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Abstrakt  

 

Příklad s kouskem vosku ve druhé z Descartových Meditací o první filosofii bývá obvykle 

chápán jako ilustrace jedné ze základních myšlenek karteziánského racionalismu, totiž bytostné 

odlišnosti matematizovaných a ryze senzuálních atributů jsoucen. Oproti tomu existují 

interpretace, podle nichž tento příklad ilustruje distinkci jsoucen a idejí. Cílem práce je podrobit 

Descartův příklad pečlivé textové interpretaci a provést srovnání jeho vybraných výkladů. 

Klíčová slova: Descartes, Meditace o první filosofii, příklad s voskem, mysl, tělo, přirozenost 

 

Abstract  

 

The example with a piece of wax in the 2nd of Descartes' Meditations on First Philosophy is 

usually understood as an illustration of one of the basic ideas of Cartesian rationalism, namely 

the essential difference between mathematizable and purely sensual attributes. In contrast, there 

are interpretations according to which this example illustrates the distinction between beings 

and ideas. The aim of the work is to subdue Descartes' example to a careful textual interpretation 

and to make a comparison of selected interpretations of the example.  

Key words: Descartes, Meditations on First philosophy, example with wax, mind, body, nature 
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Úvod 

René Descartes je znám nejen jako matematik a fyzik, ale převážně jako jeden 

z nejvýznamnějších francouzských filosofů novověku. Descartes zasvětil svůj život filosofii a 

vědě a změnil celé evropské myšlení. Ve spise Pravidla pro vedení rozumu představil a rozvinul 

metodu, která měla představovat základ univerzální vědy. Krátce poté sepsal krátký spis o 

metafyzice, který se ovšem nezachoval, nicméně v souvislosti s touto skutečností Descartes 

přestal být čistě vědcem, ale dostal se do sféry filosofické. „Ve čtvrté části Rozpravy o metodě 

se vyrovnává s hlavními otázkami metafyziky, přičemž tu poprvé prosazuje stanovení 

základních principů prostřednictvím překonání metodické pochybnosti, která je typická pro 

jeho rozvinutou metafyziku. Zatímco čtvrtá část Rozpravy nabízí jen nárys kartesiánské 

metafyziky, Meditationes de Prima Philosophia (Meditace o první filosofii) představují její 

systematický výklad.“1   

Základním stavebním kamenem Descartovy filosofie je metodická skepse. Descartova 

metodická skepse ovšem není tou obvyklou skepsí, tedy pochybování o pochybování, nýbrž se 

vyznačuje pochybností jen do takové míry, aby byla odhalena pravda. Metodu skepse můžeme 

najít nejen v jeho nejznámějším díle Meditace o první filosofii. Jedná se o klasické dílo 

novověké filosofie z roku 1641. V některých vydáních byly součástí spisu i námitky, námitky 

teologického charakteru pocházely například od Mersenna a Arnaulda, námitky převážně 

filosofického charakteru pak napsal Hobbes nebo Gassendi, za nimi můžeme najít Descartovy 

odpovědi.  

V této práci se budu věnovat především Descartově druhé meditaci, ve které je obsažen 

příklad s voskem. Práce je rozdělena do tří kapitol, v té první shrnu jeho šest meditací, 

podrobněji popíšu myšlenky z druhé meditace a představím jeho příklad s voskem. V druhé 

kapitole se zaměřím hlavně na Descartovy současníky – konkrétně na Gassendiho a Hobbese, 

kteří měli co říct k jeho příkladu. Třetí kapitola se pak bude věnovat novodobým filosofům a 

jejich uchopení či kritice příkladu. Cílem této práce je odpověď na otázky, proč je příklad 

uveden v Meditacích, jaká je jeho role v díle a zda by dílo dávalo tentýž smysl, kdyby příklad 

s voskem chyběl.  Také se zaměřím na to, co příklad prokazuje a zda si to Descartes dokázal 

dostatečně obhájit.  

Příklad s voskem v Descartově metafyzickém díle jsem si vybrala mimo jiné proto, že 

je to jeden z nejznámějších příkladů použitých ve filosofii vůbec. Nejen ve filosofii je používání 

příkladů velice důležité, už jen proto, že osvětlují všeobecné definice, usnadňují pochopení, 

 
1 RÖD, W., Novověká filosofie I., kap. René Descartes, str. 70. 
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dělají věci jasnějšími a zřejmějšími. Na příkladech je také jasně vidět, že autor rozumí tomu, co 

píše, a chce, aby tomu rozuměli i jeho čtenáři, proto používá příklady. Descartes chce příkladem 

s voskem něco dokázat, otázkou je, co. Specifická role příkladu s voskem se odvíjí od toho, že 

Descartes výslovně charakterizoval kousek vosku jako reprezentativní příklad toho, jak známe 

nebo chápeme jakýkoli druh těla či tělesa (materiální věci). Do té míry, do jaké argument s 

voskem podporuje tvrzení, že to, co u vosku zřetelně poznáváme, je pouze rozprostraněná věc, 

je počátkem Descartova argumentu, že rozprostraněnost je podstatou veškeré hmotné 

přirozenosti, a tedy všech materiálních věcí.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 HATFIELD, G., Descartes and the Meditations, Discovering the nature of mind. 
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I. Příklad s voskem v kontextu Meditací 

 

I.a. Meditace o první filosofii 

Díky jednotlivým meditacím Descartes podrobuje veškeré poznání radikální metodické skepsi, 

pak dochází k nezpochybnitelným základům onoho poznání, na kterých bude moci založit nový 

myšlenkový a vědecký systém. V souvislosti s tím bych také chtěla podotknout, že Descartes 

se nikde vyloženě neodvolává na dřívější filosofickou tradici. Pokud ale není platného nic 

tradičního, čemu můžeme věřit? Podle Descarta Bohu a sobě samým. Jenže Descartovi nestačí 

jen víra, chce poznat a vědět. 

Meditace o první filosofii jsou napsány dramatickou formou, Descartes provádí čtenáře 

šesti večery, přičemž každý večer má představovat jednu meditaci nad konkrétním tématem. 

Kromě základních šesti meditací je publikován v rámci knihy i průvodní dopis Sorbonně, tedy 

„nejmoudřejším a nejslovutnějším mužům svaté theologické fakulty pařížské, děkanovi a 

doktorům,“3 který uvádí důvody, jež vedly Descarta k tomu, aby napsal Meditace o první 

filosofii. Dvěma základními tématy díla jsou Bůh a duše. Descartes chce pomocí jednotlivých 

meditací prokázat Boží existenci a rozdílnost duše od těla tak, aby přesvědčil i nevěřící, tedy 

snaží se podat důkazy nikoli na základě víry, nýbrž přirozeného rozumu. Cílem Meditací je 

prokázání existence Boha, jakožto naprosté metafyzické jistoty, a odlišnosti duše od těla.   

Následuje předmluva ke čtenáři, ve které se Descartes zmiňuje o tom, že existencí Boha 

a odlišností lidské duše od těla se již zabýval v jeho Rozpravě o metodě z roku 1637. V tomto 

díle se ale nevěnoval úplnému rozboru otázky Boha a duše, pouze je nastínil a čekal na ohlasy 

čtenářů, na jejichž základě by mohl vypracovat dílo, které by tato dvě témata rozebralo 

dopodrobna. Descartes chce v Meditacích nejprve vyložit myšlenky, pomocí kterých přesvědčí 

sám sebe, že došel k jistému a zřejmému poznání pravdy. Poté slibuje, že se bude snažit 

odpovědět na námitky jiných chytrých mužů, které dostal před vydáním díla. Čtenáře pak prosí, 

aby si nejprve pročetli všechny námitky a odpovědi na ně, až potom aby soudili jeho Meditace 

o první filosofii.  

V první meditaci autor používá metodu skepse ve snaze zpochybnit principy lidského 

vědění s cílem najít něco nezpochybnitelného, něco jistého a pravdivého, certi et verum. „Dnes 

jsem tedy náležitě oprostil mysl od všech starostí, zajistil si nerušený klid, jsem sám a konečně 

se budu vážně a svobodně věnovat všeobecnému bourání svých <letitých> názorů. Nebude však 

 
3 DESCARTES, R., Meditace o první filosofii, str. 9, z latin. překladu Sapientissimis clarissimisque viris sacræ 
facultatis theologiæ parisiensis decano & doctoribus (AT 7, s. 1). 
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nutné, abych proto ukázal, že jsou všechny nepravdivé, což bych asi nikdy nezvládl; 

k odmítnutí všech postačí, najdu-li u každého z nich nějaký důvod k pochybnosti,“4 uvádí 

Descartes. Začíná s tím, co bylo pro něj nejvíce pravdivé, a to jsou smysly. I přesto, že nás 

smysly v mnoha věcech klamou, jsme si skrze ně jisti jednou z nejdůležitějších věcí, a to, že 

my jsme. Díky pochybování se osvobodíme od všech předsudků a oddělíme mysl od smyslů.  

První meditace je shrnuta ve dvou krocích, přičemž první se týká jednotlivin 

v bezprostřední zkušenosti (singularita), druhý pak obsahuje popis obecných principů, jako 

například věty logiky nebo matematiky (generalia). Oba kroky jsou postupně vyvráceny – první 

krok je vyvrácen argumentem souvislého snu5, druhý krok hypotézou zlovolného démona. Tato 

násilná hypotéza může být posléze odstraněna jen důkazem Boží existence.  

Ve druhé meditaci nachází Descartes jakýsi nulový bod, a to v tom, že něčím 

nezpochybnitelným je vědomí vlastního pochybování (druh myšlení). Descartes uvádí 

předpoklad, že všechno, co vidí, je nepravdivé, popírá smysly i tělo. Přesvědčuje sám sebe o 

tom, že není kolem něj nic, ale že on nutně je, jelikož se o něčem přesvědčil. Neví, jestli existuje 

nějaký vnější svět, ale představy o něm nemůže zpochybnit. Následuje definice toho, co je 

vlastně on, který již nutně je. Označení rozumový živočich zavrhuje, protože pak by musel 

obtížně vysvětlovat co je živočich a co je rozumový. To fyzické, jako jsou ruce, nohy, obličej, 

přiřazuje k tělu; činnosti a schopnosti, jako že chodí, smyslově vnímá, myslí, přiřazuje k duši.  

Pro celou druhou meditaci je zásadní rozlišení mezi esencí a existencí. Já jsem a já 

existuji díky tomu, že myslím. Slavný výrok Cogito, ergo sum6 Descartes používá už 

v Rozpravě o metodě jako označení prvního principu. V Meditacích používá pro překonání 

pochybnosti větu Já jsem, já existuji.7 „Zdá se, že slovní spojení myslím, tedy jsem musíme díky 

slovu tedy chápat jako důsledek. V tomto případě bychom jako další premisu museli doplnit 

větu: Vše, co myslí, jest, nebo větu: Když já (něco) myslím, tak jsem. (…) Jde o vhled do nutného 

spojení vět Já myslím (něco) a Já jsem.“8  

 
4 Tamtéž, str. 29, z latin. překladu Opportune igitur hodie mentem curis omnibus exsolvi, securum mihi otium 
procuravi, solus secedo, seriò tandem & libere generali huic mearum opinionum eversioni vacabo. Ad hoc autem 
non erit necesse, ut omnes esse falsas ostendam, quod nunquam fortassis assequi possem; sed quia jam ratio 
persuadet, non minus accurate ab iis quæ non plane certa sunt atque indubitata (AT 7, s. 18). 
5 Tamtéž, str. 33 – Argument souvislého snu říká, že když sníme a nejsme během snění schopni rozlišit toto snění 
od bdění, nemůžeme ani s jistotou říct, že bdíme či sníme právě teď. To, co se nám zdá, je pouze výplodem naší 
fantazie, tedy nikoli objektivní realitou. Může se stát, že ve skutečnosti vlastně prožíváme jeden souvislý sen, aniž 
bychom si to připustili či uvědomili. 
6 Cogito, ergo sum v původním znění, tedy ještě, než byla přeložena do latiny, byla napsána jako Je pense donc je 
suis neboli Přemýšlím, jsem (MÁCHA, K., Cartesius). 
7 Tamtéž, str. 39, z latin. překladu Ego sum, ego existo (AT 7, s. 25). 
8 RÖD, W., Novověká filosofie I., kap. René Descartes, str. 97. 
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Člověk je tedy podle Descarta věc myslící, res cogitans, věc pravdivá a skutečně 

existující. Svoje tělo ovšem cítím jinak než smysly, nějakým způsobem si ho uvědomuji, ovšem 

jinak než všechny ostatní materiální věci, ale jak? Pomocí představivosti to není. Když si 

představuji, tak nazírám tvar či představu tělesa.  

Ve třetí meditaci se Descartes vrací k otázce Boha, řeší možnost existence démona, 

který může klamat. Rozvíjí myšlenku idejí vnitřních a vnějších, idejí vrozených, získaných 

nebo vytvořených. Jedna z našich nejdůležitějších idejí je právě idea Boha jako nekonečného, 

vševědoucího a všemohoucího stvořitele všeho. Descartes vysvětluje, že kdyby Bůh 

neexistoval, nemohli bychom mít ani jeho ideu, tudíž Bůh existuje. Když přemýšlíme nad námi 

samými, poznáváme nejen naše nedokonalosti, ale i jedinečnou dokonalou bytost, na které 

závisí naše existence. Nutně nás musel stvořit někdo jiný, někdo dokonalý a nekonečný, jelikož 

kdybychom se měli stvořit sami, stvořili bychom se dokonalými, byli bychom pak sami Bohem. 

Idea Boha je podle Descarta vrozená, stejně jako idea nás samých. Máme i ideu dokonalosti, a 

vzhledem k tomu, že onu dokonalost můžeme uchopit pouze myšlením, tudíž nemůže mít žádné 

nedostatky, nemůže být Bůh klamatelem, jelikož kdyby klamal, nebyl by dokonalý, čímž 

Descartes definuje aposteriorní důkaz Boží existence. Descartes se snaží najít metafyzické 

založení nějaké jistoty, kterou podle něj představuje právě Bůh, nikoli naše vlastní myšlení. To 

totiž nezaručuje objektivitu našeho poznávání, Descartes tedy potřebuje jakousi nadosobní 

jistotu, tu nalézá v Boží existenci. 

 V následující kapitole se Descartes snaží dokázat, že jasné a rozlišené ideje jsou podle 

Descarta vždy pravdivé,9 ovšem naše subjektivní pojetí různých věcí může nabývat na 

nepravdivosti, můžeme se jednoduše mýlit. Můžeme být neschopni rozeznat omyl od pravdy. 

Descartes se tedy snaží o definici pravdy a nepravdy. Nepravda vyplývá především ze 

schopností poznávat a volit, rozhodovat se tedy na základě naší svobodné vůle a chápavosti. 

Chybujeme, protože máme slabou vůli, díky čemuž nekonáme v souladu s pravdou, není to 

ovšem nedostatek Boha, ale náš nedostatek. Chybujeme, když se spojí náš intelekt a vůle, ale 

výsledek není kryt poznáním. Chybujeme, když naše vůle předčí naši chápavost. Podle Descarta 

nakládáme špatně se svojí svobodou a pokud chceme jednat v souladu s pravdou a nedělat 

chyby, musíme se zbavit soudů o věcech, které nejsou clarae et distinctae. Pravdivost nespočívá 

 
9 Podle Röda výrazy jasný a rozlišený (clarae et distinctae) používal Descartes nejprve bez jejich konkrétní 
definice. Teprve v Principech filosofie je od sebe odlišil pomocí pojmu idea tak, že idea byla označena za jasnou 
v případě, byl-li její obsah v myšlení bezprostředně přítomný a zjevný, na druhé straně pak byla idea označena za 
rozlišenou v případě, byly-li všechny součásti její definice jasnými ideami. Z toho plyne, že všechny rozlišené ideje 
byly zároveň i jasnými, ovšem ne všechny jasné ideje mohly být považovány za rozlišené (Novověká filosofie I., 
kap. René Descartes, str. 100). 
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ve vnímání, nýbrž v soudech, zdroj vší pravdivosti je podle Descarta Boží pravdivost. Ovšem i 

přes naše nedokonalosti, nebo možná právě díky nim, jsme stvořeni k obrazu Božímu.  

Pátá meditace je pomyslně rozdělena na dvě poloviny, přičemž v té první se Descartes 

zabývá existencí vnějších těles, materiálních věcí, v té druhé pak apriorním důkazem Boží 

existence na základě pojmu Boha jako nekonečně dokonalé bytosti. V předchozích meditacích 

využíval své kritické myšlení k dosažení pevných základů poznání – jako například, že je 

substancí, že k existenci mysli není potřeba tělo, anebo že nezávisí na žádné hmotné věci. V 

této meditaci se chce soustředit na to, jestli je u materiálních věcí možné dospět k něčemu 

jistému, a také na to, zda se odtud nedá dojít i k nějakému argumentu, který by prokázal Boží 

existenci. 

Uvádí příklad hory a svahu, na kterém rozlišuje esenci a existenci. Nemůžeme myslet 

horu bez svahu, vyplývá z toho, že nemůžeme myslet Boha bez existence? Myslí se zde, že 

existence Boha je něco neodlučitelného, stejně jako hora se svahem. Pojem Boha nelze myslet 

bez toho, že žádný Bůh není, tedy už z pouhého pojmu Boha vyplývá důkaz jeho existence. 

Jedině u Boha k esenci patří existence a vzhledem k Descartovu pojetí Boha jako nejvyšší 

dokonalosti mu onu existenci nemůžeme odepřít – ontologický důkaz Boží existence. Descartes 

později zase a znovu dochází k závěru, že jako jisté může pojímat pouze věci, které vnímá jasně 

a rozlišeně. Pokud chceme v životě najít pravdu a jistotu, musíme se zaměřit na Boha, protože 

on je pevným a stálým bodem ve vědách, jedinou metafyzickou jistotou. Pak můžeme poznat 

pravdu nejen o Bohu, neboť i o nás samých, o věcech nebo o přirozenosti duše a těla. Pojem 

pravdy je metafyzický, ovšem nejvyšším metafyzickým principem je Bůh. 

Klíčem šesté meditace je vztah mysli a těla, zde se definitivně dostáváme 

k filosofickému prokázání existence materiálních věcí a odlišnosti mysli od těla, de rerum 

materialium existentiâ, & reali mentis a corpore distinctione.10 Hovoří se zde o principiální 

odlišnosti mysli od těla, ovšem na druhou stranu je mysl s tělem neoddělitelně spojena, takže 

nakonec tvoří jednotu. Materiální věci vnímáme jasně a rozlišeně, existují přinejmenším v 

potenci, především v matematice. Pokud je dokážeme vnímat, jsou možné i v aktu Boha. Opět 

se dostáváme ke schopnosti představovat si, přičemž ony představované věci díky tomu, že 

odněkud pocházejí, musí nutně i existovat. K rozlišení schopnosti představovat si a chápat 

Descartes uvádí příklad trojúhelníku. Trojúhelník si můžeme představit, tisíci-úhelník už 

můžeme pouze chápat. Během procesu představování se naše mysl obrací k tělu, vidí něco 

 
10 DESCARTES, R., Meditace o první filosofii, AT 7, s. 71. 



14 
 

totožného s ideou, kterou chápala nebo smyslově vnímala. Ovšem během procesu chápání se 

mysl obrací sama k sobě a vidí ideu bezprostředně.  

Vzhledem k faktu, že sami počitky můžeme pouze vnímat, nikoli si je vytvářet, 

Descartes tvrdí, že substance, jež je uchopována především myšlením, nemůže mít příčinu v 

těle, tedy s ním nemůže být shodná. Tělo je dělitelné, mysl nikoliv. Descartes si je jistý, že 

může existovat i bez těla, protože je od něj odlišný: „mám snad (…) sice tělo, které je ke mně 

velmi těsně připojeno, ale na jedné straně mám jasnou a rozlišenou ideu sebe sama, nakolik 

jsem pouze věcí myslící, nikoli rozlehlou, a na druhé straně rozlišenou ideu těla, nakolik je 

pouze věcí rozlehlou, nikoli myslící.“11 Naše esence pak spočívá v tom, že jsme res cogitans, 

dodává Descartes.  

 

I.b.  O druhé meditaci neboli o tom, že přirozenost mysli je známější než tělo 

Cílem druhé meditace je dokázat, že přirozenost mysli je známější než tělo, natura mentis 

humanæ est notior quàm corpus,12 jak již napovídá název. Podaří se to ale Descartovi? Druhá 

meditace se skládá z pěti částí, přičemž v té první rekapituluje předešlý večer, označuje 

smyslové vnímání za nepravdivé a usvědčuje se v tom, že on sám nutně musí existovat, protože 

dokáže pochybovat. V druhé části se zaměřuje na to, čím je, v souvislosti s tím také rozděluje 

jednotlivé činnosti a schopnosti mezi tělo a duši. Třetí část se zabývá rozlišením schopnosti 

představovat si a schopnosti chápat. Descartes zde uvádí pozitivní východisko myšlení a 

veškerého vědění, tzv. nulový bod; zdůvodňuje také založení lidského vědění v sebejistotě 

myslícího ego. Ve čtvrté části je pak kromě příkladu s klobouky a kabáty uveden i náš známý 

příklad s voskem. Pátá část, ve které se Descartes zabývá tím, že přirozenost mysli je známější 

než tělo, což se ukazuje právě díky použití příkladu s voskem, druhou meditaci uzavírá.  

Descartes se opět vžívá do role toho, který sedí po šest večerů u krbu a medituje. 

Předešlý večer uvedl vše v pochybnost a chce stavět na nových základech, pokračuje tedy tím, 

že vše, co vidí, je nepravdivé, paměť je prolhaná, smyslům se nedá věřit. Na otázku, kterou si 

sám pokládá, tedy co je pravdivé, si i sám odpovídá tak, že pravdivé bude jedině to, že nic není 

jisté. Dostává se k otázce, co je on sám, pokud tedy vůbec něco je. Poté, co popřel, že má smysly 

a tělo, zpochybnil i existenci vůbec všeho, co na světě existuje.  

 
11 Tamtéž, str. 111, z latin. překladu Et quamvis fortasse habeam corpus, quod mihi valde arcte conjunctum est, 
quia tamen ex unâ parte claram & distinctam habeo ideam meî ipsius, quatenus sum tantùm res cogitans, non 
extensa, & ex aliâ parte distinctam ideam corporis, quatenus est tantùm res extensa, non cogitans. (AT 7, s. 78). 
12 Tamtéž, AT 7, s. 36. 
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Nikdy se nesmíme ptát na existenci jakékoli věci, dokud nejdříve nepochopíme její 

esenci. Toto Descartovo tvrzení je prvním relevantním prvkem odůvodnění role příkladu 

s voskem v Meditacích, podotýká Wagner.13 Zdá se ovšem, že tento „zákon pravé logiky“ (jak 

ho Wagner nazývá) je v rozporu s Descartovým postupem zkoumání vosku v druhé meditaci, 

protože z toho vyplývá, že nejprve objevíme existenci, až potom pochopíme podstatu neboli 

esenci. Ovšem v reakci na Gassendiho pochybnosti o přirozenosti mysli Descartes potvrzuje a 

vysvětluje použití onoho zákona pravé logiky v druhé meditaci: „Divím se, že zde prokazuješ, 

že vše, o čem uvažuji u vosku, sice dokazuje, že rozlišeně poznávám svou existenci, ne však 

kdo nebo jaký jsem: vždyť jedno se nedokazuje bez druhého.“14  Zřetelné poznání naší existence 

nemůže předcházet poznání naší přirozenosti, jak říká Wagner, obojího totiž musí být dosaženo 

současně. Descartes docela nevysvětlil, zda je nutné úplné pochopení naší přirozenosti (esence) 

k tomu, abychom prokázali, že existujeme, na druhé straně tvrzení v druhé meditaci ukazují, že 

pokud nedostatečně pochopíme naši přirozenost, nemůžeme s jistotou určit, že když myslíme, 

nutně existujeme.  

Descartes se uklidňuje domněnkou, že pokud sám sebe dokázal o něčem přesvědčit, 

musí nutně on sám existovat. Podle Röda „předpoklad, že někdo, kdo myslí, neexistuje, když 

myslí, se označuje za rozporuplný, proto ani v radikální skepsi nelze předpokládat, že by 

pochybující neexistoval.“15 Descartes mluví také o jakémsi mocném a lstivém podvodníkovi, 

který se ho snaží klamat, tvrdí, že ani tento klamatel nikdy nedokáže způsobit, aby o sobě 

Descartes začal pochybovat, jelikož vždy bude myslet, že je něco, z toho jasně podle Descarta 

vyplývá, že nemůže být nic. Zde se rodí výrok Ego sum, ego existo,16 který musí být nutně 

pravdivý, kdykoli jej někdo řekne či ho jen pojme myslí.  

Už dostatečně objasnil, že existuje, teď se dále ptá, co je vlastně ten on, kdo existuje. 

Během zkoumání sebe samého dává veliký pozor na to, aby se nezaměnil za něco jiného, 

protože pak by mohl udělat chybu i v tom poznání, jež je podle něj vůbec nejjistější a 

nejzřejmější. Začíná v bádání po tom, co je on: „Za co jsem se tedy předtím pokládal? Přece za 

člověka. Ale co je člověk? Mám říci, že rozumový živočich? Ne, protože pak by bylo třeba 

zkoumat, co je živočich a co rozumový, a tak bych byl od jedné otázky vržen k otázkám 

mnohým a obtížnějším (…).“17 Dříve ho napadalo, že má ruce, nohy, obličej, a to označoval 

 
13 WAGNER, S., Descartes' Wax: Discovering the Nature of Mind, History of Philosophy Quarterly. 
14 DESCARTES, R., Meditace o první filosofii. Námitky a autorovy odpovědi, Odpověď na páté námitky, str. 299. 
15 RÖD, W., Novověká filosofie I., kap. René Descartes, str. 96. 
16 DESCARTES, R., Meditace o první filosofii, AT 7, s. 27. 
17 Tamtéž, str. 39, z latin. překladu Quidnam igitur antehac me esse putavi? Hominem scilicet. Sed quid est homo? 
Dicamne animal rationale? Non, quia postea quærendum foret quidnam animal sit, & quid rationale, atque ita ex 
unâ quæstione in plures diffiicilioresque delaberer (AT 7, s. 25). 
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jako tělo. Popisoval, že jí, chodí, smyslově vnímá a myslí, to vztahoval k duši. Představoval si, 

že tato duše je něco jako vánek, oheň nebo éter18. O těle nepochyboval vůbec, neboť měl za to, 

že přirozenost těla vnímá rozlišeně. Tělem Descartes chápal všechno, co je ohraničeno nějakým 

tvarem, zaplňuje prostor, co se dá změřit, tělo se dá vnímat všemi našimi smysly, tělo můžeme 

nahmatat, vidět, slyšet i cítit. Tělo se ovšem podle něj nemůže pohybovat samo od sebe, stejně 

jako síla smyslově vnímat nebo myslet není součástí přirozenosti těla. Co ale patří 

k přirozenosti duše? Vyživování, ani chůze, ani smyslové vnímání nikoli, protože bez těla tyto 

činnosti nejsou zapotřebí. Descartes přichází na to, že pouze myšlení se od něj nedá odloučit. 

„Já jsem, já existuji, to je jisté. Ale jak dlouho? Inu, pokud myslím; neboť je snad možné, že 

jakmile bych přestal myslet, zmizel bych.“19 Díky tomuto bádání si odpovídá na otázku, co je 

on – věc myslící, věc pravdivá a opravdu existující, slovy Descarta „mysl čili duch čili 

chápavost čili rozum,“20 mens, sive animus, sive intellectus, sive ratio.21 Descartes si pokládá 

otázku, zda je ještě něčím dalším, na základě toho pak zapojí představivost. 

 Cokoli si představuje, nemusí být pravdivé, protože je to vytvořeno pouze 

představivostí, bájením. Imaginatio22 znamená, že na určitou věc nahlíží pomocí mysli jakoby 

před sebou, nikoli pomocí smyslů. K tomu, abychom byli schopni představovat si, musíme mít 

určité zvláštní zaostření našeho ducha, právě tímto zaostřením ducha jsme schopni poznat rozdíl 

mezi představováním si a chápáním, jelikož k chápání zaostření nepotřebujeme. Schopnost 

představovat si Descartes nepřiřazuje k přirozenosti jeho mysli, tvrdí, že i bez představování si 

by zůstal tím, kým je teď. Všechny tělesné věci, které si představuje, můžou nabývat formy 

pouze myšlením: „A co je tento vosk, který se vnímá výhradně myslí? Inu, právě to, co vidím, 

čeho se dotýkám, co si představuji, zkrátka to, zač jsem jej měl od začátku. Je ovšem třeba 

poznamenat, že jeho vnímání není vidění, hmatání ani představování si (ani nikdy nebylo, i 

když to tak dříve vypadalo), ale výhradně prohlížení si myslí, které může být buď dokonalé a 

smíšené, jako bylo dříve, nebo jasné a rozlišené, jako je teď, podle toho, jak si více či méně 

všímám, z čeho sestává.“23 

 
18 V odpovědi na páté námitky však doplňuje, že označení duše jako vánku, ohně či éteru nebylo upřímné a 
nemyslel to úplně vážně. Uvedl to pouze proto, že by to tak mohlo být podle běžného mínění lidí, a chtěl na tom 
tak ukázat, že je to nepravdivé (Odpověď na páté námitky, str. 294).  
19 DESCARTES, R., Meditace o první filosofii, str. 41, z latin. překladu Ego sum, ego existo; certum est. Quandiu 
autem? Nempe quandiu cogito; nam forte etiam fieri posset, si cessarem ab omni cogitatione, ut illico totus esse 
desinerem (AT 7, s. 27). 
20 Tamtéž, str. 41. 
21 Tamtéž, AT 7, s. 27. 
22 Tamtéž, AT 7, s. 28. 
23 Tamtéž, str. 47, z latin. překladu Quænam vero est hæc cera quæ non nisi mente percipitur? Nempe eadem 
quam video, quam tango, quam imaginor, eadem denique quam ab initio esse arbitrabar21: atqui, quod 
notandum est, ejus perceptio22 non visio, non tactio, non imaginatio est, nec unquam fuit, quamvis prius ita 
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I.c.  Struktura příkladu s voskem 

Příklad s voskem nejenže přesahuje druhou meditaci, přesahuje i knihu celkově, a navíc je 

v čemsi exemplární pro celou epochu novověké filosofie. V příkladu s voskem se odehrává 

přechod od tělesa k mysli. V úvodu příkladu je využito tzv. přirozené stanovisko, tedy takové 

stanovisko, které můžeme označit jako „nekritické“ v kontrastu s Descartovou vlastní úvahou, 

která je vedena v přísně kritickém stanovisku. V tomto nekritickém stanovisku se vosk zdá být 

něčím evidentním, jasným a zřetelným, v kontrastu s myslí. Po bližším zkoumání vosku, 

kdybychom chtěli přesněji určit, v čem spočívá něco jako podstata nebo přirozenost vosku, 

zjistíme, že to není něco smyslově evidentního, neboť vosk má ten záludný charakter, že své 

vnějškové kvality, jednu po druhé, prostě snadno a rychle mění (jeden z důvodů, proč Descartes 

použil právě vosk, a ne například židli). Proto to, co z něj zbude jako jakási podstata, nemůžeme 

vnímat smyslově, můžeme k tomu směřovat pouze aktem našeho vlastního souzení. Tento akt 

našeho souzení můžeme označit jako „kus“ našeho vlastního já. Z toho vyplývá, že když máme 

před sebou zdánlivě evidentní kus vosku, přece jen lépe, než onen vosk poznáváme sami sebe, 

svoji mysl jakožto aktivní a soudící sílu.  

Příklad s voskem v Meditacích zabírá podstatnou část, nyní se na něj zaměříme nikoli 

z hlediska smyslu, ale z hlediska struktury a rozložení v textu díla. Descartes v meditaci vede 

dialog nad voskem sám se sebou, pokládá si otázky, na které si sám odpovídá. Díky dialogické 

povaze má pasáž s příkladem určitou dynamiku, která odněkud někam vede, některé motivy se 

opakují, některé odpadávají.  

Jak víme, příklad se nachází v druhé meditaci, ta je rozložena na necelých devíti 

stranách. Příklad s voskem je Descartem načrtnut už na páté stránce a rozprostírá se vlastně až 

do konce druhé meditace. Rozkládá se na neuvěřitelných šestaosmdesáti řádcích z celkových 

dvou set čtyřiceti, což je prakticky třetina celé meditace. Je to Descartův nejdelší a nejobsáhlejší 

příklad v Meditacích. Jako další příklady pak Descartes uvádí třeba automaty (s klobouky a 

kabáty), které se také nachází v druhé meditaci, nebo příklad hory a svahu24 v souvislosti 

s dokazováním existence Boha, či příklad trojúhelníku,25 jehož vlastnosti si nevybájil, tedy jsou 

nutně pravdivé (pátá meditace).   

Descartes při své analýze vosku postupuje v určitých krocích, v úvodu uvažuje o 

tělesných věcech, na základě toho udává příklad s voskem, který jakožto objekt svého 

 
videretur, sed solius mentis inspectio quæ vel imperfecta esse potest & confusa, ut prius erat, vel clara & distincta, 
ut nunc est, prout minus vel magis ad illa ex quibus constat attendo. (AT 7, s. 31). 
24 Tamtéž, str. 95. 
25 Tamtéž, str. 91. 
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zkoumání popíše. Uvede jeho rozmanité smyslové kvality, v souvislosti s tím klade důraz na 

pět typů kvalit pro našich pět smyslů. V dalším kroku následuje proměna uvedených kvalit 

přiblížením k ohni, poté opět popis vosku. V třetím kroku Descartes zkoumá, jestli je to tentýž 

vosk jako před proměnou. To, co z vosku zbylo, označuje jako něco rozlehlého, poddajného a 

proměnlivého, aliud extensum, flexibile et mutabile.26 Táže se po konstituci identity, kterou pak 

negativně vymezuje tak, že ona identita není konstituována smyslovými kvalitami, ani 

představivostí. Následně otázku po konstituci identity vymezuje i pozitivně, tedy to, co vosk 

představuje (čím je), je vnímáno pouze myslí, 27 což je čtvrtý krok. Jako další krok Descartes 

precizuje pozitivní vymezení otázky po konstituci identity vosku, tedy že prohlížení si myslí, 

mentis inspectio,28 je totéž, co souzení, judicatio.29 Udává příklad s klobouky a kabáty. To, že 

na ulici jsou lidé, nikoli automaty, které se schovávají pod klobouky a kabáty, je dáno skrze náš 

akt soudu, nikoli pouhou senzualitou. Tedy odpověď na otázku „co to je“ je vždy aktem 

kladoucího soudu, z čehož vyplývá, že vosk pojímáme schopností soudit. Soud jako akt mysli 

je konstitutivní pro tvrzení identity a predikaci. Na základě souzení o vosku, že existuje, 

Descartes tvrdí, že existuje také on. V šestém a závěrečném kroku pak dokončuje přechod od 

vosku k mysli a druhou meditaci uzavírá s tvrzením, že sebe sama poznáváme pravdivěji, jistěji, 

rozlišeněji a zřejměji než kousek vosku. Jak je to možné? Každý akt, který nás vede 

k identifikaci nějakého aspektu vosku, hovoří zřejměji o nás samých. 

 

I.d. Smysl příkladu 

U vosku jde o více než jen příklad, na vosku Descartes předvádí svou filosofii více méně 

fenomenologickým způsobem, tedy ukazuje, jak filosofuje. Příklad s voskem není pouze něčím 

abstraktním, zahrnuje více motivů, více cílů – jednotlivé věci nepoznáváme smysly, ale 

schopností chápat (jeden význam), přirozenost mysli je známější než tělo (druhý význam). 

Descartes se snaží tyto dva významy spojit. 

V celkové koncepci příklad s voskem shrnuje samotný smysl druhé meditace, jelikož se 

v něm odehrává souběžné prokazování vlastní existence a esence (esence jakožto činného a 

soudícího ducha neboli intelektu). Tady se ukazuje, že Descartes zkoumá spíše akt mysli než 

proměnu samotného vosku, což je v kostce téma druhé meditace. „Ale vidím, čím to: má mysl 

ráda schází s cesty a dosud nesnese sevření omezeními pravdy. Takže budiž, povolme jí ještě 

 
26 Tamtéž, AT 7, s. 31. 
27 Vnímáno nikoli senzuálně. 
28 DESCARTES, R., Meditace o první filosofii, AT 7, s. 31. 
29 Tamtéž, AT 7, s. 33. 
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jednou otěže, aby snáze snesla vedení, až je za chvilku patřičně utáhneme.“30 Zde Descartes na 

chvíli upouští od své radikální skepse, která se snaží všechno vyvrátit, a na zdánlivě primitivním 

příkladu s voskem se snaží dokázat, že sami sebe a naši mysl v závěru poznáváme lépe než 

například onen vosk. Poté, co Descartes dořekne příklad s voskem, opět se vrací do své přísně 

kritické polohy, tím metaforicky své mysli utahuje otěže, které jí před příkladem povolil.  

Proč si Descartes vybral zrovna příklad s voskem? Má to nějaký hlubší smysl, nebo je 

to prostě první věc, která ho napadla, když meditoval nad něčím rozlehlým, poddajným a 

proměnlivým?  

 Člověk v 17. století toho moc k běžnému používání neměl, co mu ale bylo velmi blízké, 

byly svíčky. Tenkrát ještě nebyly lampy,31 takže lidé si svítili svíčkami, byla to pro ně tehdy 

jedna z nezbytných věcí. Když si představíme Descarta jakožto meditujícího, jež sedí po šest 

večerů za stolem, sepisuje Meditace o první filosofii a hledá příklad, na němž by šla snadno 

ukázat proměna všech jeho atributů, napadá ho právě vosk. Ten měl Descartes po ruce, bylo to 

něco, co mohl jednoduše vnímat všemi pěti smysly, co se vyznačovalo velice známou 

variabilitou. Descartes sedí u krbu, má na stole svíčku, dívá se na oheň, pomocí různých 

asociací použije do Meditací příklad s voskem, přičemž považuje vosk za skvělý příklad 

senzuálně vnímatelných věcí.  

Dostáváme se k příkladu s voskem, ceram. Vosk má určitý tvar, je tvrdý, žlutý, studený, 

můžeme na něj zaklepat, můžeme ho uchopit, ještě stále voní, tedy má všechny předpoklady 

jasného a rozlišeného tělesa. Čím blíž se ale dostává k ohni, tím víc se mění, nejenže ztrácí tvar, 

ale i tvrdost, vůni, ohřívá se, už ho nemůžeme snadno chytit, neboť se rozpouští, a kdybychom 

na něj chtěli zaklepat, zůstal by nám asi kus tohoto vosku přilepený na prstu. Je to ale stále ten 

stejný vosk jako předtím? Podle Descarta ano, ale co na něm předtím bylo tak clarae et 

distinctae? De facto nic, co bychom mohli smyslově vnímat, protože se změnilo prakticky 

všechno.  

Podle Röda, když analyzujeme počitky, nedospíváme k tomu, že se materiální věci 

shodují s počitkovými dojmy co do kvality. Pouze u jasných a rozlišených idejí se mohou 

shodovat, zatímco když si představujeme barvy, tlaky, tóny a podobně, jsou jaksi zmatené. Co 

se tedy týká barev, můžeme konstatovat pouze to, že někdy se sice domníváme, že to, co 

 
30 Tamtéž, str. 45, z latin. překladu Sed video quid sit: gaudet aberrare mens mea, necdum se patitur intra veritatis 
limites cohiberi. Esto igitur, & adhuc semel laxissimas habelnas ei permittamus, ut, illis paulo post opportune 
reductis, facilius se regi patiatur (AT 7, s. 29-30). 
31 Ohně jakožto hlavní zdroj osvětlení se používaly až do konce 17. století v různých podobách (louče, svíčky, 
olejové lampy). Teprve na konci 17. a začátku 18. století se začalo pomalu rozvíjet plynové osvětlení, ovšem jeho 
používání bylo značně omezeno, nejen povětrnostními podmínkami. (Časopis Světlo, obsah čísla 01/2010). 
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vnímáme, jsou právě barvy, ovšem skutečně nevíme, co v takovém případě nazýváme barvou. 

„Povaha tělesa, resp. matérie nespočívá v barvě, tvrdosti, váze nebo v něčem podobném, nýbrž 

výlučně v rozlehlosti do šířky, délky a hloubky. Proto mohou být principy fyziky pouze 

výpověďmi o vztazích rozlehlosti a jejích změnách,“32 vysvětluje Röd. Tedy to, co je identické 

i po změnění všech vlastností, není ničím vnímatelným, ovšem něčím, co můžeme uchopit 

čistým myšlením, podle Röda je to předmětem soudu.  

Teď tedy na stole leží jen něco rozlehlého, poddajného a proměnlivého, co ovšem kromě 

smyslů nemůžu uchopovat ani zmiňovanou představivostí. Nemůžu si prostě představovat tento 

vosk jako čtverec, trojúhelník nebo kouli. Nemůžu si ani představit všechny možné tvary, ve 

kterých by tento vosk mohl existovat, protože tolik různých možností nemůžu uchopit jen 

pouhou představivostí, můžu to pojmout pouze myslí. Tedy tento vosk, vnímaný myslí, je 

tímtéž voskem, kterým byl na začátku. 

 K podpoření toho, aby Descartes dokázal, že přirozenost mysli je známější než tělo, 

přichází s dalším příkladem. Když se kouká z okna a pozoruje lidi s kabáty a klobouky, stejně 

jako u vosku říká, že vidí je samotné. Jenže kromě klobouků a kabátů nevidí nic, co by 

dokazovalo, že tito lidé jsou opravdu lidmi, a ne nějakými automaty. Říkáme, že vidíme 

samotný vosk, pokud ho máme před sebou. Ne, že bychom to posuzovali podle barvy nebo 

tvaru, to by nás mohlo vést k závěru, že znalost vosku pochází z toho, co vidí naše oko, nikoli 

ze samotné mysli. To znamená, že si obvykle myslíme, že prostřednictvím vidění (nebo jiných 

smyslů) jsme si okamžitě vědomi různých předmětů v našem okolí, ať už jde o vosk, stůl nebo 

přítele, který nás právě odvolal od naší meditace. Prožíváme to jako střet s voskem, stolem nebo 

přítelem, ale není to čistě smyslová záležitost? Podle Descarta tomu tak není. Abychom poznali 

něco jako vosk, stůl nebo přítele, potřebujeme další mentální akt, kromě pouhých obrazů skrze 

smysly.  

Může se stát, že když pozorujeme lidi, kteří jdou po ulici při špatném počasí, vidíme jen 

jejich klobouky a kabáty. Přesto říkáme, že vidíme samotné lidi. Vzhledem k tomu, že smyslový 

obraz může být v obou případech stejný, co se počítá pro to, abychom obsah naší současné 

zkušenosti (správně či nesprávně) považovali za lidi, nikoli za automaty? Descartes podle svého 

úsudku vyhledá jakýsi přidaný obsah, který jde nad rámec holého smyslového obrazu – 

soudíme, že to, co vidíme na ulici, jsou lidé. Tedy to, o čem říkal, že to vnímá zrakem, uchopuje 

převážně onou schopností soudit, facultas judicandi,33 která je, stejně jako představivost, 

součástí jeho mysli. Podle něj velká část obsahu, který obvykle připisujeme vnímání holého 

 
32 RÖD, W., Novověká filosofie I., kap. René Descartes, str. 107-8. 
33 DESCARTES, R., Meditace o první filosofii, AT 7, s. 33. 
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smyslu, ve skutečnosti vyplývá z mlčky vynesených soudů. V tomto příkladu, stejně jako u 

vosku, Descartes hovoří o uchopení předmětu vnímání pouze podle facultas judicandi, nikoli 

schopností vidění. Čistě smyslová složka vnímání, kterou srovnává se zažitými obrazy věcí, 

nemůže představovat naše vnímání přirozenosti vosku nebo skutečnosti, že jsou na ulici 

přítomni lidé – zde je nutná mysl či intelekt.  

Vraťme se zpět k vosku. Ten byl tedy zkoumán nejprve smysly, pomocí nichž Descartes 

ale nebyl schopen říct o rozlehlém, poddajném a proměnlivém něčem, že je to vosk. Potom byl 

zkoumán představivostí, přičemž zde opět bylo pár nedokonalostí, jako například omezená 

představa možných tvarů onoho vosku. K tomu, aby jasně a rozlišeně uchopoval vosk ve všech 

jeho formách, potřebuje Descartes schopnost soudit. Na základě této schopnosti dochází 

k tomu, že když je on schopen soudit, že nějaký vosk existuje, a že tento vosk může vidět, pak 

na základě toho, že ho vidí, dokazuje i svou existenci. Vosk je něco rozprostraněného – jádro 

substanciality. Descartes připouští, že to, co vidí, nutně nemusí být vosk, jelikož o žádných 

tělesech nevíme, zda existují, všechno může být pouze přelud. „Možná totiž to, co vidím, 

doopravdy není vosk, možná nemám oči, jimiž bych něco viděl, ale rozhodně je nemožné, 

abych já sám, který myslím, nebyl něco, pokud vidím či (což teď nerozlišuji) pokud myslím, 

že vidím.“34 Stručně, možná žádný vosk není, ale je nemožné, aby on sám nebyl – jestli je tedy 

podle Descarta něco jisté, tak to, že on sám existuje, protože myslí, že smyslově vnímá. 

Pokračuje s tvrzením, kdy na základě toho, že se vosku dotýká - soudí, že tento vosk 

existuje - musí neméně existovat i on sám. Podle Röda „zakouším věci, nejen když přijímám 

počitky, ale také když soudím, existuji tedy dílem jako vnímající, dílem jako soudící subjekt 

této zkušenosti. Cogito ergo sum zde není pouze explikováno, ale je v jednom důležitém bodu 

doplněno: Já, jehož existence je vykázána jako nezpochybnitelná, není jen receptivním, nýbrž 

bytostně aktivním, totiž soudícím duchem.“35  

S představivostí na tom Descartes není jinak. Veškerá tělesa nelze vnímat pouze smysly 

nebo si je představovat, nýbrž mít schopnost chápavosti a tato tělesa chápat, intelligere.36 

Smysly totiž představují mnohem méně tvarů, konkrétně pouze ty, které vosk skutečně nabývá. 

Klíčovým je tvrzení, že dokážeme pochopit, že vosk je schopen bezpočtu změn, a přesto je to 

tentýž vosk. Je tedy chápán jako ta stejná věc, ta stejná látka, která je subjektem všech změn, 

jež byly popsány v předchozích odstavcích. Uchopili jsme tyto jeho schopnosti podstoupení 

 
34 Tamtéž, str. 49, z latin. překladu Fieri enim potest ut hoc quod video non vere sit cera; fieri potest ut ne quidem 
oculos habeam, quibus quidquam videatur; sed fieri plane non potest, cùm videam, sive (quodjam non distinguo) 
cùm cogitem me videre, ut ego ipse cogitans non aliquid sim (AT 7, s. 33). 
35 RÖD, W., Novověká filosofie I., kap. René Descartes, str. 98. 
36 DESCARTES, R., Meditace o první filosofii, AT 7, s. 34. 
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nespočtu změn. Jak? Skrze naši mysl. Při procesu chápání mysl vzhlíží k sobě samé s ohledem 

na ideje, které jsou uvnitř, ovšem při procesu představování si mysl pohlíží na tělo, ve kterém 

hledá něco shodného s ideou, kterou byla schopna chápat či smyslově vnímat.  

 

I.e.  Co příklad s voskem ilustruje?  

Příklad s voskem postupně ilustruje sekvenci tezí, které mají rozdílný stupeň jistoty. V prvé 

řadě se samozřejmě týká mysli, ale zároveň něco říká i o identitě věcí, přičemž tím hlavním na 

věcech jsou matematizované kvality, nikoli senzuální. Ukazují se nám celkem čtyři teze, a když 

budeme postupovat chronologicky, poslední z tezí je nejjistější. Za prvé, na věcech jsou jasná 

a zřejmá pouze kvantifikovaná určení. Za druhé, intelekt se projevuje v naší schopnosti soudit. 

Za třetí, povahu věcí uchopujeme chápavostí, intelektem (Descartes zde zaujímá 

intelektualistické stanovisko). A za čtvrté, mysl je známější než tělo – přirozenost mysli, to je 

to, o co Descartovi jde, nikoli přirozenost vosku. 

 Již víme, že meditující existuje, také víme, že Já nemůže být zobrazeno v představách 

nebo být viděno. Já je neviditelné. Pokud věc nelze ani vidět, ani si ji představit, jak na ni lze 

myslet a mluvit o ní? Jak můžeme mít nějaké znalosti o věcech, jejichž obrazy nemůžeme ani 

přinést před mysl – jak o takových věcech můžeme vůbec přemýšlet? Není to tak, že jedinými 

správnými objekty našeho myšlení jsou ty věci, na které můžeme buď ukázat ve světě, nebo si 

je alespoň představit v našich představách? Můžeme přemýšlet a mluvit o Bohu například, ale 

zdá se, že k tomu musíme vytvořit jakýsi obraz. Když přemýšlíme o Bohu, představujeme si ho 

například jako staříka sedícího na mraku v nebi, když přemýšlíme o andělovi, představujeme si 

ho jako pěkného blonďatého chlapce s křídly, dokonce i když přemýšlíme o něčem tak 

abstraktním, jako je například číslo tři, v naší mysli vzroste číslo tři nebo obraz tří míst. Tato 

pozorování naznačují, že věci, o kterých se můžeme dozvědět, musí mít jednu nebo více 

charakteristik vnímaných smysly, jako je barva, tvar, velikost či chuť. To vyvolává otázku, jak 

můžeme vědět něco o věcech, které nelze vidět, nebo obecněji o věcech, které nelze smyslově 

vnímat, včetně nás samých či naší mysli. Descartes se vydává na cestu úvah, které odhalují, že 

(i když se mu zpočátku zdá, že se mu prezentují komplexně, živě a individuálně prostřednictvím 

smyslů) tělesné věci ve skutečnosti nejsou zcela jasně chápány.  

 Vosk může být tvrdý nebo měkký, vonný nebo bez vůně, sladký nebo bez chuti, 

formovaný do jakéhokoli tvaru, různých barev, podle toho, co se s ním děje, udává Catherine 
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Wilson.37 Většina hmotných předmětů, i když si o nich myslíme, že mají typický vzhled 

obrázkové knihy, skutečně dokáže podstoupit změny v jejich barvě, tvaru, vůni nebo struktuře. 

Vzpomeňte si na to, co se stane s kouskem sýra, který zůstal v zadní části chladničky, s jasnou 

látkou, která den za dnem zůstala na slunci, nebo s vejcem, které zůstalo pod slepicí. Je to stále 

sýr, světlé plátno, vejce (na chvíli). Jejich smyslové vlastnosti se však neustále mění. Co je třeba 

vědět zřetelně o kousku vosku? Čím se liší od jakékoli jiné látky, jako je vejce nebo sýr? Zdá 

se, že jakákoli konkrétní tělesná věc může nejen změnit své vlastnosti, aniž by přestala být sama 

sebou, ale může ztratit některé vlastnosti, které nám pomáhají identifikovat ji jako „vosk“ nebo 

„vejce“ nebo „sýr“, podotýká Wilson. 

 Vosk, který vidíme kapat ze svíčky, dokážeme ho protlačit mezi prsty a přivonět 

k němu, se zdá být dokonalým příkladem něčeho, o čem víme díky smyslové zkušenosti, nikoli 

díky myšlení. Klíčovým pojmem je fráze „povaha tohoto kousku vosku“ – na vosku je něco 

neviditelného, jeho skutečná podstata, a tato skutečná přirozenost není k dispozici smyslům. 

Wilson udává dva principy – princip priority intelektu a princip priority mysli. Princip 

priority intelektu znamená, že znalosti tělesných věcí získané uvažováním o nich jsou 

adekvátnější, hlubší a jistě nenápadnější než znalosti získané přímou smyslovou zkušeností. 

Pokud jde o znalosti netělesných věcí, smyslová zkušenost v žádném případě nepřichází 

v úvahu. U principu priority mysli jde o něco jiného. Poznání tělesného světa je těžší než 

poznání mysli. Znalosti o sobě samých a mysli, k nimž jsme dospěli prostřednictvím uvažování, 

jsou proto nejhlubším a nejvhodnějším druhem poznání, které můžeme mít a které je 

nejsnadnější získat. Znalosti o tělesných věcech (pokud existují) jsou nejméně adekvátním 

druhem znalostí, který máme – možná by to ani nemělo být nazýváno poznáním, vzhledem 

k měnícím se povrchním vlastnostem, které nám smysly odhalují. Tím Descartes vyvrátil jeho 

staré dětské názory, kdy věřil, že velmi důkladně porozuměl hmotným předmětům právě díky 

smyslovému poznání. Neuvažoval o tom, jak může získat intelektuální znalosti tělesných věcí, 

a nechápal, jak snadné a zároveň důležité může být získání znalostí o vlastní mysli. 

Každý případ vnímání vosku jakýmkoli způsobem dokládá ještě efektivněji přirozenost 

naší vlastní mysli. Jak je to možné, není okamžitě zřejmé. Pravděpodobně je přirozenost mysli 

odhalena prostřednictvím různých způsobů vnímání vosku, protože tyto způsoby mají něco 

společného. Co je společné pro ony způsoby vnímání vosku, ať už zrakem, hmatem, 

představivostí nebo samotnou myslí? Podle Hatfielda by to mohlo být vědomí, ale Descartes 

ho nezmiňuje. Podle Descarta je třeba každému z těchto činů přičíst úsudek intelektu. Do určité 

 
37 WILSON, C. Descartes´ Meditations an introduction. Meditation two, what are “corporeal things?” – Knowledge 
of [ideas of] corporeal things – The “piece of wax” – Extension – Intellect priority – Mind priority (AT vii:30–34). 
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míry tvrdil, že základní vlastností mysli přítomnou při jakémkoli vnímání vosku je 

(intelektuální) úsudek. V samotné mysli je mnohem více, než smyslové vnímání a představy. 

Smysly a představivost berou věci jako své objekty. Věci v mysli pravděpodobně žádná těla 

nemají, jsou nehmatatelné. Hatfield připomíná, že mysl není známa prostřednictvím obrazů, 

což je v Meditacích zmíněno hned dvakrát – mysl si nelze přímo představit, a i když mysl nelze 

zobrazit, je známější než tělo. Mysl musí být možné poznat nezávisle na podobných zážitcích.  

Descartes chce pomocí příkladu s voskem dokázat hlavně to, že mysl je známější než 

tělo, ovšem je k tomu příklad s voskem dostačující? Můžeme najít další teze, které se díky 

příkladu s voskem vyjasňují? Vosk byl žlutý, tvrdý, voňavý, dalo se na něj zaťukat. Po přeměně 

s ohněm je průhledný, rozpustil se, už nevoní, není tvrdý. Podle Descarta je to tentýž vosk, 

vnímáme ho totiž schopností chápat, soudíme o něm, že je to tentýž vosk. Jak ale vlastně víme, 

že onen vosk je tím stejným voskem i po absolutní změně všeho, co jsme dokázali smyslově 

vnímat? Vždyť se rozpustil, nezbylo vůbec nic z toho prvotního kousku vosku. Když hodíme 

botu do ohně a pak z něj vyndáme to, co z boty zbylo, také to není ta stejná bota, nemůžeme si 

ji znovu obout, přinejlepším si alespoň zachová stejný tvar, přinejhorším z ní zbude jen trocha 

popela. S voskem je to to samé. Je to on, nebo to není on? Samozřejmě, že to není ten stejný 

vosk, žádnou identitu s prvotní formou vosku tu nenalézáme, je to zničené. Podle Descarta má 

ale nějakou podstatu onoho prvotního vosku. Je smysluplné ptát se, jestli je to ještě totéž, co na 

začátku. Vosk sice změnil své vlastnosti, ale přirozeně nám přijde jako tentýž kus vosku – není 

stejný, ale je to tentýž vosk. Základem věci je jakási její podstata, kterou dokážeme pochopit 

právě proto, že se nemění. 

Descartes na chvíli vystoupil z cesty metodické skepse, své duši povolil otěže a uvedl 

příklad s voskem. Postupně dokázal, že mysl je uchopitelná myšlením, chápavostí, že 

materiální věci nevnímáme pouze smyslově, ale jako u mysli je také chápeme, a že mysl tedy 

poznáváme lépe a více než naše tělo. „Vypadá-li ale vnímání vosku rozlišeněji poté, co je mi 

známo nejen na základě zraku či hmatu, ale na základě mnoha příčin, za oč rozlišeněji 

poznaného pak musím prohlásit sebe sama – vždyť žádné důvody nemohou podporovat 

vnímání vosku či jakéhokoli jiného tělesa a všechny přitom tím spíš neprokazovat přirozenost 

mé mysli!“38  

 

 
38 DESCARTES, R., Meditace o první filosofii, str. 49-51, z latin. překladu Porro autem, si magis distincta visa sit 
ceræ perceptio, postquam mihi, non ex solo visu vel tactu, sed pluribus ex causis innotuit, quanto distinctiùs me 
ipsum a me nunc cognosci fatendum est, quandoquidem nullæ rationes vel ad ceræ, vel ad cujuspiam alterius 
corporis perceptionem possint juvare, quin eædem omnes mentis meæ naturam melius probent! (AT 7, s. 33). 
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II. Dobová diskuze  

Descartův příklad s voskem byl již tenkrát velmi oblíbeným tématem k diskuzím nejen mezi 

filosofy. V následující kapitole uvedu dva různé úhly pohledu na příklad s voskem, první bude 

kritika Pierra Gasssendiho, jako druhé v pořadí pak představím připomínky Thomase Hobbese. 

Oba filosofové reagovali na Descartovy Meditace na prosbu Marina Mersenna, oba pak byli 

zklamáni Descartovými pohrdavými odpověďmi na jejich námitky. Během této kapitoly se 

pokusím parafrázovat a interpretovat pasáže přímo z Meditací, jejichž součástí jsou i námitky 

a odpovědi moudrých mužů. Následně shrnu dobovou diskuzi a uvedu závěry z ní vyplývající. 

 

I.a. Descartes a Gassendi 

Formy a atributy či akcidenty, které smyslově vnímáme, jsou součástí určité věci a jedině tak 

mohou existovat. Tato věc, které náležejí formy a atributy, se podle Descarta nazývá substancí, 

již poznáváme nikoli bezprostředně. Vosk představuje substanci, jeho rozměr, tvar, pevnost, 

barva či chuť představují jeho atributy, a to, jestli je tuhý, povolený, či úplně rozpuštěný, 

představuje jeho formy.  

V pátých námitkách39 ovšem přichází výtka ze strany Gassendiho, že pokud tyto 

atributy oddělíme od substance a rozlišeně tak vnímáme samotný vosk, přece nemůžeme vědět, 

co to je nebo jaké to je. V případě, že jsou atributy odděleny od substance vosku, pojímáme 

vosk samotný či jeho přirozenost? Descartes v Meditacích říká, že když oddělí tyto atributy 

stejně, jako například sejme z těla kabát, vnímá dokonaleji a zřejměji, co je substance vosku. 

Podle Gassendiho však vosk není stejný jako člověk, tudíž když z člověka sejmeme kabát, 

abychom poznali, či to skutečně je člověk, a ne pouze automat, nebo abychom dokonce poznali, 

jaký tento člověk je, není to totéž jako u vosku – vosk se nám nejeví stejně jako člověk. Vosk 

nelze vnímat například jako bod, protože se zmenšuje a zvětšuje. Nelze jej vnímat ani jako něco 

vytvarovaného, protože mění svůj rozměr a rozlehlost. Nelze jej vnímat ani jako nějak barevný, 

protože i barva se se změnou formy mění či úplně mizí. Tedy i chápání tohoto vosku je do jisté 

míry představování si. Pokud Descartes tvrdí, že vosk pojímá bez rozlehlosti, tvaru i barvy, 

Gassendi se ptá, jaký ten vosk tedy je?  

Ačkoli Gassendi vůbec nebere v potaz Descartovu poznámku o tom, co je to „něco“ 

onoho vosku, Descartova analogie mezi oblečeným voskem a oblečenými muži na jedné straně 

 
39 Páté námitky sepsal Pierre Gassendi (1592–1655), který patřil do Mersennova kroužku. Stejně jako například 
Thomas Hobbes byl požádán Mersennem, aby napsal připomínky k Meditacím. Když Gassendimu přišla 
Descartova odpověď na jeho námitky, byl s ní velice nespokojen. Na tomto základě napsal krátký spisek Výtky, 
který byl několik let součástí rukopisu, v roce 1644 byl pak s původními námitkami a Descartovou odpovědí vydán 
jako Metafyzické zkoumání.   
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a nahým voskem a nahými muži na straně druhé se rozpadá. Když totiž svlékneme mužům 

jejich kabáty a klobouky, pravděpodobně vidíme těla lidí, zatímco když oprostíme vosk z jeho 

jakýchsi oděvů, vidíme co? Rozhodně ne tělo vosku, protože oděvy, které jsme mu odstranili, 

byly jeho tělem. A rozhodně neuvidíme duši vosku, protože to, ať je to cokoli, není viditelné 

tak, jak jsou viditelná lidská těla. Jak tedy mohl Descartes říct, že vosk vnímá dokonaleji poté, 

co ho zbavil oděvů? Nahý vosk – nebo jak uvádí Gassendi, údajný nahý nebo spíše skrytý vosk 

– přesně není jako tělo pod klobouky a kabáty. Je jako tělo pouze do té míry, do jaké je tělem 

jako duše nebo mysl.  

Descartes si protiřečí v tvrzení, že poznávání určité věci je prohlížení si myslí, solius 

mentis inspectio, a že vnímání pomocí smyslů není pravé poznání a může klamat. Pak totiž 

udává, že i prohlídka pomocí mysli může být nedokonalá a smíšená, tudíž nemusí být úplně 

pravdivá. To, z čeho je vosk složen, nebo do jakých různých forem se mění a jak, nemůžeme 

přece vnímat myslí, ale převážně smysly, myslí si Gassendi, pak je to rozlišené a jasné poznání 

onoho vosku. Teprve po prozkoumání vosku pomocí hmatu, zraku, čichu či chuti můžeme lépe 

vysvětlit, co si představujeme pod pojmem vosku. Když u vosku odstraníme všechny jeho 

atributy či formy, tedy zbude nám cosi jako jeho holá, skrytá substance, nebudeme ji schopni 

ani sami pojmout, natož vysvětlit ostatním, tvrdí Gassendi.  

Descartes v odpovědích na páté námitky říká, že Gassendi touto námitkou pouze 

poukazuje na svou neschopnost pochopit, co a jak Descartes myslel. V meditaci totiž neoddělil 

veškeré atributy od substance vosku, i když se zdá, že přesně to udělal, a díky tomu vyvolal 

zmatení, jelikož právě v této meditaci chtěl ukázat, že po oddělení všech atributů zůstane 

substance vosku samotná. Opravdu odstranil ze substance vosku různé atributy (jako byla 

tuhost, chlad, vůně), avšak nahradil je jinými (jako průhlednost, rozlehlost, proměnitelnost), a 

tím ukázal, že vosk nikdy nebude bez svých atributů. Descartes může říct, jak to, že vosk vnímá 

lépe poté, co byl jeho oděv odstraněn. Ovšem neexistuje pro něj žádný způsob, jak říct cokoliv 

o duši, o duchovi, o mysli, o myšlence, bez použití řeči smyslů a představivosti, tedy bez 

ztělesnění nahého vosku, aniž by se říkalo, že onen vosk je skutečně jako tělo.  

Gassendi pokračuje a uvádí příklad se psem. Pes vždy poznává svého pána, a to i přesto, 

že může nabývat všech těch forem, jakých nabývá i vosk. Když leží, sedí, skáče, spí, směje se 

nebo se choulí do klubíčka, přece je to pořád ten stejný pán. Když pes chytí a zakousne zajíce, 

který před ním utíká, přinese ho mrtvého svému pánovi, poté jej vidí bez kůže, rozporcovaného, 

a později jeho části na talíři, načež z něj ochutná pouze kosti, které upadnou od stolu, opravdu 

ho stále nevnímá jako téhož zajíce? Na konec své námitky pak Gassendi dodává, že když 
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vnímáme barvu, tvrdost, tvar a podobně, nikoli vidíme či hmatáme, ale prohlížíme si to myslí 

pouze za podmínky, že mezi myslí a představivostí není žádný rozdíl.  

Pes, kterému Descartes nedovolí vlastnit mysl jako on, pes neschopný cogita, je přesto 

schopen provést proces analýzy, jako je Descartova analýza vosku, nebo udělat úsudek, který 

uděláme, když se podíváme z okna na klobouky a kabáty.40 Pes, který poslušně poznává svého 

pána pod nesčetnými formami a pod mnoha kabáty, je také psem, jež nemusí rozpoznat rozdíl 

mezi tímto pánem a zajícem, kterého loví a zabíjí, přičemž ho vidí nejprve neporušeného, poté 

mrtvého. Takový pes na Descartův vkus jasně myslí příliš mnoho a příliš málo zároveň. Stačí 

mu dát klobouk nebo kabát, jakýkoli kus oblečení k čichání, pes vždy najde svou kořist a přinese 

ji zpět – pokud není mrtvý nebo živý jako duch nebo automat. Není tedy divu, že ve své 

odpovědi je Descartes obzvlášť tvrdý, na Gassendiho příklad se psem odpovídá, že není jisté, 

že pes soudí stejně jako člověk. V případě tedy, že se Gassendi nedomnívá, že psí přirozenost 

je stejná jako lidská, pouze na základě toho, že pes má také tělo složené z masa jako člověk. 

Podle Descarta zvířata mysl nemají, tedy příklad se psem je naprosto zcestný a není postaven 

na nezpochybnitelných základech. 

 Gassendi se také staví proti tomu, že Descartes na základě toho, jak vnímá vosk, soudí 

o něm, že existuje, a chápe jeho substanci, tvrdí, že existuje neméně i on sám, tedy hlavně jeho 

duše. Neprotestuje proti tvrzení, že duše existuje – to také Descartovi nijak nevyvrací –, ale 

proti tomu, že její přirozenost je známější než tělo. Na základě toho, že vosk je přirovnán 

k lidskému tělu, má být údajně dokázána přirozenost lidské mysli, ale podle Gassendiho příklad 

s voskem dokazuje pouze její existenci. A i kdyby se Descartes pokoušel ze substance vosku 

zjistit ještě další informace, vyvodil by pouze a jedině to, že mysl, stejně jako jakoukoli jinou 

substanci, jsme schopni pojmout pouze smíšeně a nedokonale, nikoli rozlišeně a jasně, takže 

jediné, co můžeme říct o mysli, je, že je to něco, co k nám patří, ale vlastně nevíme, co to přesně 

je. Zde si Descartes podle Gassendiho opět protiřečí, jelikož toto zmíněné nevímco41 najednou 

díky schopnosti chápat může být vnímáno jednodušeji a zřejměji než cokoliv jiného. Tedy, je 

mysl něco neznámého a tajuplného, co nelze nikdy poznat, nebo je to něco naprosto 

jednoduchého a rozlišeného, co lze poznat snadno a konkrétně? Podle Gassendiho se Descartes 

zcela vyhýbá tomu, co měl za cíl dokázat v druhé meditaci – přirozenost lidské mysli je 

známější než tělo. Pouze opět prokázal existenci lidské mysli, jenže toto tvrzení nikdo nepopírá. 

Měl čtenáře přesvědčit o tom, že její přirozenost je známější než přirozenost lidského těla, to 

se mu však nepodařilo, podotýká Gassendi.   

 
40 WARMINSKI, A. Spectre Shapes: "The Body of Descartes?". 
41 Descartovo prvotní označení mysli, Meditace o první filosofii, str. 45. 
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 Gassendi v námitkách nemluví k Descartovi samotnému, ale k jeho mysli.42 Vysvětluje 

jí, že nestačí, když o sobě ona mysl řekne, že je věcí myslící, že je věcí pochybující, tvrdící, 

soudící a podobně. K tomu, abychom mohli dobře poznat její přirozenost, musíme vědět, jaká 

tato myslící věc je, tudíž nám nestačí jen tvrzení, že je nějakou věcí myslící. Dává jí příklad 

s vínem, o němž také nestačí říct, že je to tekutý nápoj, že je rudý nebo bílý, nebo že je lisovaný 

z hroznů. U vína, abychom poznali jeho vnitřní substanci, musíme znát jeho přesné složení 

v přesném množství, promíchané při přesné teplotě. Totéž se musí vypozorovat a zjistit, když 

mluvíme o přirozenosti či vnitřní substanci duše. Gassendi nabádá Descartovu duši k tomu, aby 

se sebou udělala různé chemické pokusy, díky kterým by se tak dostatečně prozkoumala a pak 

by nám mohla sdělit, z čeho přesně se skládá, jaká je její vnitřní substance, tedy přirozenost. 

Na základě jakéhosi obnažení duše bychom si pak sami mohli udělat obrázek o tom, zda je 

přirozenost této duše známější než přirozenost těla, jež je podobně prozkoumáno v řadě různých 

možných věd, jako například anatomie či chemie.  

 Descartovi přijde až neuvěřitelné Gassendiho tvrzení, že vše, co Descartes udává o 

vosku, dokazuje pouze lidskou existenci, nikoli to, jaká je substance člověka. Jedno dokazuje 

druhé, nelze jedno dokázat bez druhého, tvrdí Descartes. Není možné, aby byla duše zkoumána 

nějakými chemickými pokusy, jak radí Gassendi, musíme ji zkoumat jinak, individuálně, jako 

každou jinou věc. Neexistuje jeden stejný postup, kterým lze analyzovat všechny věci na světě. 

Descartes ovšem také netvrdí, že k tomu, abychom pochopili přirozenost určité věci, 

potřebujeme poznat co nejvíc jejích atributů. Když zkoumáme vosk, můžeme rozlišit různé jeho 

atributy, jak už jsme říkali například tuhost, barvu, vůni, tavitelnost. Když zkoumáme mysl, 

můžeme rozlišit stejné množství atributů jako u vosku, tedy že mysl je schopna poznat tuhost 

vosku, je schopna poznat, jakou má vosk barvu, je schopna přiřadit k vosku určitou vůni a další. 

Takže stejný počet atributů, které rozpoznáme u vosku, jsme pak schopni rozpoznat i v mysli.  

Ať už poznáváme jakoukoli věc, tak kolik atributů poznáme u poznávané věci, tolik 

atributů můžeme napočítat i v naší mysli na základě toho, že mysl tyto věci poznává. Takový 

počet atributů, který jsme schopni poznat u mysli, nenajdeme u žádné jiné poznávané věci, 

z toho tedy vyplývá, že právě přirozenost lidské mysli je ta vůbec nejznámější z poznávaných 

věcí na světě, stojí si za svým bádáním Descartes. Nakonec zde Descartes připomíná, že co se 

 
42 Gassendi nerozlišuje mysl od duše, pro něj je to jedno a to samé. Gassendi ostře kritizuje Descartovo pojetí 
duše a těla jako dvou naprosto odlišných substancí, podle Gassendiho je Bohem stvořená nemateriální duše 
formou těla. Podle Gassendiho materialistické psychologie je duše označována jako souhrnný pojem 
epifenoménů materiálních procesů, nelze ji tedy slučovat se spiritualistickým pojetím ducha, který pro 
Gassendiho představuje nemateriální příčinu tělesných procesů. Podle argumentu nemateriality ducha jakožto 
intelektu a rozumové vůle žádná materiální bytost není schopna působit sama na sebe, zatímco duch je 
sebevědomím, tedy sám sebe reflektuje.  
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týká Gassendiho kárání za to, že když v sobě nepřipouštíme nic kromě mysli, ačkoli mluvíme 

o vosku, který vidíme, cítíme a dotýkáme se ho, není možné vidět ho, cítit ho, ani se ho dotýkat 

bez očí, rukou a nosu. Descartes nehovoří o zraku, hmatu, ani čichu, které vznikají pomocí 

orgánů, ale mluví pouze o myšlence vidění, cítění a hmatání, ke které žádné orgány 

nepotřebujeme, jak můžeme zakoušet u snů.43 

 Když se podíváme na Descartovy odpovědi, jsou velice strohé a občas urážlivé: „pak se 

mne s roztomilým oslovením začínáš vyptávat už ne jako uceleného člověka, ale jako oddělené 

duše, jako bys mě tím chtěl upomenout, že tyto námitky nepocházejí z mysli důkladného 

filosofa, ale od pouhého hovada. Tážu se tě tudíž, ó hovado (…).“44 V této krátké pasáži 

můžeme vidět, že Descarta Gassendiho námitky velice urazily. Na některé z nich pak nijak 

obsáhle nereaguje se slovy, že námitky takového formátu ani nezasluhují odpovědi.  

Jednou z hlavních myšlenek tohoto příspěvku je podle mě myšlenka atributů. Podle 

Gassendiho po odstranění všech atributů (neboli vlastností) u vosku zůstane jen jakási holá 

substance, kterou nejsme schopni žádným způsobem poznat. Gassendi zakládá veškeré poznání 

na smyslech, proto nebere v potaz poznání pomocí mysli, jako právě Descartes.  

Jenže Descartes neodstranil vosku všechny jeho atributy, pouze je vyměnil za jiné (v 

tomto případě rozprostraněnost, rozlehlost a poddajnost). Všechny atributy, které u poznávané 

věci poznáváme, uchopujeme pomocí mysli. Lidská mysl je schopna poznat jakýkoliv atribut u 

jakékoli věci, díky tomu zjišťujeme, že právě v mysli nacházíme nejvíce atributů – myšleno 

nikoli tak, že vosk je žlutý, tak i mysl je žlutá, nýbrž tak, že když vosk je žlutý, mysl je schopna 

poznat žlutost onoho vosku. Tedy jednoduše, čím víc atributů u různých věcí poznáme, tím lépe 

jsme schopni pochopit přirozenost naší mysli. Descartes tak vyvrací Gassendiho tvrzení, že 

prokázal pouze existenci lidské mysli, nikoli její přirozenost. Z diskuze mezi Descartem a 

Gassendim tedy plyne, že přirozenost mysli je vůbec nejznámější ze všech materiálních i 

nemateriálních věcí, což je klíčovou tezí této podkapitoly.  

 

 
43 Když sníme, můžeme se nacházet na různých místech, ale naše tělo je pořád na tom jednom místě, bez ohledu 
na to, co se nám zrovna zdá. Při snění nepotřebujeme využívat žádné orgány, přesto něco vidíme, slyšíme, cítíme, 
něco zažíváme. Ve snech si představujeme, a jak už jsme řekli dříve, k představivosti netřeba orgánů.  
44 DESCARTES, R., Meditace o první filosofii. Námitky a autorovy odpovědi, Odpověď na páté námitky, str. 295. 
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I.b. Descartes a Hobbes 

Gassendi ovšem nebyl jediný, kdo s Descartem v mnohém nesouhlasil. I Thomas Hobbes se 

stavěl proti Descartovi a své pochybnosti o Descartových úvahách dal také značně najevo ve 

třetích námitkách.45  

 První věc, proti které Hobbes oponuje, je Descartova res cogitans. Descartes udává, že 

je věc myslící, tedy že je myšlení, stejně jako je věc chápající, tedy že je chápavost, podle 

Hobbese by také mohl říct, že je věc chodící, tedy že je chůze. Hobbes říká, že každý filosof 

odlišuje subjekt od jeho schopností a aktů, tedy je zde rozdíl mezi jsoucnem samým a jeho 

esencí, ovšem Descartes má věc myslící za totožnou tomu, co označuje myšlením, a to je podle 

Hobbese špatný úsudek. „Je tedy možné, že věc myslící je subjektem mysli, rozumu či 

chápavosti, a tudíž něčím tělesným: opak toho se přijímá, nikoli prokazuje, a přesto je tento 

vývod základem pro závěr, k němuž chce pan Descartes podle všeho dospět.“46 Tohle 

Hobbesovo pojetí Descartova tvrzení můžeme číst dvěma způsoby. Buď, že Descartes přijímá 

výrok, že věc myslící není subjektem mysli, aniž by k tomu měl jakýkoli důkaz, a z toho 

usuzuje, že věc myslící není věcí tělesnou. Nebo Descartes, opět bez důkazu, přijímá výrok, že 

věc myslící není věcí tělesnou.47 Descartes Hobbesovu námitku pochopil v druhém smyslu, 

ovšem Hobbes ji pravděpodobně mínil v tom prvním.48 

 Descartův výrok já existuji je odvozen od znalosti výroku já myslím, ovšem kde se vzal 

tento druhý výrok, ptá se Hobbes. Pravděpodobně to nějak souvisí s tím, že nemůžeme pojímat 

akty bez jejich subjektů, například malování bez malujícího, zpívání bez zpívajícího a také 

myšlení bez myslícího. Z toho Hobbes usuzuje, že věc myslící musí být něco tělesného, jelikož 

každý subjekt každého aktu musí být chápán jako něco tělesného, tedy jako substance. To i sám 

Descartes ukazuje na příkladu vosku, který přes veškeré změny, ať už barvy, tvaru či jiných 

atributů, chápeme jako tentýž vosk, tutéž věc, tutéž látku, která představuje subjekt všech jejích 

změn. Podle Hobbese ovšem nemůžeme říct, že myslíme pomocí jiné myšlenky, i přesto, že 

můžeme myslet, že myslíme (což Hobbes nazývá vzpomínkou); tedy je absolutně nepřijatelné, 

abychom mysleli, že myslíme, a věděli, že víme. „Bylo by to totiž nekonečné tázání: odkud víš, 

 
45 Třetí námitky sepsal Thomas Hobbes (1588-1679), slavný anglický filosof. Studoval v Oxfordu, později nastoupil 
do služeb rodiny Cavendishů, kde vychovával jejich děti. Mezitím cestoval, setkal se i s Descartovým přítelem 
Mersennem, kterému sepsal padesátistránkový dopis o své studii Descartovy Rozpravy o metodě a Esejích. Kromě 
námitek k Descartovým Meditacím napsal i řadu klasických filosofických děl, jako například Leviathana, Základy 
filosofie, Základy práva, ovšem snad nejvíce se proslavil překladem Thukydidových Dějin peloponéské války.  
46 DESCARTES, R., Meditace o první filosofii. Námitky a autorovy odpovědi, Třetí námitky, str. 149. 
47 Tamtéž, str. 149. 
48 Tamtéž, poznámka č. 100 pod čarou.  
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že víš, že víš, že víš?“49 Tedy v případě, že je výrok já existuji založen na znalosti výroku já 

myslím – na základě čehož víme, že nelze oddělit myšlení od věci myslící –, poněkud nesmyslně 

Hobbes vyvozuje, že ona věc myslící je něčím materiálním, spíše než nemateriálním. Hobbes 

tedy nedokáže pochopit, proč Descartes mysl označuje za něco nehmotného, když je to svázáno 

se schopností myslet, kterou může mít jen materiální věc.  

 Podle Descarta má Hobbes úplně zkreslené představy o věci myslící, chápající a chodící 

a jejích aktech a schopnostech. Descartes píše o chůzi a myšlení a jejich odlišnosti. Chůze ve 

většině případů představuje pouhou činnost jako takovou, na druhé straně myšlení můžeme 

chápat nejen jako činnost, ale i jako schopnost nebo věc, ve které se ona schopnost myšlení 

projevuje. Také protestuje proti Hobbesovu sjednocení pojmu chápavosti, chápání a věci 

chápající, vysvětluje, že lze tyto věci spojit pouze, když chápavostí myslíme věc, která chápe. 

Zatímco Descartes označoval věc chápající neurčitými výrazy a pojmy, Hobbes byl velmi 

konkrétní, co se týká například označení látky, tělesa, subjektu a podobně, aby tuto látku nikdo 

nemohl odloučit od tělesa.  

 Descartes uznává Hobbesovo tvrzení, že akty nelze pojímat bez jejich subjektů, na druhé 

straně ale nesouhlasí s Hobbesovým dodatkem, že z výše uvedeného vyplývá, že věc myslící je 

něco tělesného. Podle Descarta můžeme sice chápat subjekty veškerých aktů jako substance, či 

látky (v pojetí metafyzickém), avšak nikoli jako tělesa. Pokračuje s tvrzením, že podle logiků 

se substance dělí na duchovní a tělesné. Vrací se k příkladu s voskem, na kterém pouze ukázal, 

že barva, tvar a jiné atributy nejsou součástí formálního výměru onoho vosku, tedy lze pojmout 

vše, co nacházíme ve vosku, bez toho, abychom na to museli myslet.  

 Hobbes se dostává k příkladu s voskem, přesněji k Descartově větě, že vosk si nelze 

představovat, nýbrž pojímat pouze myslí. Podle Hobbese je velký rozdíl mezi představováním 

si, kdy máme určitou ideu něčeho, a pojímáním myslí, přičemž usuzováním dospíváme 

k závěru, že věc, kterou pojímáme myslí, existuje. Descartes toto rozlišení ale zanedbal. Už i 

podle Aristotela poznávaly jednotlivé smysly své kvality a až tzv. společný smysl skládal 

substance v celek. Podle Hobbese právě usuzování představuje spojování názvů pomocí slova 

jest.50 Z toho vyplývá, že usuzováním můžeme vyvozovat pouze něco o názvech věcí, nikoli o 

jejich přirozenosti.  

 Descartes se opět ohrazuje proti Hobbesově námitce, tvrdí, že rozdíl mezi 

představováním a pojímáním myslí vysvětlil hned několikrát. Prvně, když představil příklad 

s voskem, zde jasně uvedl výčet toho, co si ohledně vosku můžeme představovat a co naopak 

 
49 Tamtéž, str. 150. 
50 Tamtéž, str. 153. 
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můžeme pouze pojímat myslí. Uvedl také příklad trojúhelníku, přičemž trojúhelník si můžeme 

jedním způsobem představovat a druhým způsobem jej chápat (tedy pojímat myslí). K tomu, 

abychom si mohli představit trojúhelník, potřebujeme podle Descarta zvláštní duševní úsilí, 

které nám tvar trojúhelníku zpřítomní, ovšem když onen trojúhelník pojímáme myslí, žádné 

takové úsilí nepotřebujeme. Když usuzujeme, nespojujeme názvy, ale věci těmito názvy 

označované, vysvětluje Descartes a nechápe, že opak může někoho vůbec napadnout. Uvádí 

příklad Francouze a Němce, kteří o týchž věcech usuzují vcelku stejně, ovšem s použitím jiných 

slov. Descartes upozorňuje na Hobbesovu chybu, které se dopustil, když přiřadil všem slovům 

jejich významy. „Jestliže totiž připouští (Hobbes), že slova něco označují, proč nechce připustit, 

že se naše usuzování týká něčeho takto označeného spíše než pouhých slov?“51 

Krátká rekapitulace – Hobbes nejprve zpochybní Descartovu res cogitans, kterou 

Descartes údajně ztotožnil se samotným myšlením. Na základě tvrzení, že akty nemůžeme 

pojímat bez jejich subjektů, věc myslící označí za něco tělesného. Dále oponuje Descartovi 

v tom, když Descartes tvrdí, že na základě uchopování myslí soudíme, že věc – v tomto případě 

náš vosk – existuje. Hobbes popisuje rozdíl mezi představováním si a uchopováním myslí, 

v závěru pak říká, že oním souzením, které následuje po uchopování myslí, můžeme pouze 

vypovědět něco o atributech vosku, nikoli tvrdit cokoli o jeho přirozenosti. Na to Descartes 

reaguje opět záporně, jako u Gassendiho, když řekne, že Hobbes má naprosto špatné představy 

o věci myslící – subjekty aktů nemůžeme v žádném případě chápat jako tělesa, tudíž věc myslící 

nutně není tělesná. Na námitku se souzením pak odpovídá tak, že když usuzujeme, vypovídáme 

něco právě o přirozenosti oněch věcí, nikoli pouze o jejich názvech. V závěru pak poukáže na 

to, že Hobbes dal každému slovu určitý význam, a tak dal prostor k tomu, že souzení je právě 

vypovídání o podstatě, nikoli o pouhém názvu, jak si Hobbes myslel.  

I v tomto příspěvku nacházíme problém s atributy vosku, ovšem v trochu jiném směru 

než u Gassendiho. Zatímco Gassendi řeší, že po odstranění všech atributů vosku nemůžeme 

poznat to, co z něj zbylo (tedy jeho substanci, podstatu), Hobbes poukazuje na to, že atributy 

nemůžeme uchopovat bez jejich subjektů (tedy kdybychom neměli žádný vosk, nemohli 

bychom ani zkoumat jeho atributy). Podle Hobbese tedy každá poznávaná věc musí nějakým 

způsobem materiálně existovat, abychom ji mohli poznávat. Z toho vyvozuje, že i mysl musí 

být materiální, protože tu přece poznáváme nejlépe. Odkazuje pak právě na Descartův příklad 

s voskem, kde Descartes ukazuje, že i přes všechny změny všech atributů chápeme vosk jako 

subjekt všech jeho změn.  

 
51 Tamtéž, str. 154. 
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Ovšem podle Descarta tomu tak není. Hobbes, nejenže se mýlí v tvrzení, že mysl je 

materiální, ale i v tom, že Descartes na příkladu s voskem údajně ukázal, že je subjektem změn 

jeho atributů. Descartes chtěl pouze prezentovat to, že nezáleží na tom, jaké atributy vosk má, 

ale že jsme tyto atributy schopni pojmout myslí, a tak poznat nejen vosk, ale i naši mysl, jak už 

bylo několikrát řečeno. 
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III. Moderní interpretace 

Descartovy Meditace o první filosofii jsou i po staletích stále oblíbeným filosofickým čtením, 

a i v dnešní době se najde spousta filosofů či myslitelů, kterým příklad s voskem utkví v paměti. 

V této kapitole uvedu dva myslitele, kterým stál příklad s voskem za zmínku. Prvním je Stephen 

I. Wagner, podle něhož bylo Descartovo zkoumání vosku zdrojem frustrace i širokého rozsahu 

interpretace. Podle něj je příklad s voskem jakýmsi kognitivním cvičením, které je určeno 

převážně k tomu, aby vedlo meditujícího k uvědomění si síly mysli. Druhým myslitelem je Jan 

Patočka, který se o příkladu s voskem zmínil na svých přednáškách, jež byly později jeho 

studenty převedeny do písemné formy pod názvem Tělo, společenství, jazyk, svět. Ve své druhé 

přednášce uvádí příklad s voskem v souvislosti s jeho pojetím světa a těla, přičemž vosk podle 

Patočky „není věc k rozebrání z hlediska trvalosti a netrvalosti, je to součást našeho žitého, 

smysluplného světa.“52 

  

I.a. Descartův příklad v moderním pojetí I 

Příklad s voskem má podle Wagnera umožnit lepší porozumění mysli – tedy cogito má být 

pevně zajištěno. „Ale co se mne týče, nikdy jsem neměl za to, že k projevení substance je třeba 

něco kromě jejích rozličných atributů: tedy čím více atributů nějaké substance poznáme, tím 

dokonaleji pochopíme její přirozenost. Tak jako ve vosku můžeme rozlišit mnoho různých 

atributů: jeden, že je bílý, jiný, že je tuhý, jiný, že se z tuhého stává tekutým atd., stejně také v 

mysli jich je stejné množství: jeden, že má sílu poznávat bělost vosku, jiný, že má sílu poznávat 

jeho tuhost, další, že má sílu poznávat bělost vosku, jiný, že má sílu poznávat jeho tuhost atd.“53 

Zkoumání vosku podle Wagnera skutečně poskytne odhalení této schopnosti chápání, vis 

cognoscendi, ale nejprve je třeba učinit jeden konečný návrh.  

Wagnerova analýza přisoudila Descartovi dvě tvrzení, za prvé, že objev přirozenosti 

mysli zakládá tvrzení o její existenci a za druhé, že přirozenost mysli je objevena jako síla 

generující ideje. V konečném návrhu jsou tato dvě tvrzení spojena asi takto: objev přirozenosti 

mysli může zakládat tvrzení o její existenci, pokud použijeme Descartovo existující k označení 

výkonu síly a jeho myslící k označení výkonu síly ke generování idejí – to, že mysl vůbec je, 

znamená, že je schopna projevovat sílu. Tedy objev, že Já jsem myslící, může potvrdit tvrzení, 

že Já jsem v tomto okamžiku existující. 

 
52 PATOČKA, J., Tělo, společenství, jazyk, svět, II. přednáška, str. 17.  
53 DESCARTES, R., Meditace o první filosofii. Námitky a autorovy odpovědi, Odpověď na páté námitky, str. 300. 



35 
 

Naše vnímání přirozenosti mysli ji představuje jako sílu, a tak můžeme bezpečně 

usoudit, že mysl existuje. Z tohoto reflexivního postoje tedy nakonec dosáhneme poznání mysli 

dostatečně rozlišeného k tomu, aby nám poskytlo jistotu o její existenci. Jasné a rozlišené 

vnímání je nyní známo jako činnost generující vnímání. Mysl už určitým způsobem chápeme, 

a sice jako aktivitu, jako sílu. Jasné a zřetelné percipování je poznáno jako aktivní výkon mysli, 

výkon síly. Můžeme pak podle Wagnera říct, že když jasně a rozlišeně vnímáme, existujeme. 

Počáteční motivací při zkoumání vosku bylo opravit běžné přesvědčení, že tělesa jsou 

zřetelněji a lépe poznávána než mysl, říká Wagner. Což se Descartovi podařilo v okamžiku, 

kdy poznal přirozenost mysli. Když říká, že vnímání těles se odvíjí od jejich pochopení, 

naznačuje Descartes, že jediná vis cognoscendi je účinná v celém rozsahu našeho vnímání. 

Na začátku článku se Wagner táže po existenci a esenci. To je určitým způsobem 

propojeno, má to nějakou sílu – mysl je aktivní, projevuje se silou. Wagner zaujímá aktivistické 

stanovisko a uvádí jádro článku, tedy že cogito je bytostně aktivní, cogitem pak označujeme 

mysl. Na vosku se precizuje porozumění mysli neboli esence mysli, které je neoddělitelné od 

toho, že mysl existuje – zde je spojení mezi esencí a existencí.  

 

I.b. Descartův příklad v moderním pojetí II 

Patočka je zastáncem klasické interpretace, podle něj je identita věci dána jejím substanciálním 

jádrem. Patočka říká, že Descartes na kousku vosku ukazuje, jak jsou poznatky, jež získáváme 

pomocí smyslů, povrchní. Vosk má určitý tvar, barvu, vůni, po přeměně ohněm se úplně změní. 

„Přesto nikdo neřekne, že to není týž kus vosku. Podstata je to, co trvá, tedy to nemůže být 

barva apod.“54 Patočka polemizuje o tom, jestli vosk, který Descartes fyzicky drží, a substance, 

která trvá ve změně vlastností, je totéž. Vosk, s kterým se manipuluje, není něco, co bychom 

mohli rozebírat z hlediska trvalosti nebo netrvalosti, je to pouze něco, co patří do našeho 

smysluplného života. „Ten kousek vosku není souhrnem vlastností, ale kontinuem poukazů 

k ostatnímu světu, k situacím, v nichž se nachází,“55 říká Patočka.  

Tedy věc není něčím, co je chápáno samostatně, ale odkazuje na další situace, tyto 

situace odkazují na další a další, tedy vosk odkazuje na přírodu, na med, med odkazuje na 

včelaře, na včely, včely zase na pyl, na květinovou chuť či vůni atd.56 Patočka udává, že vosk 

nemá absolutní barvu, jeho barva se mění podle denní doby a podle počasí, jeho barva pouze 

poukazuje na to, v jaké situaci se momentálně vosk vyskytuje. Substance jako pevný substrát 

 
54 PATOČKA, J., Tělo, společenství, jazyk, svět, II. přednáška, str. 16. 
55 Tamtéž, str. 17. 
56 Fenomenologie věci. 
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je výtěžkem již řecké metafyziky, v níž se filosofové, v čele s Aristotelem, snažili všechny 

rozmanitosti shrnout do určitých kategorií, do jakýchsi škatulek, jak popisuje Patočka. 

„Absolutizace věci vede k ustrnulému pojmu substrátu a vlastnosti, k impersonální 

metafyzice.“57 Na tuto tradici pak navazuje i Descartes, ovšem toto pojetí se absolutně 

neshoduje s tím, jak se vosk jeví v souvislosti s naší zkušeností, tedy následuje vyloučení 

smyslových kvalit, jako například barva, vůně, chuť, které jsou Descartem označeny jako ne 

dost objektivní. 

Podle Patočky Descartes určitým způsobem dělí vlastnosti vosku na dvě skupiny – 

vlastnosti, které jsou objektivní (ty poznáváme jasně a rozlišeně), a konfúzní vlastnosti, u 

kterých nemůžeme určit věcný obsah (jako například barva, vůně). Patočka navazuje na 

Aristotelovo rozdělení vlastností na pozitivní a negativní. Podle něj Descartes nedokáže určit, 

jestli jsou barva, vůně apod. vlastnostmi pozitivními nebo negativními, proto nejsou poznávané 

jasně a rozlišeně.  „Za ryze objektivní určení se tyto kvalitativní opozice nehodí, objektivní jsou 

jen kvantitativní určení a substance. (Descartes přehlédl, že mezi objektivními určeními má i 

pohyb a že i zde by se mohl ptát, co je pozitivní: je klid zbavenost pohybu, nebo naopak?).“58   

Patočka říká, že Descartes kvality vyjme z jakési osobní perspektivy, zhmotní je a poté 

tyto materializované kvality odmítne, protože podle něj nejsou dost věcné. Podobný proces pak 

udělá s tělem, které se jeví jako určitá struktura objektivní tělesnosti, určena čistě matematicky. 

Tělo je tedy pro Descarta pouhý mechanismus a vše, co by se mělo přiřazovat k tělu, Descartes 

přiřadí k duši. 

U Patočky se tedy opět určitým způsobem promítá problém atributů (neboli vlastností) 

vosku. Descartes podle něj už na začátku špatně uchopuje vosk, jelikož nejasně rozliší, zda je 

vosk něco, na co si každý může sáhnout, nebo něco, co má představovat neměnnou substanci i 

po změně všech atributů. Jeho další velkou chybou pak je, že vlastnosti (jako barvu, vůni) 

označí jako neobjektivní, z toho následně špatně vyvodí důležitost těla. Patočkovi nejde vcelku 

o rozbor příkladu vosku jako takového, spíše chce poukázat na důsledky tohoto zkoumání 

vosku, které vedou nejen ke špatnému rozdělení vlastností mezi tělo a duši, ale i ke špatnému 

chápání těla obecně, což je pro Patočku klíčové.  

  

   

 

 
57 PATOČKA, J., Tělo, společenství, jazyk, svět, II. přednáška, str. 17. 
58 Tamtéž, str. 18. 
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Závěr 

 V úvodu jsem uvedla cíl této práce, a to, že se budu snažit odpovědět na následující otázky: 

proč je příklad uveden v Meditacích, jaká je jeho role v díle a zda by dílo dávalo tentýž smysl, 

kdyby příklad s voskem chyběl. V neposlední řadě také to, co příklad s voskem prokazuje a zda 

si to Descartes dokázal dostatečně obhájit. Už víme, o co v příkladu s voskem jde, dopodrobna 

známe jeho strukturu, ale víme také, co je vlastně smyslem příkladu s voskem? Je nám jasné, 

co Descartes chtěl tímto příkladem ukázat? Chápeme dostatečně dobře, proč je příklad s voskem 

v Meditacích o první filosofii důležitý? 

Můžeme s jistotou říct, že kdyby příklad s voskem chyběl, nic zvláštního by se nestalo, 

Meditace by i přesto dávaly smysl, možná ale ne ten samý, jako když příklad s voskem obsahují. 

Co se týká toho, proč je příklad v Meditacích uveden, tak je to přinejmenším z toho důvodu, že 

nám chce Descartes pomocí příkladu něco ukázat, objasnit, vysvětlit. Descartes napíše nějakou 

definici a pomocí příkladu ji dovysvětlí – v tomto případě se to konkrétně týká toho, že mysl 

poznáváme lépe než tělo, na příkladu s voskem se pak lépe ukazuje, že čím více tělesných věcí 

poznáváme, tím lépe poznáváme naši mysl. Descartes s jistotou ví, že on sám existuje, ale ještě 

ani ve třetí meditaci neví, jestli existují nějaké tělesné (materiální) věci – příklad tedy nehraje 

tak systematicky klíčovou roli, aby byl v Meditacích nepostradatelný, je důležitý spíše 

filosoficky proto, že něco ilustruje.  

 V příspěvcích, námitkách či oponentuře různých filosofů (ať už soudobých či 

moderních) můžeme vidět, že Descartův příklad s voskem nebyl nijak vyvrácen, i když se o to 

mnozí snažili. Například Gassendi se snaží zpochybnit, že materiální věci lze uchopovat myslí, 

tvrdí, že je můžeme poznávat pouze smysly. Své tvrzení podloží příkladem psa, který rozlišuje 

svého pána od kořisti právě pomocí oněch smyslů. Pokračuje tím, že pomocí příkladu s voskem 

Descartes nijak neprokázal, že mysl je nám známá, ukázal pouze to, že něco jako mysl existuje, 

poté Gassendi kousavě podotkne, že o existenci mysli už jsme přece věděli. Descartovi nakonec 

ukáže svou neúctu k němu tím, že s ním mluví jako s duší, nikoli jako s člověkem se vším 

všudy. Descartes ovšem zavrhne nejen Gassendiho pochybnost o uchopování věcí pomocí 

mysli, také označí jeho příklad se psem za naprosto neadekvátní a své odpovědi na Gassendiho 

námitky doplní o další vysvětlení, které vede k dokonalému pochopení přirozenosti mysli.  

Někteří se poté naopak snažili Descartův příklad s voskem vysvětlit lépe a poukázat tak 

na jeho důležitost a smyslnou podstatu, jako například Wagner: nyní vidíme, že vnímání 

přirozenosti mysli zakládá nárok na její existenci. Objev síly mysli poskytnutý zkoumáním 

vosku vyplňuje mezeru v epistemologickém pokroku meditujícího, říká Wagner. Jeho analýza 
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navíc poskytuje několik dalších vhledů do Descartova myšlení – za prvé naznačuje, že 

Descartes má v druhé meditaci základ pro to, aby lidskou mysl považoval za substanci, jelikož 

zažil svou sílu myslet nezávisle na všech jiných věcech. Descartes zjistil, že síla, jež ho vede 

k jasnému a rozlišenému vnímání, je silou jeho mysli. Příklad s voskem slouží k jasnějšímu 

uchopení porozumění mysli.  

Mysl je věc myslící, jako taková je známější než tělo. Mysl je vždy tím prvotním, s čím 

máme co dočinění. Mysl sice nezná nikdo, ale z určité stránky ji zná každý. Zprvu se zdálo, že 

příklad s voskem bude spíše osvětlovat substanci materiálních věcí, nebo co je na materiálních 

věcech to podstatné, při bližším zkoumání příkladu jsme ale zjistili, že příklad s voskem není o 

věcech, nýbrž o tom nemateriálním, o lidské mysli – o tom, že ji známe lépe než tělo. Věci jsou 

pak až v jakémsi odvozeném sekundárním režimu. Jsem tady já a jsou tady nějaké věci, já znám 

ty věci – podle Descarta znám sám sebe, díky každé věci poznávám kousek sebe sama, všechno 

je součástí mé mysli spíše než součástí oněch věcí. Zkoumání vosku nám také poskytlo odhalení 

naší schopnosti soudit a chápat, jejichž pomocí jsme schopni uchopovat nejen materiální, ale i 

nemateriální věci, jako je právě ona mysl.  
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