkinsovu definici evoluce podrobit podobné
maximalizaci, kterou provedl Schopenhauer na Lamarckových výrocích o evoluci v případě
prvotního zvířete. A pro účely našeho pozorování tak také učiníme, ačkoliv si Dawkins, jako kdyby
si byl vědom této možnosti, nechává otevřená zadní vrátka. 82 Nicméně: v tuto chvíli se pustíme do
filozofického experimentu: počneme hledání našeho prazvířete – tedy vůle o sobě – v Dawkinsově
systému. Půjdeme stejnou cestou, kterou se vydal Schopenhauer při čtení Lamarcka.
Pokud jednoduchost přechází v komplexitu, musí být tento vztah hypoteticky
vysledovatelný i v opačném pořadí. Na počátku tak byla samotná jednoduchost, ve které ještě
neexistovaly žádné atomy, molekuly, organismy ani lidé, kteří jsou vždy nutně tvořeni komplexem
menších částí. A pokud na začátku stojí ona jednoduchost, musí být právě ona tou hypotetickou
nejmenší „částicí“ bez tvaru, bez hmoty, vlastně ideou – prazvířetem. Přikročíme-li k takové
jednoduchosti Schopenhauerovým přístupem a budeme stejným způsobem redukovat, dojdeme k
závěru, že jednoduchost je vůle k životu sama ve své nejčiřejší podobě, že předchází vší přírodě, a
že všechny organismy na světě jsou tak složeninou jednoduchosti, na jejíž konstituci zcela závisí, o
jaký organismus se jedná. Jen trochu „zmnožená“ jednoduchost vytvoří (ve smyslu objektivuje se
jako, v Schopenhauerově pojmosloví) mikrob, silně „zahuštěná“ 83 jednoduchost vytváří složitější a
složitější komplexy a obecně inklinuje k tomu, aby se, jakožto hypotetická nejmenší jednotka – jako
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SG, s. 22.
Tamtéž.
„Tam, kde končí pomalý proces seskupování molekul, je možné začít uplatňovat Darwinovu teorii.“ SG, s. 24
„Organické látky se – možná ve schnoucí pěně na pobřeží nebo v malých rozptýlených kapkách – v některých
místech zahušťovaly. Vlivem přísunu energie, například ultrafialového záření, se spojovaly ve větší molekuly.“
Tamtéž.
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prazvíře - náhodně srážela84 a vytvářela tak molekuly, prvky a posléze organismy, tedy komplexy,
složeniny. Jednoduchost je nejen idea, ale zároveň základní princip – životní pohyb, abych tato
slova uvedl v kontext se svou prací – na kterém věci ve světě stojí, a jeho nejspecifičtější vlastností
je inklinace ke stabilitě,85 tedy vytváření co nejstabilnějších komplexů. Svým způsobem tak musí
stát před věcmi, neboť věci se z jednoduchosti pouze skládají, a onen pojem jednoduchosti v sobě
už implicitně obsahuje také onu tendenci k spojování se v komplexitu, tedy určitý pohyb, neboť
protipólem jednoduchosti je komplexnost, složitost, a té je možno z jednoduchosti dosáhnout
výhradně stáváním se, dosahováním, utvářením matérie z kvalitativně nižší formy ve vyšší, což je
změna, tedy zcela jistě forma pohybu; navíc nemohla by existovat jednoduchost, kdyby nebyla
pozorovatelná ve vztahu k jinému pojmu, ke složitosti (protože co by byla mnohost v jednotě, kdyby
se mnohost nemohla manifestovat a diferencovat jako části celku?), proto při své existenci v sobě
musí ideu naproti stojícího pojmu již obsahovat. Jednoduchost tedy není vlastnost, neboť
nepostihuje přívlastek nějaké věci, ale tím, že ve své samé podstatě již představuje pohyb, není ani
fyzickou nejmenší částicí, ale je metafyzickým principem manifestujícím se prostřednictvím pohybu
z jednoduchého do složitého: je přírodním zákonem86 (a jistě v sobě obsahuje všechny ty složité
definice o tělese ponořeném do kapaliny či poučky o pohlavním pudu jakožto nástroji přežití a také
o principech genetiky, a...).
Tento můj závěr nabývá na důležitosti při úvaze, odkud emanuje životní pohyb v této tezi a v
Dawkinsově systému obecně. Připusťme ponejprv jen pro filozofické účely, že budeme rekurzivním
způsobem, tedy zpětným čtením a aplikací teze o zkomplexňování jednoduchosti, pokračovat dál.
Došli jsme dosud k tomu, že nejmenší jednotkou, prapodstatou a zároveň věcí před věcmi musí být
jednoduchost, že ona je životním pohybem, v Schopenhauerově pojetí vůle k životu; protože kdyby
to nebyla ona, tedy počáteční bod, od kterého se jednoduchost začala zesložiťovat, muselo by to být
84 „Někdy dojde ke srážce atomů, která vede ke vzniku chemické vazby a vytvoří se molekula.“ Tamtéž.
85 Tamtéž.
86 Proveďme v tomto bodě srovnání se Schopenhauerem, který objektivaci vůle k životu nahlíží obdobně, tady jako
jakési myšlené skládání jevů v kvalitativně rozdílné módy matérie, z nichž ty nejvíce kvalitní jest možno zvát
životem, neboť jak jsme již řekli – vůle k životu má tendenci se ve své nejvyšší podobě objektivovat
prostřednictvím biologického života, který je nutně podmíněn právě existencí přírodních zákonů. „Jako nejnižší
stupeň objektivace vůle se podávají nejobecnější síly přírody, které se zčásti projevují v každé hmotě bez výjimky,
jako tíže, neprostupnost, zčásti pak na sebe vzájemně působí ve hmotě, která se vůbec vyskytuje, tak, že je jedna nad
tou a druhá nad onou, čímž právě ovládají specificky rozdílnou hmotu, jako pevnost, kapalnost, pružnost,
elektricita, magnetismus, chemické vlastnosti a kvality každého druhu. Jsou to o sobě bezprostřední projevy vůle,
stejně jako konání člověka. Jako takové jsou bezdůvodné, stejně jako charakter člověka, jen jejich jednotlivé
projevy podléhají větě o důvodu jako jednání člověka, oproti tomu samy nemohou být nikdy nazvány ani příčinou,
ani účinkem, nýbrž jsou předchozími a předpokládanými podmínkami všech příčin a účinků, prostřednictvím nichž
rozvíjejí a zpřístupňují svou vlastní podstatu.“ SVP I, s. 133.
„Již pouhé empirické pozorování přírody poznává – od nejjednoduššího a nejnutnějšího projevu obecné přírodní
síly, až k životu a vědomí člověka – stálý přechod prostřednictvím pozvolného odstupňování a bez žádných jiných
než relativních, ba většinou kolísavých hranic.“ SVP II, s. 232.
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nic. Pokud si představíme nejmenší možnou částici, a o to více, pokud si ji představíme zároveň
jako v sobě implicitně obsahující pojem pohybu, což nepochybně obnáší také implicitní obsah
pojmu prostoru, není možné, aby menší, než ona, bylo něco jiného, než nic. Jak by ale z ničeho
mohlo něco vzniknout?
Jediným možným východiskem, jak z ničeho složit jednoduchost, je aplikovat metodu,
kterou jsem popsal výše při popisu jak složit z jednoduchosti složitost. Z tohoto důvodu je třeba
hledat odpověď na otázku, zdali životní pohyb emanuje z ničeho či z jednoduchosti, zdali je
prazvířetem – samou vůlí k životu – nic (ve smyslu „světa“ mimo náš svět, ve kterém není prostor
ani žádná hmota) či jednoduchost (ve smyslu prostoru zaplněného hmotou skládající se z různých
kvalitativně odlišných komplexů nejmenších částic). Já se přikláním k názoru, že samotná představa
ničeho je ve své absolutnosti natolik nepředstavitelný pojem, že bude lépe předpokládat, že pokud
takový pojem nemůžeme alespoň myslet, pak nemůže nic být, a tak musí jako první existovat
jednoduchost. Vůbec přiřknout ničemu jakýkoliv přívlastek či jej spojovat s činností nedává smysl,
neboť nic nemá žádný pozitivní obsah. Při lpění na důsledném chápání pojmu nic je totiž možno
vyvodit, že nic nemůže získávat na kvalitativní hodnotě, nemůže se skládat, protože nic není ničím.
Neexistuje v prostoru a nemůže existovat ani v žádném jiném světě mimo náš svět, protože kdyby
mohlo, nebylo by ničím - tedy bylo by něčím; - jako je svět o sobě u Schopenhauera, ten něčím
zcela jistě je, neboť se v něm střetávají inteligibilní individua, ať už je či není v čase a prostoru, ať
už je či není kauzální, ať už dává či nedává smysl; naprosto jistě je, protože jen vůle k životu je, a
vše, co my bytosti ve světě jevů vnímáme, jsou manifestace, projevy světa o sobě, které jsou v
našem světě pouze zjevenou představou. Nic nemůže přecházet v něco – nemůže docházet ke
kvalitativní změně, neboť ta už je podmíněna byť jen diferenciací původního a následného vztahu.
Můžeme se ptát, zdali takové nic může existovat, ale pokud takové nic existuje, dá se o něm říct, že
je, tím pádem nemůže být ničím, pokud je. V takové nic potom můžeme snad jen věřit, aniž bychom
si ho dokázali představit. Proto není snadno myslitelné, aby životní pohyb, kterým se zde zabýváme,
vyvěral z ničeho.
2. Vznik života
Zdá se, že v tomto bodě se dostáváme do vod, které zůstávají po celé věky zčeřené a plné
nástrah. Nezbývá nám, než se smířit s tím, že naše filozofické poznání je do určité míry zřejmě stále
limitováno – nezoufejme však. Přírodní věda, pozitivistická biologie dnešního diskursu, nemůže o
počátku života, o okamžiku, kdy se v našem případě buď z ničeho začala stávat jednoduchost
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(ačkoliv tato varianta dle mého nedává smysl, a proto ji už nebudeme brát napříště mnoho v potaz),
anebo se z jednoduchosti začala stávat složitost – kdy přesně se z naší prapolévky sloučenin za
působení chemických reakcí (ty v sobě zakládá už jednoduchost, protože obsahuje přírodní zákony)
zrodil život – dát jednoznačně uspokojivé vysvětlení.87 Když jsem v úvodu této kapitoly mluvil o
zadních vrátkách, která si Dawkins v úvodu popisu vzniku života nechává otevřená, měl jsem na
mysli jeho zmínku o tom, že evoluční teorie začíná platit až v tu chvíli, kdy je již jednoduchost
seskupena v natolik kvalitativně nabytou komplexnost, že se prazvíře poprvé „probere“ v živém
organismu – tedy kdy v prapolévce malých komplexů – molekul – začnou vznikat velké komplexy
– bytosti. Chci tím naznačit, že ani moderní věda nedokáže odpovědět na otázku, kde přesně se z
hnědé molekulové polévky stal první organismus vykazující známky autonomního života. Je
možné, že tato otázka zůstane vědou navždy nezodpovězena. Je možné, že časem si budeme
schopni představit či přímo poznáme nic a budeme tak moci uvažovat až za hranice, které nám nyní
dává poznání jednoduchosti. Dawkins se neodvažuje jasně říct, kdy a jak přesně ke vzniku života
došlo, a evoluční biologie by to zřejmě dnes ani stanovit neuměla, a proto seznává, že principy
evoluce a přírodního vývoje spolehlivě fungují až od chvíle, kdy vznikly první čivé a dráždivé
organismy – tím se vlastně vyhýbá krokům maximálního dotažení svého tvrzení až do konečných
důsledků a činí tak možná, alespoň Schopenhauer by si to mohl myslet, stejnou chybu, které se
dopouštěl Lamarck. Věřím ale, že Dawkins vytěžil z poznatků své doby maximum a prostě nechtěl
„věštit“ o něčem, o čemž dosud není dostatek poznatků. Nicméně pokud tedy evoluce je pohybem
od jednoduchého ke složitému, a podle darwinistů i Dawkinse tomu tak je, a zároveň je v tomto
pohybu zapsán princip přírodních zákonů objektivovaný v zákonu o zachování stabilnějšího, 88
kterým se tento princip projevuje a je pro nás poznatelný a dokonce, alespoň podle biologů,
empiricky a pozitivně uchopitelný, je možno si vznik života když ne představit, tak alespoň nastínit.
Mým cílem bylo v předchozích odstavcích popsat, jak a že je možné přemýšlet analogicky,
pokud studujeme Schopenhauerův světový systém a Dawkinsův světový systém. Na příkladu
Dawkinsovy teze základní představy o principu a podmínkách funkčnosti zákonů přírodního výběru
a evoluce jsme předvedli aplikaci stejného postupu, který Schopenhauer použil při hodnocení
87 Odpověď na otázku: „Kde je počátek?“ se neodvažuje formulovat ani Schopenhauer, a dává mi za pravdu ve věci
nemožnosti poznat opravdový počátek, tedy v kontextu Dawkinse určit, kde přesně začíná jednoduchost a
komplexita: „Běh světa se tedy podobá nataženým hodinám: z tohoto nesporného hlediska to je tedy pouhý stroj,
jehož účel nelze odhadnout. I kdybychom chtěli, zcela nevhodným způsobem, dokonce navzdory vší myslitelnosti,
postulovat nějaký prvopočátek, tak by se tím v podstatě nic nezměnilo. Neboť svévolně stanovený prvopočátek věcí
by byl od velkého až po nejmenší neodvolatelně určen stavem nejblíže následujícím, ten zas následujícím a tak dále,
per secula seculorum: neboť řetěz kauzality se svou bezvýjimečnou přísností – tento věrný svazek nutnosti a osudu
– uvádí každý jev neodvolatelně tak, jak je.“ SVP II, s. 233.
88 SG, s. 22.
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Lamarcka v O vůli v přírodě. Vidíme, že Schopenhauerovu vůli k životu je zcela možno spatřovat v
důsledcích Dawkinsovy základní teze o evoluci, a tedy vposledku v jednoduchosti jakožto nejmenší
a zároveň prvotní (metafyzické) částici zpřístupňující hmotu jako takovou a obsahující v sobě
principy, dle kterých se hmota, matérie, chová. Takováto představa není nikterak rozporná.
Spatřujeme zde, že můžeme Schopenhauerovo učení aplikovat na biologickou teorii Dawkinsovu,
aniž bychom se museli dopouštět nějakých kompromisů a ústupků – ba naopak, nenacházíme v
těchto dvou různých náhledech rozpor. Nahlížíme stejnou krychli, ale z poněkud jiného úhlu, a
možná vidíme její úplně jinou stranou.
Tam, kde začíná evoluce v optice Dawkinse, v ustanovení prvního organismu (v první
objektivaci vůle natolik kvalitativně saturované, aby komplex jednoduchosti začal splňovat námi
stanovené podmínky života), vracíme se ke sledování naší prapolévky.
V určitém okamžiku dochází ke zlomovému okamžiku vývoje prapolévky. Schopenhauer by
takový okamžik nazval okamžikem, ve kterém se vůle k životu zobjektivovala poprvé natolik
kvalitně, aby její projev splňoval definici života, kterou jsme si uvedli v úvodu. Jednoduchost již
natolik seskládala své části, až vznikl replikátor.89
„V jisté chvíli se náhodně vytvořila obzvláště pozoruhodná molekula. Budeme ji nazývat
replikátor. Nemusela to být zrovna ta největší či nejsložitější molekula, ale byla to molekula
s mimořádnou schopností tvořit své kopie. Vypadá to jako velice pochybná náhoda. Bylo to
nesmírně nepravděpodobné. V běžném životě takhle nepravděpodobné věci považujeme za
nemožné. Z tohoto důvodu nikdy nevyhrajete první cenu ve sportce. Ale v lidském
rozhodování, co je pravděpodobné a co ne, nejsme zvyklí počítat na stovky milionů let.“90
Dawkins ihned dodává, že teoreticky stačilo, aby vznikl jeden jediný replikátor, tedy
seberozmnožující se sloučenina, která stála na počátku vývoje všech organismů a dala jim svou
specifickou afinitou k jiným sloučeninám vzor, jak se mají kopírovat. Tento původní replikátor
nakonec zaplavil naši prapolévku a vytlačil z ní některé jiné, méně stabilní sloučeniny.

89 Nutno znovu podotknout, že Dawkins svou teorii vzniku života představuje jako hypotézu, dobře si vědom
neschopnosti současné vědy postihnout přesně ten okamžik, kdy se z reagujících aminokyselin a bílkovin skutečně
stala první živá buňka.
90 Tamtéž, s. 25.
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Všimněme si, že v prapolévce před čtyřmi miliardami let na Zemi neplatily o nic jiné
fyzikální zákony, než jaké platí dnes. Pak musíme konstatovat, že vznik replikátoru není nic jiného,
než pouhou složitou chemickou reakcí v souladu s fyzikálními zákony. Z toho můžeme možná
trochu odvážně vyvodit závěr, že ve fyzikálních zákonech, v jednoduchosti, už musí být obsažena
pokud ne přímo tendence, tak jistě možnost „založení“ života. Jako kdyby hmota v určité
konfiguraci zevnitř inklinovala k replikaci.
„Tato účelnost (organických produktů přírody, pozn. aut.) je dvojího druhu: zčásti vnitřní, tj.
tak uspořádaný soulad všech částí jednotlivého organismu, že z toho vyplývá zachování jeho
a jeho rodu, a tudíž se podává jako účel onoho uspořádání. Zčásti je to však účelnost vnější,
totiž poměr anorganické přírody k organické vůbec, nebo také jednotlivých částí organické
přírody k sobě navzájem, která umožňuje zachování celé organické přírody nebo i
jednotlivých živočišných rodů, a tedy jako prostředek k tomuto účelu vystupuje v našem
posouzení.“91
Již víme, že Schopenhauerova vůle k životu se tam, kde to je jen možné, objektivuje jako
organický život,92 a ústředním motivem biologického života je slepá nezdolná touha k rozmnožení
se. Výše uvedená citace nás pak znovu přesvědčuje o tom, že množení se je už předem založeno v
objektivaci vůle k životu prostřednictvím organického života. Znovu tak spatřujeme, že je možno
mezi Schopenhauerovým a Dawkinsovým systémem volně přeskakovat a číst je paralelně, aniž by
mezi nimi docházelo k rozporu. Vůle k životu v sobě ve své manifestaci předem obsahuje
předpoklad života a rozmnožení. Jednoduchost svým obsahem pohybu od méně k více kvalitní
substanci, splňuje totéž – replikátor, jakmile se založil v dostatečně životním pohybem prodchnuté
existenci, začal se množit – reprodukovat, protože to je jeho přirozenost k níž měl předpoklad ze
samotného principu jednoduchosti a z ní emanujících přírodních zákonů.93

91 SVP I, s. 134.
92 Viz SVP II, s. 256.
93 Při obhajobě této teze nám může pomoci také Mann: „Neboť plození jest jenom reprodukce, přecházející na jiné
individuum, ovšem reprodukce druhého stupně, jako jest smrt jenom umocněná exkrece. (…) Jsou (genitálie, pozn.
aut.) principem udržujícím život, zajišťujícím času nekonečné trvání; a v této vlastnosti byly uctívány Řeky ve
phallu, u Hindů v lingamu, což tedy jsou symboly souhlasu s vůlí.“ Sch, s. 150.
Za prvé Mann silně a jasně uvádí, že množení je pouze reprodukce, což se nám jakožto tvrzení bude hodit při
popisu sobeckého genu, a za druhé postuluje, že genitálie, tedy rozmnožovací pud, jsou principem, tedy neustále
opakujícím se koloběhem, který je vždy platný – stejně tak, jako můžeme v Dawkinsově systému nahlížet tendenci
věcí k evoluci, ve které musí být nutně zahrnutý rozmnožovací pud – tedy princip, jakým se z jednoduchosti stává
komplex.
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Pokud by se replikátory neustále pouze kopírovaly, těžko by mohlo dojít k nějakému vývoji.
Principem evoluce je to, že replikátory čas od času udělají chybu, a zreplikují se s odlišností. Z
odlišností, jako například ze zkrácení času potřebného k replikaci, začaly vznikat kompetiční
výhody. Replikátory, které získaly takové výhody, byly úspěšnější, než ostatní. Ty slabší replikátory
byly naopak vytlačeny a postupně zanikly mezi silnější konkurencí. Působivým paradoxem celého
hnacího motoru evoluce je rozpor, který vzniká mezi tím, že k vývoji a zdokonalení je třeba změny,
zatímco je zároveň vždy platný zákon přežití stabilnějšího. Z toho Dawkins vyvozuje,94 že evoluce
probíhá navzdory replikátorům. Cílem replikátorů je zkopírovat se, chyby v kopírování jsou pak
nežádoucí, neboť mohou snížit (ale také zvýšit) stabilitu dané jednotky. Evoluce je riskantní.
Ve srovnání se Schopenhauerem bychom se mohli v tuto chvíli dostat s Dawkinsem do
rozporu, ale to jen tehdy, pokud bychom mylně předpokládali, že vůle k životu je racionální a lze ji
vysvětlit z rozumu – tedy pokud bychom si mysleli, že vůle k životu cíleně vede své objektivace
vývojem organismů. Jinými slovy že vůle k životu způsobuje evoluci, či že snad dokonce
představuje nějakého historicky nutně daného ducha světa. My však víme, že vůle nespěje z bodu A
do bodu B, snad jen její manifestace se v každém okamžiku jeví kauzálně, jedná se však pouze o
reprezentaci našich představ. Nezapomínejme také, že teprve změna zakládá možnost pozorovat dva
různé stavy a tím také vnímat čas a kauzalitu, tedy hmotu. 95 Tím je možno z Schopenhauerova
hlediska vysvětlit, proč replikátory dělají chyby – za prvé protože tyto chyby odpovídají
okamžitému jevu objektivace vůle, resp. kvalitativnímu uspořádání okamžitého stavu vůle v hmotě
– a musíme se smířit s tím, že smysl takového činění nám může zůstat utajen – a nebo za druhé jsou
takové chyby podmínkou rozlišení kauzálních jevů. Buď tuto záležitost můžeme opustit tak, jak je,
nebo můžeme zkusit připustit, že je přirozeností jevů objektivovat se s relativními změnami a to
kvůli možnosti lepšího rozlišení kvalitativního naplnění objektivace vůle k životu v další generaci
jevů. Toto tvrzení však nechám raději otevřené a přístupné dalšímu bádání. Bylo by to ale jistě
skvělou afirmací okřídleného rčení: „Chybovat je lidské.“
Je zřejmé, že v naší prapolévce, stejně jako ani v dnešním světě, nebyly neomezené zdroje.
Replikátory, již vzájemně diferencované, spolu začaly o zdroje bojovat a vzájemně spolu soupeřit.
Těm „nejšťastnějším“ z nich se podařilo při své replikaci udělat dostatek „chyb“, které nakonec
vedly k zásadní konkurenční výhodě – vytvoření si nástroje přežití96 (de facto šlo o první

94 SG, s. 26.
95 SVP I, s. 24-27.
96 SG, s. 28.
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zformování specializovaných orgánů). Paralela s objektivací žádostivostí v jednotlivých částech těla
u Schopenhauera je zde myslím očividná.97
Evoluce pokračovala a od okamžiku, kdy spolu začaly první replikátory soutěžit o místo ve
světě (jevů, dodejme s Schopenhauerem), uplynuly 4 miliardy let. Jak říká Dawkins:
„Co mělo být osudem prastarých replikátorů za 4 miliardy let? Nevymřely, neboť jsou
dávnými mistry v umění přežít. Nečekejte však, že je uvidíte volně plavat v moři. Této
dobrodružné svobody se dávno vzdaly. Dnes se hemží ve velkých koloniích, bezpečně
usazeny v gigantických nemotorných robotech, odděleny od okolního světa, s nímž
komunikují složitými nepřímými cestami a manipulují prostřednictvím dálkového ovládání.
Jsou přítomny ve vás i ve mně, stvořily nás, tělo i mysl, a jejich zachování je konečným
důvodem naší existence. Udělaly velký pokrok, tyto replikátory. Dnes se jim říká geny a my
jsme jejich nástroje přežití.“98
V tuto chvíli je nám tedy jasné, že organismy jsou tvořeny geny, které, ukryty hluboko
uvnitř našeho chování v každém okamžiku, stále obsahují původní instrukci prvního replikátoru
vzcházející ze samotné podstaty světa, tedy jednoduchosti, o inklinaci k rozmnožení. Organismy
nesoucí replikátory se mezitím vyvinuly do milionů různých druhů a variací, všechny striktně tak,
aby se co nejvíce zvýšila šance replikátorů – genů, jež nesou, se rozmnožit.
3. Nesmrtelný život
Výhodou genů je to, že v ideálním případě mohou v počtu tisíců nejenže pobývat v
organismu svého nositele, ale zejména přežít smrt svého nositele – pokud se stihly před jeho smrtí
zreplikovat prostřednictvím rozmnožení, pak existují v nezměněné, či jen drobně pozměněné kopii
v jiném organismu. Vzhledem k tomu, že „každá věc musí existovat v mnoha kopiích a alespoň
některé musí být s to přežít postřehnutelně dlouhou dobu evolučního času,“99 žijí geny velmi dlouho,
vlastně jsou nesmrtelné.100

97 Srov. SVP I, s. 100; Nezapomínejme, že i lidé jsou nástrojem přežití genů.
98 SG, s. 28.
99 Tamtéž, s. 39.
100 Tamtéž, s. 40.
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„Další zvláštností genu je, že nestárne, a ať je starý sto nebo milion let, nezvětšuje se
pravděpodobnost, že by zahynul. Přeskakuje z jednoho těla do druhého přes generace a
ovlivňuje svým způsobem a ve svém zájmu jedno tělo za druhým. Opouští řadu smrtelných
těl dříve, než zestárnou a zemřou.“101
Jedinci jsou tak bezvýznamní. Není divu, že je Dawkins nazývá pouze vozítky sobeckých
genů. Geny ve své existenci pokračují a utvrzují tím své přitakání s principielním působením
jednoduchosti, ze které vzchází. Schopenhauer souhlasí, neboť důležité je, že přežívá příroda (svou
objektivací a růstem přitakávající principu vůle k životu):
„(Příroda, pozn. aut.) vyslovuje tedy, že zničení těchto individuí je pro ni lhostejné, neškodí
jí, vůbec nic pro ni neznamená a že v oněch případech (smrti, pozn. aut.) záleží na účinku
tak málo, jako na příčině.“102
Nakonec tedy jak v Schopenhauerově, tak v Dawkinsově světě platí shoda: životní pohyb je
ten princip, který různým prostřednictvím neustále pokračuje.103

101 SG, s. 40.
102 SVP II, s. 347.
103 Nemohu, než pro silnější naznačení paralel ocitovat vynikající odstavec Schopenhauerův: „Přitakání vůli je
neustálé chtění samo, jež není rušeno žádným poznáním, jak je naplňuje život lidí v obecnosti. Jelikož už tělo
člověka je objektitou vůle, jak se na tomto stupni a v tomto individuu jeví, tak je její v čase se rozvíjející chtění
téměř parafrází těla, osvětlením významu celku a jeho částí, je jiným způsobem podání téže věci o sobě, jejímž
jevem už tělo také je. Proto můžeme místo výrazu přitakání vůli použít i výraz přitakání tělu. Základní téma všech
rozmanitých volních aktů je uspokojení potřeb, které jsou neoddělitelné od existence těla v jeho zdraví, mají v něm
už svůj výraz a nechají se svést zpět na zachování individua a rozmnožení rodu. Jedině prostřednictvím toho
získávají nejrůznější motivy moc nad vůlí a vyvolávají nejrozmanitější volní akty. Každý z nich je jen zkouškou,
příkladem zde se projevující vůle vůbec: jakého druhu tato zkouška je, jaký tvar má sdílený motiv, není podstatné;
nýbrž jen to, že vůbec chce a s jakým stupněm prudkosti, na tom záleží. Vůle se může zviditelňovat jen na motivech,
jako oko projevuje svou sílu vidění jen na světle. Motiv vůbec stojí před vůlí jako mnohotvárný Proteus: slibuje
vždy plné uspokojení, uhašení žíznivosti vůle; jakmile je však dosažen, je tu ihned v jiném tvaru a znovu v něm hýbá
vůlí, vždy podle svého stupně prudkosti a podle svého poměru k poznání, které se právě těmito zkouškami a
příklady zjevuje jako empirický charakter.“ SVP I, s. 262.
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V. Závěr; nástin možností dalšího bádání
V předchozí stati jsem se pokusil načrtnout možné způsoby, jak vidět Schopenhauerův
filozofický a Dawkinsův biologický svět bezrozporně, a využil jsem metodu obdobnou té, kterou se
jal Schopenhauer uchopit Lamarckovu biologickou teorii, k tomu, abych na svět přivedl hypotézu,
že oba tyto systémy lze shledat analogickými, přinejmenším co se praktické funkčnosti mechanismů
života týče. Když jsem Dawkinsův Sobecký gen četl před pár lety poprvé, což bylo shodou
okolností zhruba ve stejné době, kdy jsem byl uchvácen druhou knihou Světa jako vůle a představy
(ta první byla tehdy v knihovně nedostupná), vytvořil jsem si laický závěr, jehož shrnutí by mohlo
znít asi takto: „(Sobecký) gen je vůle k životu.“ Až mnohem později, když jsem nad důsledky
takového tvrzení začal přemýšlet, jsem pojal přesvědčení, že je třeba toto shrnutí upravit a zpřesnit.
Na světě neexistuje v jednom okamžiku moře chemického slizu a jen tak spokojeně si plujících
nevědoucích kousíčků hmoty, a vzápětí entita, která vykazuje známky života. Intuitivně se ptáme,
co bylo na začátku – nejen, kdy a kde konkrétně vznikl první život, ale zejména také, co bylo před
životem, a jak je možné, že se věci staly tak „složitými,“ až z nich vznikl život. Dawkinsův postulát
převzatý od Darwina, že evoluce je princip přechodu od jednoduchého ke komplexnímu, nám podle
mého názoru dává odpověď na tuto otázku pouze za té podmínky, že se pokusíme dostat se za to, co
lze z teorie sobeckého genu vyčíst optikou pozitivismu. Schopenhauer tuto práci vlastně už udělal
za nás a zanechal nám ve svém díle rukojeť využitelnou pro komparaci různých filozofických a
biologických systémů.
Já jsem tedy v této práci provedl srovnání jedné specifické oblasti teorie sobeckého genu:
vzniku a podstaty života. Mým cílem bylo alespoň naznačit, jakým způsobem spolu koresponduje
život v pojetí Dawkinse a Schopenhauera. Shledal jsem, že při zachování metodického pravidla
striktní vnitřní platnosti obou systémů, což byl krok nutný pro to, aby z látky obou autorů vysvitlo,
to co lze opravdu srovnávat bez relativizace ze strany jiných poznatků a náhledů, jiných
filozofických systémů, závěrů nejaktuálnější vědy atd., je možno tvrdit, že ne sobecký gen, ale
princip, který sobecký gen zakládá, a zároveň princip, který v sobě obsahuje veškeré jsoucno, ba
dokonce je jsoucno výhradně určeno tímto principem, skládání jednoduchého ve složité –
jednoduchost – je vůle k životu. Vzhledem k tomu, že hmota je nutně v každém okamžiku své
existence hmotná a existuje v čase a prostoru, musí být prapůvod veškerého bytí v něčem, co
hmotou nebylo – z čeho se hmota teprve založila (či co umožnilo hmotě vystoupit ve světě jevů). 104
104 Celou podstatou hmoty je podle Schopenhauera příčina a účinek – princip kauzality - tedy faktory dávající hmotě,
ve své podstatě představitelné mimo čas i prostor (což ale, a to je zásadní, neplatí naopak), tvar. Schopenhauer
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Nabízí se dle mého seriózně uvážit, zdali život podle teorie sobeckého genu, držíme-li se stále naší
Schopenhauerovsko-Lamarckovské optiky, není pouze objektivací principu jednoduchosti. S ničím
podobným by ale Dawkins, který si podobné otázky neklade, zřejmě nesouhlasil, a proto zůstaneme
u toho, že jsme srovnali to, čím jest život pro Dawkinse (pozitivní realita) s tím, čím jest život pro
Schopenhauera (objektivace vůle ve světě jevů). Posud jsme seznali, že Schopenhauerův a
Dawkinsův pohled na svět jsou sice dvěma různými pohledy, ale na stejnou krychli.
Protože u Schopenhauera jsem do značné míry jeho etiku nechal spát, a soustředil jsem se na
komparaci na úrovni toho, co by Schopenhauer nazval světem jevů, a svět o sobě jsem pojímal
především prostřednictvím jeho vyvěrání, měl bych se u této záležitosti ještě pozastavit. Jde se totiž
o oblast, která je tím správným místem, kde je možné nalézt pasáže, u nichž lze shledat v zásadě
odlišné závěry. Schopenhauer popisuje stejně jako Dawkins, jak a proč se věci ve světě jevů
odehrávají. Schopenhauer by však pravděpodobně musel nad Dawkinsovou smířeností s tím, že
bezvýznamný život individua je jen životem plným boje o přežití, který nutně končí bezvýznamnou
smrtí, krčit rameny a pomyslet si něco o tom, že Dawkins není schopen platnost svého systému
dotáhnout až do všech konečných důsledků.
To, čím jsem se v této práci převážně zabýval, spadá do Schopenhauerova konceptu erotiky
(od ερως) – tedy živočišné lásky puzené žádostivostí, která je ve světě jevů nejvýsostnejší
objektivací vůle k životu, a jejímž slepým cílem je podřídit vše ostatní rozmnožení se; to zcela
odpovídá představě Dawkinse o reprodukčních touhách sobeckého genu. Pominul jsem však při
výkladu v této práci zcela protikladnou formu lásky, kterou Schopenhauer nazývá αγαπη: právě z
hlediska αγαπη bychom dostali na otázky života zcela jiné odpovědi. Schopenhauer tímto pojmem
myslí lásku ne fyzickou, nýbrž duševní, a to ve významu soucitu. Opravdová láska, láska o sobě, je
výrazem nejhlubšího soucitu se všemi ostatními individui – s jejich nezměrným utrpením, které ve
svých životech prožívají, s nesmyslností jejich putování ve světě jevů. Kdo poznal αγαπη, poznal
veškeré lidské utrpení. Pokud bychom se na otázky života ptali z tohoto pohledu, zřejmě bychom
nemohli než neshledat, že smyslem bytí z etického hlediska není neustále opakovat utrpení, kterým
život je, nadto ještě snášet toto utrpení na budoucí generace plozením potomků, nýbrž pravý opak:
život popřít a zavrhnout, rezignovat na afirmaci životního pohybu, žít asketicky a upírat si veškeré
sexuální požitky. Myslím, že je jasné, že kdyby si Dawkinsův sobecký gen uvědomoval utrpení,
upozorňuje na zvláštní povahu hmoty: „Teprve spojením času a prostoru vzniká hmota, tj. možnost být najednou,
tím možnost trvání a jím opět možnost stálosti substance při změně stavů. Tím, že hmota má svůj původ ve spojení
času a prostoru, má vesměs ráz obou. Svůj původ z prostoru osvědčuje zčásti formou, která žije neodlučně od ní,
ale zvláště (protože změna náleží pouze času, avšak v něm samotném není nic trvalého) její stálostí (substancí),
jejíž jistotou je proto třeba a priori zcela a úplně vyvozovat z jistoty prostoru.“ SVP I, s. 25.
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kterým mu pobyt v jeho hostitelích je, a Schopenhauerova etická východiska vůbec, musel by
shledat, že žádné replikování vlastně nedává smysl, vrátit se do své slizké prapolévky a tu nechat
vrátit kuchaři, jakmile kolem půjde první číšník. Ukázali jsme si však, že bychom při rozdílných
metodických podmínkách a východiscích mohli v určitých oblastech našeho srovnání dosahovat
zcela odlišných stanovisek. I v této oblasti se otevírá možnost budoucího bádání.
Já jsem v této práci popsal paralely mezi teorií sobeckého genu a systémem vůle k životu
hlouběji na jednom konkrétním případu – vzniku a podstaty bytí. Zásadních otázek, u kterých je
třeba se ptát, do jaké míry si v obou koncepcích odpovídají, se však nabízí mnohem více. Chtěl
jsem, avšak rozsah této práce to neumožňuje, neboť jsem si nemohl odpustit nejdříve náhled do
Schopenhauerových zásadních pasáží relevantních k Dawkinsově Sobeckému genu, a pro příště už
mohu alespoň k tomuto výkladu odkazovat, zahrnout v této práci ještě alespoň téma příbuzenského
altruismu, neboť jak Schopenhauer, tak Dawkins jej pojímají jako jeden ze základních kamenů
svých koncepcí a jali se jej vysvětlovat. Spojené nádoby příbuzenský altruismus vytváří s tématem
sobectví, které je v Dawkinsově systému samozřejmě zcela klíčové, a obávám se, že v této práci
také nebyl dostatek prostoru pro hlubší osvětlení analogií tohoto principu. Za další práci by
rozhodně stálo uchopit sobeckost stejně do hloubky a stejně do důsledků, jako jsme uchopili téma
vzniku a podstaty života, a zjistit, zdali a za jakých podmínek v tomto případě existuje v systémech
shoda. Domnívám se, že lze sobeckost vysvětlit až do úrovně mnou popsaného principu
jednoduchosti. Svébytnou součástí Sobeckého genu je pak teorie memů. Teorie memů přenáší
principy a mechanismy replikátorů do světa kultury a informací. Dawkins se snaží o definici memu
jakožto informační jednotky, která se stejně jako sobecký gen „usidluje“ v hostitelích, a usiluje o
své sebezachování a replikaci. Populace živočichů pro memy tvoří stejnou polévku, ve které se
kdysi zrodily první replikátory. Nejzářnějším příkladem úspěšného memu je mem boha, který v
lidské kultuře přetrvává odnepaměti, zatímco v čase podléhá „evolučním změnám“ ve snaze
přizpůsobit své zachování vnějším vlivům. Bylo by nanejvýš zajímavé pokusit se zjistit, jestli je
možno postavit teorii memů v soulad se systémem vůle. Bylo by nepochybně poutavé sledovat, jak
memy mohou v jistém omezeném náhledu korespondovat s věcmi o sobě, ve smyslu konstituentu
podoby hmotného světa, protože je nesporné, že memy formují kulturu a tím jistě i podobu hmoty, a
že svět o sobě právě hmotné věci předchází.
Další oblast potenciálního bádání se nabízí ve srovnání platnosti zde formulované definice
jednoduchosti s konceptem rozšířeného fenotypu, který v sobě zahrnuje také působení genů na geny
v jiných organismech, a nakonec na utváření vší přírody za účelem prospěchu sobeckého genu. I
zde se domnívám, že rozšířený fenotyp, který je projevem sobeckého genu (a dle této práce tím
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pádem také projevem jednoduchosti), je svými mechanismy podobný roztodivným formám
objektivací vůle k životu.
Jmenoval jsem jen několik dalších velkých témat z Dawkinse, která lze schopenhauerovsky
rozebrat a nahlížet. Jistě se jich nabízí mnohem více. Celé plejády se jich pak nachází v dalších
biologických koncepcích a náhledech. Tím mám na mysli to, že existuje celá řada dalších možných
zkoumání na téma filozoficko-biologické komparace. Myslím si také, že tato zkoumání jsou a
budou nadále prospěšná pro lidské poznání ve smyslu hlubšího pochopení historického
antropologického a kosmologického uvažování, ve kterém se mnohdy, ač je to biology opomíjeno,
neboť střed jejich zájmu neleží ve filozofii ale v pozitivistické vědě, ukazuje poznání světa ne
nepodobné stupni poznání světa dnes. Ukazovat filozofii ne jako opak biologie, ale jako jiný pohled
na tutéž krychli, pomáhá oběma oblastem vědeckého zájmu. Filozofie afirmovaná biologií nabývá
významu pro pozitivisticky ukotvené osoby. Biologie afirmovaná filozofií nabývá na významu pro
idealisticky smýšlející osoby. Dnes často užívaný mýtus o protichůdnosti víry a vědy, který je snad
způsoben obecnou neznalostí Darwinových náboženských spisů, se často objevuje i ve vztahu
filozofie a vědy. Jsem pevně přesvědčen, že teprve odpovědi na nejhlubší otázky lidské existence,
které nebudou rozporné z pohledu obou oblastí, přinesou uspokojení. Doufám, že touto prací jsem k
výše zmíněnému přispěl alespoň drobným dílkem do rozsáhlé mozaiky.

42

Literatura a abreviace
Primární literatura a abreviace (v abecedním pořadí)
Sch

Mann T., Schopenhauer – Nesmrtelné stránky z díla Arthura Schopenhauera Svět jako vůle a
představa, jak je vybral a vysvětlil Thomas Mann, Praha: Votobia, 1993.

SG

Dawkins, R., Sobecký gen, Praha: Mladá fronta, 1998.

SVP I Schopenhauer, A., Svět jako vůle a představa I, II, Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998.
SVP II Schopenhauer, A., Svět jako vůle a představa II, Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998.

Sekundární literatura (v abecedním pořadí)
Caldwell, R., Schopenhauer: Roger Caldwell looks at the most pessimistic of philosophers.
Philosophy Now [online]. 2011, 86 [cit. 12.6.2017]. ISSN 0961-5970. Dostupné z:
https://philosophynow.org/issues/86/Schopenhauer
Clifford, D. 2004. Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) [online]. 2004, The Victorian Web [cit.
14.6.2017]. Dostupné z: http://www.victorianweb.org/science/lamarck1.html
Hanuš, J., Vybíral, J. (eds.), Dawkins pod mikroskopem: Diskuse nad knihou Richarda Dawkinse
Boží blud. Blansko: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010.
Hockney, M., Richard Dawkins: The Pope of Unreason. Miami: Hyperreality Books, 2014.
Novák, A. (ed.), Nietzsche a nepřátelé. Praha: Togga, 2015.
Rohde, K. Arthur Schopenhauer, Forerunner of Darwin? [online] Klaus Rohde, 14. 6. 2009. [cit. 21.
6. 2017]. Dostupné z: https://krohde.wordpress.com/2009/06/14/arthur-schopenhauerforerunner-of-darwin-xk923bc3gp4-72/
Schopenhauer, A.: O vůli v přírodě a jiné práce. Praha: Academia 2007.
Waggoner, B., 1996. Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) [online]. University of California
[citováno 14.6.2017]. Dostupné z: http://www.ucmp.berkeley.edu/history/lamarck.html

43

