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I. Úvod

I.1 Záměr, poděkování a něco navíc
Myšlenka napsat srovnávací práci na téma pozdní antika a Indie
zrála bezmála patnáct let. Už když jsem se s novoplatonismem setkal poprvé, zdálo se mi, že podobnou nauku hlásali indičtí mudrci,
alespoň jak mi to připadalo z četby populární literatury.
Postupně mi však docházelo, že takové zdání ‒ pokud jím nemá
zůstat ‒ musí být doloženo důkladným zkoumáním textů. A další
studium mě pak „vyléčilo“ z hledání přímého vlivu. Přesto jsem žasl
a dodnes žasnu nad nebývalou podobností nauk pozdně antických
platoniků a nauk některých indických advaitinů.1
Ve zkrácené verzi jsem tak prodělal stejný vývoj jako západní
učenecká komunita ve 20. století, tedy od jednosměrného hledání
vlivů ke komparaci konkrétních textů.
Abych mohl tuto podobnost alespoň částečně dokázat, musel jsem
věnovat řadu let studiu, a to zejména jazyků, protože bez kontaktu s originálními texty je takový komparatistický záměr odsouzen
k nezdaru.
Stejně jako Hérakleitovi zlatokopové musí překopat mnoho písku, než najdou trochu zlata, i já musel projít množství materiálu,
v tomto případě však textového. Nakonec, jak čtenář brzy zjistí, bude
má komparace na řecké straně založena především na korpusu Plótinových Ennead, Proklově Základech theologie a jeho komentáři
k dialogu Timaios. Na indické straně pak částečně na textech kašmírského filosofa, polyhistora, estetika a jednoho z největších myslitelů indického středověku, Abhinavagupty (cca 950‒1020), jeho žáka
1

Advaitou myslím všechny indické monistické školy ‒ jednotlivé větve indického monismu.
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Kšémarádži (cca 975‒1125), a především na poněkud stručnějších
textech jejich předchůdců ‒ Vasugupty (cca 800‒850), Kallaty (cca
825‒875) a Utpaladévy (900‒950).2
Přínos srovnávacích studií spatřuji v tom, že jejich aktéři jsou
nuceni opustit pohodlí zavedené tradice, kde se původní živé vhledy pomalu mění na poučky omílané uvnitř sebepotvrzujícího kruhu
uzavřené komunity, a vyjít na trh otevřené diskuse, často za nesouhlasného mručení ortodoxie obou srovnávaných komunit.3
Můj přístup spočívá spíše v pevném přimknutí k pramennému
textu než v okázalém pohybu ve vodách sekundární literatury, ale
i tak doufám, že má práce bude přínosná. Tuto naději čerpám z předpokladu, že jen nemnoho jedinců je ochotno podniknout strastiplnou
a časově náročnou pouť, která obnáší osvojování mrtvých jazyků
a pročítání celého oceánu textů, znesnadňovanou komparatistickým
střídáním kontextů.
Děkuji Katedře filosofie a dějin přírodních věd, na jejíž půdě tento
text původně vznikal a která mne zprvu podporovala a inspirovala ‒ kupodivu to nebylo jen křídlo filosofické, ale i biosémiotické. Smysluplnost své práce jsem viděl hlavně v tom, že oba mnou
komparované směry považují za základ života řeč, což by znělo nesrozumitelně ve století devatenáctém, ale téměř prorocky ve století
jednadvacátém.
Na indické straně byli mými učiteli sanskrtu J. Vacek a později
J. Strnad. V indické filosofii jsem spíše samouk, ale nikoli z pýchy,
nýbrž z nouze malé země, kde se, bohužel, neuchytila tak obskurní
komunita, jakou by mohla být skupina orientalistů zaměřených na
tento obor. Své vzdělání jsem čerpal jednak z četby, jednak z pobytů
v centrech indické učenosti, jako jsou Váránasí, Rišikéš či Tiruva2

3

Co do absolutní hodnoty je datace přibližná; viz R astogi, N., The Krama
Tantricism of Kashmir, Delhi 1979. Spolehlivěji je datovatelný pouze Kallata,
jehož jako jediného z paramádvaitových autorů zmiňuje kronikář Kalhana
(12. stol.) ve své Rājataraṅginī (V,66).
V českém prostředí např. Hejdánek, L., „Bylo historicky několik ohnisek
vzniku filosofie?“, in: Nomádva, 1 (2009); viz též podnětnou diskusi k tomuto
článku v následujících číslech periodika.
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namalai, kde jsem měl možnost učit se od takových autorit, jako
je B. Baumer, M. Dyczkowski nebo prof. Tripathi. Navštívil jsem
rovněž La Sapienzu v Římě a SOAS v Londýně, kde sídlí významná
centra studia nedvojné kašmírské filosofie. Za cennou zpětnou vazbu
vděčím zejména prof. R. Torellovi z La Sapienzy.

I.2 Překlady, autorství
Pokud se na následujících řádcích objeví české překlady bez uvedení autora, pořídil jsem je sám, v opačném případě uvádím jméno
překladatele. Vždy jsem se držel zásady pevného kontaktu s originálním textem, ale především u Plótinových Ennead mi byla vodítkem
edice Loeb Classical Library, opatřená překladem A. H. Armstronga.
Pokud mi šlo jen o přiblížení hrubého obsahu pasáže, sáhl jsem občas i k elektronicky dostupné, starší překladové verzi Mac Kennově,
kterou v poznámkách cituji anglicky.

I.3 Platonismus a Indie
Jistou podobnost mezi konáním, jemuž se ve starořeckém kontextu říká filosofie, a tím, co se provozuje v Indii, zaznamenali už
někteří pozdně antičtí autoři, např. Filostratos,4 Palladios,5 Diogenés
Laertios6 či Proklos.7 Kontinuitu tohoto zájmu přerušil až křesťanský
exklusivismus a obnovena byla v podstatě až v raně novověké filoso4
5
6

7

Filostratos, Životopis Apollonia z Tyany, in: O cizích osudech, přel. R. Dostálová et al., Praha 1972.
Palladios, De gentibus Indiae et de Bragmanibus, London 1665.
Diogenés Laertios, Vitae philosophorum, I,1: „Někteří lidé říkají, že pěstování filosofie má své počátky u barbarů. Peršané prý měli své mágy, Babyloňané nebo Asyřané své chaldejce, Indové gymnosofisty, Keltové a Galové
takzvané druidy…“ (Česky: Životy, názory a výroky proslulých filosofů, přel.
A. Kolář, Pelhřimov 1995).
Proklos, In Tim. II,2,218 (cituje Porfyria).
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fii. Někteří její historikové se dokonce domnívají, že oživlý kulturní
kontakt s Indií, zprostředkovaný prvními překlady upanišad (Anquetil Duperron, z perštiny do latiny, 1802), byl jedním z vedlejších inspiračních zdrojů raně novověkého německého idealismu (zejména
filosofie A. Schopenhauera a pozdního J. G. Fichta). Skutečnou vlnu
zájmu o možné podobnosti mezi indickou a řeckou filosofií však
odstartovalo až 20. století, kdy se úroveň bádání v indologii, klasické filologii a dějinách filosofie pozvedla natolik, že bylo možné
uskutečnit první srovnávací pokusy, založené na důkladném studiu
konkrétních textů v původních jazycích. V centru tohoto zájmu stanul zejména Plótinos, jehož význam v celkovém kontextu hodnocení
antické filosofie ve 20. století stále rostl. Při prvním přiblížení se tak
dělo ze dvou důvodů ‒ historického a praktického. Plótinův životopisec Porfyrios se zmiňuje přinejmenším o jeho dočasném zájmu
o indickou moudrost. Plótinos sám pak vypracoval snad nejznámější (i když nikoli nejkonzistentnější) systém monistického idealismu
v celé antické filosofii a monistický idealismus je obvykle (i když nikoli úplně spravedlivě) považován za hlavní kmen indické filosofie.
Při pročítání komparatistických studií na téma novoplatonismus
a Indie mne rušil jeden nedostatek, jemuž se snažím vyhnout ‒ pokud
studie vyšla z pera autora, jehož těžištěm byl novoplatonismus, práce trpěla těžkopádností ve výběru indického komparanda,8 obvykle
způsobenou slabší orientací v indické filosofii, nebo nulovou znalostí
pramenného jazyka. Na teze, které autor předkládal, by se v oceánu
indických textů našly srozumitelnější a lépe odpovídající příklady,
navíc často hrozilo odtržení od reality textů, kvůli přílišné závisloti
na dobově podmíněné sekundární literatuře. Takovou těžkopádností
pak trpí například hledání paralel substančních modelů (novoplatonici) v nesubstančních modelech (buddhistická filosofie). Tím nechci
říci, že nelze najít paralely novoplatonismu s buddhismem, ale zvolíme-li za komparandum jednu z Plótinových hypostazí, pak bude
z principu těžké najít jeho paralelu v nesubstančním buddhistickém
8

Komparandum užívám jako participium necessitatis, tj. „to, co má být“ nebo
„to, co by mělo být“ srovnáváno.
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světě, kde je veškeré vznikání relativní (pratítjasamutpáda) a v neustálém pohybu (sanvrttimátra). Jindy je taková neobratnost zjevná
z výběru textu. Budeme-li srovnávat intelekt v Enneadách s intelektem v Bhagavadgítě, naše paralela bude jen stěží dostatečně hluboká,
uvážíme-li charakter indického textu, který má daleko k filosofickému traktátu enneadového typu.

I.4 Hledání komparanda
V základu platónské tradice spočívá několik motivů, jež nápadně
rezonují s indickým prostředím, což je důvod, proč se indo-helénská
filosofická komparatistika s oblibou zaměřuje na ni, a nikoli například na peripatetiky. Některé rysy této rezonance nyní probereme,
zejména ty, které budou později tvořit významný kontextotvorný kolorit novoplatónského filosofování. Zatím nevytváříme žádný komparatistický slovník védánty a platonismu, ale následující text lze
považovat za náčrt několika obsáhlejších hesel z tohoto pomyslného
díla. Tento kusý výčet metafor a styčných bodů se neomezí pouze na
tuto kapitolu, ale pokračuje v kap. IV.
Zmiňme nejprve platónské pojetí duše známé z dialogu Faidros, kde je duše představena jako „srostlina okřídleného spřežení
a vozataje“,9 v níž vozataj představuje rozum. Jeden kůň je „uměřený“ řiditelný slovem, „přítel pravdivého mínění“, druhý pak neuměřený, „přítel zpupnosti“, řízený jen silou, „a to ještě stěží“. Podobný
obraz duše se objevuje i v upanišadách:
„Věz, átman na voze jede, vozem tím tělo pak je, rozum je vozataj
vozu a mysl otěže jsou. Smysly jsou koně a vjemy jsou dráhy jejich
cest, átman i s myslí a smysly poživatelem je zván. Kdo ještě nedošel
poznání, svou mysl netřímá pevně, ten dosud nezvládl smysly jak
kočí své koně zlé. Kdo však už poznání došel, kdo mysl pevně má
v rukou, ten smysly naplno ovládá jak kočí výborné koně. Kdo ještě
9

Platón, Phdr. 246a6.
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nedošel poznání, nečistý, nerozumný, na místo nemůže dojet — koloběh jeho je údělem. Kdo však už poznání došel, rozumný vždycky
a čistý, dojede na ono místo, z něhož se nezrodí znovu.“10

Tento obraz, odhlédneme-li od některých detailů (jako například,
že koně v upanišadě jsou smysly a nikoli „poslušná“ a „neposlušná“
část duše jako ve Faidrovi), musí být platónsky sečtělému čtenáři
povědomý. Oba obrazy si navzájem odpovídají v tom, že inteligibilní složka duše, u Platóna nús, v upanišadě11 buddhi, je vozatajem
vozu. V obou obrazech se navíc objevuje motiv ovládání koní, jakožto nesamozřejmý zápas, který musí řídící složka duše (vozataj)
svést o vládu nad spřežením. Tu i onde je ve hře ovládání koní, jako
cesta úniku z kolotání pozemské existence, případně cesta k uvíznutí
v něm, nezvládne-li se řízení.
Dalším společným rysem platonismu a indických nauk je učení
o reinkarnaci. Důležité je, že tu i onde volí duše své životy podle
svých dispozic a sklonů z předešlé inkarnace: „…poněvadž podle
toho, jaký život si každá duše zvolí, takovou se nutně stává“12 a „většinou si duše vybíraly podle zkušenosti ze svého dřívějšího života“,13
což je dále ukázáno na příkladech, uveďme jen rychlonohou běžkyni
Atalanté, která „spatřila veliké pocty muže zápasníka, nedovedla se
zdržeti a vzala“.14 Podobně se to má s duší v upanišadách: „Zrovna
tak, jako když housenka doleze na konec stébla trávy a stáhne se,
aby napadla jiné, tak tento átman odhodí toto tělo, učiní je nevědomým a stáhne se, aby napadl jiné. …Člověk je hlavně touha, jaká je
jeho touha, takové je jeho rozhodnutí, jaké je jeho rozhodnutí takové
10
11

12
13
14

KathUp. III,3 (česky: Upanišady, přel. D. Zbavitel, Praha 2004).
The Principal Upaniṣads, Edited with Introduction and Translation by
S. Radhakrishnan, N. Delhi 1994, str. 246, pozn.: „The idea of Self, riding
in chariot which is psycho-physical vehicle is a familiar one. See also Jātaka
VI,242.“
Platón, Resp. 618b.
Platón, Resp. 620a.
Platón, Resp. 620b.
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skutky koná, jaké koná skutky, takové (plody) získá … ten, kdo lpí,
jde i se svými skutky na místo, na němž ulpěla jeho mysl.“15
Tento společný moment zmiňujeme především proto, že v dalších
stadiích obou tradic ‒ indické i řecké ‒ bude plnit důležitou roli jádra, kolem něhož se postupně rozvine praktická etika, založená na
bohatě rozpracované psychologii. Máme na mysli otázku, jak duši
obrátit od strastného a proměnlivého světa vzhůru, ke svému stálému
a blaženému počátku.
Řekli jsme, že advaita i novoplatonismus jsou systémy monistické. Jak platonismus, tak advaita považují pestrost zkušenostního
světa za mnohost, odvozenou z jednoduchého počátku. Cesta tohoto
pochopení vede od hledání náznaků jednoty v mnohosti k jednoduchému transcendentnímu počátku, kulminaci a zdroji nedokonalé
jednoty zkušenostního světa.
Předpoklad jednoduchého počátku je empiricky založen v kontemplaci, která je střídavě doprovodnou disciplínou a meritem věci
jak v advaitě, tak v novoplatonismu. Kromě kontemplativních mentálních experimentů lze zkušenost jednoty hledat zejména v jednotě
předpokládané poznáním. Zatímco Platón a platonici dávají přednost
zkoumání „objektivních“ předpokladů tohoto procesu (idea),16 indičtí myslitelé upanišad a jejich advaitoví následovníci se zaměřují
především na subjektivní předpoklady téhož (átman).17 Ani jedna
z těchto dvou cest se však neobejde bez druhé a jejich výsledek ‒
transcendentní počátek imanentně přítomný ve veškerenstvu ‒ je nakonec velmi podobný.18
Tuto kapitolu jsme nazvali hledání komparanda. Strategie tohoto
hledání bude jakýmsi pokusem ujasnit si pozici platonismu, „jako
kdyby“ se jednalo o součást indického myšlenkového universa. Zmíněné příklady měly jen doložit, že takový hravý pokus není nesmyslným podnikem. Opravdu, tradiční substrát platonismu ‒ Platónovy
15
16
17
18

BAUp. IV,4 (česky: Upanišady…, op. cit.).
Viz např. Platón, Resp. 507b.
Viz např. AitUp. III,I,2.
Platón, Resp. 509b6; ChUp. VI,2; TaitUp. II,7.
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dialogy ‒ má řadu styčných bodů s tradičním substrátem védánty ‒
s upanišadami. Analogický je i vztah, který obě tradice zaujímají
ke svým počátkům. Ačkoli v helénistickém světě neexistuje pojem
zjeveného textu (šruti), novoplatonici připisují některým textům19
v podstatě stejný původ jako ortodoxní indičtí autoři upanišadám
a dalším textům z kategorie „slyšeného“ písma (šruti).20
Rozšíříme-li okruh komparatistického hledání za hranice úzké
platónské tradice, pak lze významné indo-helénské paralely najít
i v ostatních zdrojích novoplatonismu, zejména v pythagorejsko-orfických naukách a stoicismu.
V pythagorejství je to například důraz na osobní autoritu mistra;
ortopraktické regulativy duchovní komunity, např. vegetariánství; tematizování vědy, např. harmonie, matematiky, a zejména geometrie
ve filosofickém či sapienciálním diskursu.21 Lze také říci, že podobný katalyzační a inspirační vliv, jaký měl na pythagorejské kruhy objev matematizace hudební harmonie, měl na indické tantrické
myslitele objev záznamu fonetických vibrací v abecedním systému
slabičného písma, a podobnou roli, jakou v pythagorizujícím platonismu hraje matematika, má v tantrických paramádvaitových systémech gramatika.22
19

20

21

22

Kromě výběrového souboru Platónových dialogů (v čele s Parmenidem, Timaiem, Faidrem, Ústavou, Filébem, Kratylem) ještě např. Chaldejským věštbám, které svým tradovaným vznikem, tj. jakožto transovní zápis, v němž
je role autora-média (Júliános Theúrgos) druhotná, do kategorie „slyšeného“
písma spadají tím spíše.
Podrobnější analýza této analogie viz Staal, F., Advaita and Neoplatonism,
Madras 1961, str. 163. Autor si zde všímá například deklarované snahy novoplatoniků o souznění (σύμφωνος) s korpusem platónských dialogů a srovnává
tento klíčový pojem s advaitavédántovým termínem samanvaya, používaným
pro shodu smyslu u dvou textů. Cituje přitom z Ennead (VI,2,1,4; VI,3,1,1;
VI,4,16,4‒7; III,6,1,13‒16) a vyvozuje odtud, že Corpus Platonicum je pro
Plótina totéž, co śruti pro ortodoxní indické autory.
Podrobnější srovnání Tim. 55e‒56b (pasáži která pojednává o geometrii
živlů) s tantrickými koncepty viz Filliozat, J., The Classical Doctrine of
Indian Medicine, Delhi 1964 (kap. „ Its Origins and Its Greek Parallels“).
Viz níže, kap. III.
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Podle orfických mýtů například svět vznikl v jednom stadiu
z vejce,23 což odpovídá indickým puránovým naukám.24 Také platónsko-peripatetická koncepce pátého živlu (aithéru) se podobá indickému konceptu pátého živlu (ákáši).25 Stoický koncept pneumatu jakožto životního dechu má svou analogii v indickém konceptu
prány.26
V neposlední řadě je třeba zmínit stoický ideál mudrce povzneseného nad každodenní otročení žádostem těla i mysli, jenž neztrácí
klid ani v příslovečném „Falaridově býku“.27 A jedná se zároveň
o jediný helénský ideál, u něhož máme bezpečně zdokumentováno
pozdně antické povědomí o jeho indické analogii, a to včetně živého
zájmu o jeho nositele.28 Je dost pravděpodobné, že Plótinův nezdařený cíl cesty za indickými mudrci byl podnícen spíše přáním setkat se
s nositeli tohoto ideálu než snahou o doktrinální obohacení vlastního
filosofického systému! Podobným zájmem mohlo být pět staletí před
23
24

25

26

27
28

fr. 54, in: Orphicorum fragmenta, ed. O. Kern, Hildesheim 2005.
Viz např. Viṣṇu Purāṇa, II,19; Vāyu Purāṇa, 4,74‒75. Ale zdá se, že purány
jsou podle všeho mnohem mladšího data než například klasické upanišady,
a navíc vznik kosmu z vejce (brahmāṇda sṛjana) není jedinou verzí vzniku
kosmu, která se tu objevuje.
Viz např. BAUp. III,8,7‒8; viz též M.Bh. XII,183‒187: „Nezaniká duše vstoupivší do těla, když zaniká tělo, stejně tak jako nezanikne oheň, když je spáleno palivové dříví. Když není dodáváno palivové dříví, oheň nelze vidět,
přestože je přítomen, neboť vstoupil do éteru a nemá pevné sídlo, takže jej
lze jen těžko uchopit. Stejně tak i duše, když opouští tělo, vstupuje do éteru,
není však kvůli své jemnosti vnímána, stejně jako oheň bez palivového dříví.“ Podrobněji k tématu viz Frauwallner, E., Geschichte der indischen
Philosophie, Salzburg 1953, str. 90‒96 (česky: Dějiny indické filosofie, přel.
N. Melnikovová; v tisku).
Podrobněji v Filliozat, J., The Classical Doctrine of Indian Medicine…, op.
cit. Ke konceptu prány např. Ewing, A. H., „The Hindu conceptions of the
functions of breath“, I., in: Journal of the American Oriental society, XXII,
2 (1901), str. 249–308; viz též Frauwallner, E., Geschichte der indischen
Philosophie…, op. cit. (kap. „Die Atemlehre“).
Dutý, kovový, rozžhavený býk; viz Plótinos, Enn. I,4,13.
Palladios, De gentibus Indiae et de Bragmanibus. Ostatní pasáže z antické
literatury k tomuto tématu viz H albfass, W., India and Europe, New York
1988, str. 11‒18.
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Plótinem motivováno i tradované připojení skeptika Pyrrhóna k Alexandrově výpravě.29 Nicméně studium indických, zejména buddhistických analogií k řecké skeptické tradici přesahuje rámec této práce.
Až dosud jsem se snažil ukázat, že platónský substrát, z něhož
vzešel novoplatonismus, má některé pozoruhodné momenty společné
s indickým filosoficko-sapienciálním substrátem ‒ upanišadami. Jistě
by se daly najít i další paralely ve staré Akademii, a zejména v raném
helénistickém období bezprostředních Plótinových předchůdců, středoplatoniků. Mým cílem není vyjmenovávat jednotlivé podobnosti
a sepisovat jejich seznamy. Poznamenejme však, že důkladnější studium středoplatoniků, k němuž historikové antické filosofie obrátili
pozornost až ve druhé polovině 20. století, bylo mimo jiné vyprovokováno „orientalistickou hypotézou“ o zrodu novoplatonismu. Právě
poukaz na myšlenkovou kontinuitu od Akademie přes středoplatoniky (zejména Númenia) k Plótinovi byl hlavním a přesvědčivým
argumentem odpůrců této hypotézy.30 Podrobněji se tímto tématem
zabývám v kapitole nazvané Orientalistická hypotéza.
Novoplatónské filosofování staví na rozlišení toho, co stále je
(bytí, to on), a toho, co vzniká a zaniká (vznikání, genesis). Druhé
z uvedených má své bytí jen potud, pokud se mu daří nedokonalá
nápodoba (mimésis) prvního. První jmenované má své bytí od jednoduchého počátku, Jedna-Dobra. Učení o jednoduchém počátku lze
charakterizovat jako monismus, ačkoli například platónský koncept
hmoty není zcela přesvědčivě nedualistický. V rámci hledání indického komparanda připomeňme, že se jedná o monismus idealistický
a substanční. Idealistický proto, že základem veškerenstva v jeho
pojetí není látková skutečnost, nýbrž skutečnost inteligibilní. Z potenciální skupiny indických komparand tak lze vyloučit vedle materialistů zejména ortodoxní sánkhju, pojatou jako dualismus „hmoty“
29

30

Viz Diogenés Laertios, Vitae philosophorum, IX,11,61. Podrobněji viz též
K arttunen, K., „India in Early Greek Literature“, in: Studia Orientalia
(1989); K arttunen, K., „The Naked Ascetics of India and Other Eastern
Religions in The Greek and Roman Sources of the Late Classical Antiquity“,
in: Studia Orientalia (1989).
Merlan, From Platonism to Neoplatonism, Hague 1953.
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a „ducha“. Substanční proto, že tato inteligibilní skutečnost není pojímána jako neustále proměnlivý proud, jak je tomu v Řecku u Hérakleita či v Indii u většiny buddhistických škol (nauka o proměnlivosti ‒ sanvrttimátra), nýbrž jako jedna, jediná a jednotící substance
(hypokeimenon), byť vnitřně diferencovaná.
Významným Plótinovým obratem v dějinách antické filosofie byl
„objev subjektu“, totiž faktu, že naše vědomé „my“ je určitá, ovšem
ne zcela samozřejmá dynamická struktura, otevřená působení vyšších i nižších složek. Jeho činnost nemusí být vědomě reflektována,
což Plótinovi na jedné straně otevírá cestu k „nadvědomí“ v podobě
stálé aktivity Intelektu a na druhé straně cestu k „podvědomí“ v podobě života žádostivých složek duše.
S tím souviselo přiřazení metafyzických skutečností jednotlivým
stavům takto pojatého subjektivního vědomí.31 Horizontální nebo ‒
podle jiné metaforiky ‒ dostředivý, kontemplativní pohyb může
transcendovat úroveň Duše a přes Intelekt vystoupat až na samotnou špici hierarchie, k Jednu, které je transcendentním vrcholem
hierarchie i nejvlastnějším jádrem každého subjektu. Do vyšších sfér
přitom kontemplativní pohyb vede skrze zrušení subjekt-objektové
distinkce, ale nikoli tak, že by kontemplující tyto sféry „navštěvoval“, ale tak, že se jimi sám stává.32
Zdá se však, že tento moment Plótinovy nauky nás při hledání komparanda příliš neposune, neboť důraz na subjekt a důsledná
komplementarita metafyzických skutečností a stavů vědomí představuje v indickém myšlenkovém prostředí poměrně častý jev. Lze však
zjistit, nakolik je tento princip aplikován. Jeho základ byl položen
už velkými upanišadovými dikty jako ajam átmá brahma („Tento
átman je brahma“)33 a tat tvam asi („Toto jsi ty“).34 Ne všechny
systémy dále pracují s momentem komplementarity „subjektivních“
kontemplativních stavů a „objektivních“ rovin skutečnosti. Zdá se,
31
32
33
34

Wallis, R. T., Neoplatonism, New York 1972, str. 3.
Viz např. Plótinos, Enn. IV,7,10,35.
MandUp. 2.
ChUp. 6,8,7.

I. Úvod / 17

že nejhouževnatěji tento princip dodržují tantrické školy či védánta,
zatímco nejméně dvaitové školy, které považují boha, duši a hmotu
za věčně oddělené substance (dvaitavédánta, bhaktické školy).
Ovšem hlavní princip, který použiji v hledání komparanda, je
důsledný novoplatónský dynamismus.
Tři Plótinovy základní hypostaze jsou výsledkem kruhového pohybu vycházení a návratu (prohodos, epistrofé). Intelekt vychází
z Jedna nejprve jako nezformovaný výron noetické energie (dynamis), jež se obrací ke svému zdroji („zamilovaný Intelekt“), a teprve tímto obratem se formuje a uspořádává, tvoří tak ideje a stává
se Intelektem ve vlastním slova smyslu. Totéž platí pro Duši, která se formuje až obratem k Intelektu. Tento emanační dynamismus
mnohem podrobněji rozpracují pozdější novoplatonici a dvoufázový
pohyb vycházení a návratu rozdělí do tří fází: setrvání, vycházení
a návrat (moné, prohodos, epistrofé). Použijeme-li tuto optiku při
zkoumání nepřeberného množství indických monismů, můžeme dospět k závěru, že dynamismus jakožto princip není příliš výrazný
v advaitavédántě, kde je zdrojem pohybu iluze (májá), realizovaná
na individuální rovině nevědomostí (avidjá). Je-li zdroj pohybu nereálný a iluzorní, je takový i pohyb sám a zůstává jen málo prostoru
pro dynamiku. Jistě, advaitoví filosofové mluví o velkých cyklech
vzniku a zániku světů, ale ve skutečnosti se jedná stále jen o iluzi
v jejích různých podobách. Naproti tomu u Plótina ‒ až na několik
nejednoznačných pasáží o hmotě ‒ nenacházíme ani stopu iluzionismu. Platónská zásada, že duše je zdrojem pohybu, platí pro každou
hypostazi v tom smyslu, že zdrojem pohybu je vždy vyšší rovina
skutečnosti než ta, na níž se pohyb odehrává. Jednotlivé roviny skutečnosti se pohybem samy ustavují (authypostazein), a pohyb jako
takový tedy nemůže být nereálný.
Mé upřednostnění dynamičtější paramádvaity před statickou advaitavédántou bylo vedeno ohledem na důslednou dynamiku Plótinova systému, která bude předvedena v kap. III. Stejně jako novoplatonismus, i paramádvaita je dynamická, a to i v těch nejvyšších
patrech svého systému. Tato dynamika, jak uvidíme zejména v kap.
IV, se popisuje například pomocí termínů expanze a kontrakce (un18 / I. Úvod

méša, niméša), povstání a zánik (udaja, pralaja), případně i pomocí
vícečetných cyklů, z nichž některé budou také probrány. Jsem také
přesvědčen, že dílčí rozdíly až nekompatibilitu, k nimž v mnoha
ohledech dospěly některé předešlé práce, například Staalova studie
Advaita and Neoplatonism, lze přičíst na vrub právě tomuto základnímu rozdílu mezi statickým absolutnem advaitavédánty a dynamickým absolutnem novoplatonismu. Domnívám se proto, že komparatistická studie zaměřená na paramádvaitu má principiálně větší šanci
dosáhnout smysluplné korelace komparovaných systémů.
A konečně je tu ještě jeden důvod, proč dát přednost tantrické
paramádvaitě před ortodoxnější advaitavédántou: Plótinova estetika
krásy, která vybízí ke srovnání s estetikou polyhistora, paramádvaitina Abhinavagupty. V obou případech se jedná o estetiku úžasu35 nad
krásou, který vede až za svět forem.36 U helénské filosofické estetiky,
jež klade tak velký důraz na formu, je to poměrně překvapivý závěr,
což ale neplatí pro indické prostředí.37

35

36
37

Plótinos, Enn. V,5,12,33. Terminus technicus u Abhinavagupty pro estetický úžas (vismaya) je čamatkára (estetické „vychutnávání“), což se liší
od hladového hltání právě tím, že se odehrává uvnitř a přináší usebrání
a „zvnitřnění“ jeho aktéra; viz Gnoli, R., The aesthetic experience according to Abhinavagupta, Varanasi 1985, str. 47. Klasická novoplatónská pasáž,
kde je fascinující estetický úžas a vytržení (θάμβος καὶ ἔκπληξιν) základní
náladou, jež doprovází výstup duše nad smyslovou sféru, je např. Plótinos,
Enn. I,6,4,15‒17. Další podobná místa téhož vyznění u Prokla viz Gnoli R.,
The aesthetic experience… (1985), op. cit., str. 47.
Plótinos, Enn. V,7,33,30: „Neboť forma je stopa toho, co nemá formu. Toho,
co formu plodí.“
Splynutí bez myšlenkových konstruktů (nirvikalpa) je hodnotnější než totéž
s myšlenkovými konstrukty (savikalpa); viz YS I,42‒44. Avikalpa jñána
předchází savikalpajñánu.
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II. Orientalistická hypotéza

II.1 H. Ritter versus H. F. Müller
Můžeme zrod novoplatonismu, v podobě jakou mu dal Porfyrios
edicí Plótinových Ennead, považovat výhradně za produkt vlastního
vývoje řecké filosofické tradice, nebo je třeba vzít v úvahu vnější,
„orientální“ vlivy? Ostatně pasáž, která vyvolává podobnou otázku,
lze najít i v samotném Plótinově životopise z Porfyriova pera.
Explicitně se tato otázka objevuje v moderních dějinách historicko-filosofické reflexe pozdní antiky až na konci 19. století.38 Učenci
jako Hegel, Kirchner nebo Zeller zastávají spíše první z výše uvedených stanovisek, zatímco orientální vliv na Plótina připouští například H. Ritter, V. Cousin nebo E. Vacherot.39 Ritter podle všeho
jako první upozornil na podobnost Plótinových nauk s nedualistickými naukami indických upanišad, což neváhal interpretovat jako
„vliv“. Častěji se však „orientalistická hypotéza“ objevovala jako
pokus objasnit „neřecké“ aspekty Plótinových nauk egyptskými nebo
íránskými vlivy. Tato teze, ať už v jakékoli z uvedených podob, narazila a dodnes naráží na zdrcující kritiku převážné většiny historiků
antické filosofie.
Diskuse o orientálním vlivu na řeckou filosofii jako takovou,
a zvláště na Plótina, se od začátku odehrávala na pozadí hledání
„čistoty helénského živlu“, jehož měřítko ovšem neudává „úpadková“ pozdní antika. Tato „helénská čistota“ je chápána jako logická

38

39

Wolters, A. M., „A Survey of Modern Scholarly Opinion on Plotinus and
Indian Thought“, in: R. B. H arris (ed), Neoplatonism and Indian Thought,
Norfolk (Va.) 1982, str. 293–308.
Op. cit.; viz též Staal, F., Advaita and Neoplatonism…, op. cit.
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jasnost myšlení, racionalita, objektivita a v horším případě i jako
stupeň blízkosti redukovanému modernímu pojetí téhož.40
Téměř výhradně v tomto kontextu se pak pohybují reakce na
„orientalistickou hypotézu“ z první poloviny 20. století.41 Uveďme například hojně citovaný článek „Orientalisches bei Plotin?“
od H. F. Müllera.42 Autor byl oddaný překladatel a editor Ennead
a působil v době, kdy byl novoplatonismus považován za „úpadkovou“ formu klasické filosofické tradice. První dvě věty článku jasně shrnují jeho badatelský výsledek: „Na otázku, zda byl Plótinos
nějak ovlivněn orientálními naukami, lze odpovědět jednoznačně:
nikoli (…muss rundweg verneint werden!). Plótinova filosofie je
ryzí výhonek helénismu (ein echt hellenistisches Gawächs).“43 Poté
článek krok za krokem vyvrací jednotlivé argumenty „orientalistické hypotézy“: Plótinos je proti zaříkání démonů, nemá žádný vztah
k theúrgii, mysterijním kultům ani k astrologii44 a je nespravedlivě obviňován z blouznění a theosofie.45 Ano, Plótinos je mystikem,
ale nanejvýš v takovém smyslu, jako jím byl i Platón. Z Ennead
na nás zavane „čerstvý platónský vánek“ a žádný „orientální prach
40

41

42
43
44

45

Jako měřítko helénství by mohl sloužit například i stupeň otevřenosti diskuse
nebo přítomnost intelektuální a umělecké tematizace smyslové krásy. Ačkoli
obojí je žádaným „vývozním artiklem“ řeckého světa, učenci se většinou
drží výše zmíněného konceptu racionality, který byl snadno zpochybněn
připomínkou „temného“ Hérakleita na jedné straně, či přísně racionální
indické logiky a jazykovědy na straně druhé.
Až druhá polovina 20. století postupně přinese rehabilitaci nejprve Plótina
a později i postiamblichovského novoplatonismu, stejně jako změnu kontextu
diskuse směrem k lepšímu sepětí argumentu a textu.
Müller , H. F., „Orientalisches bei Plotin?“, in: Hermes, XLIX (1914),
str. 70‒89.
„Okřídlená“ fráze. Wolters („A Survey of Modern Scholary Opinion…“, op.
cit., str. 306) předkládá stručný nástin jejího světového „rozletu“.
Některé předpoklady článku jsou zřejmě více méně relativní. Jen velmi
těžko si lze například odmyslet astrologickou stránku helénských božstev,
na něž v Enneadách příležitostně narazíme, ačkoli u Plótina je podobných
konotací méně než u Prokla.
Müller, H. F., „Orientalisches bei Plotin?…“, op. cit., str. 79.
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a mlha“. Plótinovo myšlení, nauka i život vděčí za svoji podobu
Řekům, a nejvíce božskému Platónovi.
Poznamenejme ovšem, že ve 20. století tento helénský „apologický patos“, který ve své době čelil podobně lacinému, synkretickému
patosu theosofickému, poněkud ustupuje.

II.2 Bréhier versus Armstrong
Ve druhé polovině 20. století, kdy novoplatónská studia zažívala
svou renesanci, zavládl konsensus, že Plótinos má být interpretován
výhradně v kontextu řecké tradice a že východní vlivy ‒ ať už íránské, indické nebo egyptské ‒ je třeba považovat za nepravděpodobné
a nanejvýš marginální. Shrnuto slovy W. Benna: „V novoplatonismu
není nic orientálního a všechny jeho složky lze vztáhnout k čistě
řeckému myšlení.“46 Na opětovném uznání Plótina a novoplatonismu
ve 20. století se podílela řada autorů. Pro naše téma bude přínosné,
zmíníme-li krátce alespoň práci E. R. Doddse. Tento oxfordský profesor se zabýval jak překlady novoplatoniků (přeložil a okomentoval např. Proklovy Základy theologie), tak zasazením jejich nauk
do širšího literárního (Parmenides and the Origin of Neoplatonic
One) a socio-kulturního rámce (Greeks and Irrational; česky: Řekové a iracionálno). Pokud jde o „orientální hypotézu“, pak je na
jeho práci a na práci řady dalších učenců, jež v této diskusi zastupuje (např. Merlan, From Platonism to Neoplatonism), důležité, že
přesvědčivě ukázal, jak novoplatónské nauky vycházejí z předchozí
platónské tradice, ať už se jedná o starou či novou Akademii, nebo
o středoplatoniky. V knize Řekové a iracionálno navíc popsal změnu
pozdně antického myšlenkového klimatu, kdy rostl hlad po různých
formách „iracionálna“, od lidové magie a spiritismu až k boomu
spasitelských kultů (mezi něž tehdy patřilo i křesťanství). V duchu,
který známe už z Müllerova článku, ale na lépe doložené badatelské
46

Benn, A. W., The History of Ancient and Modern Philosophy, I, London
1912.
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úrovni, tak Dodds hájí Plótina jako „Jediného, který ještě věděl jak
jasně myslet v době, která začínala zapomínat, co to myšlení vůbec
je“.47 Pro Doddse nebyla dokonce ani Plótinova mystika „vpádem
iracionálna“, což naopak předpokládá naprostá většina podob „orientalistické hypotézy“. Jeho badatelský názor na toto téma z raného
článku The Parmenides of Plato and the Origin of the Neoplatonic
One (1928), totiž že „plótinovská extáze je dosahována a udržována
intelektuálním úsilím“48 zůstal v pozdější knize Řekové a iracionálno nezměněn: „Plótinovo mystické sjednocení … není dosahováno
žádnou rituální evokací nebo provozováním předepsaných úkonů,
ale vnitřní disciplínou mysli, která neobsahuje žádnou složku donucení a nemá nic společného s magií.“49 Stejně tak i v knize Pohané
a křesťané ve věku úzkosti: „Co je specificky plótinovského ‒ snad
bychom měli říci specificky helénského ‒ v Plótinově mysticismu,
není zkušenost sama, ale postup k jejímu dosažení a interpretace této
zkušenosti. Tento postup je jednoznačně intelektuální.“50
Jedinou výjimku z tohoto unisona plótinovských badatelů představoval francouzský historik filosofie a překladatel Plótina É. Bréhier. Tento badatel, kriticky navazující na Hegelovo a Bergsonovo
historizující pojetí filosofie, zastával tezi, že každý velký filosof přichází s jedním, jednoduchým a jednotným náhledem, který se ex-

47
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Dodds, E. R., Pagan and Christian in an Age of Anxiety. Some Aspect of
Religious Experience from Marcus Aurelius to Constantine, Cambridge 1965,
str. 26 (česky: Pohané a křesťané ve věku úzkosti, Praha 1997).
Dodds, E. R., „The Parmenides of Plato and the Origin of the Neoplatonic
One“, in: Classical Quartely, 22 (1928), str. 142.
Dodds, E. R., The Greeks and the Irrational, Berkeley ‒ Los Angeles 1953,
str. 286 (česky: Řekové a iracionálno, přel. O. Prokop, Praha 2000). Polemika
s podobným pojetím viz M azur Z., Unio Magica, Part I: On the Magical
Origins of Plotinus’ Mysticism, in: Dionysius, 21 (2003) str. 23–52; a Mazur
Z., Unio Magica, Part II: Plotinus, Theurgy, and the Question of Ritual, in:
Dionysius, 22 (2004) str. 29–56.
Dodds, E. R., Pagan and Christian…, op. cit., str. 26 (česky: Pohané a křesťané ve věku úzkosti…, op. cit.).
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plikuje v jeho díle.51 U Plótina to měl být ideál kontemplace, ačkoli
v Enneadách je doplněn „orientální touhou po sjednocení“. Ve svých
později publikovaných přednáškách pak v tomto duchu předkládá
hypotézu indického vlivu na Plótina, konkrétně vlivu monistického
myšlení upanišad.52 Jak jsme už zmínili, Bréhier chápe Plótina podle
hegelovské předlohy, tedy jako skalního intelektualistu a povzneseného idealistu, jehož cílem je věčná kontemplace (ve smyslu bios
theoretikos), což je podle něj bytostně okcidentální ideál, který ostře
kontrastuje s orientální touhou po mystickém sjednocení, jež překračuje veškeré myšlení.53 Obé je třeba v dějinách filosofie oddělit.
Zde má podle Bréhiera své místo „orientalistická hypotéza“, a to ve
své indické podobě, protože právě v Indii je ‒ po staletí pěstovaný
a v Plótinově době stále vitální ‒ nejsilnější zdroj tohoto myšlení.
Zmínili jsme už, že Bréhier byl, a do značné míry i zůstal, v tomto
názoru osamocen. Než přistoupíme k rozboru Armstrongova článku,
který s Bréhierovou tezí krok za krokem polemizuje, uveďme několik typických výroků významných plótinovských badatelů, které jen
dokreslují unisono učeneckého konsensu:
„Odvození (identity já a Jedna v Plótinovi) z Indie je nemožné už
jen z vnějších důvodů… Plótinovo myšlení lze chápat jako přirozené
rozpracování Platónovy filosofie.“54
„Proto má plótinovský mysticismus svou vlastní tvářnost, tvářnost původně helénskou, v podstatě vyrůstá z platonismu a není kontaminován orientálními vlivy.“55
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H ankey, W. J., „One Hundred Years of Neoplatonism in France: A Brief
Philosophical History“, in: Studies in Philosophical Theology, Leuven ‒ Paris
2006, str. 18.
Bréhier, É., „The Formation of our History of Philosophy“, in: R. K libansky ‒ H. L. Paton (eds.), Philosophy and History, essays presented to Ernst
Cassirer, Oxford 1936, str. 116‒118.
H ankey, W. J., „One Hundred Years of Neoplatonism…,“ op. cit., str. 21.
Schwyzer, H. R., Plotin, in: RE XXI (1951), col. 580‒581.
Cilento, V., Antologia Plotiniana, Bari 1970, str. 17.
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„Plótinos je nejen historickým, ale i logickým vyvrcholením řecké filosofie.“56
„A tak můžeme zároveň konstatovat, že Plótinova filosofie je autentickým rozvinutím platonismu a na tomto základě se jedná o původní produkt.“57

Na Bréhierovu tezi reagoval A. H. Armstrong (1909‒1997), oxfordský překladatel Ennead (Loeb Classical Library), článkem Plotinus and India,58 který se stal jakýmsi locus communis, vyjadřujícím
současný učenecký konsensus ve věci případného indického vlivu na
Plótina.
Armstrong v něm shrnuje Bréhierovy teze následovně: „Plótinova radikální inovace spočívá v naprostém odmítnutí tradičního
platónského a aristotelského objektivně existujícího inteligibilního
světa, poznatelného diskursivním rozumem ve prospěch filosofie,
v níž tradiční subjekt‒objektová distinkce ztrácí jakýkoli smysl.“
Výsledkem takové filosofie je, že „Já, Jedno a neomezená skutečnost
jsou v podstatě totožné.“ V takovém světě „není místo pro diskursivní rozum“ a jeho aktivity ani pro „pracný a postupný výstup Duše
za pravdou“. Duše se může jednoduše „obrátit k sobě samé a poznat
se jako Bytí a Jedno“. Tato myšlenka je nejen v rozporu s obvyklým
řeckým racionalismem, ale i se soudobými lidovými kulty, pro které
je typický výskyt spasitelských prostředníků mezi transcendentním
bohem a pozemským člověkem. Původ této inovace tedy Bréhier
spatřuje ve filosofii indických upanišad.
Armstrong připouští, že zmíněný výklad Plótina je možný („not
absolutely impossible“) a není k tomu třeba překrucovat ani text
56
57
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Henry, P., „The Place of Plotinus in the History of Thought“, in: Plotinus,
The Enneads, transl. S. MacKenna ‒ B. S. Page, London 1969.
Trouillard, J., „Le neoplatónisme“, in: R. Queneau (ed.), Encyclopedie
de la pleiade. Historie de la philosophie, I, Paris 1969, str. 891: „Aussi peut-on soutenir á la fois que le Plotinisme est l’épanouissement authentique du
Platónisme et qui’il est, á partir de celui-ci, une véritable création.“
Armstrong, A. H., „Plotinus and India“, in: Classical Quarterly, 30 (1936),
str. 22‒28.
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Ennead, ani historické skutečnosti. Myšlenka neomezeného principu
skutečnosti se v Enneadách objevuje na mnoha místech (např. v pojednáních Enn. VI,9; VI,4‒5; V,5) a je implikována rovněž v argumentu o svobodné vůli (Enn. VI,8).59 Čilé obchodní kontakty mezi
antickým Řeckem a Indií jsou dobře doloženy (na základě textového,
numismatického a archeologického materiálu), takže kontakt v jiných oblastech, včetně filosofie, není vyloučen ani z historického
hlediska.
Armstrong ovšem připomíná, že řecký zájem o Orient byl veden spíše snahou potvrdit si vlastní názory i jinde, takže různí řečtí
intelektuálové například leckde viděli Pythagoru60 nebo z Mojžíše
udělali stoika.61 Těžiště argumentační strategie článku však leží jinde. I kdybychom Bréhierovo shrnutí Plótina přijali, což v podstatě
můžeme, lze na materiálu nepochybně řeckém dokázat, že tradice,
která k němu vede, má přinejmenším stejně staré a vykazatelné kořeny jako onen „racionalismus“, považovaný za doklad „pravověrného helénství“. Konstruovat za těchto okolností vliv by sice a priori
nebylo nemožné, ale rozhodně nadbytečné, takže by to odporovalo
i zdravým zásadám vědecké metodologie.
Už Anaximandrův prvotní princip se nazýval apeiron. Také
u Hérakleita („Nebudeš schopen najít hranice [peirata] duše, ať
se obrátíš kamkoli, tak hluboký logos duše má“),62 jak říká Armstrong, „máme cosi, co se až pozoruhodně podobá neomezenému Já
u Plótina“.63
Důraz na osobní individualitu, z níž některé Bréhierem zmiňované tendence plynou, je pak u Plótina především dědictví od stoiků.64
Je však pravda, že v řecké filosofii převládala objektivní racionalita,
a to přinejmenším do pozdně antického znovuoživení pythagorejství,
59
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Viz (Enn. VI,8,14), kde je Jedno nazýváno prótós autos kai hyperontós autos.
Strabo, XV,C,716; viz A rmstrong, A. H., „Plotinus and India…“, op. cit.
Strabo, XVI,C,761.
Hérakleitos, zl. B 71.
A rmstrong, A. H., „Plotinus and India…“, op. cit., str. 24.
Tamtéž, str. 26.
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na němž se novoplatonismus nemálo podílel. Tentýž druh pantheistického idealismu, jako je u Plótina (zde kráčí ruku v ruce s objektivním racionalismem v nejlepším duchu aristotelsko-platónské
tradice), najdeme například i v traktátech Corpus hermeticum (Hermetický korpus). Pokud jde o popření ostrých distinkcí mezi individuálním já a universálními principy reality, lze odkázat především
na předsókratiky, u nichž mezi individuálním a kosmickým aspektem duše nikdy nevedly ostré hranice. Dokonce i rozšířená nauka
o poznání protikladu protikladem (ex enantió ta enantia), která vede
k nauce o poznání stejného stejným, předpokládá, že stejný pár protikladů, jaký je poznáván, se vyskytuje jak v objektu (v přirozeném
světě oživeném světovou duší), tak i v subjektu (v člověku oživeném individuální duší).
Existuje však ještě jeden zaznamenání hodný předplótinovský
doklad rozmazání hranic mezi osobní individualitou a universálním
Intelektem, totiž koncept Aristotelova čistého Intelektu (nús chóristos) z knihy O duši (II,5), který připouští, že nejvyšší a nejdůležitější
část duše je oddělitelná neosobní entita společná všem lidem, která
zůstává nezměněna a mimo proud individuální existence. Tato koncepce se znovu objevuje v Plútarchově De genio Socratis (591e),
kde je však tato nejvyšší část duše nazývána daimón ektos ón. Její
neosobnost, jak poznamenává Armstrong, je v tomto případě poněkud kompromisní.
Oba diskutovaní autoři si podrželi své názory i později. Bréhier
k tomu poznamenal: „Položil jsem otázku a nedokázal na ni odpovědět. Tenkrát mne napadlo, že by mohla zajímat ty, kdo se zabývají
Indií. Našel jsem několik velmi konkrétních vztahů mezi novoplatonismem a Indií, ale neobjevil nikoho, kdo by se o to zajímal, takže
problém ke zkoumání je tu stále.“65 Ale jak si ukážeme, nebyla to
tak docela pravda.

65

Bréhier, É., „Mysticisme et doctrine chez Plotin“, in: Etudes Bergsonien
nes, II (1949); Bréhier, É., Images Plotiniennes images bergsoniennes, Paris
1949, str. 105‒128, 215–222; 223.
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II.3. J. Przyluski versus A. B. Keith
Další drobnou epizodu „orientalistické hypotézy“ inicuje J. Przyluski v článku Les trois hypostases dans l’Inde et à Alexandria.66
Autor v něm navrhuje analogii mezi 1) třemi hypostazemi u Plótina, 2) třemi těly Buddhy v buddhismu, 3) trinitární christologií
v gnosticismu a 4) učením o trojici. Tento článek je doplněn o práci Indian influence on Western thought before and during the third century A. D., v němž Przyluski zpřesňuje některé své teze.67
Údajný vliv Indie na Řecko měl být zprostředkován příklady Indů,
např. impasibilitou indických asketů nebo jejich sebevraždami vědomým vstupem na pohřební hranici. Údajný vliv mohl být zprostředkován i prorokem Máním, který pobýval v Indii, a posléze i jeho
systémem ‒ manicheismem.
Článek přesvědčivě vyvrátil indolog A. B. Keith. Za prvé, řečtí
současníci objasňují zmíněné asketické fenomény na jiném než novoplatónském základě (spíše ve stoickém kontextu). Za druhé, manichejské učení je dualistické, zatímco jak novoplatonismus, tak nauky
upanišad jsou systémy monistické. Je tedy nanejvýš nepravděpodobné, že by vliv jednoho monistického systému na druhý zprostředkoval systém dualistický. Navíc jsou zde chronologické potíže, jelikož
historické bádání připouští jako nejranější datum příchodu Máního
do Egypta rok 244,68 což je zároveň rok, kdy Plótinos odešel z Alexandrie do Říma, a to s více méně hotovým systémem.
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Przyluski, J., „Les trois hypostases dans l’Inde et à Alexandria“, in: Mélanges Cumont, II, Bruxelles 1936.
Przyluski, J., „Indian influence on Western thought before and during the
third century A.D“, in: Journal of the Greater Indian Society, 1 (1934).
Puech, H.-Ch., Le manichéisme, Paris 1949, str. 134, pozn. 191.
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II.4 A. Szabó versus F. Staal
S další verzí „orientalistické hypotézy“ přichází A. Szabó.69 Jeho
příspěvek představuje nový náhled, nezávislý na předchozí tradici
zastánců „orientalistické hypotézy“. Místem vlivu má být podle něj
nauka o impasibilitě lidské duše, podpořená doktrínou o její nesestoupené části, která vysílá do těla jen svůj obraz (eidólon). Když se
duše plně „navrací“ do intelektivního světa, znamená to i zmizení
obrazu, což neodpovídá tradičním řeckým konceptům o pádu duše
do těla a do světa (Pythagoras, Empedoklés, Hérakleitos, Platón,
orfici). Právě tato myšlenka se však objevuje v indickém systému
sánkhji, v němž je esenciální rozdíl mezi látkou a duší a kde změna
nepřísluší duši, ale jen směsi (sans. samjóga; řec. míxis) duše a látky.
Staal ve své stručné polemice s těmito tezemi (Advaita and Neoplatonism) poukazuje na to, že nauky o impasibilitě a nesestoupenosti duše jsou výsledkem důsledného monismu a nikoli dualismu,
jak je tomu v sánkhje. Látka (hýlé) a Intelekt (nús) nejsou u Plótina
dvě vzájemně výlučné kategorie.70
Staal připomíná rovněž mytologický statut vyprávění o pádu duše
u Platóna a různé tamní modely rozdělení duše, které předpokládají
možnost oddělení duše, nebo její části, a těla.71 Připomíná i pythagorejské rozdělení duše na racionální (logikon) a iracionální část
(alogon).72 To vše má svědčit pro to, že „dokétistické“ pojetí sestupu
nejnižší části duše má své předchůdce i na řecké půdě.
V neposlední řadě jsou tu chronologické potíže. Texty, na nichž
69
70
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Szabó, A., „Indische Elemente im plotinischen Neuplatonismus“, in: Scholastik, 13 (1938).
Viz Staal, F., Advaita and Neoplatonism…, op. cit., str. 191. Připomeňme
Plótinuv termín inteligibilní látka.
Staal upozorňuje na sekundární literaturu a na diskusi o rozdělení duše podle
mohutností v dialogu Ústava. Ještě lepší by podle našeho názoru bylo odcitovat v této souvislosti spíše dialog Faidón. Možnost, aby duše existovala
odděleně od těla, však není totožná s „iluzionistickým“ modelem nesestoupené duše a jejího obrazu.
Diels, H., Doxograph graeci, Berlin 1879, str. 389.
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Szabó založil svou hypotézu,73 jsou totiž pro předpokládaný vliv na
novoplatoniky beznadějně pozdní.

II.5 J. Filliozat, F. Staal, J. M. Rist
J. Filliozat a někteří další na něj navazující francouzští badatelé
(např. O. Lacombe) jsou živým příkladem vyvrácení provokativního
Bréhierova výroku o nezájmu badatelů o konkrétní vztahy Řecka
a Orientu na poli filosofie. Filliozat, vzděláním indolog, vnáší do
debaty kromě věcného zájmu o texty ještě jedno důležité hledisko.
To, zda je obraz Indie v helénském světě jen směsí projekce řeckých
názorů smíchaných s předsudky a literárními klišé, nebo se zakládá
na přímém kontaktu, poznáme až poté, co tento obraz srovnáme se
skutečností, jak se jí jen můžeme přiblížit na základě historie a studia
pramenných textů. Pokud tento obraz odpovídá realitě, máme dobrý
důvod se domnívat, že vyrůstá z živého kontaktu. S takto odkrytým
metodickým základem zkoumá Filliozat v některých antických textech velmi pozoruhodné pasáže. Ne, že by se jednalo o texty zcela
neznámé, ale jejich profesionálnější zasazení do odpovídajících indických kontextů, k nimž zřejmě odkazují, vnáší do této snahy zcela
nové světlo.
V recenzi74 na Festugièrovu knihu La révélation d’Hermès
Trismégiste Filliozat upozorňuje na to, že z Filostratova Životopisu
Appolonia z Tyany lze odvodit některé prvky védského původu, je
zde například odkaz na koňskou oběť ašvamédhu, védské obřady
a jógické síly (siddhi).75
V Classical Doctrine of Indian Medicine76 Filliozat ukazuje, že
73
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Staal, F., Advaita and Neoplatonism…, op. cit., str. 242.
Filliozat, J., „Book-review of A. J. Festugière, La révélation d’Hermès
Trismégiste, I, Paris 1944“, in: Journal Asiatique, 234 (1943–1945).
Filliozat k uvedenému odkazuje na Goossens, R., „Un texte grec relatif
a l’aśvamedha“, in: Journal Asiatique, 280 (1930); viz té Meile, P., „Appolonius de Tyane et les rites védiques“, in: Journal Asiatique, 234 (1943–1945).
Viz Filliozat, J., The Classical Doctrine Of Indian Medicine…, op. cit.
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hippokratovské pojednání O větrech připomíná indický koncept životního dechu (prána), a to nejen v obecném pojetí, ale i v detailech,
které jsou vysoce spekulativní a jen sekundárně závislé na experimentu.77 V samostatném oddílu pak ukazuje, že i některé pasáže z lékařské anatomie v Platónově Timaiovi připomínají indické lékařské
teorie a že jiné momenty z téhož díla (např. geometrie živlů) poměrně přesně korelují s tantrickými teoriemi neortodoxních indických
myslitelů (geometrie živlových polarit v čakrách).78
K historickému kontextu případných indo-řeckých kontaktů Filliozat dodává, že za vlády perského krále Dareia I. (550‒486 př. Kr.)
i za jeho předchůdce Kýra (576‒530 př. Kr.) bylo území od západní
Indie až po východní Řecko pod jednotnou správou, s jednotnou
úřední a dopravní infrastrukturou a užíval se zde jeden (aramejský)
úřední jazyk psaný jedním písmem. Tato situace trvala v podstatě
až do porážky Achajmenovského království Alexandrem Velikým
v roce 331 př. Kr., tj. celých 185 let.79
Na tomto základě chválí Festugièra80 za jeho propojení anekdotického Aristoxenova svědectví81 o setkání Sókrata s indickým mudr77
78
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Viz op. cit., kap. 7 (Ayurvedic Theory of the Wind and Greek Pneumatism).
Je však třeba dodat, že textové doklady těchto indických teorií rozhodně
nesahají dál než do druhé poloviny 1. tisíciletí po Kr. To je problém i všech
dalších výkladů, které se snaží z korelace některých filosofických myšlenek
s myšlenkami indických tantrických škol usuzovat na vliv směrem z Indie do
Řecka; viz např. Hinze, O., Tantra Vidyā, Delhi 1979. Nicméně aby taková
konstrukce byla možná, museli bychom předpokládat, že tantrické nauky
existovaly alespoň tisíc let před jejich nejstarším textovým dokladem, což
je nanejvýš spekulativní podnik. Nehledě k tomu, že většina autorů, kteří
teoreticky míří tímto směrem, se chronologickou potíží ani nezabývá. Když
už vliv, tak s mnohem větší pravděpodobností by se dalo uvažovat o vlivu
Řecka na Indii, tím spíše, že jednou z kolébek tantrismu je severozápadní
Indie. Není mi známo, že by se touto hypotézou někdo podrobně zabýval.
Filliozat, J., The Classical Doctrine of Indian Medicine…, op. cit., str. 240.
Tamtéž, str. 252–253.
Dochovalo se ve zlomku; viz Eusebios, Praep. evang. XI,3: Πλάτων μέντοι
κατανοήσας, ὡς εἴη μία τις ἡ τῶν θείων καὶ ἀνθρωπίνων ἐπιστήμη, πρῶτος
διεῖλε κτλ. … φησὶ δ’ Ἀριστόξενος ὁ μουσικὸς Ἰνδῶν εἶναι τὸν λόγον τοῦτον.
Ἀθήνησι γὰρ ἐντυχεῖν Σωκράτει τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἕνα τινά, κἄπειτα
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cem, jehož pointou je, že bez poznání věcí božských nelze poznat
lidské, s dialogem Alkibiadés I, kde nacházíme nauku o sebepoznání
jakožto poznání boha, a následně s pasáží z Filostratova Životopisu
Apollónia z Tyany, kde jsme z úst bráhmana Iarcha poučeni, že veškeré poznání závisí na sebepoznání a že poznat sebe sama znamená
poznat boha. Pokud se však Festugière řečnicky ptá, zda Filostratovo „svědectví“ nemohlo pocházet právě z Alkibiada I, odpovídá
Filliozat, že to by bylo pravděpodobné jen za předpokladu, že by
Indie byla nějakou snovou a vybájenou zemí. V tomto případě jsou
však myšlenky vyjádřené u Aristoxena i Filostrata v ověřitelné shodě s převládající „bráhmanskou naukou té doby“, takže je rozhodně namístě uvažovat o případném vlivu. Nikoli snad proto, že by
Aristoxenes či Filostratos byli „důvěryhodnými prameny“, ale proto,
že obsah jejich, možná pochybných reportáží odpovídá referované skutečností natolik, že lze přinejmenším u některých helénských
intelektuálů předpokládat dobré povědomí o skutečných indických
naukových reáliích.
Další příklad, jímž Filliozat údajné „dobré“ povědomí o bráhmanských naukách dokládá, pochází od Hippolyta Římského, který
ve svém Odmítnutí všech herezí věnuje několik pasáží indickým
bráhmanům.82 Filliozat soudí, že Hippolytova reference předpokládá poměrně dobrou znalost upanišad, konkrétně Maitrí upanišady, a nelze ji odvodit ze svědectví Alexandrovy výpravy, protože
v textu je zmíněna řeka Tagabena, což je jihoindická Tungavéná
(nyní Tunga), která leží jednoznačně mimo dosah Alexandrovy výpravy. Bůh bráhmanů není podle Hyppolita „popsatelný slovy, ale
je poznáním samým“. Bráhmani se považují za jeho znalce, neboť „odvrhli prázdné mínění (kenodoxia), které je jeho posledním

82

αὐτοῦ πυνθάνεσθαι, τί ποιῶν φιλοσοφοίη. τοῦ δ’ εἰπόντος, ὅτι ζητῶν περὶ
τοῦ ἀνθρωπίνου βίου, καταγελάσαι τὸν Ἰνδόν, λέγοντα μὴ δύνασθαί τινα
τὰ ἀνθρώπινα κατιδεῖν ἀγνοοῦντά γε τὰ θεῖα.
V antické literatuře řec. brachmanoi, lat. bragmanae; podrobněji viz K arttunen, K., „India in Early Greek Literature…“, op. cit.; K arttunen, K.,
„The Naked Ascetics of India…“, op. cit.
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závojem“.83 Filliozat považuje tento termín za ekvivalent sanskrtského abhimána („sebedomnívavost“), což je terminus technicus
některých indických škol (např. sánkhja) a vyskytuje se i v Maitrjupanišadě.84 Filliozat si všímá i metafory „závojů“ či „těl“ (kóša)
absolutna, což je obvyklý indický motiv, který se objevuje už
v upanišadách.85
S těmito Filliozatovými tezemi polemizuje například
L. C. Ruggini,86 s tím, že zdroj Hippolyta Římského, Klementa Alexandrijského (který jako první známý řecký autor například cituje
i jméno Buddha), Bardesanese Gnostika i Palladia (doxografa raně
křesťanského mnišství a autora spisku De bragmanibus) mohl být
nějaký zdroj blízký Megasthenovi87 (řeckému vyslanci Seleuka Níkátora na dvoře Čandragupty Maurji, 302‒291 př. Kr.), ne-li přímo
Megasthenés sám. Platná je i námitka v duchu výše zmiňovaného
Armstrongova článku a metodologické zásady přednosti jednoduššího výkladu, podle níž uvedené příklady platí jen tehdy, když diskutované myšlenky nelze odvodit z předchozí řecké filosofické tradice,
což ale v tomto případě podle všeho lze.88
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Viz Staal, F., Advaita and Neoplatonism…, op. cit., str. 244; srv. též Oracula Chaldica, 1 (kenos nús jakožto orgán sjednocení s bohem).
Také Staal při referování Filliozata v této souvislosti poznamenává, že v platónských školách funguje doxa stejně jako v advaitě pojem avidyā, což je
ekvivalent sánkhjové abhimāny. S tím podle mne nelze souhlasit bez jistých
výhrad, protože doxa má v novoplatonismu i svou nezastupitelnou pozitivní
roli v procesu formování konceptu. Novoplatonismus nesdílí advaitavédántový ilusionismus a v tomto ohledu je „realismem“; viz níže, kap.IV. Staal
se také domnívá, že motiv odkládání závojů či šatů se u Plótina neobjevuje,
ačkoli duše vystupuje vzhůru „svlékajíc jakoby všechno“ (Enn. V,3,17,38)
a vystupuje k Dobru nahá, stejně jako adepti mystérií, když odkládají šat
a svlékají se do naha (gymnois anieinai); viz Plótinos, Enn. I,6,7,5‒9.
TaitUp. II,1‒5.
Ruggini, L. C., „Un riflesso del mito di Alessandro nella Historia augusta“,
in: Athenaeum, 43 (1965); viz H albfass, W., India and Europe…, op. cit.
Megasthenis Indica, vyd. E. A. Schwanbeck, Bonn 1846 (repr. Amsterdam
1966).
Viz např. Vogel, C. J. de, On the Neoplatonic character of Platonism and
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Za této situace přichází F. Staal89 s následujícím pohledem na
otázku „vlivu“ obecně, u Plótina a Indie zvláště. Přímé textové paralely nelze najít, takže otázka „vlivu“ u podobných filosofických
systémů zůstane patrně navždy otevřená. Přirozeně, u Plótina, stejně
jako u všech ostatních významných filosofů se najdou nové myšlenky v silném slova smyslu, které nelze odvodit z předchozí tradice ani
přímo, ani míšením jejich elementů. Ostatně bylo by smutné, kdyby
tomu tak nebylo. Kde se však toto nové ve filosofově mysli vzalo?
Záleží v podstatě na volbě a preferencích interpreta. Pokud se jedná
o autora, který klade větší důraz na originální přínos referovaného
myslitele, bude jeho výklad preferovat autorskou invenci a na hledisku „vlivu“ bude spíše nezávislý. Bude-li se naopak jednat o myslitele
přikládajícího originálnímu a novému jen malou či zanedbatelnou
roli, pak bude jeho výklad pečlivě hledat všechny podobnosti ve stále
otevřenějších kruzích v čase i v prostoru.90 Z historického hlediska
mohou v případě pozdní antiky takové kruhy nepochybně přesahovat úzké hranice helénského světa. Armstrongovými slovy řečeno:
„Plótinos byl jistě dědicem řeckého světa, ale nikoli jeho vězněm.“
S dalším podnětem pro diskusi nad případnou podobností nauk
upanišad a Plótina přichází J. M. Rist. Protože neznám žádného zastánce „orientalistické hypotézy“, který by Ristovi oponoval, ujmu
se tohoto úkolu sám, byť nezastávám přímo hypotézu vlivu, ale jen
hájím předpoklad smysluplnosti srovnávací filosofie, zaměřené na
Plótina a advaitové směry v Indii, garantované vysokým podílem
vzájemné korelace nauk obou škol.
Podle Zaehnerovy práce o mystice,91 která však nezmiňuje Plótina, rozlišuje Rist čtyři druhy mystiky: 1) přírodní, v níž mystikovi
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the Platonic character of Neoplatonism, in: Mind, 62 (1953); nebo Merlan,
R., From Platonism to Neoplatonism…, op. cit.
Staal, F., Advaita and Neoplatonism…, op. cit., str. 23.
Staal (op. cit., str. 23) tyto dvě pozice odvozuje z filosofických pozic ohledně příčinnosti: stvoření z ničeho creatio ex nihilo a stvoření, ve kterém je
účinek obsažen už v příčině, a účinek je tedy transformovaná příčina (tzv.
satkāryavāda).
Zaehner, R. C., Hindu and Muslim mysticism, London 1960.
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jde o splynutí s veškerenstvem čili přírodou; Zaehner preferuje možnost nazývat tuto mystiku „panenhenická“ a nikoli „pantheistická“,
neboť v tomto případě nemáme s bohem příliš co do činění; 2) asketickou snahu o dokonalé oproštění a oddělení duše od světa, těla
a přirozenosti; 3) monistickou ve smyslu totožnosti individuální duše
a boha; a 4) theistickou, kde si mystikova duše i při splynutí podržuje
část své identity.
Rist v takto rozvrženém kontextu pokračuje. U Plótina „jde především o theistickou mystiku“, tj. duše nesplývá ani při sjednocení
s Jednem, ale pouze se mu sama připodobní, sjednotí, stane se součástí jeho „oslavného chóru“, a to i přesto, že se u něj příležitostně konstatuje doslova jejich totožnost (tautotés). V upanišadách jde
naopak „spíše o mystiku monistickou“, vyjádřenou například slavným diktem „tento átman je brahma“. Nejedná se tedy o stejný typ
mystiky ‒ obě nauky se jednoznačným způsobem liší a otázka vlivu
v této oblasti „může být zapomenuta“.92
K tomu bych dodal, že Ristovi se na první pohled daří přesvědčivě
ukázat, že Plótinova mystika by podle zmíněné klasifikace spadala
do kategorie „theistická“, což zabírá téměř celý obsah článku. Už
z tohoto úsilí je však zřejmé, že celá záležitost nemusí být tak jednoznačná. Ve skutečnosti se uvedené čtyři druhy mystiky v tak přísně
oddělené podobě vyskytují snad jen v Zaehnerově práci. A navíc
interprety, kteří mezi nimi nerozlišují, není třeba podezírat z nedostatku bystrosti a inteligence, jak v jedné narážce činí Rist. V Enneadách, stejně jako ve většině jiných systémů, které systematicky zpracovávají mystickou skutečnost, se najdou pasáže, podporující často
nejméně dva členy výše zmíněné kategorizace, ne-li všechny čtyři.
Budeme-li u Plótina zdůrazňovat přísnou transcendenci Jedna, jedná
se o theistickou mystiku, budeme-li naopak kráčet po linii přísného
ztotožnění kontemplativních stavů a rovin skutečnosti a zdůrazňovat
imanentní hledisko, jedná se o mystiku monistickou.93
Ristův koncept upřednostňuje jednu možnost interpretace značně
92
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R ist, J. M., Plotinus Road to Reality, Cambridge 1967, str. 229.
Ani tento výběr ovšem není úplně přesný, protože Plótinova mystika je
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ambivaletních metafor, popisujících vztah Jedna a dalších rovin, například že tento vztah je analogický vztahu středu kruhu a začátku
každého jeho poloměru, na základě doprovodného rozboru metafyzické struktury systému.
Tento rozbor má ukázat, že ambivalentní metafory je třeba číst
v theistickém kontextu, tedy splývají-li například v geometrii střed
kruhu a počátek všech jeho poloměrů, pak nejde v pravém slova
smyslu o splynutí, ale pouze o sjednocení, které podržuje individualitu svých členů.
Ale právě v plótinovské metafyzice není věc tak jednoznačná, jak
se Rist snaží ukázat. Obě nižší hypostaze musí existovat odděleně od
Jedna už jen proto, aby se o nich dalo hovořit. Z této povahy věci je
pak snadné najít pasáže, které tuto diferenci tematizují a poukázat
na ně, jak také Rist v článku činí. Plótinovský výstup duše a její
sjednocení je však zasazeno i do jiného metafyzického rámce, než je
tento, který pečlivě rozlišuje roviny v hierarchicky popsaném universu. Proti tomu stojí hledisko celostně uspořádaného vesmíru, jehož
každá část je celkem a zároveň všemi jeho částmi najednou. Jedno
je dynamis pantón94 („veškerou silou“, „silou všech věcí“), což Rist
musí dotlačit k „silou za všemi věcmi“ (což by odpovídalo spíše dynamis hyper pantón, ale nic takového se u Plótina neobjevuje).
Imanentní přítomnost Jedna ve všem,95 a tedy i v Duši, je podmínkou sjednocení (henósis), o němž hovoří Plótinos, a mírně se
tak odchyluje od platónského konceptu „připodobnění“ ve směru od
theismu k monismu.
Konstatování přednosti celostního hlediska před hlediskem partikulárním prochází Enneadami jako červená nit a ani zdaleka se neomezuje pouze na mystiku. Důvod, proč Plótinos odmítal v pozdějším
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v tomto ohledu spíše holisticko-dynamickou variantou monismu; viz níže.
Provizorně však tento výměr přijměme.
Plótinos, Enn.V,3,33,16. K tomu viz např. Beierwaltes, W., Selbsterkenntnis und Erfahrung der Einheit: Plotins Enneade V‒3, Frankfurt a. M. 1991,
str. 160‒161.
Plótinos, Enn. II,9,16,24: „Bůh je přítomen ve všem … není-li přítomen
ve světě, nebude přítomen ani ve vás…“
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novoplatonismu tolik rozšířené bujení metafyzických rovin, možná
spočívá právě zde. V Plótinově systému, alespoň v jeho „holistických“ pasážích, není přísně rozhodnuto (ve smyslu ontologického
hodnocení) mezi transcendentním a imanentním, mezi participující
a participovanou fází hypostaze. Každá noetická substance je neprostorová, takže je přítomna všude a celá.96 Stejně jako je duše přítomna všude a celá a rozdíl činí pouze jednotlivé orgány a mohutnosti ‒
nakolik jsou schopny tuto duši přijmout ‒, tak i Jedno je přítomno
v Intelektu i v Duši. Rozdíl činí pouze jejich omezená schopnost jej
přijmout v jeho plnosti. Jak se o Plótinovi kriticky zmiňuje Iamblichos: všechno je v jeho systému ve všem.97
Ristova argumentace tedy beze zbytku platí snad jen v iamblichovsko-proklovské verzi novoplatonismu, zatímco u Plótina je zcela předmětem interpretace.
Jestliže Rist nenachází žádný ekvivalent upanišadových výroků
typu „Já jsem Jedno“, pak to svědčí nikoli o neexistenci monistického rozměru Plótinových nauk, nýbrž o tonalitě literárního žánru:
expresivní tón upanišad musí znít ‒ doslova odcitovaný v kontextu
Ennead, s jejich jazykem kultivovaného prostředí intelektuální elity ‒ nepatřičně. „My“, které se u Plótina ve své obvyklé podobě nachází na rovině diskursivního rozvažování, by takový výrok opravdu
nikdy nemohlo pronést. V okamžiku sjednocení, kdy bychom ho
jedině mohli pronést, se již ocitáme mimo možnost a dosah výpovědi. Ani přesto se však Plótinos nevzdává výpovědí, ačkoli jedním
dechem dodává, že taková výpověď se odehrává pouze „jako“ nebo
„z důvodu přesvědčování“. Kromě výpovědí, které konstatují jednotu prvního principu a duše (Enn. VI,7,35,36; VI,7,34,13‒14) či subjekt-objektovou jednotu z hlediska zření (Enn. VI,9,11,6‒7) i touhy
(Enn. VI,8,15,1‒6), se mluví o Jednu i pomocí téměř zpodstatnělého
zájmena autos v paradoxních slovních hříčkách,98 což je řeč, která
96
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Plótinos, Enn.VI,4‒5. Podrobnější rozbor viz níže kap. III.6.
Proklos, De anima I,6; I,7 (česky: Chlup, R., Proklos, Praha 2009, str. 35).
Např. Plótinos, Enn. VI,8,14,41‒42: αἴτιον ἑαυτοῦ καὶ παρ’ αὐτοῦ καὶ δι’
αὐτὸν αὐτός· καὶ γὰρ πρώτως αὐτὸς καὶ ὑπερόντως αὐτός. Vezměme pro
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by snesla doslovný překlad do sanskrtu a začlenění do řady upanišad. A navíc, když už Rist přikročil k traktování upanišad pomocí
shrnujících dikt, měl by vedle těch imanentistických typu ajam átmá
brahma („tento átman je brahma“) jedním dechem vyložit i transcendentalistická dikta typu neti neti (dosl. „ani ani“; brahma není
ani to, ani ono; „negativní theologie“ upanišad), jinak bude výklad
vždy nevyvážený.
Pro upanišady platí stejná věc vice versa, totiž že jejich obsah nelze redukovat na jednu ze Zaehnerových kategorií.99 Natěsnat jejich
nauky do jedné z jeho přihrádek by znamenalo dopustit se hrubého
násilí na obsahu jejich různorodého korpusu, v němž se monistické
a theistické hledisko navzájem prolínají a střídají v takřka vyrovnaném poměru, a který lze s úspěchem vyložit jak podle jednoho, tak
podle druhého klíče.100 Ve finální podobě to pak dokládají systémy
Šankarovy advaitavédánty a Rámánudžovy višištádvaity. V Ristově textu se na tuto skutečnost sice nenápadně odkazuje v pozn. 56,
ale bez náležitého zhodnocení či jen pokusu o ně. Výklad upanišad je tedy dán spíše volbou interpreta. Co však volbou dáno není,
je veličina převládajícího výkladu v té které lokalitě té které doby.
V Plótinově (předšankarovské) době převládal v Indii výklad spíše theistický (viz Mókšadharma, Bhagavadgíta apod.), zatímco na
konci 19. století a první polovině 20. století převládlo v anglicky
i německy psaných publikacích hledisko advaitavédántové, tj. podle
Zaehnerovy kategorizace „monistické“, což se zřejmě promítlo i do
Ristova textu.
Dokonce ani v případě advaitavédánty není věc tak jednoznačná,
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srovnání například vazby ātmanātmānaṃ uddharet (instr. + ak.) v BG VI,20
nebo ātmany ātmānaṃ paśyet (lok. + ak.) v BAUp. IV,4,23.
Jak implicitně činí už Zaehner. Nejsem první, kdo upozorňuje na zjednodušený Zaehnerův pohled na indické naukové reálie; viz též Staal, F., Advaita
and Neoplatonism…, op. cit.
Spíše než dlouhý seznam theisticky znějících pasáží uveďme, že dvě z upanišad jádrového korpusu (Śvétāśvatara a Īśa) jsou celé theistické. Druhá
z nich začíná slovy: „Pánovým bydlem je toto vše, co na světě se hýbe, toho
zřeknuvše se užívej, nedychti po cizím bohatství.“

38 / II. Orientalistická hypotéza

takže není na místě blazeovaný přístup, na jehož základě jsou vynášeny soudy o povaze systému bez předložení náležitého rozboru,
tedy pouze na základě citátu ze sekundární literatury. Má-li být rozlišujícím prvkem monistické mystiky snaha o rozplynutí individuální
duše v prvotním principu, pak lze říci, že v advaitavédántě se nic
v ničem nerozplývá, protože to, co by se mělo rozplynout, z hlediska
„vyšší pravdy“ (paramárthatah)101 vůbec nikdy nebylo, není a nebude (tzv. adžátiváda).102 Advaitavédántin Šankara věnuje ve svých
komentářích mnoho úsilí tomu, aby objasnil, proč k vysvobození ze
strastiplné existence nedochází akcí, tj. vedle provozování rituálů
například ani rozplynutím subjektu během různých typů jógického
vytržení (samádhi). A když už by se dalo mluvit o nějakém „rozplynutí“, pak o rozplynutí nevědomosti (májá/avidjá) účinkem poznání.
Dříve zmíněné kontemplativní aktivity mohou být ve vztahu k vysvobození považovány nanejvýš za „podpůrné“.
Opustíme-li však zvláštní režim řeči „vyšší pravdy“, což se v upanišadách podle Šankary děje často, ocitneme se v jednoznačně theistickém prostředí, jehož mystickým ideálem je oddaná láska (bhakti)
a služba (dásja) božstvu, jež představuje zformovanou podobu (saguna brahma) původního transcendentního počátku (nirguna brahma). I proto advaitavédánta nemá onen anarchistický rys, který jí
Zaehnerova práce podsouvá tím, že ji zařazuje do stejné skupiny jako
súfijské buřiče (vykreslené výroky a là Ladislav Klíma, jako například „Já jsem bůh!“ nebo „Sláva mně!“), ale je oficiální doktrínou
chrámového ritu mnoha center hinduistické theistické zbožnosti.
Výše uvedené námitky lze zhodnotit asi tak, že význam Ristovy
práce spočívá v upřesnění převládajícího theistického důrazu plótinovské mystiky. V upanišadách, alespoň v Šankarově interpretaci,
stojí důraz blíže „monistickému“ hledisku než u Plótina. Ani v jed101
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V šankarovské advaitavédántě je interpretačně využita pasáž z Mundakópanišady, která pojednává o dvojím vědění, přičemž první se týká věd, jako je
gramatika nebo matematika, a druhé absolutního principu; srv. dvojí vědění
u Parmenida (B1 30‒35).
Gaudapáda, Māṇḍuka Up. kārikā, II,32: „Není spoutaného, po vědění toužícího, nikdo, kdo by měl být osvobozen, a nikdo, kdo je osvobozen.“
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nom systému však hegemonie jedné z kategorií není nijak výrazná,
natož absolutní, a její vykázání ‒ byť jen jako převládajícího trendu ‒ vyžaduje v obou případech značné interpretační úsilí, které
lze v obou případech rozvinout i opačným směrem. Průsečík obou
myšlenkových světů je tedy v teoretické rovině možný a nikoli vyloučený, jak zní Ristův závěr.
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III. Novoplatonismus

III.1 Novoplatonismus jako dynamický monismus
„…Cokoli je završené, pokračuje v plození podle svých možností takto činit, samo napodobujíc jediný počátek všeho…“103

Termín novoplatonismus označuje platónskou tradici zahájenou
Plótinem (204‒270 po Kr.), která ve své pohanské formě pokračuje
zhruba do 6. století a má tuto fázi tradice odlišit od učení Platóna
a jeho bezprostředních žáků („stará akademie“), stejně jako od platonismu ranější helénské doby („středoplatonismus“).
Lze rozlišit alespoň čtyři fáze novoplatonismu: 1) učení Plótina
a jeho žáků, zejména Porfyria (232‒305); 2) syrská škola založená
Iamblichem († 326); 3) alexandrijská škola, významná svým platonizujícím výkladem Aristotela, jenž byl částečně převzat křesťany
i muslimy; a 4) důsledně pohanská athénská škola, v mnohém navazující na Iamblicha, jejímž nejslavnějším představitelem byl Proklos
(412‒485).104 Pro naše účely však budeme novoplatonismus považovat za jednotnou nauku, jejíž hlavní rozvrh načrtl Plótinos a rozpracoval Proklos. Plótinův rozvrh je stručnější, takže u něj zůstaneme
vždy, když bude pro účely výkladu stačit, což je ostatně i základní
strategie Proklova. K Proklovu rozpracovanějšímu rozvrhu se budeme obracet, bude-li to třeba, pro upřesnění, shrnutí či detailní analýzu
jednotlivých momentů nauky. Přestože je tento „dvoufázový“ přístup
na první pohled metodologicky komplikovanější než setrvání v systému jednoho filosofa, doufáme, že se ukážou i jeho výhody. Plótinos
103
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Proklos, ET 25.
Walis, R. T., Neoplatonism…, I, op. cit., str. 1.

III. Novoplatonismus / 41

kompenzuje formální stručnost svého systému pobýváním na hranici
možností jazyka, s častým užíváním metafor a upozorňováním na
nevhodnost běžného jazyka, konfigurovaného v časoprostoru vzájemně neprostupných těles, podléhajících vzniku a zániku. Slůvkem
doprovázejícím tento „hraniční“ režim řeči je hoion (dosl. „jako“),
jímž Plótinos neustále upozorňuje na nebezpečí doslovného výkladu metafor a na nutnost jejich „dematerializace“.105 Tento „básnický“ výklad má jistě velkou hodnotu psychagogickou, což byl podle
některých interpretů hlavní smysl antického filosofování,106 ale pro
formalizovanější způsob práce, k němuž tíhne srovnávací filosofie,
se někdy hodí méně než rozpracovanější a přesnější výklad, jaký
předkládá Proklos.
Zatímco možným klíčem k pochopení Plótina je jeho důsledné
přiřazení metafyzických rovin stupňům kontemplace, což nakonec
vede k rozmazávání hranic mezi hypostazemi ve smyslu „teleskopického“ zasouvání nižších rovin do vyšších, klíčem k pochopení
Prokla je důsledná analogie mezi metafyzickými rovinami a logickými kategoriemi. Systém je proto přehlednější, lépe se předává a vyučuje, ale kvůli svým pevným hranicím poněkud ztrácí na
pružnosti.107

III.2 Tři základní hypostaze a jejich dynamika
Plótinos v souladu s platónskou filosofickou tradicí rozlišuje
105
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Nemůžeme se na tomto místě ubránit poznámce, že stejně funguje slůvko
iva („jako“) v řadě indických textů. Nicméně od upanišad přes jógasútrové
komentáře až k advaitovým autorům je vše neustále jen „jako“.
H adot, P., What is Ancient Philosophy, transl. by M. Chase, Cambridge
2002.
Proklův překladatel Dodds komentuje tuto vlastnost jako dohnání výše
uvedeného principu korespondence logiky a metafyziky ad absurdum;
viz též H ankey, W. J., „One Hundred Years of Neoplatonism…“, op. cit.,
str. 53. Rozdílům proklovského a plótinovského novoplatonismu se věnuje
česky Chlup, R., Proklos, str. 17–39.
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mezi proměnlivou rovinou vznikání a neproměnlivou rovinou stálých jsoucen. Mezi těmito dvěma světy prostředkuje Duše. Svět stále jsoucí je světem Intelektu, obsahuje ideje, tedy archetypy, které
umožňují ve světě proměn alespoň provizorně poznávat a dodávají tomuto světu jakési bytí. Nad rovinou Intelektu se podle Plótina
nachází ještě transcendentní počátek ‒ Jedno (to hen). Tento počátek dodává Intelektu jednotu, a přestože není prostorově ani časově
omezený, má v sobě zárodek duality v podobě subjekt-objektové
intencionality noetického aktu (Enn. V,4,1,7).
Jedno je příčinou Intelektu ve všech aristotelských ohledech vztahu příčinnosti. Intelekt vychází z Jedna a ve zření se k němu zase
vrací. Kladení transcendentní roviny nad oblast Intelektu je do značné míry novoplatónská novinka, přestože se najdou místa ‒ u Platóna
především v dialogu Parmenidés (142a3) a Ústava (509b6‒9) ‒,108
která tento krok předznamenávají.
Novoplatonismus jistě není jediný systém, který vytvořil hierarchickou ontologii, a není tedy v tomto ohledu výjimečný. Výjimkou
ve filosofii není dokonce ani vysoký stupeň korelace logiky a ontologie, který v novoplatonismu vrcholí u Prokla. My se však zaměříme na důslednou dynamičnost struktury tohoto systému, protože je
to právě ona, která vedle hypostatického kladení transcendentního
počátku tvoří hlavní specifikum novoplatonismu, jež ho odlišuje jak
od dřívějších fází platónské tradice, tak od ostatních filosofických
systémů.
Tento důsledný dynamismus spočívá v pohybu vycházení (prohodos) a v návratu (epistrofé), který jednotlivé roviny ustavuje (hypostazein). Novoplatónské hypostaze tedy nejsou žádné statické roviny
vzešlé z metafyzických spekulací, ale živoucí dynamický proces, byť
se vyšší fáze tohoto pohybu neodehrávají v prostoru a čase, ale spíše
jako logická posloupnost. Když Plótinos mluví o tom, že „Jedno je
prvotní silou (próté dynamis)“ (Enn. V,4,1,20), má na mysli právě
tuto kauzální plodivou sílu. Stejně jako sníh chladí a oheň hřeje, tak
108

Plótinos s uvedenými dvěma pasážemi z Platóna vědomě pracuje; viz např.
Enn. V,4,1.
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„vše napodobuje první Počátek“ podle své možnosti (Enn. V,4,1,35).
Plótinos se pak řečnicky ptá: „Jak by pak toto nejlepší, prvotní Dobro, když je silou všech věcí, mohlo zůstat v sobě, jako by bylo lakomé samo sebe dát, či jako by bylo neplodné? Jak by pak ještě mohlo
být počátkem?“109 Plótinos v této metafoře sněhu a ohně navazuje
na Platónův důkaz nesmrtelnosti duše v dialogu Faidón, kde se dokazuje, že tzv. esenciální vlastnosti, tj. vlastnosti, které danou věc
konstituují jako takovou, nemohou věc opustit, aniž by tato zanikla.
Stejně jako teplo nemůže opustit oheň a chlad sníh, tak ani život
nemůže opustit duši.
Každá jsoucnost (úsiá) má podle Plótina svou aktivní energii
(energeia) ‒ jednu obrácenou k sobě, druhou vycházející ven. Plótinos ukazuje, že plodivá síla je esenciální vlastností počátku. Díky
ní z něj vychází bytí a život, který se k němu obrací ve zření, jež
dává vznik Intelektu (Enn. I,6,7,11). Myšlenka, že dokonalému bytí
náleží vedle myšlení i život, pochází z Platónova dialogu Sofistés
(248e‒249e) a u Prokla se jí dostane plného rozvinutí v podobě systematizované nauky o triádě bytí ‒ život ‒ intelekt. Myšlenku oživlého universa „bez mezer“, kde je každý logicky volný prostor bez
výjimky zaplněn vycházejícím proudem dobré, božské, tvůrčí síly,
přejímají a činně rozvíjejí všichni pozdní novoplatonici.110
Zmínil jsem se, že Jedno je prvotním inteligibilním objektem ‒
Intelekt se ustavuje tak, že shlíží zpět k Jednu. Fázi nezformovaného vycházení Intelektu popisuje Plótinos poeticky jako „zamilovaný
Intelekt“ a fázi jeho obrácení k Jednu, při níž vzniká celý noetický
svět, jako „nazírající Intelekt“ (Enn. VI,7,35). Zároveň však Intelekt
vychází ze sebe a tvoří poslední rovinu, schopnou tohoto kruhového
pohybu sebeustavení (authypostazis), totiž Duši. I Duše se obrací ke
svému zdroji, k Intelektu, a teprve díky tomu se stává Duší v pravém
slova smyslu, tj. duší naplněnou logem. Všimněme si, že nezfor109
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Plótinos, Enn. V,4,1,40; viz též Proklos, In Tim. I,369.
Např. Proklos, In Tim. I,369: „Kdyby božská přirozenost nebyla tvůrčí, jak
by mohla být dobrá? Nechme tedy bohy býti prvním řádem, ale po bozích
nechme tvůrčí proces vyjíti až k samotné látce.“
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movaná fáze během emanace vždy předchází fázi zformovanou.111
Teprve na rovině látky již nezformovaná fáze nemá sílu k obratu
a zůstává naprostou neurčitostí. To je také důvod, proč je u Plótina,
na rozdíl od aristotelského modelu, často převrácen vztah potence
a uskutečnění (dynamis ‒ energeia) v tom smyslu, že dynamis představuje často „ranější“, a tedy ontologicky „vyšší“ fázi vzniku.112 Při
fázi návratu, kde se na věc díváme jakoby zespod, pak platí spíše
aristotelský model, totiž tak, že jednotlivé tělesné a duševní projevy
jsou celkem pouze v potenci a celek je zcela aktuální až v Intelektu,
kde je „vše najednou“.
Nejsouhrnněji, ačkoli dosud ne formalizovaně, jak to učiní až
Iamblichos a po něm Proklos, pojednává Plótinos o kruhovém pohybu vycházení a návratu v pojednání O zrodu a počátku rovin, jež
následují po prvním principu:
„Jedno je dokonalé, neboť nic nehledá, nic nemá a nic nepotřebuje,
a v této své dokonalosti přeteče a jeho přebytek stvoří něco jiného.
To, co takto vznikne, se obrací zpět k Jednu, naplní se a svým pohlížením na Jedno se stane Intelektem. Jeho ustavení se vztahuje
k Jednu, vytvoří bytí, jeho pohled na Jedno vytvoří Intelekt. Jelikož
se tedy ustavilo ve vztahu k Jednu, aby na Jedno mohlo pohlédnout,
stává se zároveň Intelektem i bytím. Intelekt se ovšem podobá Jednu,
a proto tvoří podobným způsobem: nechá ze sebe vytéct obrovskou
moc, která je jeho zpodobněním, stejně jako ji ze sebe nechalo vytéct i to, co bylo před ním. A tato aktivita, jež vychází ze jsoucnosti
Intelektu, je Duše, a Intelekt po jejím zrodu setrvává v klidu. Duše
však při svém tvoření v klidu nesetrvává, nýbrž svůj obraz zplodí
tím, že se uvede do pohybu. Hledí totiž tam, odkud se zrodila, a tím111
112

Plótinos, Enn. III,4,1,8‒14.
V pasážích z Enn. III,8,10,1‒2; IV,8,6,11 a VI,9,5,36 je výraz potence (dynamis) aplikován na počátek všech věcí. V poznámce k prvnímu z uvedených odkazů Armstrong srovnává toto pojetí s aristotelským; viz též Enn.
V,3,15‒16. Ke zmíněnému viz též Beierwaltes, W., Selbsterkenntnis und
Erfahrung…, op. cit., str. 160‒161 (Jedno je nekonečnou potencí a Intelekt
jejím prvotním uskutečněním).
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to zpětným pohledem se naplňuje, zároveň však vychází do jiného,
protikladného pohybu a plodí coby svůj obraz vnímání a přirozenost
v rostlinách.“113

III.3 Dynamika z hlediska touhy, život jako vycházející
fáze dynamismu, čas jako život Duše a věčnost jako
život Intelektu
Hypostaze je výsledkem dynamického procesu, při němž se tvůrčí potence přelévá z vyšších rovin do nižších. Ve fázi, kdy se tento prvotní nezformovaný proud114 vyčerpá, se jím stvořené roviny
obracejí ke svému zdroji; tím se mu zároveň připodobňují, a tedy
i zformují. Prvotní zdroj je summum bonum, tedy to, po čem všechny z něj vycházející roviny vposled touží.115 Navíc Dobro je nejen
finálním termínem touhy, ale i jejím zdrojem:
„A dokud je zde něco, co je vyšší než to, co je přítomno, pokračuje
(Duše) vzhůru, je přirozeně pozvedána dárcem (dontos) své lásky.
A překračuje Intelekt, ale nemůže překročit Dobro, protože nic vyššího není.“116

Nauka o Erótu jakožto „dobrém daimonu“ je základem plótinovské mystiky krásna. Hybatelem pohybu návratu je touha po krásném
a dobrém, kterou uskutečňuje jak duše veškerenstva ‒ tvorbou zformovaných přirozeností živého kosmu ‒, tak individuální rozumné
113
114

115
116

Plótinos, Enn. V,2,1,7‒21 (přel. Chlup, R., in Proklos ).
Vylití, jehož jiné jméno je život; viz Plótinos, Enn. VI,7,21,2‒7: „Intelekt
a jeho život mají formu Dobra (agathoeidé) … říkám formu Dobra v tom
smyslu, že život je uskutečněním (energeia) Dobra nebo aktivitou vycházející
z Dobra, zatímco Intelekt je už aktivitou vymezenou (horistheisan).“
Viz Plótinos, Enn. VI,9,6,39‒42; VI,7,41,27‒41; III,8,11,10‒19; I,8,2,2‒8;
I,7,1,13‒23.
Plótinos, Enn. VI,7,22,19‒21: Καὶ ἕως τί ἐστιν ἀνωτέρω τοῦ παρόντος,
αἴρεται φύσει ἄνω αἰρομένη ὑπὸ τοῦ δόντος τὸν ἔρωτα.
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duše ‒ kontemplací forem, která je vede zpět k Intelektu. U Plótina
vede touha dokonce ještě dál, až za Intelekt, k samotnému Jednu,
které je zdrojem forem, a tudíž nezformované.117
Pokud je řeč o živém kosmu, je namístě poznamenat, že u Plótina
není vlastně neživé vůbec nic. Sám pojem život je totiž v novoplatónských systémech pojmenováním jednoho z aspektů nezformovaného, vycházejícího proudu energie. Tento proud je život sám! Kam
až sahají hranice kosmu ‒ totiž do látky formované přirozeností ‒,
tam dosahuje tvůrčí potence absolutna.
Mluvíme-li tedy v novoplatónském kontextu o životě, je vždy
vhodné zmínit, na které metafyzické rovině se v tomto hovoru pohybujeme, neboť každá má svůj život. Tak může Plótinos v pojednání O čase a o věčnosti (III,7) ‒ s odkazem na Platóna ‒ chápat čas
jako pohyblivý život Duše, zatímco věčnost (aión) jako klidný život
Intelektu.
Ve zmíněném pojednání také Plótinos upozorňuje na potřebu
jednotícího hlediska, které by dokázalo hodnotit střídu protikladů
smyslového světa („počítat dny a noci“). Čas totiž není pohybem
samotným, ale tím, co se pohybem měří a ukazuje.118 Toto jednotící
hledisko je ovšem Duše, která svým způsobem a na své rovině napodobuje věčnou jednotu Intelektu. Čas tedy nelze klást mimo Duši.119
Je proudem života, jehož zrušení by pro Duši znamenalo návrat zpět
do věčnosti Intelektu, a tedy vlastně zánik.120
O nitrokosmickém pohybu, kterým se čas ukazuje, říkáme, že je
v čase, zatímco o vycházejícím pohybu Duše, „který probíhá ve stále
trvajícím postupu v sobě samém“, to neříkáme. Důvodem je, že to,
co je před Duší, je už pouze věčnost, již Duše svým životem napo117

118
119
120

Zatímco u Prokla platí striktní zásada setrvání hypostazí na vlastní rovině, u Plótina nacházíme tuto nauku kombinovanou s naukou o prostupnosti
hypostazí, kdy duše může nejen vystoupit na úroveň Intelektu, ale dokonce
tuto rovinu překročit směrem k Jednu; srv. Chlup, R., Proklos…, op. cit.,
str. 109‒161 (zvl. 116).
Plótinos, Enn. III,7,13,11‒15. 	
Plótinos, Enn. III,7,11,60.
Plótinos, Enn. III,12,23; III,7,13,33.
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dobuje.121 „Duše jako první vstupuje do času, čas vytvořila a má jej
zároveň se svým uskutečněním (energeia).“122
Pohyb Duše, jímž měříme odvozený pohyb smyslového světa, už
nelze vztáhnout k ničemu jinému než k tomu, co „nemá rozsah“,123
tedy k Intelektu. Jednota času je dána jednotou všech duší, tj. duše
individuální, její „sestry“ duše kosmické a Duše hypostatické, z níž
obě pocházejí.124
Nauku o času jako pohyblivém obrazu věčnosti, času jako životu
Duše, doplňuje a rozvíjí Proklos, který však, v souladu s Iamblichem, klade věčnost (aion; etymologizováno jako aei on, tj. „vždy
jsoucí“) nad Intelekt a čas podle téhož schématu nad Duši. Činí tak
ve svém komentáři k dialogu Timaios (37d), v půvabném etymologizujícím přirovnání času (chronos) ke kruhovému tanci, jehož
aktérem je Duše, tančící kolem Intelektu (choros ‒ nús).125
Ve velmi podobném duchu se nese Utpaladévova polemika
s buddhisty v prvních dvou kapitolách Íšvarapratjabhidžňákáriky,
při níž autor upozorňuje na potřebu jednotícího hlediska, které by
stálo nad proměnlivým proudem protikladů, jak podrobněji přiblížím
v kap. IV. Několik styčných bodů s novoplatónským pojetím času jakožto života duše bude mít i paramádvaitová nauka o cyklické střídě
„fází vjemu“.
Čas (kála) se v této nauce uskutečňuje kruhem sil (šaktičakra),
v posloupnosti (krama) kroužících kolem statického, posloupnost
přesahujícího pólu (akrama). Jedná se o dvanáct fází vjemu, ztotožněných s dvanácti podobami bohyně Kálí, již takto uctívá tantrická
škola krama.126 Jejich střídání, jehož výsledkem je vnímání a z něj

121
122
123
124
125
126

Plótinos, Enn. III,7,13,43‒44.
Plótinos, Enn. III,7,13,47‒48.
Plótinos, Enn. III,7,13,64 (adiastaton).
Plótinos, Enn. III,7,13,68. Nauka o jednotě všech duší je podrobně probírána ve IV. enneadě (pojednání O duši).
Proklos, In Tim. III,9,16‒18.
O střídání dvanácti podob bohyně Kálí v jednom vjemu viz níže, kap. V.
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odvozená časová posloupnost, paramádvaitoví autoři, stejně Proklos,
příležitostně přirovnávají k tanci (viz kap. IV).

III.4 Trojdílné emanační schéma pozdního
novoplatonismu: moné – prohodos – epistrofé
U Prokla dosahuje schematizace dynamického novoplatónského
universa svého vrcholu. Pozdně novoplatónská dynamická struktura – počínaje Iamblichem ‒ sleduje potrojné schéma. K této potrojnosti došlo přidáním členu setrvání (moné)127 k Plótinově dvojici vycházení a návratu (prohodos, epistrofé), takže například
Intelekt128 v úzkém slova smyslu vzniká až jako třetí člen trojice
bytí ‒ život ‒ intelekt, která je příkladem fáze setrvání, vycházení
a návratu.
Řada momentů tohoto vývoje je předznamenána už u Plótina,
například výše zmíněná nauka o dvojí energii ‒ jedné, jež setrvává
v dané rovině, a druhé, která směřuje ven, směrem k nižším rovinám. Některé později formalizované trojiny se u Plótina objevují
celé, zejména zmíněná trojina bytí ‒ život ‒ intelekt, jiné lze z jeho
nauk bez větších obtíží vyabstrahovat, např. úsiá ‒ dynamis ‒
energeia.
K přijetí třífázové trojiční nauky napomohlo také uznání autority Chaldejských věšteb, středoplatónského textu theúrgického charakteru, jehož autorem je Júliános Theúrgos a který se dochoval
jen ve zlomcích; i zde je potrojnost základním obecným principem
vycházení metafyzických rovin. Potrojnost prostupuje strukturou
novoplatónského universa jak ve vertikální, tak v horizontální rovině. Příkladem vertikální potrojnosti je trojice hlavních hypostazí
(Duše ‒ Intelekt ‒ Jedno), zatímco příkladem horizontální potrojnosti

127
128

O tomto členu viz Proklos, ET 30 a 35.
Intelekt píšeme s velkým písmenem, když se jedná o plótinovskou hypostazi
nebo o „celkový intelekt“ u Prokla, který jí zhruba odpovídá.

III. Novoplatonismus / 49

jsou právě trojiny typu bytí ‒ život ‒ intelekt nebo úsiá ‒ dynamis –
energeia.
Důležitým pravidlem, které přispělo k růstu trojin v systému, bylo
pravidlo třetího členu: Máme-li dvě polarity, můžeme zavést zprostředkující člen, který má něco z obou polarit. Předlohou k tomuto
kroku bylo platónské rozlišení meze (peras) a neomezena (apeiron)
a jejich směsi (míkton) v dialogu Filébos. Základem potrojnosti
v tomto ohledu je tedy struktura A – B – AB, která se objevuje také
jako struktura trojin kašmírské školy trika (pará – apará ‒ parápará), jak uvidíme v kap. V.
Další universálnější strukturou, pod niž spadá větší množství trojin,
je trojčlenná struktura participace. Zásada, že participovaný člen není
participací nijak dotčen, je dotažena do konce zavedením „neparticipované“ roviny: Vše participující je pozdější než participované a vše
participované je pozdější než neparticipované (ET 24). Neparticipovaná část každé roviny se nazývá monadická a tvoří její ontologický
vrchol. Tak například existuje neparticipovaná monadická duše, participovaná duše a jednotlivé individuální participující duše.
Každá nitrokosmická jsoucnost má i trojí existenci: ve své příčině na rovině, z níž pochází (kat aitian), substanciální na své vlastní
rovině (kat hyparxin) a jakožto participovaný člen na nižších rovinách (kata metexin) (ET 65). Poslední dvě zmíněné roviny jsou opět
příkladem „vertikální“ potrojnosti.

III.5 Proklovské trojiny
V Proklově díle se nacházejí různé přehledy trojin, založených na
základním trojfázovém modelu: setrvání, vycházení a návrat (moné –
prohodos – epistrofé) a mez, neomezeno a směs (peras ‒ apeiron ‒
míkton). V úvodu k této práci jsem si předsevzal, že se můj komparatistický výklad bude pokud možno držet spíše originálního textu
než sekundární literatury. K tématu trojin u Prokla však existuje uče-
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ná diskuse a příslušná literatura,129 takže jsem pro srovnávací účely
vybral z Proklova textu ‒ a sice z komentáře k dialogu Timaios ‒
konkrétní pasáž, která obsahuje jedno takové přehledové schéma
struktury trojin.
Schéma se nachází v komentáři k pasáži o démiúrgově tvoření
kosmu, která navazuje na větu „Byl dobrý, dobrý pak nikdy ničeho nezávidí, jsa tedy prost závisti chtěl, aby se všechno stalo co
nejpodobnější jemu samému“130 větou „Zatoužil tedy, aby všechno
bylo dobré a nikoliv špatné, podle možnosti“.131 Sama komentovaná věta se zabývá vůlí tvůrce z Platónova Timaia, jenž v komentovaném textu „chtěl, aby pokud možno všechno bylo dobré“ a Proklos v komentáři k ní rozebírá postavení démiúrgické vůle ve svém
systému.
Ztotožnění démiúrga z Timaia s Intelektem je jedním z klíčových
kroků novoplatónské interpretace tohoto dialogu.132 Nicméně Intelekt
je zde chápán jako trojí, podle vzoru setrvání – vycházení – návrat
(moné – prohodos – epistrofé). Potrojnou strukturu Intelektu sice
v nesystematizované podobě nacházíme již u Plótina, ale Proklos
a další pozdní novoplatonici ji propůjčili všem vrstvám metafyzického systému. Proklos se v následující pasáži snaží ukázat, jak se
tato struktura promítá do různých rovin a jejich dynamiky, což má
v kontextu výše uvedené věty z Timaia ilustrovat dynamiku „připodobnění“ (homoiósis) stvořeného světa svému počátku, a tím i další
velké platónské téma. Jsou-li analyzovány intencionální akty, jako je
poznávání nebo chtění, což je náš případ, neboť „… tvůrce chtěl, aby
129

130

131
132

Chlup, R., Proklos…, op. cit., str. 49‒103, 180‒186; viz též Wallis, R. T.,
Neoplatonism…, op. cit., str.123‒134,152; Beierwaltes, W., Proklos: Grundzüge seiner Metaphysik, Frankfurt a. M. 2014, kap. I.
Viz Platón, Tim. 29e1‒4: … ἀγαθὸς ἦν, ἀγαθῷ δὲ οὐδεὶς περὶ οὐδενὸς
οὐδέποτε ἐγγίγνεται φθόνος· τούτου δ’ ἐκτὸς ὢν πάντα ὅτι μάλιστα ἐβου
λήθη γενέσθαι παραπλήσια ἑαυτῷ. Βουληθεὶς γὰρ ὁ θεὸς ἀγαθὰ μὲν πάντα…
(přel. F. Novotný).
Platón, Tim. 30a: Βουληθεὶς γὰρ ὁ θεὸς ἀγαθὰ μὲν πάντα, φλαῦρον δὲ
μηδὲν εἶναι κατὰ δύναμιν…
Přísně vzato je však tvůrcem smyslového světa Duše.
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bylo vše podle možnosti dobré…“, platí podle novoplatoniků zásada, že objekt má ontologickou přednost před intencionálním aktem.
Jinými slovy, abychom mohli něco chtít/nazírat, musí toto „něco“
už nějak „být“. Na rovině Intelektu nejprve musíme mít bytí (fáze
setrvání; moné), z něj pak vychází život (fáze vycházení; prohodos)
a ten se pak v nazíravém obratu formuje jako intelekt (fáze návratu;
epistrofé). Tuto trojfázovou strukturu setrvání ‒ vycházení ‒ návrat
ovšem nacházíme na všech úrovních.
Expozice celé hierarchie začíná zkoumáním, co je to vůle
(búlésis), která je předobrazem stvořitelského Intelektu, a jak se tato
má k Dobru.133 Platónův démiúrgos je podle Prokla personifikovaný
Intelekt, takže jsme-li zpraveni o tom, že byl „dobrý“, neznamená
to, že byl prvotním Dobrem, tedy samotným počátkem!
Začneme-li však výklad od tohoto počátku, pak se má věc tak, že
„božská transcendentní jednota“ (θεῶν ὑπερούσιος ἕνωσις), která má
tuto svou vlastnost od samého (neparticipovaného) nepopsatelného
(ἀπερίγραφον) Jedna, se rozvíjí jakožto „dobrá“. Z této „dobroty“
teprve vychází vůle a z ní prozřetelnost. Máme zde tedy první triádu
struktury setrvání – vycházení – návrat, jak se projevuje na úrovni
Jedna, tedy dobrota ‒ vůle – prozřetelnost.134
Přitom platí, že dobrota tvoří završení, soběstačnost a předmět
touhy,135 vůle se projevuje (jako) přeplnění, rozpínání a vznikání136
a prozřetelnost poskytuje účinnou, završující a očišťující (sílu).137
133
134
135
136
137

Proklos, In Tim I,371,10: Τὴν δὲ βούλησιν αὐτὴν τί ποτέ ἐστι κατίδωμεν,
ἵνα καὶ ὅπως συνῆπται πρὸς τὴν ἀγαθότητα νοήσωμεν…
Proklos, In Tim. I,371,15: … μὲν ἡ ἀγαθότης ἐπ’ αὐτῆς, δευτέρα δέ ἐστιν
ἡ βούλησις, τρίτη δὲ ἡ πρόνοια.
Proklos, In Tim. I,371,15‒17: … τῆς μὲν ἀγαθότητος τὸ τέλειον καὶ ἱκανὸν
καὶ ἐφετὸν ποιούσης…
Proklos, In Tim. I,371,16‒18: …τῆς δὲ βουλήσεως τὸ ὑπερπλῆρες τὸ ἐκτενὲς
τὸ γεννητικὸν ἐπιδεικνυμένης…
P roklos, In Tim. I,371,18‒20: … τῆς δὲ προνοίας τὸ δραστήριον τὸ
τελεσιουργὸν καὶ ἄχραντον παρεχομένης… V těchto charakteristikách se
projevují tři proklovské třídy bohů ‒ otcovští (patrikoi), plodiví (gennétikoi)
a dovršující (telelésiúrgoi) ‒, podle toho, jakou fázi triády setrvání ‒ vychá-
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Sféra Intelektu se u Prokla dělí na sféru inteligibilní (noétos) a intelektivní (noeros) se smíšeným středním členem intelektivně-inteligibilním. Inteligibilní sféra je přitom prvotní, podle výše uvedeného principu ontologického primátu intencionálního objektu před
intencionálním aktem.138 V trojici bytí – život – intelekt tedy polarita inteligibility přísluší členu bytí, smíšená polarita členu život
a polarita intelektivní přísluší intelektu. Sama tato trojice náleží do
intelektivní složky Intelektu, zatímco jeho inteligibilní složku charakterizuje trojice podstata (úsiá), možnost (dynamis) a uskutečnění
(energeia).139 Zatímco podstata zůstává pevně na svém místě, sama
v sobě završená (αὐτοτελοῦς οὔσης),140 tak možnosti je vlastní nekonečný a neomezený proud vycházení141 a uskutečnění je připsána
završující, podstatotvorná dokonalost.142
V intelektivní sféře Intelektu má pak trojina podobu bytí – život –
intelekt,143 jak jsem už řekl, s tím, že „první poskytuje jsoucnost,
druhé žití a třetí poznání“.144
Poté následuje rovina Duše s rozdělením poznatelné, poznání
a poznávající neboli objekt poznání, akt poznání a subjekt poznání.145
Struktura trojin, která popisuje dynamiku vycházení a návratu,
pak podle dané pasáže vypadá následovně:

138
139
140
141
142
143
144
145

zení ‒ návrat právě představují. Podrobněji k tématu tříd bohů viz Chlup,
R., Proklos…, op. cit., str. 184‒186.
K podrobnějšímu rozdělení polariry noéton ‒ noéron viz Proklos, TP
III,21,74,23‒75,23; viz též Chlup, R., Proklos…, op. cit., str. 90‒97.
Proklos, In Tim. I,371,19‒26: καὶ τὸ νοητὸν διῄρηται τριχῇ, τῇ τε οὐσίᾳ καὶ
τῇ δυνάμει καὶ τῇ ἐνεργείᾳ.
Op. cit.: τῆς μὲν οὐσίας ἐν ἑαυτῇ μονίμως ἡδρασμένης καὶ αὐτοτελοῦς
οὔσης.
Op. cit.: τῆς δὲ δυνάμεως ἀνέκλειπτον καὶ ἄπειρον πρόοδον ἐχούσης.
Op. cit.: τῆς δὲ ἐνεργείας τελειότητα καὶ οὐσιώδη ποίησιν λαχούσης. Opět
charakteristiky otcovské, plodivé a dovršující přirozenosti. Viz pozn. 147.
Op. cit.: τῷ ὄντι ‒ τῇ ζωῇ ‒ τῷ νοερῷ.
Proklos, In Tim. I,371,27: … τὸ μὲν γὰρ τοῦ εἶναι χορηγόν, τὸ δὲ τοῦ ζῆν,
τὸ δὲ τοῦ γινώσκειν.
Op. cit.: … τῷ ἐπιστητῷ τῇ ἐπιστήμῃ τῷ ἐπιστημονικῷ.
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Jedno (hen) / Dobro (agathon)
setrvání
(moné)

vycházení
(prohodos)

návrat
(epistrofé)

henadická
rovina

dobrota
(agathotés)

vůle
(búlésis)

prozřetelnost
(pronoia)

inteligibilní
rovina

podstata
(úsiá)

možnost
(dynamis)

uskutečnění
(enegreia)

intelektivní
rovina

bytí
(on)

život
(zoé)

intelekt
(nús)

rovina Duše

objekt poznání
(epistétos)

akt poznání
(epistémé)

subjekt poznání
(epistémonikos)

Estetický terminus technicus pro básnický význam, nepřevoditelný na doslovný
význam ani na vyumělkované básnické ozdoby. Podrobnější výklad viz Just, M.,
„Pratibhá: poetická intuice u Abhinavagupty…“, op. cit.

Kromě řádků vyjadřujících vycházející posloupnost na příslušné rovině stojí za povšimnutí i jednotlivé sloupce tabulky.
Jedná se o řady, provazující proklovský systém po vertikále. První z nich je řada členů, jež se podle henadické roviny nazývají
agathoeidés a jsou na té které rovině zůstávající fází hypostatického
pohybu.146 Další („vycházející“) řadě (taxis) „předsedá“ vůle a poslední („navracející se“) řadě pak prozřetelnost. Těmto třem vertikálním řadám odpovídají v proklovské theúrgii třídy bohů: otcovští
(patrikoi), plodiví (gennétikoi) a dovršující (telelésiúrgoi).147
Za povšimnutí stojí i dvoučlenné vztahy po sobě následujících
členů v horizontálních řadách. Stejně jako se má (analogon estin)
například dobrota (agathótés) k vůli (búlésis), tak se má i podstata
(úsiá) k možnosti (dynamis), bytí (on) k životu (zoé) a objekt poznání (epistétos) k aktu poznání (epistémé).148 A stejně jako se má
vůle k prozřetelnosti (pronoia), tak se má i možnost k uskutečnění
146
147
148

Proklos, In Tim. I,371,5: … ἔστι γὰρ τῇ μὲν ἀγαθότητι τὴν ἀνάλογον ἔχοντα
τάξιν οὐσία ὂν ἐπιστητόν.
Viz Chlup, R., Proklos…, op. cit. str. 184‒186.
Proklos, In Tim, I,372,5: … ἀνάλογόν ἐστιν ὡς ἡ ἀγαθότης πρὸς τὴν
βούλησιν, οὕτως ἥ τε οὐσία πρὸς τὴν δύναμιν καὶ τὸ ὂν πρὸς τὴν ζωὴν καὶ
τὸ ἐπιστητὸν πρὸς τὴν ἐπιστήμην…
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(energeia), život k intelektu (nús) a akt poznání k subjektu poznání (epistémonikos).149 Tyto alalogické vztahy mají v proklovském
universu velký význam, protože jeho rigidní struktura neumožňuje
duši prostupovat mezi rovinami, jako je tomu v pružnějším systému
Plótinově.150 Tam je „duše totiž mnoha rovinami a je vším: tím, co
je nahoře, i tím, co je dole…“,151 a filosofující duše tam dokonce může dosáhnout spojení s absolutním počátkem, Jednem, jak se
ostatně Plótinovi ‒ podle Porfyriova svědectví ‒ několikrát podařilo.152 U Prokla sestupuje lidská duše do těla celá,153 a je tedy závislá
pouze na své rovině. Strukturu i vlastnosti jiných rovin sice může
poznávat, ale jen per analogiam.154
Princip poznání vyšších rovin skrze jejich analogie na naší vlastní
rovině se týká jak různých rovin Intelektu, tak i samotného Jedna,
s nímž můžeme navázat vztah díky „jednu v nás“, příležitostně ‒
po vzoru Chaldejských věšteb ‒ nazývaném „květ Intelektu“ (tú nú
anthos).155
Z komparatistického úhlu pohledu můžeme předeslat, že poslední
149
150
151
152
153
154
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Op. cit.: …καὶ ὡς ἡ βούλησις πρὸς τὴν πρόνοιαν, οὕτως ἥ τε δύναμις πρὸς
τὴν ἐνέργειαν καὶ ἡ ζωὴ πρὸς τὸν νοῦν καὶ ἡ ἐπιστήμη πρὸς τὸ ἐπιστῆμον…
Srv. Chlup. R., Proklos…, op. cit., str. 30‒30, kap. 1.2.2 („Neprostupnost
hranic mezi rovinami“).
Plótinos, Enn. III.4,3,21‒22 (česky: Chlup, R., Proklos…, op. cit., str.
33‒34).
Porfyrios, Vita Plotini, 23,15‒17; viz též Plótinos, Enn. I,6,9; V,3,17;
VI,8,15; VI,9,11.
Proklos, ET 211,1,2: Πᾶσα μερικὴ ψυχὴ κατιοῦσα εἰς γένεσιν ὅλη κάτεισι,
καὶ οὐ τὸ μὲν αὐτῆς ἄνω μένει, τὸ δὲ κάτεισιν.
Proklos, In Parm. 948,22‒26: „…k Pravému bytí se můžeme obrátit jedině
tehdy, když zůstaneme na své příslušné rovině a budeme využívat esenciálních obrazů skutečnosti, jež máme k dispozici“ (česky: Chlup, R., Proklos…,
op. cit., str. 35).
ἄνθος τοῦ νοῦ u Prokla viz In Platonis Cratylum Commentaria, 96,4; viz též
Oracula Chaldaica, 1,1 (TLG). K tématu viz též Chlup, R., Proklos…, op.
cit., str. 36; M ajercik, R. D., The Chaldean oracles: text, translation, and
commentary, Leiden 1989, str. 138; viz též Dillon, J., „The One of the Soul
and the Flower of the Intellect“, in: J. Dillon (ed.), Platonism and Forms of
Intelligence, Berlin 2008, str. 247‒257.
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trojina (epistétos, epistémé, epistémonikos) tabulky odpovídá například paramádvaitové trojici objektu poznání (gráhja), aktu poznání
(grahana) a subjektu poznání (gráhaka). Jak uvidíme později, celkový koncept hypostatického pohybu setrvání – vycházení – návrat
odpovídá konceptu pulsujícího vesmíru paramádvaitových škol, kde
se jednotlivé fáze pulsu popisují buď dvoufázově jako „vycházení“ a „rozplynutí“ (udaja – pralaja), nebo v trojfázovém schématu
jako stvoření – udržování – zánik (sršti – sthiti – sanhrti), často
rozšířeném na čtyřfázový, přidáním fáze anákhjá („ustání“; dosl.
„nepopsatelná“ fáze). Navíc je na předvedeném schématu dobře
vidět vzájemná podobnost mezi pohyby vyšších rovin a pohybem
nitropsychického dění. Tato analogie, jak uvidíme později, je pro
paramádvaitové školy zcela klíčová.

III.6 Všechno je ve všem
Novoplatónské universum je velmi komplexní celek holistických
vlastností, v němž jedna část odkazuje na druhou a všechny navzájem svým způsobem obsahují jedna druhou a všechny ostatní najednou. Jelikož se tato zajímavá myšlenka objevuje i v paramádvaitě,
stojí za to věnovat jí pozornost.
Výklad, který se pohybuje lineárně, krok za krokem, řádek za
řádkem, se s popisem této extrémně holistické reality vyrovnává jen
těžce. Občas musíme něco vynechat, nebo naopak něco prozradit
dopředu, ještě předtím, než se tomu budeme moci důkladně věnovat.
To vše jsou potíže s roztáčením velmi kompaktního hermeneutického
kruhu. I přesto se pokusme tuto nebývalou komplexitu novoplatónského systému uchopit, a to s vědomím všech nesnází, které jsou
s tím spojeny.
Paradigmatickou rovinou pro objasnění vzájemné prostoupenosti
a všudypřítomnosti v plótinovské verzi novoplatonismu156 je Intelekt. Intelekt se nachází mimo časová a prostorová omezení a jeho
156

Iamblichos kritizoval Plótina za směšování rovin při užívání zásady „všechno
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obsahy jsou navzájem dokonale prostoupeny. Moderním způsobem
by se dalo říci, že informace je v Intelektu rozložena na způsob hologramu: všude, v každé části, je celá. Stejně jako u Plótina, kde si
inteligibilní sféru můžeme přiblížit tak, že „kdykoliv by se objevila
nějaká část, například vnější nebeská sféra, doprovázel by jí okamžitě i zjev Slunce a spolu s ním i ostatních hvězd a bylo by vidět
zemi i moře a všechny živé bytosti, jakoby v průhledné kouli…“157
Totéž platí pro vyšší složky Duše, které u Plótina takřka splývají
s Intelektem. Struktura této holografické celkovosti na úrovni Duše
se týká i působících forem (logů). Každá duše obsahuje všechny
logy, které působí na její rovině (Enn. V,7,1,9‒14), a tyto logy existují ještě jednou ‒ zároveň a všechny naráz ‒ v Intelektu, zde ovšem
na způsob vidu (eidos).158
Duše pak logy uvádí do života na rovině fysis ‒ postupně, tedy
v časové souslednosti a v souvislostech prostorového omezení těl.
Toto krouživé, sekvenční napodobování nesekvenčního inteligibilního vzoru dává vzniknout času, který bude Proklos později objasňovat
jako tanec (choros) duše kolem Intelektu.
Holistický charakter novoplatónského logu se podobá uložení
zápisu genetické informace v buňkách, jak o něm hovoří moderní
biologie, protože i zde je informace uložena všude, ve všech buňkách, celá a naráz a o realizaci příslušné sekvence rozhoduje řád té
které dílčí přirozenosti.159
Duše je mnohým a potenciálně „vším“.160 Duše je jak věcmi na-

157
158

159

160

je ve všem“, zásada v novoplatonismu přežila, i když doplněna důrazem na
„každý podle svého vlastního způsobu“ (viz níže).
Plótinos, Enn. V,8,9,1 (česky: H adot, P., Plótinos čili prostota pohledu,
přel. F. Karfík, Praha 1993).
Alespoň u Prokla; viz ET 194,1: Πᾶσα ψυχὴ πάντα ἔχει τὰ εἴδη, ἃ ὁ νοῦς
πρώτως ἔχει. („Každá duše má v sobě všechny formy, které byly předtím
v Intelektu.“) Tyto formy jsou v duši přítomny jako logos; viz ET 194,4.
O současné interpretaci buněčného logu z pohledu biologa viz M arkoš,
A., Readers of the book of life: contextualizing developmental evolutionary
biology, New York 2002.
Plótinos, Enn. III,4,3,20: Ἔστι γὰρ καὶ πολλὰ ἡ ψυχὴ καὶ πάντα.
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hoře, tak i těmi dole. Kam až sahá veškerý život, tam je každý z nás
inteligibilním vesmírem.161 S dolním světem udržuje Duše kontakt
(synhapsis) pomocí své nižší složky a sama setrvává (menein) nahoře. S tělesným světem dole je spojena výronem (aporoia), který tam
vysílá. Tato aktivita (enegreia)162 ji však nijak nevyčerpává.
V Plótinově pojednání Enn. III,4 se rýsuje proklovské schéma trojí přítomnosti každé roviny (kat’ aitian na rovině vyšší, kat’ hyparxin
na rovině své vlastní a kata metexin na rovině nižší), a to i přesto, že
Plótinos s těmito logickými distinkcemi systematicky nepracuje. To
naopak umožňuje větší průchodnost jeho systému, za který „ručí“
svou vlastní zkušeností.163 Přestože i výše uvedené pasáže mají zkušenostní intimní punc první osoby, tj. „my“, a nikoli „vyšší duše“,
zůstáváme svou vyšší složkou neustále v Intelektu.
Plótinova představa o zapouzdření nižších složek ve vyšších odpovídá představě cibule, která může být svlékána – loupána a zbavována „vnějších“ slupek –,164 ale všechny její vrstvy přitom vedou ke
špici. Intelektivní jednoty „všeho ve všem“ může dosáhnout i mudrc,
který ukončil diskursivní rozvažování (logismos), užitečné pro něj
už jen ve vztahu k jiným, a zůstává sám k sobě jen čistým zřením
(opsis): „Neboť se obrátil k tomu, co je Jedno, v klidu nejen od věcí
vnějších, ale i ve vztahu k sobě samému, má v sobě vše.“165
161
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Op. cit.: …ἐσμὲν ἕκαστος κόσμος νοητός.
Zvláštností Plótinova využívání aristotelské dvojice možnost a uskutečnění
(dynamis, energeia) je, že často ‒ velmi nearistotelsky ‒ je ta která skutečnost v metafyzické rovině výše coby dynamis a níže jako energeia. Dochází
k tomu, když se Plótinos dívá na dynamiku vycházení a návratu „shora“,
ale není to pravidlem, když se dívá „zdola“. V prvotním principu není fáze
potence a aktu vůbec rozlišitelná; viz Plótinos, Enn. II,9,1.
Takový doklad viz např. Plótinos, Enn. IV,7,12‒13.
Motiv, kdy se duše při výstupu na rovinu Intelektu zbavuje vnějších „šatů“;
viz např. Plótinos, Enn. IV,7,10,32. Toho si zřejmě nevšiml F. Staal, když
v Advaita and Neoplatonism tvrdí, že motiv odkládání vnějších šatů jako
metafora sjednocení individuální duše a kosmického tvůrce, se u Plótina
neobjevuje.
Plótinos, Enn. III,8,6,42: Ἤδη γὰρ οὗτος πρὸς τὸ ἓν καὶ πρὸς τὸ ἥσυχον
οὐ μόνον τῶν ἔξω, ἀλλὰ καὶ πρὸς αὑτόν, καὶ πάντα εἴσω.
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„Prchněme zpátky do vlasti“ a vraťme se k Intelektu i v našem výkladu. Zmínili jsme se, že Plótinovo pojetí Intelektu se stalo vzorem
pro pozdně novoplatónskou aplikaci zásady „všechno je ve všem,
každý podle svého vlastního způsobu“.166
Jak už jsme viděli, na rovině Intelektu jsou podle Plótina všechny věci jakoby průhledné a vzájemně prostoupené, „tak jako světlo
prostupuje světlo“.167 „Každá věc tam má všechno v sobě a vidí vše
v jiném, takže je všechno všude a vše je naprosto vším a záře je
nezměrná.“168
U zásady okamžité přítomnosti „všeho ve všem“ uvádí Plótinos
na rovině Duše příklad vědy ve smyslu paradigmatického systému,
např. matematiky. Je tomu tak, jako když jsou s každou poučkou
implicitně spojeny všechny ostatní, neboť bez celku nemá žádná
jednotlivá poučka smysl. Celková Duše je takto přítomna ve všech
individuálních duších.169 Totéž platí o jazyce jako takovém ‒ jednotlivá slova i věty nemají bez celku a kontextu jazyka, který je v nich
implicitně přítomen, žádný smysl.
V pojednání O přítomnosti bytí Jednoho a toho samého, všude
jsoucího jako celek (Enn. VI,4) se Plótinos systematicky věnuje tématu imanence. Jedná se o pojednání, které předkládá kritiku pomocného „hierarchického“ emanačního schématu, jež Plótinos používá
jinde, a upřednostňuje důsledný holismus. Vrcholí zde „dematerializace“ emanační metaforiky a s ní i holistický aspekt Plótinova
myšlení. Pojednání začíná rozborem přítomnosti Duše ve veškerenstvu těl. Plótinos zde ukazuje nedělitelnost Intelektu, který je „pravé
všechno“ (aléthinon pan): „Neboť kdyby mimo vše bylo ještě něco,
nebylo by už vše vším. Určitě není možné, aby všechno, jsouc vším,
166
167
168

169

U Prokla například od roviny transcendentních forem (In Parm. 928) až po
vzájemné propojení živlů v Timaiovi (In Tim. II,26,23).
Plótinos, Enn. V,8,4,6.
Plótinos, Enn. V,8,4,7‒9: Καὶ γὰρ ἔχει πᾶς πάντα ἐν αὑτῷ, καὶ αὖ ὁρᾷ ἐν
ἄλλῳ πάντα, ὥστε πανταχοῦ πάντα καὶ πᾶν καὶ ἕκαστον πᾶν καὶ ἄπειρος ἡ
αἴγλη.
Plótinos, Enn. IV,9,5,23‒26; IV,3,2,50‒55.
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se o něco ukrátilo, vše naopak existuje naplněné sebou samým a sobě
rovné.“170
Ve 4. kapitole tohoto pojednání se Plótinos ohrazuje proti jinak
rozšířenému modelu přítomnosti transcendentních rovin na způsob
síly (dynamis), vyzařující z ontologicky vyšší roviny na rovinu nižší. Z holistické logiky vyplývá, že počátek nemůže být od svých sil
oddělen,171 a je tedy přítomen jako celek (holos). Rozdíl je v systému
dán jedině uzpůsobeností vzniklých věcí tu kterou část celku přijmout. V této souvislosti Plótinos poznamenává, že stejně se to má
i s bytím, ve kterém je vše dohromady. A také Intelekt je mnohým jen
díky rodu diference, a nikoli co do místa. Stejně tak je tomu s Duší,
o níž se v Timaiovi říká, že je dělitelná ve sféře těl, což znamená,
že mimo ni a ve své podstatě je Duše celek. A rovněž přirozenost
(fysis) v konkrétních tělech je celá, a nikoli rozdrobená do různých
částí těla.172
Z hlediska řecko-indické komparace je zajímavý i začátek druhé
části pojednání (Enn. IV,5), kde Plótinos začíná od běžné dobové
shody, že bůh, který je přítomen v lidských duších, je jeden a tentýž.
Je to „původní a nejvlastnější přirozenost všech bytostí, která k sobě
váže všechny věci touhou, neboť je dobrá“.
Vykročíme-li směrem k této přirozenosti, ocitneme se ve sféře inteligibilních jsoucen. Není tomu tak, jako zde, v tělesném světě, kde
vnímáme obrazy a vtisky (eidóla, typoi) forem, a tedy formy jakoby
oddělené od nás. V Intelektu se jimi sami stáváme!173 Také ostatní
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Plótinos, Enn. VI,4,2,15: Πᾶν δὴ τὸ πᾶν οὐκ ἔστιν ὅπως ἀπολείπεται ἑαυ
τοῦ, ἀλλ’ ἔστι τε πεπληρωκὸς ἑαυτὸ καὶ ὂν ἴσον ἑαυτῷ· καὶ οὗ τὸ πᾶν, ἐκεῖ
αὐτό· τὸ γὰρ πᾶν αὐτό ἐστιν.
Plótinos, Enn. VI,4,3,10: οὐκ ἀποτέτμηται ἐκεῖνο τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.
Plótinos, Enn.VI,4,3,30‒35.
Plótinos, Enn. VI,7,15: „Proto také, jestliže ho (tj. svět idejí) někdo srovnává
s živoucí a pestrou koulí, jestliže si ho představuje jako jakousi zářivou věc
plnou živoucích tváří … představuje si ho takto jaksi zevnějšku a vidí ho
jako něco jiného. Musí se jím však stát a sám sebe učinit podívanou“ (přel.
F. Karfík).
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duše a intelektivní jsoucna jsou v Intelektu: „Když jsme dohromady
se všemi věcmi, jsme tam, a jsme tak všechno a jedno.“174
U Prokla je zásadě všeobecné přítomnosti všeho ve všem dovoleno prostoupit celý systém.175 Jeho jednotlivé roviny a skutečnosti
jsou pojmenovány díky převládajícímu členu. Děje se tak ovšem za
důsledného dodržování zásady „každý podle svého způsobu“. Vyšší roviny jsou na nižších přítomny pouze jako odlesk (ve smyslu
plótinovského eidólon), který vyšší rovina vysílá k nižším. Naopak
nižší roviny jsou ve vyšších přítomny pouze jako zavinutá, skrytá
(kryfios)176 kauzální potence (kat’ aitian). Neboť každá rovina v sobě
zrcadlí nejen rovinu bezprostředně předcházející, ale i všechny roviny nadřazené, až k samotnému Jednu, je to paradoxně právě nejnižší hypostatická rovina (Duše), která v sobě účastně odráží nejvyšší
počet rovin, a to sice duše lidská, rozumná.177 Látka má účast pouze
na Jednu, přirozenost neživé přírody má vedle Jedna účast i na bytí,
rostliny mají účast i na životě, zatímco zvířata a rozumní tvorové
mají navíc účast také na Intelektu.
Formulace zásady „všechno je ve všem“ se v Proklových Základech theologie objevuje v pasáži, která rozebírá jednotlivé fázové
momenty roviny (celkového) Intelektu,178 tj. trojiny bytí ‒ život ‒
intelekt, z hlediska rozlišení inteligibilního, intelektivního a jejich
směsi:
„Vše je ve všem, ale vždy způsobem, který přísluší povaze dané věci.
I v bytí je totiž život a intelekt, v životě bytí a myšlení a v intelektu
174
175

176
177
178

Plótinos, Enn. VI,5,7,6‒9: Ὁμοῦ ἄρα ὄντες μετὰ πάντων ἐσμὲν ἐκεῖνα·
πάντα ἄρα ἐσμὲν ἕν.
Dodds, E. R., Proclus Elements of Theology, Oxford 1933, str. 254: „Proclus
uses it not only to explain platonic koinonia eidon and to solve Parmenides
difficulties about transcendent Forms (In Parm. 751,928), but also to link
together the four material elements (In Tim. II,26,23).“
Proklos, TP III,39,20‒24.
Viz Chlup, R., Proklos…, op. cit., str. 88.
Rozlišujeme zde na dílčí intelekty a celkový Intelekt, který odpovídá celé
sféře.
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bytí a život, ale v prvním členu existují všechny tři členy na způsob
bytí, ve druhém na způsob života, ve třetím na způsob intelektu.
Platí-li totiž, že všechno existuje buď na způsob příčiny, nebo na
způsob svého vlastního modu existence, nebo na způsob účasti, pak
musí být i v prvním členu obsaženy zbylé dva na způsob příčiny,
ve druhém členu musí být první obsažen na způsob účasti a třetí na
způsob příčiny, zatímco ve třetím budou na způsob účasti obsaženy
první dva.“179

III.7 Dynamika vycházení a návratu na rovině nazírání
Dynamická fáze vycházení odpovídá zraku ve fázi, kdy tápe směrem k náhledu, návrat odpovídá téže síle, když se aktualizuje v nazření objektu.180 Intelekt se u Plótina ustavuje tím, že neustále touží
po Jednu, vydává se k němu, ale nedosahuje ho, nýbrž něčeho jiného
(allo aei lambanón; viz Enn. V,3,11,3), čímž sám sebe ustavuje (authypostazein), a to jakožto veškerost čili mnohost.
Ve fázi, kdy se obrací k Jednu, protože má v sobě jeho vágní obraz, se takový pohled nazývá „nezformované zření“ (atypótos opsis;
viz Enn. V,3,11,14). Ve fázi, kdy nazře Jedno, se stává Intelektem
jakožto myslící a jakožto substance. Předtím totiž nemohlo jít o myšlení, protože dosud nebyl ani žádný předmět myšlení:
„To, co je naprosto jednoduché a první ze všech věcí, musí být nad
Intelektem. A zajisté pokud začne myšlení, pak to není něco nad In179

180

Proklos, ET 103: Πάντα ἐν πᾶσιν, οἰκείως δὲ ἐν ἑκάστῳ· καὶ γὰρ ἐν τῷ
ὄντι καὶ ἡ ζωὴ καὶ ὁ νοῦς, καὶ ἐν τῇ ζωῇ τὸ εἶναι καὶ τὸ νοεῖν, καὶ ἐν τῷ νῷ
τὸ εἶναι καὶ τὸ ζῆν, ἀλλ’ ὅπου μὲν νοερῶς, ὅπου δὲ ζωτικῶς, ὅπου δὲ ὄντως
ὄντα πάντα. ἐπεὶ γὰρ ἕκαστον ἢ κατ’ αἰτίαν ἔστιν ἢ καθ’ ὕπαρξιν ἢ κατὰ
μέθεξιν, ἔν τε τῷ πρώτῳ τὰ λοιπὰ κατ’ αἰτίαν ἔστι, καὶ ἐν τῷ μέσῳ τὸ μὲν
πρῶτον κατὰ μέθεξιν τὸ δὲ τρίτον κατ’ αἰτίαν, καὶ ἐν τῷ τρίτῳ τὰ πρὸ αὐτοῦ
κατὰ μέθεξιν… (česky: Chlup, R., Proklos…, op. cit. str. 93).
Takto shrnuje dynamismus vycházení a návratu v rovině vtělené duše
R. T. Walis (Neoplatonism…, op. cit., str. 66).
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telektem, ale už Intelekt sám. Ale je-li toto Intelekt, pak je Intelekt
mnohostí.“181

Všimněme si nyní jednoho detailu, s nímž budeme později pracovat v komparativní části této práce. Pohled, který „tápe po vizi“, je
vycházející fází dynamiky prohodos ‒ epistrofé. Jedná se o neurčité
zření (aoristos opsis), jež ve výkladu o důvodech, proč Intelekt nemůže být tvůrcem sebe sama, Plótinos ztotožňuje s neurčitou dvojicí
(aoristos dyas), která v platónsko-pythagorejském matematizujícím
výkladu tvoří spolu s Jednem ideje a čísla:182
„Ale proč není tvůrcem Intelekt, jehož uskutečněním je myšlení?
Myšlení, které nazírá inteligibilní objekt a obrací se k němu (πρὸς
τοῦτο ἐπιστραφεῖσαa), je od něj jakoby završeno (ἀπ’ ἐκείνου οἷον
ἀποτελουμένη), je samo o sobě jakožto zření neurčité (ἀόριστος μὲν
αὐτὴ ὥσπερ ὄψις), ale je určeno svým inteligibilním předmětem
(ὁριζομένη δὲ ὑπὸ τοῦ νοητοῦ). A to je důvod, proč je řečeno, že
z neurčité dvojice a Jedna vycházejí formy a čísla, tj. Intelekt.“183

I zde tedy máme nejprve fázi neurčitého vycházení, které je až
následně formováno, a to obratem ke svému zdroji.

181
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Plótinos, Enn. V,3,11,29‒31; viz též III,8,11,23‒24.
Jedná se o důležitou platónsko-pythagorejskou nauku, exponovanou např.
v dialogu Filébos. Celá nauka je objasněna v Plótinově pojednání o číslech
(Enn. VI,6). K dalším výskytům této nauky v Plótinově díle viz Plotinus,
Enneads, V, vyd. A. H. Armstrong, Cambridge 1984 (poznámky k Enn.
V,1,5,8).
Plótinos, Enn. V,4,2,5: Διὰ τί δὲ οὐ νοῦς, οὗ ἐνέργειά ἐστι νόησις; Νόησις
δὲ τὸ νοητὸν ὁρῶσα καὶ πρὸς τοῦτο ἐπιστραφεῖσα καὶ ἀπ’ ἐκείνου οἷον
ἀποτελουμένη καὶ τελειουμένη ἀόριστος μὲν αὐτὴ ὥσπερ ὄψις, ὁριζομένη
δὲ ὑπὸ τοῦ νοητοῦ. Διὸ καὶ εἴρηται· ἐκ τῆς ἀορίστου δυάδος καὶ τοῦ ἑνὸς
τὰ εἴδη καὶ οἱ ἀριθμοί.
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III.8 Volní aspekt prvotního principu
Při rozboru Proklova komentáře k výroku z Timaia o vůli tvůrce
stvořit dobrý svět jsme si mohli všimnout, že Proklos klade princip
vůle do vycházející fáze henadické roviny (viz tabulka), ale nikoli
do Dobra samotného.184
Plótinův systém tak jemné rozlišení nenabízí. V pojednání O svobodné vůli a vůli Jedna (Enn. VI,8) Plótinos rozebírá problém svobody prvního principu následovně.
Je první princip svobodný v tom smyslu, že vše je z něj (ep autó),
to jest v jeho moci, a znamená to, že je všemocný? Je takový, jaký
je, díky své „všemocné“ přirozenosti? Taková možnost je v Enn.
VI,8,7,50 a v Enn. VI,8,8,15 odmítnuta. „Přirozenost“ Jedna a její
uskutečnění jakožto Jedna musí být nerozlišitelné.185
Pokud ovšem Jedno není nutně, pak jistě není nahodile, ani automaticky, ani tak, že se mu bytí „nějak přihodilo“.186 První pozitivní
výpověď pojednání Plótinos předkládá ve formě paradoxu: „Jedno je takové, jaké musí být, ovšem bez jakékoli nutnosti.“ (Enn.
VI,8,9,10‒17).
V pojednání Enn. VI,8 přihlížíme Plótinovu práci s běžným jazykem, který je neadekvátním nástrojem k vyjádření nadsmyslových
skutečností. Neadekvátním se stává už při překročení hranice tělesnosti, neboť intelektivní jsoucna jsou prostupná (stejně jako u viditelných jsoucen například světlo, ačkoli u Plótina je i světlo netělesné). Další stupeň neadekvátnosti tělesného jazyka je překročení
hranic Duše, kde jsou pak pomocí procesuálního jazyka popisovány
neprocesuální skutečnosti. Vycházení a návrat nejsou v Intelektu časově, ale naráz, stejně jako příčina a účinek.
Poslední stupeň neadekvátnosti je však překračován v pasážích,
jako je Enn. VI,8,8‒14, kde už neplatí ani kauzální rozlišení příčiny
184
185
186

Viz např. Proklos, ET 8,10.
Podrobnější rozbor viz R ist, J. M., Plotinus Road to Reality…, op. cit., 75‒83;
Trouillard, J., La purification plotinienne, Paris 1955, str. 77‒79.
Plótinos, Enn. VI,8,7,32; VI,8,8,26.
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a následku, byť jen v posloupnosti logické. Případné „fáze“ tohoto kauzálního pohybu jsou na rovině Jedna naráz: Jedno nemůže
nejprve chtít nějaké být (dynamis), a tím se jako takové uskutečnit (energeia); Jedno je jaksi „vždy už“ skutečné. Mluvíme-li tedy
u prvního principu o vůli, děje se tak zvláštním způsobem a pouze
„za účelem přesvědčení“ (didaskalás charin). V závěru pojednání
(od 13. kapitoly až do konce), kde paradoxní, negativní způsob popisu absolutna ustupuje „kvazipozitivnímu“, přistupují ke všem výpovědím uvozovky metaforického „jako“ (hoion).187
Je tedy Jedno svým vlastním pánem? Nikoli v tom smyslu, že by
v něm byly složky (např. složka vyšší by vládla jiné nižší), ale jeho
aktivita (energeia) je zároveň jeho jsoucností (úsiá) i vůlí (búlésis).188
„A je-li tomu tak, pak jaké chce, takové i je.“189 Jedno je tedy svým
vlastním pánem, neboť má v moci vše, i své bytí. A jelikož každá
bytost touží po Dobru jako po něčem, co je završením jejího vlastního bytí, a jako po nejlepší ze všech možných voleb, pak je pro ni
volba Dobra vlastně volbou svobodnou.190 První počátek je Dobro
samo, takže jeho svobodná volba je býti sebou samým. Touto svou
„svobodnou vůlí“ se samo ustavuje (autohypostazein).
Uvidíme, že také absolutno paramádvaity má volní charakter
(svatantra), jaké býti chce (iččchá šakti), takové i je (krijá šakti).
Z komparativního hlediska stojí za povšimnutí i pasáž Enn. VI,8,14,
kde Plótinos vyjadřuje tyto vztahy hrou se zájmenem sám (autos).191
Hypostazovaná sanskrtská podoba téhož zájmena, tj. átman, a slovní
hříčky s ní jsou častou náplní upanišad192 i pozdějších textů.
187
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K tomu viz Plótinos, Enn. VI,8,13,42.
Plótinos, Enn. VI,8,13,7: … αἱ δὲ ἐνέργειαι ἡ οἷον οὐσία αὐτοῦ, ἡ βούλησις
αὐτοῦ καὶ ἡ οὐσία ταὐτὸν ἔσται.
Plótinos, Enn. VI,8,13,9: Εἰ δὲ τοῦτο, ὡς ἄρα ἐβούλετο, οὕτω καὶ ἔστιν.
Plótinos, Enn.VI,8,13,13‒18.
Plótinos, Enn. VI,8,14: … αἴτιον ἑαυτοῦ καὶ παρ’ αὐτοῦ καὶ δι’ αὐτὸν
αὐτός· καὶ γὰρ πρώτως αὐτὸς καὶ ὑπερόντως αὐτός.
Např. Tejobindūpaniṣat (MBDL, ř. 1100). Samoustavení nejvyššího principu
v kontextu eposů viz např. Viṣṇu. Sahasranāma, 106 (ātmayoniḥ svayaṃ
jātah). Diskuse k tomuto tématu viz níže, kap. IV.4.
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III.9 Logos v dynamickém systému novoplatonismu
Výraz logos má širokou škálu významů od prostého „slovo“,
„řeč“, přes „strukturovanou výpověď“, „výměr“ „smysl“, matematický „poměr“, „důvod“, „počet“ až po „rozum“. Orientace ve významovém poli jeho konkrétního užití je proto často dána kontextem,
který se pohybuje od nejširších kruhů celého korpusu antické filosofie a řeckého jazyka, s nímž tato oblast pracuje, přes využití dané
školy a myslitele až ke konkrétnímu užití na daném místě textu.
Základním parametrem logu v platónské tradici, je-li výraz použit
v metafyzickém kontextu, je jeho schopnost tlumočit neprocesuální,
inteligibilní význam do smyslového světa. Celý vtip a zároveň i potíž
konceptu spočívá v tom, že logem se rozumí jak samotné tlumočivé
působení mezi noetickými rovinami, tak i jeho výsledek v podobě
inteligibilní formy na nižší rovině.
Jelikož logos je v řečtině výraz pro „řeč“ i „řád“, umožňuje to
považovat mluvení za exemplum širšího rodu „formování“ a mluvenou řeč za exemplum širšího rodu formováním vzniklého řádu
a formy. Pro platónské filosofy se tak otevírá netušená možnost popsat dynamiku příčinnosti, která se jinak popisuje například pomocí
ideje a účasti nebo pomocí aristotelského pojmového aparátu možnosti a uskutečnění, intuitivně srozumitelnějším jazykem „mluvení“ a „řeči“. Stejnou možnost využívají i stoici. Plótinovští badatelé
proto vedou diskusi, nakolik je Plótinovo pojetí logu poplatné právě
jim. Předobrazy takového pojetí se však objevují i v platónských
dialozích.
Enneady jsou písemným záznamem přednášek, pronesených v živém kruhu posluchačů, a nikoli dogmatickou, metafyzickou systematikou. V tomto ohledu jsou věrným dědictvím sókratovského
dialogu, neseného étosem hledajícího zkoumání. Stejně jako u Platóna, také v nich logos „mluví“, „vede nás“, a vůbec se občas chová
jako samostatná bytost „psychopompní“, hermovské přirozenosti.
Duše je v platonismu základní rovinou jeho projevu. Logos formuje duši a je také nástrojem, s jehož pomocí duše formuje smyslový
svět, případně ‒ skrze dialog ‒ jinou duši. Když P. Rezek v českém
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překladu Ennead volí pro logos překlad „působící forma“, evokuje
tím právě takové působení. Stejně volí Armstrong svým „forming
principle“ a důvody objasňuje v poznámce k Enn. III,8,3,15.
I při tom nejběžnějším užití výrazu logos, totiž jako „mluvení“
nebo „pronesená řeč“, se na první pohled jedná o formativní působení. Logos při mluvení vyjevuje obsahy skryté v řečníkově mysli
a zprostředkovává je posluchači.193 Již na této triviální rovině narážíme na dvě úrovně logu: logos jako pronesená řeč, kterou lze zapsat,
naučit se nazpaměť (dnes třeba nahrát), a logos jako smysl, který se
skrze tuto řeč přenáší a proudí směrem od řečníka k posluchači. To
je zhruba výměr stoického rozlišení logu proneseného (logos proforikos) a logu vnitřního (logos endiathetos).
Plótinův systém je bytostně holistický a jeho jednotlivé úrovně
jsou navzájem strukturně analogické. Jejich vznik je pohybem vycházení a návratu, tvůrčího „přetékání“ vyšších rovin a účastného
připodobnění nižších rovin svým zdrojům. Asi nás tedy nepřekvapí,
bude-li se logos ‒ vedle logu působícího na rovině duše, na samém
rozhraní rovin smyslového a noetického světa ‒ vyskytovat i v jiných patrech Plótinova dynamického universa.
Uvnitř individuální duše je logos principem rozumu a diskursivního myšlení,194 na rozdíl od nečasové intuice Intelektu na jedné straně,
a nerozumné duše s principem slasti na straně druhé.195 Diskursivní
myšlení (dianoia) má podobu vnitřního dialogu, v němž duše kriticky zkoumá předpoklady a důsledky hypotéz, jejichž studnicí je
doxastická složka duše (doxastikon). Duše tak činí na základě logu,
který přijala jako obraz Intelektu. Bez logu by se neobešlo dokonce
ani smyslové vnímání, protože to, co v jednotlivinách vnímáme, jsou
formy a ty jako takové vnímáme díky přítomnosti logu v naší duši,
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Nebo je dokonce zprostředkovává mluvčímu samotnému, který je až díky
logické artikulaci schopen uvědomit si vlastní potenciál, a tak dosáhnout
sebepoznání, jak vyplývá z nauky o projekci (viz níže).
Plótinos, Enn. II,2,3,1‒7.
Plótinos, Enn. I,4,29.
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a to včetně její nejnižší, doxastické části. Setkání s formou duši jen
připomíná (anamnésis) to, co už sama v sobě má.196
Celkový řád té které roviny označuje Plótinos singulárem logos,197
zatímco jeho dílčí aspekty plurálem logoi. V druhém případě se jedná
například o logy na rovině individuální duše, jejichž sada je ovšem
totožná s logy světové duše, s nimiž se setkáváme ve směsi s látkou,
tedy na rovině fysis.198
Plótinos, na rozdíl od Filóna,199 nezavádí pro logos samostatnou
rovinu a – jak uvidíme ‒ zachází s logem nejen po gramatické, ale
i po metafyzické stránce velmi pružně. Neomezuje logos na jednu rovinu metafyzické hierarchie, ale dovoluje mu objevovat se na všech
rovinách zároveň, a zejména ve funkci „pojiva“ mezi nimi. V nižších rovinách je logos způsobem přítomnosti rovin vyšších a zároveň
silou, která je schopna formovat roviny následující. Tak například
mluví o Duši jako o logu Intelektu přičemž individuální duše jsou
logoi svých individuálních intelektů (Enn. IV,3,5,8‒14), nebo mluví
dokonce o Intelektu jakožto logu Jedna: „Stejně jako je duše vyjádřením a způsobem uskutečnění Intelektu, tak je i tento vyjádřením
a způsobem uskutečnění Jedna.“200
Plótinos opakovaně uvádí příklad semene, v němž je skryt logos
rostliny, schopný rozvinutí do posloupnosti forem. Tatáž metafora
je použita i pro Jedno, které je schopno rozvinutí v emanačním procesu. Koncept logu jakožto semene (logos spermatikos), stejně jako
řada dalších aspektů plótinovských nauk o logu, je stoickým dědictvím. Plótinos toto dědictví dematerializoval, ale nikoli tak, že by
je zbavil života, ale spíše tak, že je přesunul na vyšší, inteligibilní
rovinu. Pojetí semene jakožto zavinutého logu není pouhá metafora,
ale na své rovině platí dokonce doslova. V životě rostliny, který se
196
197
198
199
200

Plótinos, Enn. I,6,2,10‒11.
Plótinos, Enn. II,3,13,5 (celkový logos duše kosmu).
Plótinos, Enn. I,8,8,15 (ideje a látka = logoi).
O možném vlivu Filónova konceptu na Plótina (spíše skepticky) viz R ist,
J., Plotinus Road to Reality…, op. cit. (kap. „Logos“).
Plótinos, Enn. V,1,6,44‒48; viz též Enn. V,I,3,6‒10.
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na základě své přirozenosti rozvíjí ze semene, vidíme skutečný logos v akci. Logos, který nerozumí, ale tvoří.201 Poslední („neživou“)
rovinou logu by například byl až list nebo kůra, které už nemají
žádnou další tvůrčí potenci: „Když tento logos působí ve viditelném
tvaru, je poslední (eschatos) a takto i mrtvý ‒ neschopen už stvořit
nic dalšího.“202 Nicméně logos v přirozenosti, „který má život, je
jako bratr tohoto tvořícího tvaru“.203
Na úrovni viditelného tvaru tedy sestup logu končí. Tím, že může
být poznán člověkem, je na pomyslném žebříku logu zase zahájen
výstup směrem od mnohosti jevů k jednotě Intelektu. Logos je i tím
aspektem Duše, který v nejširším slova smyslu předává působení
Intelektu tělům, tj. ať už se jedná o předávání logu tělu kosmu prostřednictvím světové duše, o předávání logu tělu individuálnímu
prostřednictvím individuální duše nebo v případě umělecké tvorby
o předávání logu v duši umělce neživému tělu prostřednictvím umění. Ve všech těchto případech je činná nejnižší, do látky „ponořená“
složka duše, totiž přirozenost (fysis). Proces, jímž přirozenost pomocí logu formuje látku, vedl dokonce některé badatele204 k předpokladu, že se u fysis jedná o jakousi čtvrtou hypostazi a že zde
Plótinos opouští svou explicitní zásadu nerozmnožovat je nad tři.205
Stejně jako během komunikace rozlišujeme rovinu obsahu skrytého
v mysli mluvčího a smyslovou rovinu pronášené řeči, tak i procesu
předávání logu mezi přirozeností a těly rozlišujeme dvě roviny logu:
jednu živoucí, nadřazenou formu logu skrytou v přirozenosti, a druhou odvozenou formu jakožto strukturu hmotného těla.

201
202
203
204
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Plótinos, Enn. II,3,17,5‒7.
Plótinos, Enn. III,8,2,33‒34. Zde analogie s molekulární genetikou kulhá,
protože dnes je možné nechat obalit příslušným tělem i DNA listu nebo kůry.
Op. cit..
Armstrong proti Ristovi (Plotinus Road to Reality…, op. cit., kap. „Logos“).
Plótinos, Enn.V,2,1.
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IV. Paramádvaita jako dynamický
monismus

IV.1 Paramádvaita: vymezení okruhu zkoumání, hlavní
předchůdci a oponenti
Indický subkontinent je místem nepřetržité kulturní kontinuity,
trvající nejméně pět tisíc let. Jejím nejstarším rozluštěným, písemně
dostupným, svědectvím jsou texty védského korpusu, jehož nejmladší součástí jsou upanišady (cca 700‒300 př. Kr.). Nauky upanišad
byly později nazvány védánta (véda-anta) čili závěr véd. Celý védský korpus se v Indii těší statutu zjeveného, dosl. slyšeného písma
(šruti), což se tedy vztahuje i na upanišady. Autoři upanišad jsou
zpravidla anonymní, ačkoli se často jedná o dialog mezi konkrétně
jmenovaným učitelem a žákem.
Indické filosofické školy lze rozdělit na ortodoxní (ástika) a neortodoxní (nástika) směry podle toho, zda uznávají nebo neuznávají
autoritu véd (a tedy i upanišad).206
Z první skupiny by nás měla zajímat především advaitavédánta
jakožto filosofické pokračování monistických tendencí obsažených
v upanišadách a okrajově i sánkhja jakožto nejstarší indická systematická metafyzika, jejíž přehled kategorií uznává většina ostatních
škol, a rovněž jóga, uznávaná systematická reflexe kontemplativní
zkušenosti (paramádvaitoví autoři znali dobře Patandžaliho Jógasútry a občas na ně odkazovali).207 Do druhé skupiny neortodoxních
206

207

Ortodoxní směr původně zastupovala šestice škol (sāṃkhya-yoga, mīmāṃsavedānta, nyāya-vaiśeṣika), ale později lze škálu ortodoxních škol jen stěží
odvodit z tohoto rámce.
Viz např. Abhinavagupta (IPV I,V,12) souhlasně cituje Yogasūtru (II,20
a II,25). Její autor je uctivě osloven guru: … ṭaddṛśeḥ kaivalyam | (YS II,25),
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škol (nástika) patří především buddhistické školy, které byly ‒ kromě konkurenčních proudů advaitavédánty ‒ hlavními oponenty
paramádvaity.
Vznik paramádvaity, původně lokálního kašmírského monisticko-tantrického učení, zřejmě z historického hlediska podnítila advaitavédánta, nejznámější monistický systém Indie, značně rozšířený před vznikem paramádvaity. Podle dobových pramenů navštívil
Kašmír ‒ krátce před začátkem systematického monistického filosofování zdejších autorů ‒ zakladatel této školy áčárja Šankara208
a jeho vliv na vznik zdejších monistických škol je podle některých
autorů nezanedbatelný.209 Kromě toho se na něm zřejmě podílely
i dva plošné, celoindické trendy z konce 1. tisíciletí, totiž ústup buddhismu za současného revivalu hinduistických škol a široký nástup
tantrismu v učení buddhistických i hinduistických škol.
Paramádvaitou210 rozumíme nauky, někdy souhrnně nazývané
kašmírský šivaismus. Synonyma paramádvaity neboli paramádvaja
vády jsou íšvarádvajaváda nebo samvidadvajaváda. Obě uvedená
synonyma naznačují, v čem spočívá specifický rozlišující ohled tohoto typu indického monismu (advajaváda), skrytý za předponou
parama. Jedná se o monismus, v němž je absolutno pojato jako íšvara, osobní bůh, nejčastěji chápaný jako Šiva (někdy i Višnu), a to
ve své dynamické podobě coby vědomí (samvid). Parama neboli
„svrchovaný“ je tento monismus proto, že jeho absolutno nepodléhá

208
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draṣṭā dṛśimātraḥ (YS II,20), ityādau api hi dharmaśabdena sāmānādhi
karaṇyam ātmano darśitaṁ guruṇā…
Viz A bhinavagupta, Bhāskarī, Part 3: Īśvarapratyabhijñāvimarśinī, ed.
and transl. by K. C. Pandey, Varanasi 1998, str. 151.
Op. cit., str. 152‒153.
U kašmírských autorů se termín objevuje zhruba od přelomu 1. a 2. tisíciletí;
viz např. M adhurádža, Svātmaparāmarṣa, 32‒33. Džajaratha, komentátor Abhinavaguptovy Tantrāloky, používá adj. paramādvaya v souvislosti
s naukou o externalitě rituálních zákazů a příkazů ve vztahu k absolutnu,
tedy zejména jako kvalifikující adj. škol trika a krama (např. TAV III, 286).
Viz též R astogi, N., The Krama Tantricism of Kashmir…, op. cit., str. 6.,
pozn. 2.
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intelektuálnímu diktátu v tom smyslu, že by mělo být nějak prázdné
a „všeho zbavené“. Naopak je v silném slova smyslu plné.
Zvolil jsem tento název proto, že vedle kašmírského monistického
šivaismu zahrnuje rovněž analogické nauky monistického višnuismu, zřejmě také kašmírské provenience. Ačkoli paramádvaita ve své
nejpropracovanější verzi je pevně zakořeněna v prostředí tantrického
šivaismu, není na něm esenciálně závislá.211
V této studii budu pracovat především s naukou školy pratjabhidžňá, resp. s texty Íšvarapratjabhidžňákáriká a Íšvarapratjabhidžňávrtti, jejichž autorem je Utpaladéva (cca 900‒950), syn a žák
Sómánandy (cca 875‒950), zakladatele školy.212Abhinavagupta (cca
950‒1020) napsal k prvnímu z uvedených textů komentář Íšvarapratjabhidžňávimaršiní, který případně využiji také. Navíc je k dispozici Pratjabhidžňáhrdajam, stručná příručka Abhinavaguptova
synovce a žáka Kšémarádži (cca 975‒1125). Když nám půjde o předvedení paramádvaity v její dynamičnosti, budeme pracovat s naukami školy spanda, jejímž hlavním autorem je Kallata (cca 825‒875),
resp. Vasugupta (cca 800‒850). Nauku o řeči jakožto tvůrčí síle absolutna pojednám zejména na základě Abhinavaguptovy Parátrimšikávivarany, komentáře ke kratičké tantře školy trika. Metafyziku
a epistemologii systému budu tedy vykládat podle pratjabhidžňových textů, ale bude-li třeba pojednat jeho dynamiku, obrátíme se
na spandu.
V inkriminované době působily v Kašmíru další tři monistické
tantrické školy ‒ krama, trika a kula.213 Ty nás budou zajímat jen
okrajově, a nakolik byly jejich nauky integrovány do nauk dvou
výše zmíněných škol. Jedná se o školu krama („posloupnost“), resp.
kálí-krama, která vznikla v prostředí tantrických vyznavačů bohyně Kálí, uctívané jako základ posloupností, jejichž jednotlivé členy
211
212
213

Paramádvaitu lze smysluplně provozovat i ve višnuistickém kontextu, jak
ostatně dokázal Abhinavagupta svým komentářem Bhagavadgíty.
A bhinavagupta, Bhāskarī…, op. cit., str. 162.
Podrobnější náčrt těchto škol a jejich vztahů viz Sanderson, A., „Śaivism
and the Tantric Tradition“, in: S. Sutherland ‒ L. Houlden ‒ P. Clarke,
The World’s Religions, London 1990, str. 670‒690.
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představovaly dílčí aspekty zmíněné bohyně.214 Dále je to škola trojjediné bohyně (trika), která rovněž vznikla v prostředí vyznavačů
bohyně Kálí, ale v tomto případě byla bohyně původně uctívána ve
třech aspektech ‒ jakožto svrchovaná (pará), částečně svrchovaná
(parápará) a nesvrchovaná (apará). Zatímco v naukách triky a kramy hrála větší roli dynamická stránka absolutna, a v jejich pantheonu proto převládala ženská božstva, ve škole kula jsou tyto důrazy
vyvážené.215 Kula („rodina“, „klan“) je škola s důrazem na tantrický
rituál a jógovou praxi, zaměřenou na probuzení skryté životní a tvůrčí síly (kundaliní), která je výrazem přítomnosti bohyně této školy
v lidském těle.216
Polemický osten paramádvaity proti buddhismu není namířen
ani tak na původní Buddhovu nauku, která hlásala zlatou střední
cestu (madhjamápratipad), tedy zároveň existenci i neexistenci
átmanu ‒ jeho neexistenci jako obranu proti herezi zkostnatělé ortodoxie bráhmanismu (šášvataváda) a jeho existenci jakožto jádra
transmigračního procesu a záštitu před nebezpečím relativizujícího
nihilismu (učchédaváda) ‒,217 jako spíše na jógáčáru a zejména na
madhjamaku,218 které hlásají radikální pomíjivost všeho (sanvrttimátra) a odmítají existenci jakékoli substance, včetně átmanu. Paramádvaita ovšem od buddhistických škol i mnohé přebírá, zejména
logiku (buddhistické dědictví Dharmakírtiho) a některé jiné nauky,
jako například nauku o „okamžikovosti“ zkušenosti (tzv. kšanikaváda). V počátcích vzniku paramádvaitových škol byl buddhismus
214
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Nejznámější z těchto posloupností, která se ovšem objevuje také u jiných
škol, je stvoření, udržování a zánik (sršti, sthiti, samhrti). Nicméně krama
často pracuje se složitějšími, vícečetnými cykly; k tomu viz např. R astogi,
N., The Krama Tantricism of Kashmir…, op. cit., str. 11. Některé z těchto
cyklů ještě představíme.
Tamtéž, str. 4.
K celému odstavci viz Sanderson, A., „Śaivism and the Tantric Tradi
tion…“, op. cit., str. 681‒685. Viz též Strnad, J. et al., Dějiny Indie, Praha
2003, str. 311‒316.
Chatterji, A. K., Readings on Yogācāra Buddhism, Banaras 1971, str. 4.
Např. v podobě, jakou představuje nauka Nágaseny.
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v severozápadní Indii zcela při síle a teprve na sklonku 1. tisíciletí
postupně vyklidil půdu revitalizovanému hinduismu. Celé první dva
oddíly Utpaladévovy Íšvarapratjabhidžňákáriky by se daly charakterizovat jako pokus o vyvrácení nesubstančního buddhistického modelu jeho vlastními pojmovými a logickými zbraněmi.219

IV.2 Tantrismus: absolutno jako síla
Výrazným neortodoxním vlivem, který se podílel na formování
paramádvaity, byl tantrismus. Jedná se o jev, v němž se extrémně nedvojná filosofie snoubí s okrajovými a neortodoxními motivy
hinduistického folkloru (věda o mantrách a kreslení magických diagramů jako součást mystické ortopraxe, uctívání Kálí a temnějších
stránek božstev, makabrózní prvky, začlenění sexuality a sexuální
energie do jógy a mystické praxe), a takto vybavená převrací na hlavu přísně dualistický svět bráhmanské ortodoxie. Písemné doklady
rané fáze tantrismu, tj. anonymní tantrické texty bez obsáhlých systematizujících komentářů, vznikaly mezi lety 400‒750.220 Zajímavé
je, že tento fenomén se vyskytoval plošně, napříč religiózními denominacemi (buddhismu, šivaismu, višnuismu), což podporuje hypotézu o sociálních předpokladech jeho vzniku, zejména vezmeme-li
v úvahu jeho antihierarchický „revoluční“ náboj, byť se z „esoterní“
povahy věci nikdy nejednalo o masový jev.
Jedna z možností jak zachytit komplexnost kulturního dění na indickém subkontinentu je pojednat tento proces jako postupné vstřebávání „nízkých“, nesanskrtských, domorodých tradic do „vysoké“,
bráhmanské, sanskrtem nesené tradice. V tomto smyslu by vzestup
tantrismu v druhé polovině 2. tisíciletí představoval pozdní mohutnou fázi tohoto procesu vstřebávání autochtonního prvku.
219
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Podrobnější pojednání vztahů pratjabhidžni a buddhismu viz Utpaladeva,
Īśvarapratyabhijñākārikā and vṛtti, ed. and transl. by R. Torella, Delhi 2002
(poznámkový aparát).
Sanderson, A., „Śaivism and the Tantric Tradition…“, op. cit., str. 3.
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Tantrismus lze jen těžko definovat, vyznačuje se několika základními prvky, jejichž míra výskytu je i mírou „tantričnosti“ dané tradice, prostředí, textu apod. Pokusím se je vyjmenovat:
1. Na textové úrovni se tantrismus opírá o texty zvané tantra, někdy také ágama a sanhita,221 které mají v komunitě tantriků platnost
zjevených textů. Typickým obsahem tantry je pojednání o čtyřech
oddílech (páda): etice a ortopraxi (čárja), rituálu a jógových technikách (krijá), meditaci (jóga) a filosofii (džňána). Některé tantry
jsou i důležitým zdrojem pro další obory, uveďme zejména výtvarné umění, sakrální architekturu a lékařství. Odkazový aparát tanter
míří hlavně dovnitř korpusu a jen příležitostně spojuje své nauky
s klasickými ortodoxními texty ‒ upanišadami, eposy nebo puránami. Z textového materiálu vyplývá, že koncem 1. tisíciletí existoval
v Indii rozsáhlý a široce sdílený tantrický naukový substrát, z něhož
se nám ovšem dochovala jen část, a to zejména v lokalitách, kde se
tantrismus v nepřetržité kontinuitě udržel do dnešních dnů.222
2. Tantrismu je vlastní překračování hranic, na nichž je založen
svět bráhmanské ortodoxie. K těm základním patří protiklad čisté-nečisté. Tantrické rituály pracují s typicky „nečistými“ substancemi,
jako je maso, alkohol, omamné látky, sexuální tekutiny či krev, jimž
by se následovník klasické hinduistické ortodoxie zdaleka vyhnul,
a v rituálním kontextu dvojnásob. S tímto překračováním je spjato
i překračování konvencí společenského styku, nebo rovnou jejich
obrácení. Podle výkladu, jehož se tomuto „překračování“ dostane, se
tantrismus dělí na „levoruký“ a „pravoruký“. Levoruký (vámáčára)
bere pobídky k rituálně nečistému jednání doslova, zatímco pravoruký (dakšináčára) si je vykládá symbolicky, např. místo krvavé
oběti používá kokos; místo vína zázvorový čaj; sexuálně explicitní
narážky v textech chápe symbolicky, jako opěvování splynutí static221
222

Tantra, pokud jde o ženské božstvo. Ágama, když pojednává o Šivovi. Samhity jsou višnuistické a zpravidla obsahují jen některé prvky tantrismu.
Pro písemný substrát, který byl podkladem paramádvaity, je z hlediska
nálezů důležitý především Nepál. Řada dnešních západních odborníků na
kašmírský tantrismus „odrostla“ na projektu zpracování obsáhlých textových
nálezů ze soukromých knihoven nepálské aristokracie.
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kého a dynamického pólu osobnosti; obětinu sexuálního aktu nahradí
květinou apod. Tudy vede i vítězné tažení tantrismu napříč rituálem
i jógovou praxí mnoha ortodoxnějších škol, které z tantrických škol
na rovině slov (mantra) postupně mnoho přejímají, zatímco konativní rovina rituálu zůstává symbolická a umírněná.
3. Toto překračování hranic je většinou zdůvodněno naukou o nedvojné podstatě světa, zhruba v duchu výroku „čistému vše čisté“.223
Ortodoxní koncept rituální čistoty patří k hlavním zdrojům hodnotících myšlenkových konstrukcí (vikalpa) a ty jsou v očích tantriků
(v souladu s jógasútrovou maximou o zastavení pohybu mysli jako
konečného cíle jógového snažení) hlavní nečistotou, jíž je třeba se
zbavit.224
Tantrické absolutno je kulminací síly, nikoli čistoty. V extrémnějších „levorukých“ podobách tantrismu je dokonce hledána přímá
úměra mezi stupněm rituální nečistoty z hlediska okolního bráhmanismu a účinnou silou daného rituálu.225 Zhodnocení této úměry patří
podle mne spíše do oblasti magie nebo společenské psychoanalýzy
než do filosofie.
4. Významné ohnisko vzniku tantrismu bylo prostředí šivaistických asketů a jejich makabrózní zbožnosti, která si libovala v pohřebních okrscích, kostěných rekvizitách a všeobecně v kontemplativně rituálním pobytu na hranici mezi světem „živých“ a „mrtvých“.
Toto konání není samoúčelné a zpravidla k němu patří i náležité kontemplativní zhodnocení takto nabyté zkušenosti. Jak ještě upozorním
později, tantrické nauky pracují se všemi emocemi, tedy včetně stra223
224

225

Podobné výroky lze ovšem najít také v ortodoxním korpusu indické tradice;
viz např. BG II,59.
V.Bh. 123: kiṃcijjñairyā smṛtā śuddhiḥ sā’śuddhiḥ śaṃbhudarśane |na
śucirhyaśucistasmānnirvikalpaḥ sukhī bhavet || („Člověk omezeného poznání považuje za čisté to, co je v šivaismu nečisté. ,Není žádná čistota ani
nečistota‘, takto se zbaviv zbytečných mentálních konstruktů bude člověk
šťastný“); viz Vijñānabhairava. The Practice of Centering Awareness, comment. by Swami Lakshman Joo, Varanasi 2002.
Sanderson, A., „Purity and Power among the Brahmans of Kashmir“, in:
M. Carrithers ‒ S. Collins ‒ S. Lukes (eds.), The Category of the Person: Antropology, Philosophy, History, Cambridge 1985, str. 198‒199.
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chu, odporu atd.226 Hlavní mužské božstvo tohoto proudu, „strašlivý šiva“ (Bhairava), je však v Džajarathově komentáři k Tantrálóce
vykládáno například jako „ten, který je svou milostí příčinou osvobodivého vhledu a rozlišování pro bojící se (bytosti), řvoucí hrůzou
z bytí“.227
Protikladem k tomuto bhairavovskému, „černému“ pohřebnímu
proudu tantrismu je „červený“ proud tantrických erotických nauk
s přirozeným těžištěm (nebo alespoň jedním z nich) v laické obci.
V pozdějším, „komentátorském“ období tantrismu došlo k syntéze
obou proudů, ovšem s převahou jeho erotické, „červené“ složky nad
pohřební, „černou“ složkou.228 Zdá se také, že právě zde se nachází
důležitá synapse, která celý tento různorodý soubor s nálepkou tantra spojuje s jiným podobným souborem nazvaným poetika (alamkára). Největší zásluhu na nalezení této synapse a na její učenecké
reflexi má právě Abhinavagupta.
5. Tantrický rituál zpravidla nesleduje hmotné cíle, ale sjednocení s božstvem (dévatásamávéša). Sloveso samávišati lze chápat
jak tranzitivně, tak intranzitivně; buď jako pasivní posednutí božstvem, nebo jako aktivní mystické sjednocení. Zbožštění aktéra je
předpokladem správně provedeného rituálu: „Nebožský ať boha
neuctívá.“229 „Nechť Šivu uctí, stav se Šivou!“230 Tantrickým bož226
227

228

229
230

Viz níže.
Řev (rava), strach (bhaya); viz TAV 3160: bhavādbhayaṃ bhīstasya ravo
vivecanaṃ vimarśanaṃ tasya śaktipātamukhena ayaṃ kāraṇam iti bhai
ravaḥ.
Sanderson, A., Mandala and Āgamic Identity in the Trika of Kashmir in
Mantras et Diagrammes Rituelles dans l’Hindouisme, in: A. Padoux (ed.),
L’hindouisme: textes, doctrines, pratiques, Équipe no. 249, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris 1986, str. 202: „…the domain
of impurity has two aspects, the erotic and the mortuary. Abhinavagupta
emphasizes the former and suppresses the later“.
Viz …nādevo devamarcayet, Bhaskararaya, Nityāṣoḍaśikārṇavatantra
setubandha (MBDL, ř. 11204).
…śivo bhūtvā śivaṃ yajet | Časté rčení; viz např. Spandakārikāvivṛti (MBDL,
ř. 2355). Nicméně uvědomění „božské“ přirozenosti člověka v souvislosti
s uctíváním božstev je již upanišadové téma; viz např. BAUp. I,4,10: …atha
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stvem je Šiva v některé ze svých divočejších forem, nebo bohyně,
ať už jako ženský protějšek mužského božstva, nebo samostatně.
Existují i předpisy k tantrickému uctívání višnuistických božstev,
např. Nrsimhy nebo Lakšmí (Lakšmítantra). Zpravidla platí, že čím
více „nalevo“, tím více přibývá ženských božstev na úkor mužských.231 Božstvem levého křídla tantrismu (např. kaulismu) je zejména Kálí ve svých různých podobách. To, že rituál „zpravidla“
nesleduje „hmotné“ cíle, však neznamená, že by je sledovat nemohl.
Tantra je naukou, v níž se osvobození a potěšení navzájem nevylučují (bhuktimuktiváda).232 Jemným náznakem příslušnosti k tantrické
naukové rodině v Íšvarapratjabhidžňákárice je poznámka o tom, že
„nová cesta“ popisovaná v tomto díle je „hladká“.233
6. Typickým znakem tantrického rituálu i tantrické jógové praxe,
mezi nimiž nevede ostrá hranice, je využití „silových“ slabik sanskrtské abecedy, které v mluvené řeči jinak nemají žádný konkrétní smysl, tzv. semenných manter (bídža mantra),234 např. óm, aim,
hrím, klím, sauh, hum. Tyto mantry jsou něco jako „telefonní předčíslí“ volaného božstva a může po nich následovat delší, konkrétnější
forma repetitivní invokační formule. Semenná mantra tedy otevírá
základní sémantické pole pro rozvinutější formu mantry. Abhinavagupta věnuje mantrám a jejich významu celou 30. kapitolu své
Tantrálóky.235

231
232

233

234
235

yo anyṃ devatm upste anyo’sau anyo’ham asmīti, na sa veda… („A tak, kdo
jiná božstva [než brahma-átman] uctívá [mysle si:] ,jiné je ono a jiný jsem
já‘, ten neví [nic]“).
Viz Sanderson, A., Mandala and Āgamic Identity…, op. cit., str. 200‒201.
Dosl. „učení o spasení [s] požitky“; bhuktimuktiphalapradaḥ („dárce plodů
potěšení i osvobození“) je časté kompozitum, které se objevuje například
v závěrečné části tzv. phala-stuti („verše o plodech“), rituálně-jógických
manuálů a oslavných hymnů.
IPK IV,16: iti prakaṭito mayā sughaṭa eṣa mārgo navo mahāgurubhirucyatesma
śivadṛṣṭiśāstre yathā („Takto ukazuji hladkou novou cestu, stejně jako byla
popsána velkými učiteli v śivadṛṣṭi“).
Srv. novoplatónsko-stoický koncept spermatického logu.
Ve verších 43‒45 Abhinavagupta rozebírá například pětici manter, užívaných
spolu s rituálním nanášením na tělo, tzv. nyāsa (další z typických znaků
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7. Typickým znakem tantrické jógy je práce se systémem vnitřních kanálů (nádí) a mentální energií (kundaliníšakti), která jimi
proudí. Tato energie je identická s universální kosmickou tvůrčí silou
a má povahu vědomí (čitšakti).
8. Tantrismus je záležitost vysoce intimní. Mnoho tanter se samo
charakterizuje jako skryté nebo tajné učení (guhja). Abhinavagupta, snad největší indický učenec v oblasti tantry, proslavil zásadu
„uvnitř tantrikem (kaula), venku šivaistou (šaiva), ve společenském
styku zachovat védské způsoby“.236 Tato dvojí morálka chrání okolní, ortodoxní, hierarchizovaný svět před narušením řádu a tantriky
před obviněním z morální nevázanosti.

IV.3 Přehled paramádvaitového systému tattev237
(kategorií)
Možná praramádvaitový svět pochopíme lépe, zpřítomníme-li
si jeho systém kategorií, který představuje něco jako „roviny bytí“
v novoplatonismu. Také zde se jedná o dynamický systém, jehož
dílčí prvky nelze vidět odděleně, ale pouze jako součást hry tvoření, udržování a zániku. Celou hierarchii můžeme v kontemplaci
projít „shora dolů“ neboli ze středu ven, což se v kontemplativních
manuálech paramádvaity označuje jako cesta stvoření (srštikrama),
nebo naopak „zdola nahoru“ neboli z povrchu dovnitř, což se označuje jako „cesta zničení“ (sanhrtikrama). Proč se první cesta nazývá

236
237

tantrického rituálu, který je ovšem rozšířený i mimo okruh tantry); namaḥ
je mantra určená k modlitbě; svāhā k oběti; vauṣaṭ pro posílení; huṃ k eliminaci (překážek); vaṣaṭ k utišení (překážek apod.); phaṭ ke zničení (nepřátel,
překážek apod.); viz Muler-Ortega, P., „Ciphering the Supreme: Mantric
Encoding in Abhinavagupta’s Tantrāloka“, in: International Journal of Hindu
Studies, 7 (2003) 1‒3.
TAV III,27; III,277‒278 (KSTS).
Slovo tattva znamená dosl. „takovost“. Je to obecná jsoucnost, která definuje
určitou metafyzickou rovinu. Podrobnější výklad viz např. IPKV (str. 190,
pozn. 3). Z nedostatku vhodného termínu volím překlad „kategorie“, ale dál
nechávám nepřeloženo.
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„stvoření“, je jasné, ale proč ta druhá „zničení“, si žádá objasnění. Jestliže v kontemplaci vystupujeme od hmotného světa směrem
k podmínkám možnosti jeho existence a později k jejich zdroji, zapomínáme ve vytržení na hmotný svět, nebo pro nás tento svět alespoň ztrácí svou obvyklou samsárickou naléhavost, a je tedy jakoby
zničen. Zrození duchovní zkušenosti je provázeno čímsi jako smrtí
zkušenosti běžné.
Paramádvaita přebírá a pro své účely monisticky interpretuje
starší šaiva siddhántový systém 36 kategorií (tattva), který tato škola vyabstrahovala z dualistických ágam a tanter.238 Tyto kategorie
představují jednotlivé fáze vzniku vesmíru, i když tento vznik nelze
chápat časově, neboť časovost jako taková vstupuje do hry později,
přesněji až s desátou tattvou. Jedná se tedy spíše o hierarchii co do
stupně bytí nebo, chceme-li se vyjádřit více platónsky, o hierarchii
podmínek možnosti zkušenosti.
První tattva paramádvaitového systému je Šiva, pojímaný ve zcela nerozlišitelné jednotě statického a dynamického principu (aham ‒
idam,239 Šiva ‒ Šakti). Tento princip se také nazývá anuttara („ten,
nad který už není vyšší“). Staticko-dynamickou povahu Šivy lze
vyjádřit například jako vědomí (čit) nadané svobodou (svatantrja),
ovšem chápanou ve smyslu aktivní „svobody k“, nikoli jen ve smyslu pasivní „svobody od“.
Druhá tattva je Šakti, což je čirá připravenost absolutna tvořit.
Konkrétněji ji lze určit jako sílu, která má povahu vědomí (čit šakti) a blaženosti (ánanda šakti). Šiva a Šakti se však nikdy nevy-

238

239

Vede se diskuse o tom, zda paramádvaitové absolutno stojí nad tímto šestatřicetičetným systémem jakožto Paramaśiva (jakási 37. tattva) ‒ ovšem
nikoli jako tattva ve vlastním slova smyslu, protože se nejedná o žádné
„to“, ‒ nebo zda je první tattvou tohoto systému (čili Šiva), která zahrnuje
jak transcendentní aspekt (Šiva je nad tattvami a veškerou dualitou), tak
imanentní, tvůrčí aspekt (Šiva je počátkem a základem všech následujících
tattev). Pro naše účely se přidržíme druhého pojetí.
„Já“ a „toto“.

80 / IV. Paramádvaita jako dynamický monismus

skytují odděleně, a proto by se tato tattva mohla jmenovat spíše
Šiva-Šakti.240
Třetí tattva je Sadášiva. Na této úrovni převažuje subjektivní,
statický aspekt absolutna. Gramaticky vyjádřeno aham („já“) převažuje nad idam („toto“). V této tattvě převažuje čirá nerozvinutá vůle
absolutna (iččchá šakti).
Čtvrtá tattva je íšvara, kde objektivní aspekt (idam, „toto“) převažuje nad aspektem subjektivním (aham, „já“). Převažuje zde síla
poznání (džňána šakti).
Pátá tattva je sadvidjá neboli šuddha vidjá („čisté poznání“), kde
jsou oba předešlé aspekty v rovnováze.
Poslední tři uvedené tattvy tvoří dynamickou trojici, v níž íšvara
představuje vycházení (unméša), Sadášiva návrat (niméša) a sadvidjá stav, v němž se subjekt poznává jako veškerost objektivní skutečnosti, ovšem totožnou s ním samým.241 Termíny unméša a niméša podrobněji vysvětlím v následující kapitole. Z komparatistického
hlediska lze říci, že tyto tři fáze nápadně připomínají novoplatónskou
dynamiku vzniku hypostaze, která spočívá v pohybu vycházení a návratu (prohodos, epistrofé).242
Následujících šest tattev představuje iluzi (májá) a z ní pramenící
„omezení“, jež na sebe absolutno dobrovolně bere jako projev své
svobody (z hravosti), a dává tak vzniknout omezenému subjektu ‒
duši (džíva).
Májou počínaje končí tzv. čisté stvoření (šuddhádhvan) a začíná
„nečisté“ stvoření (ašuddhádhvan). Toto „nečisté“ stvoření je charakteristické smrštěním absolutního vědomí do omezení a částečnosti (čittasja sankóča).
240
241

242

Utpaladéva pojednává první dvě tattvy souhrnně v IPK III,1,1.
IPKV III,1,3. Poznává se sāmānādhikaraṇyena (instr.). Sāmānādhikaraṇya
je gramatický termín pro totožnost reference a představuje protiklad
k pṛthagadhikaraṇya („rozdílnost reference“), který charakterizuje následující rovinu (māyā), kde je subjekt a objekt vnímán jako dvě různé věci;
viz IPKV (str. 191, pozn. 7).
Srv. především s novoplatónskou trojinou bytí – život – Intelekt; viz výše,
kap. II a III.
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Šestá tattva je májá neboli iluze, která definitivně rozděluje subjekt-objektivní polaritu „Já a toto“ (aham ‒ idam). Na rovině šuddha
vidjá sice platilo „já jsem toto“, ale platilo to jako vztah totožnosti
vědomého subjektu a objektivního veškerenstva. Nyní ovšem pro
každé „já“ i „toto“ platí částečnost a oddělenost. Produktem této
iluze je pět dalších omezení,243 tzv. závojů (káňčuka).244
Sedmá tattva je Kalá (dosl. „částečnost“): omezení tvůrčí svobody (svakartrtva) vědomí co do pouhé částečnosti tvůrčí síly.
Osmá tattva je Vidjá (dosl. „poznání“): omezení svobody absolutního poznání (sarvadžňatva) směrem k částečnému a nedokonalému
poznání.
Devátá tattva je Rága (dosl. „žádost“): omezení emoční plnosti
(púrnatva) absolutního vědomí směrem k žádosti po jednotlivinách
(rága).
Desátá tattva je Kála (dosl. „čas“): omezení věčnosti (nitjatva)
absolutního vědomí směrem k sekvenční časovosti omezeného
subjektu.
Jedenáctá tattva je Nijati (dosl. „kauzativita“): omezení vzájemné
prostupnosti (vjápakatva) směrem k částečnosti, která se projevuje
prostorovou odděleností a z ní plynoucí mechanickou kauzativitou.
Následujících 25 tattev jsou tattvy klasické sánkhji, ovšem přizpůsobené paramádvaitové interpretaci.245 „Hravým“ přijetím iluze (májá) absolutním vědomím (Šiva) vzniká omezený subjekt,
(12. tattva) puruša; zatímco převzetím omezení tvůrčí svobody (kála
káňčuka) vzniká látka, (13. tattva) prakrti.246
243
244
245

246

IPK + IPKV III,2,4‒19.
Tato omezení jsou traktována jako nečistoty (mala); viz PH 9. K jednotlivým
omezením viz Kšémarádžův komentář k sútře.
Je třeba dodat, že některé tattvy klasického jóga-sánkhjového, např. puruša
(„duše“) nebo buddhi („intelekt“), sdílejí řadu vlastností s čistými, výše popsanými tattvami, což vede ke zmatení pojmů a nepřevoditelnosti jednoho
systému na druhý.
Pojem „látka“ ovšem není přesný překlad a neodpovídá ani řeckému hýlé
platónsko-aristotelské tradice, ani newtonovské „hmotě“. Jedná se o látku
umístěnou velmi vysoko na „ontologické škále“, z níž se pod vlivem vyšších
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Prakrti se dále dělí na trojici (14. tattva) buddhi („intelekt“),
(15. tattva) manas („mysl“) a (16. tattva) ahankára („ego“). Buddhi
představuje vyšší duševní mohutnosti, jako je myšlení, rozhodování
a rozlišování, zatímco mysl představuje nižší mohutnosti spojené
s empirickou osobivostí (ahankára): představivost, základní domnívavé formování konceptů, zpracovávající smyslovou zkušenost
etc.247
Následuje čtvero pětic (17.‒36. tattva): pětice perceptivních orgánů (džňánéndrija), pětice konativních orgánů (karméndrija), pětice
„jemnohmotných“ živlových potenciálů (tanmátra) a pětice „hrubohmotných“ živlů (bhúta).
V novoplatónském modelu by komplex buddhi – manas ‒ ahankára v hrubých obrysech odpovídal rovině duše: buddhi jejímu intelektu (nús), rozvažování (dianoétikon) a souzení (kritikon), zatímco
manas by odpovídala oblasti nižší fantazie (fantastikon) a domnívání
(doxastikon). Rovině Intelektu by zhruba odpovídaly tattvy 3‒8.
Pro detailnější srovnání je třeba vzít v úvahu dynamicko-holistický kontext, v němž se celý aparát tattev pohybuje. Šiva totiž ani
v empirickém, omezeném subjektu nepřestává být Šivou, vykonávajícím základní pětici aktivit (paňčakrtja) ‒ stvoření, udržování, ničení, zakrývání a milosti (sršti, sthiti, sanhrti, tiródhána, anugraha).
Všechny tattvy, včetně těch „čistých“, se tedy nacházejí i na rovině
vtěleného subjektu (viz obrázek).248

247

248

tattev rodí mimo jiné i „běžné“, intelektuální mohutnosti lidské duše, jak
vidíme dále.
Paramádvaitové texty většinou výklad této trojice nerozvíjejí, a implicitně
tak odkazují na jóga-sánkhjovou tradici, z jejíhož dědictví jsou tyto pojmy
převzaty.
Viz obr. tattev v těle jógina (podle TA 295‒328); převzato z Sanderson,
A., Mandala and Āgamic Identity…, op. cit; srv. „lotus of gnosis“ („lotos
poznání“, vidyāpadma) s novoplatónským „květem intelektu“ (νόου ἄνθος).
Na místě transcendentní 36. tattvy se nacházejí božstva školy trika, což je
v souladu s Abhinavaguptovou snahou inkluzivně nadřadit neduální tantrické
školy (zde konkrétně triku) klasické šaivasiddhántě, odkud paramádvaitový
systém kategorií pochází.
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IV.4. Pratjabhidžňá a spanda
Považujeme-li kašmírskou šivaistickou paramádvaitu za jednotný systém, což je ostatně stanovisko komentátorů (Abhinavagupty
a jeho žáka Kšémarádži), bude škola pratjabhidžňá jeho „epistemologií“ a škola spanda jeho ortopraxí (jógou) a na zkušenosti založenou „ontologií“.
Koncem 1. tisíciletí dospěly obě školy do stadia, kdy byly jejich
nauky vtěleny do koncentrovaného veršovaného shrnutí, formátu
zvaného káriká. Tento žánr zpravidla vynechává složité filosofické
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diskuse a předkládá nauku školy stručnou formou v dogmatickém
stylu. Z tohoto pravidla ovšem vybočuje zejména Pratjabhidžňákáriká, protože její první část má strukturu teze, oponentských antitezí,
jejich vyvrácení a závěru.249 Spandakáriká je naproti tomu volným
komentářem k Šivasútrám, jež jsou nadpřirozeného původu a mají
statut zjeveného textu. Působí trochu jako báseň, která oslavuje svůj
předmět z různých úhlů pohledu a jejíž hlavní téma je šakti.
Obě školy pojímají absolutno jako dvoupólové coniunctio opositorum statické (Šiva) a dynamické strany (Šakti) téhož božství. Aristotelským jazykem bychom mohli říci že „Bytí“ je v tomto smyslu
neodmyslitelně spjato se „jsoucnem“, a nikoli s jeho protikladem.
Schopnost „explikovat se jevením“ je v paramádvaitě definiční
vlastnost toho, co vskutku je. Paramádvaita je nauka, která se zabývá jevovou stránkou věci (ábhásaváda), ostatně ničím jiným se
v její optice ani zabývat nejde. Jev (ábhása) je podle ní všechno, co
působí, a co nepůsobí, není.250 Tzv. „vnějškovost“ (báhjatá) „vnějšího světa“ je z pohledu pratjabhidžni pouze jedna z mnoha dalších
vlastností, jejichž shromážděním vzniká smyslová jednotlivina.
První ze zmíněných škol (pratjabhidžňá) pojednává bytí v noetických kategoriích světla a reflexe, nebo přesněji v kategoriích
světla (poznání) a jeho reflexe (uvědomění) (prakáša ‒ vimarša).
Druhá tak činí skrze hledání podstaty, která není ani tak neosobním advaitavédántovým átmanem, jako spíš pravou podstatou všech
věcí (svabháva), a to včetně nejintimnější podstaty nás samých
(svasvabháva).251 Tato podstata je dynamické povahy a její jméno
zní spanda („vibrace“), s mnoha synonymy, jako např. úrmi („vlna“).
249
250
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IPK I,1,1‒I,8,11.
Konstatování esenciálního sepětí „bytí“ a „stávání se“ v indické myšlenkové tradici viz např. BG II,17: nāsato vidyate bhāvo nābāhvo vidyate sataḥ.
Důležitý krok paramádvaitinů, učiněný zřejmě pod vlivem buddhismu, je
explicitní umístění předmětu bhāva („stávání se“) dovnitř subjektu, takže
se z něj stává ābhāsa („jevení se“).
Dyczkowski, M. S. G., The Doctrine of Vibration: An Analysis of the
Doctrines and Practices of Kashmir Shaivism, New York 1987, str. 27. Pojem svabhāva („podstata“, „přirozenost“) zřejmě paramádvaitinové pře-
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Pratjabhidžňá se pohybuje zejména na poli úsudku (anumána).
V jeho světle se nakonec proměňují i další tradiční zdroje poznání,
totiž smyslové vnímání (pratjakša) a svědectví písem (šruti, ágama).
Zejména „smyslové vnímání“ (pratjakša) se mění na hru absolutna,
možnou jen díky víceúrovňové subjektivitě a s ní spojené dynamice
absolutna, kde, stručně řečeno, vyšší roviny této subjektivity promítají „vnější svět“ rovinám nižším. I dogmatický systém kategorií ‒ zděděný z inspirovaných písem (ágamy) starších šivaistických
škol ‒ je ve světle pratjabhidžňového vhledu transformován v duchu
nedvojné, monistické filosofie.252

IV.5 Pratjabhidžňá
Zakladatelem školy byl Sómánánda (875‒950), autor díla Šivadršti (Nazření Šivy). Revolučnost nového pohledu (nava márga),
který toto dílo přináší, je zjevná zejména v kontrastu vůči ostatním
školám Sómánándovy doby, především vůči šaivasiddhántě a advaitavédántě. Všimněme si nejprve rozdílů monismu advaitavédántového typu a paramádvaitového typu.
V paramádvaitě je nejvyšší princip (Šiva) přítomen všude, všude
stejně a všude celý (sarvasarvátmaváda). Stejně jako je zlato plně
zlatem i ve šperku, tak je Šiva plně Šivou na každé úrovni svého
stvoření, a to dokonce i v prostých lidech uvězněných v samsáře nebo
v elementu země, která je posledním principem emanační hierarchie.253 V tomto ohledu se jedná o převrat oproti všem hierarchickým
strukturám většiny soudobých škol, a to včetně advaitavédánty, jejíž
nedvojnost je podle paramádvaitových autorů pochybná, např. kvůli
zavedení protikladných kategorií, jako je nižší absolutno s vlastnost-

252
253

vzali z buddhistického dědictví, konkrétně z jógáčáry, která vypracovala
nauku o trojí podstatě (parikalpita, paratantra, pariniṣpanna svabhāva); viz
Buswell, R. E. (ed.), Encyclopedia of Buddhism, New York 2001, str. 918.
IPK IV,1‒18.
SD III,18.
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mi (sagunabrahma) a vyšší absolutno bez vlastností (nirgunabrahma) nebo protiklad vědomého komplexu individuální duše ‒ kosmické duše, brahma ‒ átman, postavený proti nevědomému komplexu
individuální nevědomosti ‒ kosmické nevědomosti (avidjá ‒ májá).
Statut iluze je vůbec slabým místem advaitavédánty a častým terčem jejich kritiků. Pokud je brahma nedvojné (advitíja), kde se bere
nevědomost a iluze? Advaitavédánta řeší statut iluze (májá) naukou
o nevyslovitelnosti (anirvačaníja): iluze je zcela nejsoucí, takže se
ocitá mimo dosah jakékoli pozitivní výpovědi. To však neznamená,
že by nemohla působit: stejně jako nepřítel neznamená jen absenci
přítele, ale skutečnou působnost s reálnými následky.
Naproti tomu paramádvaita odpovídá na otázku původu iluze
(mája) jednoznačně: je to reálná síla, která náleží absolutnímu principu (Šiva) a slouží mu jako nástroj hry stvoření, udržování a ničení
světa. Absolutno se bez této síly neobejde, nebylo by bez ní myslitelné ani svobodné.
Dalším odlišným a paramádvaitou kritizovaným bodem advaitavédánty je statut brahma bez vlastností (nirgunabrahma), povýšený
nad brahma s vlastnostmi (sagunabrahma): je-li absolutní princip
skutečně svobodný, pak se co do své povahy nemusí řídit lidskými soudy. Není žádný důvod, proč by jedna podoba absolutna (bez
vlastností) měla mít vrch nad druhou (s vlastnostmi). Šiva je všude
celý a všude stejně. Šiva je transcendentní a imanentní (višvóttírna ‒ višvamaja) zároveň.254 Tato základní nauka255 v paramádvaitě
rovněž odpovídá na otázku vztahu absolutního počátku a jeho stvoření. Indické filosofické směry vyvinuly v tomto ohledu dvě hlavní
možnosti: parináma (proměna počátku ve stvoření, např. jako proměna mléka v jogurt) a vivarta (stvoření odlišné od svého počátku,
např. reflexe reflektovaného vzoru v zrcadle). Paramádvaita nepřebírá ani jednu z nich a její odpovědí na tuto klasickou otázku je
254

255

SpN. 12: viśvottīrṇaṃ viśvamayaṃ viśvasargasaṃhārādikāri śaṅkaraṃ
svasvabhāvātmakaṃ tattvam („[Šiva] Šankara, jenž je nade vším a zároveň
ve všem jako nejvnitřnější podstata všeho, pán veškerého stvoření i zničení“).
PH 8 (str. 68, komentář).
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právě nauka o transcendenci a imanenci zároveň.256 I přesto je však
paramádvaitové stanovisko blíže parinámavádě, nauce o proměně
počátku ve stvořený svět. Dodejme, že pojetí absolutna jako coniunctio oppositorum není v indickém prostředí novinkou a objevuje
se už v naukách upanišad.257
Další rozdíl mezi naukou advaitavédánty a paramádvaity spočívá
v povaze absolutna. Podle advaitavédánty je nejvyšší princip absolutně čisté a neměnné vědomí, jsoucno a blaženost (sat, čit, ánanda). Celý tento proměnlivý svět (vjavahára) je vytvořen iluzí (májá)
a jako takový je zcela nereálný a iluzorní. Proti tomuto iluzionismu
(májáváda) hlásá paramádvaita důsledný realismus.258 Svět, jakožto
podoba svého reálného tvůrce, je zcela reálný. Esenciální vlastností
tohoto tvůrce je síla (šakti), nikoli jen „bezmocné“ přihlížení čirého vědomí, které se vposled neliší od tupé netečnosti (džada). Tato
síla je vědomé povahy (samvid) a má podobu vůle, poznání a tvůrčí potence (iččchá, džňána, krijá), které jsou vyjádřením svobody
absolutna. Synonymem paramádvaity je i svatantrjaváda, nauka
o esenciální svobodě absolutna. Nicméně svoboda paramádvaitového absolutna není v tomto pojetí jen „svobodou od“ jako u absolutna
advaitavédánty, ale hlavně „svobodou k“, tedy svobodou síly. Pokud
se v paramádvaitě objevuje něco z advaitové trojice sat, čit, ánanda
jako charakteristika absolutna, pak se většinou jedná o dvojici čit,
ánanda. Úhelným kamenem paramádvaity je ztotožnění vědomí (čit)
a bytí (sat), takže výslovné jmenování bytí jako charakteristiky vědomí je nadbytečné.
Od tohoto bodu nesouhlasu obou systémů se odvíjí statut reflexe.
Zatímco advaitavédánta považuje brahma za jednoduchou, čirou
zář vědomí (prakášamajabrahma), tak paramádvaita považuje za
esenciální vlastnost vědomí ještě reflexivitu, tj. tvrdí, že vedle záře
existuje i její projev. Absolutno v tomto pojetí má povahu vědomé
záře a jejího svobodného projevu, tedy reflexivního vědomí (pra256
257
258

PH: viśvotīrṇaṃ viśvamayaṃ ca iti trikādidarśanaviduḥ (str. 8, komentář).
IUp. 5: tadantarasya sarvasya tadu sarvasyāsya bāhyataḥ.
Dyczkowski, M. S. G., The Doctrine of Vibration…, op. cit., str. 51‒57.
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kášamaja ‒ vimaršamaja). „Podstatou zářícího (světla vědomí) je
reflexivní vědomí, jinak by se světlo (vědomí), byť zabarveno objekty, podobalo jen křišťálu a ostatním nevědomým předmětům.“259
Antihierarchičnost pojetí, v němž je nejvyšší princip přítomen všude,
ve všem a celý, koreluje s tantrickým překračováním společenských
a rituálních konvencí bráhmanské ortodoxie, založených na pevném
odstupňování rituální čistoty a nečistoty, s přitakáním smyslové
zkušenosti, která nemusí být negována v asketickém odříkání, ale
naopak se může stát nástrojem na cestě k osvobození.
Pratjabhidžňá a spanda představují dvojici kašmírských škol, které nejsou závislé na tantrickém neortodoxním folkloru,260 ale přesto
mohou být využity jako účinné intelektuální prostředky k jeho reflexi, jako se to děje například v Abhinavaguptově Tantrálóce.
Pratjabhidžňá je v tomto ohledu čistě „salónní filosofií“ a jako taková odrostla na kolbišti otevřené diskuse, na němž byl v Indii na
konci 1. tisíciletí sváděn zvlášť živý zápas.
Řekli jsme, že úhelný kámen pratjabhidžňové filosofie představuje ztotožnění vědomí a bytí. Sómánándovým zdrojem přirozeně nebyl Parmenidés,261 ale kromě tantrických zdrojů především
buddhistické školy vižňánaváda a jógáčára (které se pro Utpaladévu později stanou hlavním cílem polemických výpadů). Sómánan259

260
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IPK I,5,11: …svabhāvamavabhāsasya vimarśaṃ viduranyathā prakāśo’rtho
parakto’pi sphaṭikādijaḍopamaḥ. První větu Torella překládá: „The essential
nature of light is reflective awareness (vimarśa).“ Od něj přebírám výraz „reflexivní uvědomění“. K. C. Pandey překládá vimarśa jako „freedom“, což je
velmi interpretativní, nehledě k tomu, že stejně překládá i výraz svatantra,
což je svoboda v užším slova smyslu coby „nezávislost na ničem jiném ve
svém bytí“.
Nezávislé na ágamové tradici tantrického šivaismu; viz Dyczkowski, M. S. G.,
The Doctrine of Vibration…, op. cit., str. 17. Přesto Kšémarádža tvrdí, že
zejména spanda je intelektualizovaným dědictvím tantrické školy krama,
která uctívá Kālī jakožto postupný (krama) pohyb zvnějšnění a reabsorpce
předmětu vědomí v několika fázích, totožných s rituálně uctívanými formami bohyně.
Když už zmiňujeme Parmenida v indickém prostředí, pak viz BG II,17:
nāsato vidyate bhāvo nābāhvo vidyate sataḥ („nebytí není a to, co není,
nemůže být“).
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da dědí od buddhistických škol „idealistické“ argumenty, zaměřené
proti dualistickým školám sánkhja a šaiva siddhánta: kdyby svět
neměl povahu vědomí, nikdy by se nemohl stát předmětem zkušenosti.262 Bytí je ve skutečnosti kategorie nedílně spjatá s vědomím.263
Všechny skutečnosti jsou nadány vědomím a jeho charakteristikami, tedy vzájemnou prostupností, netělesností, volním aspektem264
a sebevědomím. Všechny věci, ať už v jakémkoli stavu, jsou formou
sebekontemplace.265 Totéž Já je nakonec vnímatelem všech ostatních
zdánlivě oddělených subjektů. Podle extrémní Sómánandovy formulace jsou součástí kontemplace subjektu dokonce i neživé věci:
„Džbán poznává skrze mne a já poznávám díky džbánu, já poznávám
díky Sadášivovi a Sadášiva poznává díky mně, skrze různé své stavy
poznává Sadášiva sám sebe.“266 Utpaladéva pak umírněněji shrnuje: „…a tak to, co je neživé (džada), je založeno v tom, co je živé
(džíva)“,267 bytí „nevědomého“ závisí na vědomí.
Tento dynamický proces vycházení a návratu Šivy, který se stává vším, ovšem nelze chápat jako nějakou poutající nutnost, která
by Šivu omezovala, nýbrž jako svobodnou hru (lílá, krídá), při níž
nejvyšší princip přijímá omezenou identitu, stejně jako král, který
se vydává mezi lid v přestrojení.268 Jeho tvořivá aktivita pramení
262

263
264
265
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SD IV,30. Utpaladéva navazuje na toto téma např. v IPK I,5,3 (prakāśātmā
prakāśyo’rtho nāprakāśaśca siddhyati) a v IPKV komentuje: „jen díky tomu,
že nejvnitřnější podstatou předmětů je světlo vědomí, mohou tyto předměty
vůbec vstupovat do vědomí a dojít zde završení formou plození významu“
(arthasya siddhiḥ prakāśātmatāyattā).
SD IV,29 a IV,7: …sarvabhāveṣu cidvyakteḥ sthitaiva paramārthatā…
SD V,4: …icchāvantaḥ sarva eva vyāpakāśca samastakāḥ… Viz též SD V,37.
SD V,105: …sarve bhāvāḥ svamātmānaṃ jānantaḥ sarvataḥ sthitāḥ…
SD V,106: ghaṭo madātmanā vetti vedmyahaṃ ca ghaṭātmanā | sadāśivātmanā
vedmi sa vā vetti madātmanā || nānābhāvaiḥ svamātmānaṃ jānannāste svayaṃ
śivaḥ |
IPK I,3: …tathā hi jaḍabhūtānāṃ pratiṣṭhā jīvadāśrayā… („A tak je bytí
nevědomých předmětů založeno tím, že má své útočiště v živém“); viz též
níže.
SD I,32. Nauka o hře (krīḍā) jako důvodu (artha) stvoření a přirovnání „převlečeného krále“ pochází z Badárájanových Védántasúter (III,33). Paramá-
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z čiré radosti (ámóda), hraje si tak, že se „schovává“ ve svém vlastním stvoření. Sómánandovo absolutno, stejně jako absolutno všech
paramádvaitinů, je živé a dynamické. Lze tedy sice hovořit o prvním
momentu (prathamá tuti),269 v němž jsou všechny jeho síly jakoby
„zavinuté“ a připravené se projevit, ale rozhodně nelze hovořit o absolutnu, které by bylo nějak dokonale „oddělené“ (kévala), na rozdíl
od absolutna sánhkhji, které je oddělené ve smyslu zbavenosti síly.270

IV.6 Argumentační strategie Íšvarapratjabhidžňákáriky
Pratjabhidžňu pojmenoval, proslavil a k vrcholné podobě dovedl
Utpaladéva. Její nauku vtělil do stručného sútrového formátu (káriká), klasického standardu indických filosofických škol. Jakmile je
dosaženo tohoto koncentrátu nauk, lze ho dále rozvíjet v komentářích. Autorem prvního z nich (vrtti) byl Utpaladéva sám. Příležitostně se budeme zabývat i kratším Abhinavaguptovým komentářem
Íšvarapratjabhidžňávimaršiní. Zkusme se na text podívat podrobněji
a pak ho stručně zhodnotit z komparatistického hlediska.
Řekli jsme, že první část káriky má polemický charakter. V úvodních verších autor deklaruje již zmíněnou tezi, že „bytí nevědomých
předmětů má svůj jediný základ a útočiště v živém (tj. ve vědomí,
v duši)“.271
Na tuto tezi reaguje (vidžňánavádový) oponent v tom smyslu, že
nás to nenutí usuzovat na nějaký trvalý subjekt (nitjadraštr). Subjektivní stránka zkušenosti, ať už se jedná o zkušenost čirého vědomí,
nebo o zkušenost zabarvenou myšlenkovými konstrukty, je úplně
stejně pomíjivá jako stránka objektivní. Náš úsudek o našem vědo-

269
270
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dvaita tento moment všemožně rozvíjí, zatímco advaitavédántoví autoři na
něj příliš nenavazují. Podrobné pojednání o principu hry v paramádvaitě
viz Baumer, B., „The Play of the three Worlds: the Trika concept of līlā“,
in: W. S. Sax (ed.), Gods at Play: Līlā in South Asia, Oxford 1995.
SD I,18: …bhavatyunmukhitā cittā secchāyāḥ prathamā tuṭiḥ…
SD III,87; III,90.
IPK I,1,3‒I,1,5.
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mém „my“ se týká pouze arbitrárního ztotožnění dočasného a proměnlivého konceptu „my“, např. s tímto tělem atd.
Paramádvaitin na tuto námitku reaguje odkazem na paměť (smrti):
Jak je možné, že jsou v paměti ukryty předměty tak silně připomínající smyslové vnímání, ačkoli už tyto předměty nejsou během aktu
vzpomínání smyslově přítomny?
Oponent na to reaguje tvrzením, že za paměť zodpovídají zavinuté paměťové stopy (sanskáry). Předpoklad trvalého subjektu je však
podle něj nadbytečný.272
Paramádvaitin neodmítá všeobecně přijímaný indický koncept latentních paměťových stop.273 Odpověď namířená proti buddhistické
námitce se nese zhruba v duchu Vjásova komentáře k Jógasútrám:274
Tvrdí-li buddhistická nauka, že vědomí je řetězcem okamžiků,
s čímž kašmírští paramádvaitoví autoři, především na základě vlastní introspektivní zkušenosti, souhlasí, pak musí podle nich existovat
i „operační jádro“ tohoto proudu vědomí, jinými slovy, musí existovat subjekt. Je přece absurdní předpokládat, že by se jednotlivé
okamžiky vědomého proudu mohly na sebe navzájem upamatovat275
nebo že by mohly jeden druhého poznávat, soudit atd. Je to (stejně
absurdní), jako kdybychom předpokládali, že „vjem barvy se stane objektem vjemu chuti“.276 Vždy musí existovat aktivní subjekt
zkušenosti, soudu, paměti nebo jakékoli jiné funkce vědomí, jinak
by se nedaly vysvětlit běžné operace vědomí, jako je paměť nebo
smyslová zkušenost.
Tuto polemickou část Íšvarapratjabhidžňákáriky tedy paramádvaitin uzavírá slovy:
„…a tak by byl běh lidského světa, který je závislý především na porozumění vjemům, jež jsou ze své podstaty odděleny jeden od druhého
272
273
274
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IPK I,2,4‒5.
IPK I,3,1.
YS I,32 (komentář).
IPK I,3,2.
Op. cit.
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a nejsou schopny navzájem se poznávat, zničen, kdyby nebyl (Šiva)
Mahéšvara, který obsahuje nekonečně mnoho podob, tj. jednota, jejíž
esencí je vědomí a je nadána silou poznání, paměti a odlišování.“277

Diskuse o paměti a zavinutých paměťových stopách (samskára)
byla v kárice předehrou k diskusi o vnímání. To, co vnímáme jako
„vnější“, můžeme tak vnímat jen proto, že je to uvnitř (antahsthita)
a má to povahu (světla) vědomí.278 Kdyby bylo jen jednolité světlo
(vědomí), principiálně odlišné od nevědomých „objektů“, zářilo by
stále, vše by splynulo a nevyvstala by pestrost zkušenosti, jak ji nyní
známe.279 Dále je odmítnuta buddhistická (vidžňánavádová) odpověď, že za pestrou diverzitou zkušenosti stojí diverzita latentních
karmických reziduí (vásana). Kdyby tomu tak bylo, je znovu na
místě otázka, kde se tato latentní karmická rezidua vzala,280 a jsme
opět tam, kde jsme byli. Abhinavagupta ve svém komentáři jízlivě
poznamenává, že se jedná pouze o rafinovanější formu „vnějškové
nauky“ (báhjarthaváda), což je pro veskrze solipsistickou vidžňánavádu asi ta nejhorší urážka. Další možnou odpovědí zastánců teorie
latentních karmických reziduí je tvrzení, že zmíněná pestrost zkušenosti vznikla díky vzájemné kombinaci různých sad těchto reziduí.
Abhinavagupta se v komentáři obrací proti předpokladu o velkém
počtu vzájemně oddělených, subjektivních proudů vědomí, a to pomocí rozboru intersubjektivity. Už například jen ve větě „Tento člověk mluví“, z níž usuzujeme na oddělenou, vědomou přítomnost
„druhého“, je za zájmenem „tento“ skryt předpoklad vnějškovosti
a oddělenosti. Tudíž dokazujeme jen to, co je skrytým obsahem výpovědi, s jejíž pomocí je důkaz veden, čili důkaz je absurdní.
Závěr tohoto oddílu káriky nakonec zní: předpoklad vnějškovos277
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IPK I,3,6‒7: evamanyonyabhinnānāmaparasparavedinām | jñānānāmanu
saṃdhānajanmā naśyejjanasthitiḥ || na cedantaḥkṛtānantaviśvarūpo mahe
śvaraḥ | syādekaścidvapupurjñānasmṛtyapohanaśaktimān ||
IPK I,5,1.
IPK I,5,3‒4.
IPK I,5,5.
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ti je nadbytečný, diverzitu zkušenosti lze vysvětlit pomocí nauky
o jevech (ábhásaváda). Vnějškovost je pouze jedním z mnoha jevů
(ábhása), konstituujících smyslovou jednotlivinu. Tyto „jevy“ mají
charakter universálií281 (sámanja) a jednotlivina je jen jejich jedinečným shlukem.
Jak tedy káriká vysvětluje diverzitu zkušenosti?
„Nejvnitřnější vědomí naší duše, bůh, z vlastní vůle, bez potřeby pomocných příčin promítá obsahy sídlící uvnitř něj a povstávající [ve
vědomí], stejně jako jógin [nadaný zázračnými silami].“282

Operační jádro lidské bytosti, o níž jsme hovořili výše v souvislosti s pamětí a smyslovým vnímáním, je vposled Šiva, paramádvaitové absolutno. A to dokonce i na rovině vtěleného subjektu,283 jehož
existence je vyzáření svobody (svatantra) absolutna, jež ke svým
aktivitám přistupuje ze své hravosti (krída). Utpaladéva je traktuje pomocí konceptu čiré subjektivity (púrnáhantá), který je jedinečným výtvorem kašmírské monistické metafyziky. Púrnáhantá,
jakožto intimní vnitřní podstata vědomých projevů, v sobě skrývá
polemický osten, namířený jak proti nesubstančním buddhistickým
školám popírajícím jakýkoli trvalý subjekt, tak proti neosobnímu
pojetí átmanu v tradičním výkladu advaitavédánty284 nebo neosobního puruši ve výkladech sánkhji. Ve dvou posledních je žádoucí
rozplynutí nebo potlačení individuality (ahankára), nikoli její „naplnění“, k čemuž naopak vede Utpaladévův koncept čirého jáství. Pa281
282
283
284

IPKV (MBDL, ř. 7780‒7784).
IPK I,5,7: cidātmaiva hi devo’ntaḥ sthitamicchāvaśādbahiḥ | yogīva nirupā
dānamarthajātaṃ prakāśayet ||
IPK I,6,7: tadevaṃ vyavahāre’pi prabhurdehādimāviśan | bhāntamevānta
rarthaughamicchayā bhāsayed bahiḥ |
Tomuto pojetí je ovšem pūrna ahantā bližší. Jedná se vlastně o upanišadového átmana, ačkoli koncept pūrnāhantā představuje pokus, jak se vyhnout
advaitavédántovému nánosu, spjatému s termínem átman. Upanišadové absolutno, Jedno (eka deva), je nejen neosobní svědek (sākṣin), ale i nejniternější,
intimní podstata všech bytostí (sarvabhūtānantarātman); viz SvetUp. VI,11.
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ramádvaitoví autoři rozlišují dva druhy já, z nichž jedno je stvořené
(krtrima) a konceptuální.285 Toto nižší sebevědomí (ahampratjaja) je
omezené v tom smyslu, že je závislé na subjekt-objektové distinkci,
je chápáno odděleně od všech ostatních a omezuje se na tělo. Naproti tomu čirá subjektivita (púrna ahantá, ahampratjavamarša) je
chápána jako svoboda (svatantrja) a esenciální přirozenost absolutna (átmasvabháva). Omezené „umělé“ já (krtrimáhantá) se v plné
přítomnosti pravého já (svabhávikáhantá) „rozplyne jako jarní sníh
v záři slunce“.286
Viděli jsme, že poslední kapitoly prvního oddílu Íšvarapratjabhidžňákáriky (zvaného džňánádhikára, tj. oddíl „epistemologie“) dokazují naprostou ponořenost světa do vědomí, a to včetně kategorie
tzv. vnějšího předmětu. Argument začal námitkou oponenta paramádvaity z reprezentacionalistického hlediska. Připusťme, že všechny
obsahy vědomí mají povahu vědomí, jak bylo dokázáno v kapitolách
o vnímání a paměti, ale z jejich pouhé existence nelze usuzovat na
vnější realitu nezávislou na vědomí. Vždyť tradiční (buddhistická
a částečně i jógasútrová) odpověď, že vnější realita je výtvorem probouzení latentních sklonů mysli (vásan), neobstojí, zeptáme-li se,
odkud se tyto latentní tendence vzaly.287 Paramádvaitová odpověď
svědčí o nadbytečnosti konceptu „vnější“ reality. Všechny aktivity
běžného života lze vysvětlit na základě vědomí, bez rekursu k problematickému konceptu vnějškovosti. Od tohoto konceptu by nás
měla odradit už jen skupina problémů spojených s částmi a celkem
rozprostraněné „vnější“ věci,288 nehledě na to, že co není součástí
světla (vědomí), nemůže na vědomí působit vůbec a jeho existence
nemůže být ustavena ani na základě úsudku.289
Šiva, „jehož srdcem je“ absolutno, které má povahu vibrujícího
285
286
287
288
289

TA 9,230.
SKV 89. Ke konceptu sebe-uvědomění jakožto čiré subjektivity viz Dycz
kowski, M. S. G., Self Awareness Own Being and Egoity, Varanasi 1990.
IPK I,5,5.
IPK I,5,6‒7.
IPK I,5,9.
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vědomí, se sám transformuje do reality vnějšího objektu a jej vnímajícího omezeného subjektu (duše). V této jeho omezenosti se udržuje hravou silou iluze (májá).290 Jediná věc, kterou zbývá vysvětlit
na „vnější“ realitě, je její schopnost přicházet stále s něčím novým
a udivovat nás tím. Právě proto máme sklon usuzovat na její vnější
a na nás nezávislou podstatu. Ovšem tato síla přicházet stále s něčím
novým je součástí tvůrčí intuice (pratibhá),291 která je vlastní dokonce i omezenému subjektu. Tato pratibhá je také pouze jiné jméno pro
dynamické vědomí, traktované pomocí protikladů prakáša ‒ vimarša
nebo pralas ‒ udaja. Zvláštní moment údivu (vismaja) a estetického
úžasu (čamatkára) je přímo definiční vlastností absolutna.292 Paramádvaitové absolutno není vyvážené, netečné vědomí svědka, ale
naopak je plné emoční šťávy (rasa), a je dokonce jejím zdrojem.
Ze srovnávacího hlediska lze říci, že epistemologický důraz, který
je v novoplatonismu kladen na jednotící hledisko, je do značné míry
korelátem důrazu, shrnutého v konceptu čiré subjektivity. Bez jednoty, kterou dodává jevům vědomí, by nebyl možný provoz lidského
světa. Tato jednota je myslitelná jen díky jednotě světla (prakáša),
z něhož vědomí pochází. „A právě tato jednota je (Šiva) Mahéšvara,
charakterizovaný spojitým reflexivním vědomím.“293
Zajímavé jsou také dvě zásady. První je přítomnost universálií
v absolutním vědomí (to je ovšem v paramádvaitě na nejniternější
úrovni totožné s naší pravou podstatou) a druhá je nauka o jednot290
291

292
293

IPK I,5,18.
Pratibhā („tvůrčí intuice“) je jeden z klíčových termínů, které utvářejí most
mezi indickou estetikou, mystikou a gramatikou; viz A bhinavagupta,
Bhāskarī…, op. cit., str. 692‒732. Klasická estetická definice poetické intuice
pochází ze ztraceného díla Kāvyakautuka. S drobnými odchylkami ji převzala řada autorů (včetně Abhinavagupty) a zní: prajñā navanavollekaśālinī
pratibhā matā („Pratibhá je tvůrčí vhled, který přichází se stále novými
a novými formami.“); viz Gnoli, R., The aesthetic experience… (1985), op.
cit., str. 50.
IPKV IV,1; A bhinavagupta, Parātrīṃśikhāvivaraṇa, transl. by J. Singh,
Delhi 1988, str. 112.
IPK I,8,10.
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livině jako o jedinečném shluku universálií.294 V obou případech se
jedná o novoplatónské nauky, typické jak pro ranou fázi novoplatonismu, tak pro její pozdější modifikace.295
Dále k tomu lze říci, že paramádvaitová antropologie je bytostně
„plótinovská“ v tom smyslu, že člověk je svou nejniternější částí
bytostně spjat s absolutnem a za určitých okolností může k tomuto
absolutnu kontemplativně „vystoupat“ a „sjednotit“ se s ním. Ale to
už bych předbíhal do komparatistického modu předloženého v následujícím oddílu knihy, takže nyní své úvahy zastavím a budu v nich
pokračovat později.

IV.7 Spanda
Základními texty školy spanda jsou enigmatická Šivasútra a její
volný, rovněž enigmatický komentář Spandakáriká. První z uvedených textů je anonymní a podle legendy jej nalezl Vasugupta na úpatí
hory Mahádéva poblíž kašmírského Šrínagaru. Spandakáriká je pak
Vasuguptovým (podle jiné verze Kallatovým) velmi volným veršovaným komentářem k Šivasútře. Až z této káriky lze však v plné síle
odvodit typickou nauku školy spanda.
Spanda není čistě teoretická škola, ale na rozdíl od pratjabhidžni
disponuje celou škálou metod a jógických mentálních experimentů,
jež vedou k osobní, zkušenostní, realizaci dynamického absolutna.296
Zatímco základním kamenem pratjabhidžni je důsledná epistemologie, pro spandu je to spíše prožitek, dosažený cestou jógické praxe.
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Sorabji, R., The Philosophy of Commentators, 200–600 AD, III, Ithaca ‒
New York 2005, str. 164. Většina platónské ortodoxie ovšem zastávala přísný
dokétismus idejí (ideje jsou vlastní inteligibilnímu světu, zatímco v jednotlivinách je přítomen pouze jejich odlesk). V přísném monismu paramádvaity
se rozhraní mezi tělesným a inteligibilním stírá a tělesný svět nakonec splývá
s inteligibilním.
Sorabji, R., The Philosophy of Commentators…, op. cit., III, str. 144‒147.
Viz SpK. 21‒27; SpK. 33‒38; SpK. 41‒44; SpK. 51.
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Tato praxe je však přizpůsobena specifické ontologii školy spanda,
takže není totožná s klasickou osmidílnou jógou podle Patandžaliho.
Úspěšnou syntézu spandy a pratjabhidžni provedli až komentátoři, jimž posloužil například pratjabhidžňový koncept „jiskření“
a „problýskávání“ absolutna (sphuratá),297 jenž se výborně hodil
k přemostění obou škol.
Jak napovídá sám název (spanda znamená „vibrace“), hlavním
tématem školy je vibrace, a to vibrace vědomí mezi statickým (šiva)
a dynamickým (šakti) pólem reality. Tato vibrace probíhá neustále
a na mnoha úrovních a jen díky ní je udržována úžasná hra zvaná
vesmír. Jak už jsme zmínili, statický a dynamický pól reality jsou
podle všech paramádvaitových škol navzájem nerozlučně spjaty,
a právě dynamická povaha této spjatosti je ústředním tématem školy
spanda. Zabývá se jí už úvodní verš Spandakáriky: „Chválíme toho
Šankaru, jehož zavření a otevření (unméša, niméša) [očních víček] je
rozplynutím a povstáním (pralaja, udaja)298 světa a který je pánem
a zdrojem [takto se projevujícího] kruhu sil.“
V tomto verši se objevují dva páry protikladů, určujících puls
spandy: rozpínání a kontrakce (unméša, niméša) a povstání a rozplynutí (udaja, pralaja). Jak je zjevné z kontextu a komentáře, jedná
se o rozpínání versus kontrakci vědomí a povstání versus rozplynutí
světa. Zdrojem této vibrace je pán Šiva a jeho „kruh sil“, jehož roztočením a rozvinutím v čase je právě sinusoida spandové vibrace.
Spandový vibrační „puls“ lze charakterizovat různě a pomocí
více než jen dvoučetného rozfázování. Je například rozvojem volního impulsu (iččchá) směrem k poznávající (džňána) a tvůrčí aktivitě
(krijá), nebo svobodnou aktivitou absolutna, při níž dochází k cyklickému tvoření, udržování a ničení světa (sršti, sthiti, sanhrti). Paramádvaitoví autoři přidávají k těmto třem činnostem ještě aktivity
zakrývání a milosti299 (tiródhána, anugraha), s jejichž pomocí hraje
297
298
299

IPK I,5,14
SpK. 1: yasyonmeṣanimeṣābhyāṃ jagataḥ pralayodayau / taṃ śakticakra
vibhavaprabhavaṃ śaṁkaraṃ stumaḥ //
Srv. Plótinovo pojetím dobra jakožto prvku „grácie“ ve věcech (Enn. VI,7,22).
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absolutno svou hru „na schovávanou“ s vtělenými dušemi.300 Souhrnně se tato pětice nazývá pančakrtja a v pětičetné zkratce charakterizuje veškerou aktivitu absolutna (Šivy). Ať už tak či onak,
„vždy se jedná v podstatě o jednu a tutéž sílu, která je podstatou
absolutna (íšvarasja svabháva) a má povahu (reflexivního) vědomí
(pratjavamaršarúpášakti)“.301
Vtip nauk školy spanda spočívá v tom, že tato božská aktivita
neustává ani ve vtěleném subjektu, jenomže ten ‒ protože se nachází
v neprobuzeném stavu (aprabuddha)302 ‒ si toho není vědom. „Tvořivá síla Šivy, sídlící v zotročené bytosti, tuto poutá, zatímco když
je poznána a podržena ve svých mezích, je dárkyní dokonalosti.“303
Ve spandovém pulsu není kontraktivní, niméšová fáze absolutním
zánikem a rozplynutím (pralaja). Překvapivý vtip této nauky spočívá
v tom, že „systola“ i „diastola“ spandového pulsu probíhá simultánně na dvou rovinách, ale v protikladné fázi cyklu. Zatímco dochází
k expanzi kosmického vědomí (samvidvikása), které se postupně
mění z nezformovaného volního impulsu ve tvoření světa s množstvím podob, tak původní vědomí jednoty v subjektu se kontrahuje
(samvitsankóča). Ale když dojde k expanzi na rovině omezeného
subjektu, například v důsledku správného vhledu (sat tarka) dopro300
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A bhinavagupta, Paramārthasára…, op. cit., str. 10 (KSTS): „Je to pán
Šiva, který z moci své svobody dává ve své hravosti vyvstat subjektu a objektu, prožívajícímu a prožívanému, což jsou konstituční prvky jakéhokoliv
děje v tomto duálním světě“; viz Dyczkowski, M. S. G., The Doctrine of
Vibration…, op. cit., str. 78.
Viz Vasugupta, Spanda-Kārikās. The Divine Creative Pulsation, the
Kārikās and the Spanda Nirṇaya of Kṣemarāja, transl. by J. Singh, Delhi
1980, str. 65. Kšémarádža zde cituje Rámakanthu.
Jako aprabuddha („neprobuzení“) jsou v Kšémarádžově komentáři charakterizováni „všichni ti, kdo si myslí, že jsou těly, a nerozpoznali svou vlastní
spandu, jejíž jádro je svrchovanou silou Šivy“; viz Vasugupta, SpandaKārikās…, op. cit., str. 95.
Viz SpK. 1 a komentář v Vasugupta, Spanda-Kārikā, op. cit., str. 10‒11. SpK.
48: seyaṃ kriyātmikā śaktiḥ śivasya paśuvartinī | bandhayitrī svamārgasthā
jñātā siddhyupadādikā. Jak ještě uvidíme (kap. IV.13), jednou z esenciálních
charakteristik této síly je, že má povahu řeči.

IV. Paramádvaita jako dynamický monismus / 99

vázeného Šivovou milostí (šaktipáta, anugraha), dochází naopak ke
kontrakci vědomí naplněného obsahy.304
„Ke zničení svrchovaného nektaru nesmrtelnosti dojde u toho, u nějž
vyvstaly obsahy (mysli). Ocitne se ve vleku jemnohmotných forem
živlové přírody a jeho svoboda je pryč.“305

Aby věc nabyla na naléhavosti, dodejme ještě, že se tak děje neustále ‒ od okamžiku k okamžiku, od myšlenky k myšlence,306 ale
z „nepozornosti“ nebo z nedostatku správného vhledu si toho obyčejně nejsme vědomi.307 Například komentátor Kšémarádža k uvedenému verši dodává: „…zmíněné významově pestré obsahy mysli,
ačkoli jsou součástí [svrchovaného] vědomí, nejsou jako takové rozpoznány a zdá se, že jsou mimo něj“, což vede k výše popsaným důsledkům ztráty svobody a k vyschnutí toku „nektaru nesmrtelnosti“.
K získání patřičného vhledu do této podstaty skutečnosti vybízí
Spandakáriká veršem: „Expanze vědomí budiž však poznána tak, že
[jógin] zabývající se jednou myšlenkou sám na sobě pozoruje, odkud
vzniká další.“308 Jak jsem se už zmínil, spanda není jen čistě teoretická škola, ale disponuje i vlastní jógou, souborem mentálních experimentů, které mají napomoci ke zkušenostní realizaci naukového
rámce. Takovým experimentem je výše uvedené zaměření pozornosti
na myšlenkový řetězec, jmenovitě na místo, kde jedna myšlenka za304
305
306

307
308

SpN. 5‒6; viz Dyczkowski, M. S. G., The Doctrine of Vibration…, op. cit.,
str. 86.
SpK. 46: parāmṛtarasāpāyastasya yaḥ pratyayodbhavaḥ | tenāsvatantratāmeti
sa ca tanmātragocaraḥ ||
SpS. 9 (KSTS): viz The Stanzas on vibration: the Spandakārikā with four
commentaries: the spandasamdoha by Ksemarāja, the Spandavrtti by
Kallaṭabhaṭṭa, the Spandavivṛti by Rājānaka Rāma, the Spandapradīpikā 
by Bhagavadutpala, transl. with introduction and exposition by
M. S. G. Dyczkowski, New York 1992, str. 65.
Srv. Plótinovu naukou o stále aktivním Intelektu, jehož aktivity si však
vtělená duše není někdy vědoma kvůli všemožnému rozptýlení.
SpK. 41: ekacintāprasaktasya yataḥ syādaparodayaḥ | unmeṣaḥ sa tu vijñeyaḥ
svayaṁ tamupalakṣayet ||
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niká a druhá vzniká. I tam, při detailním pozorování, dochází k plné
kontrakci a expanzi vědomí, jak bylo popsáno výše.
Jiným takovým experimentem je zaměření pozornosti na nějaký
vypjatý mentální stav, jako je například hněv, vzrušení, rychlé rozhodování nebo běh (o život), při němž vymizí smyčka racionálního
rozvažování a vědomí pulsuje mezi kontrakcí a expanzí přímo.309
Pěstování diváckého postoje ke světu je vůbec ústředním motivem
spandové jógové praxe. Šivasútra například přímo deklaruje, že
átman je tanečník/herec a smysly jsou diváci.310 Řada meditací Vidžňánabhairavatantry, paramádvaitového meditačního manuálu, nás
nutí k důkladnému zaměření pozornosti na určitý emočně nabitý
smyslový požitek (jídlo, hudba, erotika atd.), který umožní soustředěné mysli napojit se na expanzivní fázi vědomí ve spandovém pulsu
a setrvat v ní.311
Jak jsem se už zmínil, když se na nějaký dílčí spandový puls důkladně zaměříme, můžeme ho popsat v různých kontextech i pomocí
více než jen dvoučetných posloupností.312 Takovou posloupností je
například pětice aktivit absolutna (tvoření, udržování, zánik, zakrývání a milost) nebo posloupnost dvanácti bohyní Kálí, popisující
dvanáct fází vjemu, které se ještě budeme věnovat podrobněji.
Připomeňme opět, že ve všech případech expanze a kontrakce, ať
už jde o velký kosmický puls vzniku, udržování a zániku (sršti, sthiti, sanhrti), nebo o mikropuls vzniku a zániku jednotlivých myšlenek
v omezeném subjektu, což je zvláštní případ výše uvedeného,313 jde
309
310
311

312
313

SpK. 22.
SS III,9.
V.Bh. 73: gītādiviṣayāsvādā samasaukhyaikatātmanaḥ |yoginastanmayatvena manorūḍhestadātmatā | („Když je mysl jógina soustředěna písní nebo
jiným podobným podnětem ve sladkém rozpoložení, tak s ním bez překážek
splývá, nabývajíc jeho podobu.“)
Různé možnosti jak popisovat spandový puls viz např. komentáře (SpK. 1)
k slovnímu spojení śakticakra („kruh sil“).
Dokonce ani na rovině omezeného subjektu nepřestává Šiva vyvíjet aktivity stvoření tadevaṃ vyavahāre’pi prabhurdehādimāviśan |
bhāntamevāntararthaughamicchayā bhāsayed bahiḥ || 7 ||; viz IPK I,6,7.
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vlastně „o expanzi, jejíž povahou je kontrakce, a o kontrakci, jejíž
povahou je expanze“.314
V paramádvaitových naukách platí, že cokoli vyvstává, vyvstává
ve vědomí. Vědomí je však vposled Šiva, takže není stavu, který
by nebyl Šivou.315 Z nauky o všepřítomnosti absolutna pak vychází
nauka o vzájemné prostoupenosti všeho se vším: Šiva se v postupném sestupu ke smyslovému světu dobrovolně omezuje a smršťuje
své vědomí, aniž by přestával být Šivou, a stejně tak džíva (individuální duše), když expanduje jeho vědomí, odkládá všechny obsahy
vědomí, které ho předtím poutaly, a stává se Šivou. Vše má tedy
(potenciálně) podobu všeho ostatního (sarvam sarvamajam).316
Další nauka spandy, která souvisí s výše řečeným, je učení o hravé povaze universa. Tento svět je hrou absolutna a jógin, který ví,
že sám je vposled tímto absolutnem, by měl pohlížet na svět jako
na hru: „Ten, jehož vědomí vnímá celý tento svět jako hru, je díky
tomu ve stálém spojení [se Šivou] a je vysvobozen zaživa, o tom
není pochyb.“317 Tento adept se proto nemusí vzdát své role ve světě
a zároveň není vtahován do strastiplné samsárické existence, do níž
by byl vtažen, kdyby svou roli v úžasné hře na svět bral příliš vážně.

IV.8 Bhartrhari a paramádvaitová teorie řeči
Paramádvaitové pojetí řeči se odvíjí od školy gramatika Bhartrhariho (cca 450‒510 po Kr.)318 a jeho nauky o intuitivním pochopení
významu (sphótaváda). Až na Sómánandu, který se staví k některým
Bhartrhariho závěrům kriticky, se tento gramatik těší u paramádvaitových autorů velké vážnosti. Při detailnějším rozboru Bhartrhariho
314
315
316
317
318

Dyczkowski (The Doctrine of Vibration…, op. cit., str. 9) cituje SpS. (KSTS).
SpK. 28‒29.
Viz níže, kap. V.9.
SpK. 30.
Coward, G. H. ‒ Kunjuni R aja, K. (eds.), Encyclopedia of Indian Philosophies, V, Delhi 1990.
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hlavního díla (Vákjapadíja) objevíme řadu styčných ploch mezi jeho
zvláštním systémem „zvukového monismu“ (šabdádvaita) a paramádvaitou.319 Připomeňme si alespoň hlavní body, na které paramádvaita aktivně naváže.
U Bhartrhariho je absolutno (brahma) chápáno jako zvuk (šabdatattva, šabdabrahma):320
„Brahma, bez začátku a bez konce, to je princip zvuku (šabdatattvam), to je nepomíjející (akšaram) slabika.321 Projevuje se ve formě objektů (artha, též ,smysl‘) a je zdrojem světa. Je považováno za
jedno jediné, ale je útočištěm různých sil. A tak, ačkoli je nedělitelné,
je rozděleno svými silami.“322

Zvuk je pro Bhartrhariho nadán významem a „řečovost“ je u něj
esenciální vlastností vědomí (avabódha). Kdyby pominulo toto věčné esenciální spojení vědomí a řeči, svět by se propadl do významuprosté tmy. V narážce na světelnou metaforiku upanišad Bhartrhari
říká, že bez řeči by přestalo svítit i samo světlo (vědomí), neboť
je to právě řeč, která vše osvětluje tím, že umožňuje rozpoznávání
(pratjavamarša).323 Veškeré obsahy (pratjaja) mysli jsou prodchnuty

319

320
321
322

323

Jedná se například o vypracování pojmů jako prakāśa či pratyavamarṣa.
Kontinuitou advaity od Bhatrhariho k paramádvaitě se zabývá N. Isayeva
(From early Vedānta to Kashmir Shaivism: Gaudapada, Bhartrhari, and
Abhinavagupta, New York 1995).
V indických systémech to ani zdaleka není výjimka či novinka; viz Beck,
G. L., Sonic theology: Hinduism and sacred sound, Delhi 1995.
Slovní hříčka: sans. akṣara znamená: 1) „slabika“ (v tomto případě nejspíš
slabika „óm“); 2) dosl. „nepomíjející“.
VP 1,1‒3a: anādinidhanaṃ brahma śabdatattvaṃ yad akṣaram / vivartate
’rthabhāvena prakriyā jagato yataḥ // ekam eva yad āmnātaṃ bhinnaśaktvya
pāśrayāt / apṛthaktve ‘pi śaktibhyaḥ pṛthaktveneva vartate // adhyāhitakalāṃ
yasya kālaśaktim upāśritāḥ /
VP 1,132: vāgrūpatā cet utkrāmed avabodhasya śāśvatī / na prakāśaḥ pra
kāśeta sā hi pratyavamarśinī.
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řečí, veškeré jevy „se jeví“ (bhásaté; dosl. „září“) jen prostřednictvím řeči, zvuku nadaného významem (sarvam šabdéna bhásaté).324
„Tato (řeč) působí jako vnitřní vědomí (živých bytostí) v samsáře.
Nachází se uvnitř nich i vně. A bez této jemné entity nemůže být žádná živá bytost nadaná vědomím. Aby řeč rodila význam, vstupuje do
vtělenců. A bez ní by bylo všechno bez poznání, stejně jako kus dřeva
nebo kámen ve zdi.“325

Přijmeme-li Bhartrhariho premisu o esenciálním sepětí vědomí
a řeči, nepřekvapí nás hierarchická struktura řeči, jejíž jednotlivé
stupně odpovídají noetickým mohutnostem vědomí ‒ smyslovému
vnímání, myšlení a intuici. Bhartrhari rozlišuje tři takové roviny řeči
podle stupně oddělenosti významu (artha) a podle jeho slovního
vyjádření (šabda, dhvani). Nejníže stojí pronesená mluvená řeč (vaikharí) nebo významonosný zvuk jako takový, patří sem totiž například i zpěv ptáků nebo zvuk bubnů. Výše stojí prostřední řeč (madhjamá), která se nachází v mysli (buddhi) řečníka nebo posluchače,
kde rozdělení zvuku a významu dosud není úplné. Nejvýše pak stojí
zřivá řeč (pašjantí), což je řeč na rovině intuice, kde existuje nerozlišitelná jednota mezi významem a jeho řečovým projevem. Bhartrhari
se zmiňuje také o nejvyšším stupni zřivé řeči (pará pašjantí) jako
o řeči na úrovni absolutna. Klasičtí gramatičtí komentátoři mimo
paramádvaitový okruh to většinou považují za narážku na slabiku
óm. Nicméně jak uvidíme později, paramádvaitoví autoři zavedou ‒
kromě úrovní řeči vaikharí, madhjamá a pašjantí ‒ na tomto základě
ještě čtvrtou, transcendentní rovinu nazvanou pará.
Základní jednotkou řeči je podle Bhatrhariho věta (páda). Ačkoli
v mluvené řeči se věta rozvíjí postupně, jejím smyslem je jednoduchá a nesekvenční326 jednotka ‒ sphóta („záblesk“, „rozpuk“). Tento
324
325
326

VP1,131: na so’sti pratyayo loke yaḥ śabdānugamād ṛte / anuviddham iva
jñānaṃ sarvaṃ śabdena bhāsate.
VP 1,126‒127.
VP 1,75: sphoṭasyābhinnakālasya dhvanikālānupātinaḥ.
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smysl je v komunikaci uchopován pomocí intuice (pratibhá),327 která je rovněž okamžitá a nesekvenční. Bhartrhari a jeho komentátoři
chápou tuto intuici ve velmi širokém spektru významů od přirozeného instinktu (svabhávapratibhá) přes specialistovu znalost nepřevoditelnou na diskursivní myšlení (v komentářích se uvádí například
klenotník rozpoznávající pravost kamenů) až po jógickou jasnovidnost, dosažitelnou pomocí speciální koncentrace mysli (pratibhá
jako siddhi).328
Jazykovou intuici probouzí mluvené slovo (šabda). Na příkladu
malých dětí Bhartrhari ukazuje, že příčinou jejich prvních jazykových intuic jsou ‒ vedle všeobecně lidské jazykové disponovanosti
(šabdabhávaná) ‒ i jazykové paměťové stopy z minulých životů
(sanskára).329
Řeč je u Bhartrhariho chápána v širokém smyslu slova jako přenos významu. V komunikaci dochází k přenosu jednotného, nesekvenčního, intuitivně nazíraného významu (sphóta, dalo by se říci;
v platónském jazyce idea), a to cestou přes jeho myšlenkové vyjádření (madhjamá) k vyslovené, artikulované řeči (vaikharí). Totéž se
odehrává na straně posluchače, ale v opačném pořadí. Tak je nakonec
v artikulované, smyslově vnímatelné řeči (rovina vaikharí) za pomoci myšlení (rovina madhjamá) intuitivně pochopen na diskursivní
myšlení nepřevoditelný význam (rovina pašjantí). Intuice (pratibhá)
je tedy schopnost, která je u lidí aktivní nejen v okamžicích poetické
inspirace a mystické jasnozřivosti, ale i v běžné jazykové praxi.
Paramádvaitoví autoři chápou intuici (pratibhá) jako synonymum
pro reflexivní vědomí (vimarša) v jeho nejčistší podobě. Paramád327

328
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Viz Just, M., „Pratibhá: poetická intuice u Abhinavagupty“, in: S. Fišero vá ‒ J. Starý (eds.), Původ poezie: proměny poetické inspirace v evropských

a mimoevropských kulturách, Praha 2008.
VP 2,152: svabhāvavaraṇābhāsa-yogādṛṣṭopapāditām / viśiṣṭopahitāṃ ceti
pratibhāṃ ṣaḍvidhāṃ viduḥ //
Advaitové školy většinou přejímají jógasútrovou psychologii, spojenou s pojmy jako kleśa, vāsana, saṃskāra, vikalpa apod. Jógasútrová psychologie
je „společným základem“ všech škol, ačkoli zdaleka ne všechny souhlasí
s ortodoxní dualistickou jóga-sánkhjovou metafyzikou.
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vaita přebírá i sphotavádovou nauku o tom, že není obsahu vědomí,
který by nebyl nesen řečí, takže není divu, že spandový puls je někdy
popisován jako puls řeči, stejně jako jsem jej nastínil výše.
Bhartrhariho teorie řeči měla pro tantrické paramádvaitiny zvláštní přitažlivost i proto, že s její pomocí bylo možné vysvětlit výsadní postavení slabičných manter (např. sauh, hrím atd.), které jinak
v běžné komunikaci postrádají význam, a byly proto považovány za
ztělesnění intuitivní řeči (pašjantí) na rovině řeči mentální (madhjamá) nebo projevené (vaikharí). Některými dalšími detaily Abhinavaguptovy teorie řeči se budeme zabývat ve srovnávací části knihy,
takže na tomto místě výklad ukončím.
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V. Srovnání novoplatonismu
a paramádvaity

V.1 Dynamický charakter paramádvaity
a novoplatonismu
V příslušné části této práce jsem se snažil objasnit, že absolutno
novoplatonismu má bytostně dynamický charakter. Tvrdím, že totéž lze v podobném smyslu říci o absolutnu paramádvaitových škol.
V první části jsem dynamickou verzi absolutna novoplatoniků mimo
jiné ilustroval citátem: „Stejně jako oheň hřeje, sníh chladí a léky
působí podle své přirozenosti na něco jiného, tak vše napodobuje
první Počátek podle své možnosti, jak jen mohou omezeně napodobit jeho nevyčerpatelnost a dobrotu.“ (Enn. V,4,1,34‒35). Plótinos se
pak řečnicky ptá: „…Jak by pak toto nejlepší, prvotní Dobro, když
je silou všech věcí, mohlo zůstat v sobě, jako by bylo lakomé samo
sebe dát, či jako by bylo neplodné (adynaton)? Jak by pak ještě mohlo být počátkem?“330
Myšlenka esenciálních vlastností a její využití v metafyzickém argumentu je dědictvím Platóna samého a objevuje se například v důkazu nesmrtelnosti duše z dialogu Faidón. Se stejnou myšlenkou
pracují i paramádvaitoví autoři,331 kteří navazují na starší substrát
monistických tanter, např. hojně citovaná Vidžňánabhairavatantra:

330
331

Stejné téma viz Proklos, In Tim. I,369.
Ti zacházejí se starší vrstvou anonymních neduálních tanter podobně jako
novoplatonici s Platónovým textem. Tedy navazují na ně, nikdy je přímo
nekritizují, a pokud jejich nauky výjimečně v něčem nesouhlasí s váženou
předlohou, většinou se ji snaží sofistikovaně interpretovat tak, aby s jejich
naukou nakonec přece jen souhlasila.
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„…Stejně jako síla tepla není považována za odlišnou od ohně, protože mezi silou (šakti) a držitelem síly (dosl. ,silák‘, šaktimant) není
nikdy žádný rozdíl, [a stejně jako není žádný rozdíl] mezi esenciální vlastností (dharma) a jejím vlastníkem (dharmin), tak není
rozdíl ani mezi nejvyšší silou a nejvyšším principem (parášakti,
paramátman)…“332

A chceme-li držet úplnou analogii k výše zmíněné pasáži z Platónova dialogu Faidón, pak se to stejně má i s odlišností síly chladu
od sněhu.333
Esenciální totožnost síly a jejího zdroje je úhelným kamenem
a nejnižším společným jmenovatelem všech paramádvaitových
nauk.334 Odtud lze chápat jejich naukový šaktismus335 – absolutno,
které by nemělo dynamický pól, by bylo impotentní a tupé (džada).336
Připomeňme si v této souvislosti, jak plodná byla pro novoplatoniky
Platónova poznámka z dialogu Sofistés,337 že dokonalému jsoucnu
náleží kromě bytí i život. Odtud byla čerpána podpora pro zavedení
nesystematické ontologie živého absolutna v Plótinově podání a její
plné rozvinutí u Prokla v triádách, jako je bytí ‒ život ‒ intelekt.
332
333
334
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V.Bh. 18‒19a.
SD 3,7a.
Lakṣmī tantra, II,11‒12; SpN. 62‒67; SD 3,2‒3: viz Dyczkowski, M. S. G.,
The Doctrine of Vibration…, op. cit., str. 99. Povahou této síly je vědomí
(saṃvid, cit); viz IPK I,5,12; SS I,1.
Šakti („síla“; řec. dynamis). Kdybychom zpětně přeložili „dynamický monismus“ do sanskrtu, vyjde nám śākta advaita neboli další z možných synonym
paramādvaity.
Jaḍatva („tupost“) se v paramádvaitě postupně stane standardním dehonestujícím přízviskem pro veškeré staticky pojímané absolutna; viz SD III,90;
IPK I,5,11: „Podle moudrých patří k přirozenosti světla vědomí i reflexivita, neboť jinak ‒ byť bude zabarveno odrazem od věcí ‒ zůstane tupé jako
křišťál.“ Viz SpN. 47: „Řídí-li se védántinové výrokem poznání je brahma,
má jejich pán povahu prostou reflexivního vědomí a je pouhým světlem
vědomí. Takový pán pak nemá svobodnou spandašakti z důvodu tuposti“;
viz Vasugupta, Spanda-Kārikās…, op. cit.
Platón, Soph. 248e‒249a.
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Stejně se to má v paramádvaitě s přiznáním neoddělitelnosti síly od
absolutna (šaktišaktimatékatá).
Dynamika absolutna má podle spandových nauk podobu vibrace
(spanda), jejíž fáze ‒ analogicky k novoplatónským naukám ‒ lze
chápat jako vycházení a návrat. Spanda je ona esenciální vlastnost
absolutna, díky níž je absolutno tím, čím je, tedy absolutnem síly.
Statický pól tohoto absolutna je šankara („klidný“, „milostivý“ ‒
Šiva), dynamický pól je Šakti, konkrétně spanda („síla vibrace“).
Tyto dva póly spolu tvoří nerozlišitelný338 pár (jámala), z něhož vychází veškeré nitrokosmické stvoření.339
Připomeňme si, že i plótinovské Jedno je jednak absolutní mezí
všech věcí ‒ naprosto povznesené a oddělené ‒, jednak, a zároveň,
veškerenstvem síly (řec. dynamis pantón; sans. sarva šakti),340 a tedy
činným zdrojem všech dalších rovin skutečnosti.
Spandové rozpínání a kontrakce (unméša, niméša), povstání
a rozplynutí (udaja, pralaja) je tentýž pohyb, který známe z novoplatónského systému jako vycházení a návrat (prohodos, epistrofé).
Někdo by proti tomu mohl namítnout, že analogie je nedokonalá, protože epistrofická fáze v novoplatónském systému je tvůrčí,
a nikoli ničitelská jako kontraktivní fáze spandového cyklu („rozplynutí“). Vycházející nezformovaný Intelekt novoplatoniků, který
se obrací k Jednomu, přece tímto návratem nezaniká, ale formuje se
stejně jako Duše.
Ale stejně je tomu u spandového pulsu, který je zároveň expanzí i kontrakcí! Tedy v okamžiku, kdy zaniká neomezené kosmické
338

339
340

Vasugupta, Spanda-Kārikās…, op. cit., str. 6; viz Dyczkowski, M. S. G.,
The Doctrine of Vibration…, op. cit., str. 100: „Śaṃkara is one with spanda
principle and never otherwise.“
TA III,93: yāmalaṃ prasaraṃ sarvam.
Zkusmé prohledání paramádvaitového korpusu s ohledem na sarva śakti jako „doslovný překlad“ plótinovské charakteristiky absolutna přineslo
bohatý výsledek, asi čtyřicet výskytů v hlavních paramádvaitových dílech;
např. Īśvarapratyabhijñāvivṛtivimarśinī, II, ř. 1154: ātmaiva īśvaratvāt
sarvaśaktiḥ; Svacchandatantra, ř. 44757: iti nītyā jagadātmakasarvaśakti
svabhāvam | ekamadvitīyam; Śivadṛṣṭi, ř. 458: ayamatra bhāvaḥ sarva
śaktiparipūrṇatātmakaṃ cito yadrūpam (MBDL).
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vědomí, vzniká individuální omezené vědomí samsárického jedince
a naopak!
Navzdory podobnostem, které má toto pojetí s novoplatónským
modelem vycházení a návratu, jsou zjevné i některé limity. V novoplatónském universu jsou od sebe jasně odděleny hypostatické roviny
skutečnosti (u Plótina Jedno – Intelekt ‒ Duše), zatímco v důsledněji holistickém universu paramádvaitovém je tak učiněno mnohem
méně jasně. Ale kdybychom chtěli ustanovit alespoň základní korespondenci rovin skutečnosti, pak sféře Jedna by odpovídal Šiva, příp.
Paramašiva,341 s jistým váháním i Šakti. Jestli připustit „sílu“ (šakti) do sféry Jedna by odpovídalo rozhodnutí, zda u novoplatónského
Jedna připustit „vůli“. Sféře Intelektu by odpovídaly tzv. čisté tattvy
(íšvara, sadášiva, šuddhavidjá), zatímco sféra máji a pětice omezení
(káňčuka), které na sebe bere puruša, by odpovídala Duši. Ostatní
tattvy (počínaje prakrti), které paramádvaita sdílí i s jóga-sánkhjovou
školou, by odpovídaly nejnižší sféře duše ‒ přirozenosti (fysis).
Prolínání rovin a jejich „teleskopické zasouvání“ do sebe, k němuž dochází u Plótina, je v paramádvaitě dovedeno do dokonalosti,
která přivádí k zoufalství mysl interpreta nenavyklého holistickému
prostředí. Asi nejlépe to vyjadřuje paramádvaita v obdobě novoplatónské zásady: „Všechno je ve všem (panta en pasin), ale každý
podle způsobu vlastnímu jeho modu existence (hekastú oikeios)“.
V paramádvaitě existuje stejná zásada: „Vše má podobu všeho“
(sarvam sarvamajam),342 ovšem bez druhé usměrňující poloviny!343
341

342

343

Paramádvaitové prameny se neshodují na tom, zda je Šiva poslední,
36. tattvou (rovinou skutečnosti), nebo stojí nad systémem tattev; viz IPK
III,1,1 (pozn. 2) v Utpaladeva, Īśvarapratyabhijñākārikā…, op. cit. Je to
podobný rozdíl jako mezi plótinovsko-porfyriovskou verzí novoplatonismu,
kde se nerozlišuje mezi participovanou a neparticipovanou částí hypostaze,
a proklovsko-iamblichovskou verzí, kde je toto rozlišení provedeno, a počet
hypostazí proto vzrůstá.
Vasugupta, Spanda-Kārikās…, op. cit., str. 6: sarvaṃ sarvamayam. Viz
níže, kap. IV.16. Ovšem kořenem zásady „všechno má povahu všeho“ je
nauka o totožnosti absolutna a veškerenstva (ekaśivatā); k tomu viz např.
Utpaladeva, Īśvarapratyabhijñākārikā…, op. cit., str. 15 (úvod).
Vasugupta, Spanda-Kārikās…, op. cit., str. 6: … evaṃ ca sarvamayame-
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V.2 Dynamika absolutna při vzniku lidské duše:
nástin pratjabhidžňového konceptu a jeho srovnání
s konceptem novoplatónským
Řekl jsm už, že Šiva neustává ve svých aktivitách, ani když přebírá podobu omezeného, vtěleného subjektu. V této kapitole podrobněji pojednám právě o zmíněných aktivitách Šivy jakožto vtělené
duše.344 Raději však ve stručnosti začnu od samého začátku, resp. od
tattvy sadášiva.
Síla vědomí (čitti) je ve své svobodě (svatantra) příčinou veškerenstva (višvasiddhihétuh).345 Tato síla ‒ ze své vlastní vůle (sva-iččchajá) ‒ vše sama v sobě (svabhitau) odkrývá (unmílajati). Veškerenstvo je na této rovině mnohé, a to díky vzájemné komplementaritě
subjektivního (aham; „já“) a objektivního aspektu (idam, „toto vše“),
ačkoli na tomto místě se jedná pouze o logickou distinkci. Této rovině odpovídají výše popsané346 tattvy sadášiva, íšvara a šuddha vidjá. Sadášiva347 s převahou nezformovaného subjektivního aspektu
(aham; absolutno se poznává ve formě „Já jsem toto vše!“), íšvara348 s převahou objektivního aspektu (idam; absolutno se poznává

344
345

346
347

348

va prathayati. Něco jako „každý podle svého způsobu“ se přece jen najde:
v zásadě pojmenovávat skutečnosti podle převládajícího elementu. Zásada
pojmenování podle převládajícího členu explicitně viz Kṣemarāja, Spandasandóha. Rozhodně ovšem není standardním doplňkem holistické sarvaṃ
sarvamayam. Zásada pojmenování podle převládajícího elementu má rovněž
svou novoplatónskou obdobu.
Nejčastěji na základě Kšémarádžova krátkého sútrového shrnutí paramádvaitových nauk (Pratyabhijñāhṛdayam), opatřeného autorovým komentářem.
PH 1: … citiḥ svatantrā viśvasiddhihetuḥ…; viz Kṣemarāja, The Doctrine
of Recognition: A Translation of Pratyabhijñāhṛdayam, transl. by J. Singh,
Varanasi 1963.
Viz kap. IV.3.
Dosl. „stále Šiva“; božstvo s kultem i mimo okruh tantrické paramádvaity.
Je zde hezky vidět inkluzivistická strategie, kterou indické školy užívají ve
styku s okolím.
Īśvara („pán“) je universální panindické boží jméno. Osobní božstvo v Jógasútrách, epiteton Kršny v Bhagavadgítě atd.
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ve formě „Toto vše jsem já!“) a šuddha vidjá, kde jsou oba aspekty
v naprosté rovnováze.
V následujícím kroku dojde k omezení universálního vědomí (čitti), které se stane omezeným vědomím (čitta), naplněným předměty
vědomí (čétja).349
Děje se tak kontrakcí vědomí, k níž dochází během výše popsaného přechodu z absolutní roviny do roviny omezeného subjektu
a která je hravým vyjádřením svobody (svatantrja) absolutna. Kontrakci vědomí realizuje Šiva pomocí iluze (májá) a z ní vyplývající
pětice „závojů“ absolutna (káňčuka). Toto zakrývání pravé podstaty
(tiródhána) je jednou z pěti sil (paňča krtja), nazvaných stvoření,
udržování, zánik, zakrývání a milost (sršti, sthiti, sanhrti, tiródhána,
anugraha), které charakterizují aktivitu dynamického absolutna.
Tělem absolutna je veškerenstvo. Totéž absolutno v kontrahované podobě (čittisankóčátman) je jádrem naší bytosti a principem
života (džíva). Naše tělo je přitom veškerenstvo v kontrahované
podobě (sankučitavišvamajah).350 V paramádvaitě, jak vidíme,
platí zásada jednoty mikrokosmu a makrokosmu, doslova formulovaná „co venku, to uvnitř“ (jad báhjam tad antaram), která připomíná kosmickou zbožnost řeckého Hermetického korpusu
(„jak nahoře, tak dole“). Tato zásada je činně rozvíjena v tantrické
symbolické fyziologii těla, podle níž jsou v těle přítomny všechny síly spoluodpovědné za běh světa, poeticky řečeno, tělo je příbytkem všech bohů (sarvadévamajakájah).351 Na vtělené úrovni
je absolutno přítomno v lidské bytosti jako „svědek“ (sákšin),352
349
350
351

352

PH 5: …citireva cetanapadādavarūḍhā cetyasaṅkocinī cittam…; viz Kṣema
rāja, The Doctrine of Recognition…, op. cit., str. 59.
PH 4; viz Kṣemarāja, The Doctrine of Recognition…, op. cit., str. 55‒56.
Kšémarádža cituje Triśiromatatantru: … sarvadevamayaḥ kāyaḥ…; srv. PH
v Kṣemarāja, The Doctrine of Recognition…, op. cit., str. 56; viz též TA
XV,604, 6779 (MBDL).
„Svědek“ jakožto vyslanec absolutna na tělesné misi je téma společné paramádvaitě i advaitavédántě. Ovšem v paramádvaitě, jejíž absolutno má
charakter vědomé záře a její reflexe (prakāśavimarśamaya), je toto „svědectví“ aktivní povahy. V této souvislosti připomínáme, že platónská theoria,
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princip čiré reflexivity a jako takové vše „bezprostředně“ (sákšát)
prostupuje.353
Když Šiva ve své formě jakožto vědomí (čidátmáparaméšvara)
ve své nejvlastnější svobodě (svasvatantrjatá) vstupuje do úplné
dvojnosti (bhéda), dochází k tomu tak, že jeho síly všemohoucnosti
(sarvakartrtva), vševědoucnosti (sarvadžňátva), naplněnosti (púrnatva), věčnosti (nitjatva) a všudyprostoupenosti (vjápakatva) přijmou kontrakci (sankóčagrahanéna) ve smyslu všemohoucnosti kontrahované na částečnou sílu (kalá), prozřetelnosti kontrahované na
částečné vědění (vidjá), naplněnosti kontrahované na žádost (rága),
věčnosti kontrahované na cyklickou sekvenci času (kála) a všudypřítomnosti kontrahované na sféru neprostupných těles, ovládaných
kauzálními zákony (nijati).354
Než budeme pokračovat, podrobněji si všimněme obou popsaných
kroků. Zprvu popsané svobodné nezformované vycházení tvůrčí vůle
absolutna (iččchášakti) se dál tříbí tím, že přesunuje důraz od subjektivního pólu (sadášiva) k pólu objektivnímu (íšvara) a nakonec
k ekvilibriu obou pólů (šuddhavidjá).
V novoplatónském schématu odpovídá tento pohyb dynamickému
samoustavení sféry Intelektu s fázemi vycházení a návratu (prohodos, epistrofé) a s trojinami sféry Intelektu v pozdní, proklovské verzi novoplatonismu (např. bytí ‒ život ‒ intelekt). Následuje fáze, při
níž vzniká omezený vtělený subjekt (džíva) a která spočívá v transformaci universálního vědomí v kontrahované, objektem zabarvené
vědomí. Děje se tak pod vlivem iluze a z ní odvozených závojů absolutna. Tato fáze by v novoplatónsko-paramádvaitovém srovnání
odpovídala sféře Duše.

353
354

projevující se v ideálu života teoretického (bios theoretikos), má svůj předobraz právě ve funkci „theoretika“, který byl obcí vysílán jako nezúčastněný
„svědek“ na olympijské hry; viz Hérodotos, I,30: …ὡς φιλοσοφέων γῆν
πολλὴν θεωρίης εἵνεκεν ἐπελήλυθας.
PH 4: Triśirobhairavaḥ sākṣāt vyāpya viśvaṃ vyavasthitaḥ; viz Kṣemarāja,
The Doctrine of Recognition…, op. cit., str. 56 (Kšémarádžův komentář).
Odstavec je téměř doslovným překladem z Kšémarádžova komentáře k PH
9; viz Kṣemarāja, The Doctrine of Recognition…, op. cit.
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V hierarchii novoplatoniků, stejně jako v paramádvaitě, jde také
o gradovanou limitaci původně všemocného absolutna (dynamis
pantón). Kdybychom novoplatónskou hierarchii popsali z hlediska
omezování absolutna, pak na rovině Intelektu by toto absolutno bylo
omezeno pouze co do jednoty. S ustavením sféry Intelektu vzniká
subjekt-objektová distinkce intelektivního a inteligibilního jsoucna
(noéton ‒ noéron), ovšem Intelekt není omezen co do poznání, času
ani prostoru a z těchto omezení vyplývajících kauzálních souvislostí. Jak už jsme viděli, v Intelektu je vše prostoupeno a vše naráz.
S ustavením sféry Duše vzniká sekvenční čas jakožto pohyblivý obraz věčnosti. V oblasti fysis (což je nejnižší část Duše „ponořená“ do
tělesné látky) je navíc třeba počítat s prostorovými omezeními, jako
je například vzájemná neprostupnost těles.
Prakticky totéž, jak už jsme viděli, platí při postupném vznikání
omezeného samsárického subjektu,355 jak je chápán paramádvaitovými autory. I zde je oddělenost duší dána pouze jejich dělitelností
ve sféře těl, nikoli dělitelností co do podstaty (kterou je Šiva). I zde,
stejně jako v novoplatónské koncepci odvozené z dialogu Timaios,
vzniká čas z věčnosti tak, že se věčnost (nitjatva) kontrahuje na čas
(kála). Děje se tak při vzniku omezeného subjektu (džíva) ze subjektu neomezeného (íšvara, sadášiva atd.).
Jak uvidíme později, jde o cyklické, sekvenční (krama) rozvíjení necyklického, nesekvenčního (akrama) základu, což je další
podobnost s novoplatónským konceptem, kde čas vzniká na rovině
Duše interakcí noetické reflexivní aktivity a „života“, který se rozvíjí
v sekvenční mnohosti forem a je pouze jiným jménem pro expandující fázi dynamického cyklu, charakterizujícího ustavení novoplatónských rovin skutečnosti.
Další kontrakce vědomí, vedoucí ke vzniku samsárického subjektu, je omezení vševědoucí prozřetelnosti (sarvadžňatva) směrem
k částečnému vědění (vidjá). V novoplatonismu tento krok odpovídá
přechodu od intuitivního vnímání ve sféře Intelektu (noésis) k diskursivnímu myšlení (dianoia), vlastnímu rovině Duše.
355

PH 9; viz Kṣemarāja, The Doctrine of Recognition…, op. cit., str. 71.
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Poslední omezení spočívá v tom, že původní všeprostupnost
(vjápakatva), vlastní nekontrahovaným sférám „čistých“ tattev, je
kontrahována na prostorovou omezenost podléhající kauzálním zákonům, jako jsou fyzikální zákony ve sféře těles nebo osud ve sféře lidí a jejich samsárického života (nijati). I tento krok má úzkou
paralelu v novoplatónském modelu. Prostorová rozlehlost charakterizuje jsoucna v rovině přirozenosti (fysis), což, jak jsem už uvedl,
je nejnižší, s látkou spojená složka ‒ Duše. I zde tedy omezení co
do prostorové rozlehlosti a z něj vyplývající podléhání mechanické
kauzalitě přichází až v posledním, nejnižším patře emanačního řádu.
V komentáři k Platónově Timaiovi, kde démiúrgos oznamuje duším
zákony osudu, Proklos načrtává postupnou proměnu božské prozřetelnosti v sílu osudu a nutnosti, která řídí tělesnou přirozenost, takto:
„[Platón] považoval osud, který přibližně pohybuje smyslovým světem, za emanaci neviditelné prozřetelnosti boží. Atomu ustavuje jako
nadřazenou nutnost matku Moir, jíž nechává kosmos na klíně se otáčeti, jak říká v Ústavě (X. kniha).
A je-li žádoucí vyjádřit svůj názor, pak Platón klade jednu po druhé tyto tři příčiny řádu: Adrasteia, Anankeia a Heimarmené. První
je inteligibilní (tj. řádu Intelektu), druhá je nad světem (řádu Duše)
a třetí je světová (řádu fyzis).“356

Šiva ovšem nepřestává být sám sebou ani v omezeném subjektu,
jak už jsme řekli. Dokonce ani v tomto stavu nezastaví svou pětici
aktivit (paňčakrtja) ‒ tvořením, udržováním, ničením, zakrýváním
a milostí.357 Podívejme se podrobněji na tuto aktivitu, která ukazuje
356

357

Proklos, In Tim. III,274,10‒18: … ὅτι ταύτην εἱμαρμένην <ἐ> νόμιζε,
τὴν προσεχῶς κινοῦσαν τὸ αἰσθητόν, ἐξηρτημένην τῆς ἀφανοῦς προνοίας
τῶν θεῶν· πρὸ γὰρ ταύτης τὴν Ἀνάγκην ὑποστησάμενος, τὴν μητέρα τῶν
Μοιρῶν, ὑπὸ <τοῖς γόνασιν> αὐτῆς στρέφει κόσμον, ὡς αὐτὸς φησί. καὶ εἴ
με δεῖ τοὐμὸν εἰπεῖν, τρεῖς ταύτας τάξεως αἰτίας ἐφεξῆς ἀλλήλαις ὁ Πλάτων
τίθησιν, Ἀδράστειαν, Ἀνάγκην, Εἱμαρμένην, τὴν νοεράν, τὴν ὑπερκόσμιον,
τὴν ἐγκόσμιον.
PH 10; viz též IPK VI,7.
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holistický ráz paramádvaitového myšlení na dokonalé přítomnosti
absolutna ve všech rovinách jeho stvoření (ékašivatá).
Stvoření (sršti) je fáze, kdy energie smyslů ‒ traktované v paramádvaitě jako božstva (karanadévatá) ‒ umožní smyslový vjem.358
Udržování (sthiti) je fáze, kdy je tento vjem lokalizován uvnitř vědomí. Zničení (sanhrti) je moment, kdy je vjem blaženě „vychutnán“
(čamatkára) a zmizí. Tento vjem ovšem zanechává v mysli paměťovou stopu (sanskára), která se může stát semenem pozdější aktivity
mysli, a proto se další fázi, která je fází zakrývání (vilaja, tiródhána), říká také zasetí semene (bídžávasthápana).359 Následuje fáze
milosti, kdy je toto semeno rozpoznáno ve své přirozenosti jakožto
vědomí, a tím jakoby „sežehnuto ohněm poznání“, což vede k rozplynutí jeho emočního, „klíčivého“ náboje.

V.3 Čas jako posloupnost, jednotlivé elementy okamžiku
jako dvanáct bohyní Kálí, srovnání s novoplatónským
konceptem
Při výkladu, jak dochází k uskutečnění aktivit absolutna, přebírají
paramádvaitoví autoři buddhistickou nauku okamžikovosti (kšanikaváda), která chápe čas jako sled (dosl. „řetěz“) distinktních okamžiků, navazujících jeden na druhý. Podobné „atomistické“ řešení
v podstatě zénónovského paradoxu kontinuity přijali i někteří novoplatonici (např. Damaskios). Čas se podle nich pohybuje pomocí
„kroků“ (pédéma) a diskontinuitních „posunů“ (halma).360
Ovšem paramádvaitinové, na rozdíl od buddhistů, doplňují oka358

359
360

Zajímavým srovnávacím detailem je, že pro každý jednotlivý smysl působí jednotlivé síly (śakti) stejně jako v Plótinově systému, kde má každý
smysl svou jednotlivou, zvláštní mohutnost (dynamis); viz Plótinos, Enn.
IV,3,23,3; IV,4,11,12‒14; viz též Blumenthal, H. J., Plotinus’ Psychology,
Hague 1971, str. 74‒76.
PH 11; viz Kṣemarāja, The Doctrine of Recognition…, op. cit., str. 76‒78
(Kšémarádžův komentář).
Viz Simplikios, Fyz. 796‒797. Další místa výskytu této nauky s literaturou
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mžikovou nauku časových jednotek o prvek vnímajícího subjektu,
s odkazem na to, že jeden okamžik sám za sebe přece nemůže vnímat, pamatovat si, působit atd. na jiné okamžiky. A navíc se odvažují
„rozštěpit“ pomyslný „atom“ času (okamžik) na další, ještě elementárnější části. Takto postupně rozeznávají dvanáct částí okamžiku
vjemu.361 Těchto dvanáct neustále se střídajících částí vjemu je chápáno jako dvanáct ženských božstev ‒ podob bohyně Kálí, které
setrvávají v kruhu (čakra), jehož středem/základem je nesekvenční
přihlížející vědomí, chápané v této souvislosti jako svrchovaná (parábhatatáraká) bohyně Kálí.
V každém okamžiku (kšana), jehož jednotkou je jednotlivý vjem,
totiž ve skutečnosti dochází k pulsu vycházení a návratu ve čtyřčetné
fázi stvoření – udržování – zničení ‒ nevyslovitelná jednota (sršti ‒ sthiti ‒ sanhrti ‒ anákhja). Zatímco v prvních třech fázích hraje
roli převážně zakrývající síla (tiródhána), v poslední se dostává ke
slovu zejména milost (anugraha). Tato čtyřčetná fáze se na rovině
objektu, prostředků poznání i subjektu (praméja, pramána, pramátr) opakuje tak rychle, že si průběhu jednotlivých fází cyklu nejsme
vědomi a celý cyklus považujeme za jednu vjemovou jednotku. Tuto
cyklickou „fázovitost“ (samvidkrama) okamžiku lze vykládat v podstatě dvěma způsoby. Podle jednoho se tyto fáze střídají rychlostí,
která přesahuje možnosti vnímání vtěleného subjektu, zatímco podle
druhého už jde pouze o logické distinkce a mluvit o rychlosti ztrácí
v souvislosti s okamžikem smysl. Sám se přikláním k druhé možnosti, jak vyplyne z následujícího, ale učenci jako K. C. Pandey či
M. K. Kaw skutečně popisují toto střídání jako rychlost. I v jejich
výkladu to však lze brát jako metaforu. Zkušenostní „atom“ jednotlivého vjemu ovšem lze kontemplativně „rozbít“ na celých těchto
dvanáct „subatomárních“ prvků.
Vzniká tak matice dvanácti fází (4 × 3) cyklu vnímání, a to v následující posloupnosti (krama): stvoření, udržování, zničení a jejich

361

k tématu viz Sorabji, R., The Philosophy of Commentators…, op. cit., II,
str. 206‒207.
TA IV,121‒189.
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nevyslovitelná jednota (anákhja, „nevyslovitelné“), za prvé na rovině objektu (praméja), za druhé na rovině prostředků poznání (pramána) a za třetí na rovině subjektu (pramátr).
Tuto dvanáctičetnou matici paramádvaitoví autoři příležitostně
spojují s cyklem dvanácti podob bohyně Kálí, uctívaných v tantrické škole krama.362 Podobný cyklus lze ovšem vyložit i bez rekursu k tantrické mytologii bohyně Kálí, a to čistě filosofickým
jazykem, jak se děje na konci první knihy Íšvarapratjabhidžňákáriky a v komentářích k ní. Abhinavagupta propojuje v Tantráloce i v její kratší podobě, Tantrasáře, tantrický koncept posloupného střídání dvanácti podob bohyně za pomoci pratyabhidžňové
epistemologie:
Na rovině objektu (praméja) se nejprve otevře vnitřní pole pozornosti (samvidpúrvam antareva kalajati). Je zde záměr vnímat,
což je podmínka jevu ‒ zatím projeveného pouze jako prvotní vibrace (prathama spanda, fáze sršti). Pak se objekt objeví jako „vnější
předmět“ (fáze sthiti). V následující fázi tento předmět zpětně zabarví vědomí (uparakta) a opět se stane „vnitřním předmětem“ (fáze
sanhrti). V následující fázi je takto vzniklý vnitřní předmět podroben
zkoumání a vychutnáván (grasana, fáze anákhjá).363
Na rovině prostředků poznání (pramána) je nejprve rozpoznán
vnitřní nitropsychický charakter jevu (fáze sršti), který je tímto stráven (grasta, fáze sthiti), a v další fázi je tento vnitřní charakter jevu
rozpoznán subjektem jako jeho vlastní podoba (mamédam rúpam
iti, fáze sanhrti). „Objektivní“ vědomí je tak rozpoznáno jako čiré
vědomí samo (činmátra, fáze anákhjá).364
362

363
364

Detailní rozbor celého cyklu viz TA IV,121‒189 a v komentáře k uvedené
pasáži. Abhinavagupta a další paramádvaitoví učitelé považují tuto nauku za
poklad různých nauk monistického tantrismu a dvanáctičetnou universální
matici vidí jako základ dalších „méně podrobných“ popisů spandového cyklu.
Tento dvanáctičetný cyklus je jednou z výkladových možností pro spojení
śakticakra („kruh sil“) v SpK. 2; viz též Sanderson, A., „Śaivism and the
Tantric Tradition…“, op. cit., str. 681‒685.
TS IV.Ah. str. 29, ř. 1‒4 (KSTS).
Op. cit., ř. 5‒10.
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Totéž čtyřčetné schéma se odehrává na rovině subjektu (pramátr). Nejprve jsou energie smyslů rozpoznány jako energie subjektu
(fáze sršti), pak je rozpoznán jako centrum této vnímající energie
individuální omezený subjekt (fáze sthiti). Následně se vědomí zbaví omezení, která ho definují jako oddělený subjekt (fáze sanhrti),
a nakonec dojde ke strávení subjektu, objektu i prostředku poznání
ve vědomí, které se ocitne ve stavu expanze (vikása, fáze anákhjá),
doprovázené blažeností (ánanda).365
Těchto dvanáct bohyní jsou energie vědomí a kolují v kruhové
(čakravadávartamáná) sekvenci (kramena) kolem subjektu (pramátr), jehož absolutní podoba se nazývá pán kruhu (čakréšvara), a celý
tento děj je projevem jeho svobody (svatantrja).366
Tyto tři fáze vjemové sekvence lze shrnout následovně: nejprve
je v rámci každého jednotlivého vjemu strávena v ohni vědomí
(samvidagni) objektivita, pak samo vnímání, a nakonec (postupně)
i vnímající subjekt. Ten mizí ze scény jakoby v krocích pozpátku,
tak, že jeho nejvíce projevená rovina člověka v živém těle (pránapramátr, déhapramátr, sakala) je postupně strávena vyššími rovinami, z nichž každá má svůj různě pojmenovaný subjektivní střed.
Na rovině, kde subjektivním pólem tattev je śuddhavidjá a mája, se
tento střed nazývá Vidžňánákala.367 Od této úrovně tedy nemá smysl
hovořit o rychlosti,368 protože je-li rychlost jednotka pohybu na jednotku času, pak „ještě“ nevznikly tattvy, které by těmto veličinám
odpovídaly.
365
366
367

368

TS IV.Ah., str. 30, ř. 1‒4 (KSTS).
Op. cit., ř. 8‒11.
Viz A bhinavagupta, Bhāskarī…, op. cit., str. 309‒310; viz Bhāskarī , II,
str. 208, 218: „Je sedm subjektů: Śiva, Mantréšvara, Mantramahéšvara, Vidjeśa, Vijdžňánakalá, Pralajákala, Sakala.“ Viz též Kšémarádžův komentář
k SS 3 (Śiva Sūtras. The Yoga of Supreme Identity. Text of the Sūtras and the
commentary Vimarśinī of Kṣemarāja, transl. by J. Singh, Delhi 1995, str. 19)
a Bháskarův komentář k SS (The Aphorisms of Śiva: with a commentary by
Bhāskarācārya, transl. with exposition and notes by Mark S. G. Dyczkowski,
Varanasi 1991, str. 100 a 150).
Otázka, kterou jsme položili výše.
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Vzpomeňme v této souvislosti Plótinovo pojetí času jako pohyblivého obrazu věčnosti (Enn. III,7,11‒13):369 „…Čas ale ještě nebyl,
nebo alespoň nikoli pro ona tamější jsoucna…“370 „…protože svět se
pohybuje v duši, není tu kromě duše žádného jiného místa pro toto
veškerenstvo … duše svou působnost předvádí jako jednu po druhé
a pak opět jinou v řadě po sobě…“371
Na závěr dodejme, že Abhinavagupta považuje tuto dvanáctičetnou matici za universální schéma, které se objevuje i v učení jiných
škol, i když zpravidla v méně abstraktní a méně rozvinuté formě.
Kdybychom toto schéma srovnali s dvanáctičetným Proklovým
schématem triád setrvání ‒ vycházení ‒ návrat na rovině Jedna,
inteligibilního Intelektu, intelektivního Intelektu a Duše (viz kap.
III.5),372 dalo by se říci následující:
Ve výkladech obou filosofů se opakuje pohyb tvůrčího vycházení
(prohodos/sršti) a návratu (epistrofé/sanhrti) prostřídaný klidovou
fází (moné/anákhjá), která je ovšem v novoplatónském schématu
na prvním místě, zatímco v paramádvaitovém schématu se objevuje
až na místě posledním. Proklovo schéma začíná „odshora“ (moné je
první člen každé trojiny), zatímco Abhinavaguptovo schéma „odzdola“ (anákhjá je poslední člen každé čtveřiny). V obou případech má
však „klidová“ fáze nejvyšší ontologickou hodnotu na dané rovině.
V paramádvaitovém schématu je navíc ještě fáze „udržování“ (sthiti), která se v novoplatónském schématu neobjevuje, i když je třeba
dodat, že i v novoplatónském kosmu je smyslová, sublunární sféra
kosmu neustále udržována prozřetelnou péčí vyšších rovin, pouze
není této udržovací péči vyhrazena samostatná fáze v pohybu ustavení hypostaze.
Zatímco novoplatónské schéma popisuje dynamický puls kosmu,
paramádvaitové schéma popisuje dynamický mikropuls jednotlivého
369
370
371
372

Plótinos, Enn. III,7,11,22.
Plótinos, Enn. III,7,11,5.
Plótinos, Enn. III,7,11,35‒37 (česky: Plótínos, Věčnost, čas a Duch, přel.
P. Rezek, Praha 1995).
Viz tab. na konci kap. III.5.
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vjemu. Oba systémy ovšem chápou své schéma jako v principu použitelné i v mikrokosmickém, resp. makrokosmickém měřítku. Liší se
jen důrazem na to, který úhel pohledu volí jako základní. Objektivní
(makrokosmické) hledisko vítězí v Řecku, zatímco v Indii je to hledisko subjektivní (mikrokosmické).
Totéž platí pro volbu absolutna obou systémů. Zatímco absolutno
novoplatonismu má objektivní (kosmický) charakter (Jedno-Dobro),
tak absolutno paramádvaity má primárně charakter subjektivní, jako
je „čiré jáství“ (púrnáhantá) nebo „nejvnitřnější vlastní přirozenost“
(svasvabháva). Ale samozřejmě přitom platí, že pro Plótina je nejvnitřnější podstatou všeho, a tedy i nás samých, Jedno, stejně jako
v paramádvaitě je naše nejvnitřnější podstata (svasvabháva) v jádru
totožná s tvůrčí silou, jež dává vzniknout velkým cyklům stvoření
a zániku vesmírů. Nejedná se tedy o odlišnost zásadní, ale pouze
o odlišnost důrazu.
Jako by se tím potvrzovalo filosofické klišé o platónském „objektivním“ idealismu, stavěném do protikladu s indickým (a německým,
pozdně novověkým) „subjektivním“ idealismem.373

V.4 Pratjabhidžňová teorie smyslového vnímání,
srovnání s novoplatónským konceptem
Obraz dvanácti podob bohyně Kálí má svůj „střízlivý“, ale ‒ jak
už jsem naznačil a ještě uvidíme ‒ velmi dobře odpovídající protějšek v pratjabhidžňové analýze smyslového vnímání.
Kdybychom se rozhodli brát rozdílnost subjektu (pramátr) a objektu (praméja) vážně, dospěli bychom k otázce, jak může první,
který má podobu vědomí, potkat druhý, který je vědomí prostý. Pravděpodobnost, že se takové dvě věci potkají, přirovnává Abhinavagupta k šanci, že „se potkají dvě stébla, každé z nich unášené jiným
373

Jinou variantou téhož je jungovská teze o extrovertní orientaci „západní“
duše, která kontrastuje s introvertní orientací duše „orientální“; viz Jung,
C. G., „Problém duše moderního člověka“, in: C. G. Jung, Duše moderního
člověka, přel. K. Plocek, Brno 1994, str. 35‒53.
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potokem, který se sám ztrácí v písku“.374 Bytí objektů závisí na subjektu už jen proto, že všechny objekty nezáří stále a nepřerušovaně
pro všechny subjekty, jak je zřejmé z vět „Tohle teď poznávám“ nebo
„Tak a tak se to jeví tomu a tomu“.375
Je tedy třeba připustit, že objekt není nezávislou entitou, závisí
na něčem, ale to se od něj zcela neliší, protože jinak by ke kontaktu
vůbec nedošlo. Subjekt umožňuje zjev objektu už tím, že k němu
vyšle paprsek světla své pozornosti. Toto světlo se odrazí zpět od
„překážky“ objektu a vytvoří obraz v mysli (buddhi), což podle
pratjabhidžni není nic jiného než absolutno, které přijalo omezení.376 Až tento obraz je podroben úsudku (pramiti), vejde tak do
běžného každodenního vědomí a začíná jeho historie v podobě zavinutého paměťového rezidua vjemu s karmickou kauzální potencí
(sanskára). Tato paměťová stopa je i podmínkou úsudku, který je
proveden na základě podobnosti s minulými paměťovými stopami.
Vjem vstupuje do vědomí až poté, co je podroben úsudku (pramiti),
a často se v jediném úsudku snoubí několik vjemů.377 Velmi se to
podobá novoplatónskému pojetí, podle něhož máme k poznatkům,
vzpomínkám, myšlenkám atd. přístup až na základě logu, vzniklého
v úsudkové části duše (to kritikon).
Fakt, že například ve vjemu modré barvy nevnímáme zároveň
i žlutou, svědčí o existenci rozdílu, který spočívá v něčem jiném než
374
375

376
377

IPV VII,3; viz A bhinavagupta, Bhāskarī…, op. cit., str. 100.
IPV III,1‒2: svātmavaśenaiva na tāvat vyavatiṣṭhate ‒ jaḍatvāt, mama nīlaṃ,
prakāśate caitrasya veti ca tadā kathamavabhāsaḥ, tasmāt anyavaśena
vyavatiṣṭhatei; viz A bhinavagupta, Bhāskarī…, op. cit., str. 140 (komentář) („ …[smyslová jednotlivina] není sama od sebe ustavena, jednak kvůli
své tuposti, jednak proto, že [není jasné,] jak by v takovém případě vznikaly
vjemy jako ,toto se mně (nebo panu XY) zdá být modré atd.‘. Takže bytí
jednotliviny závisí na druhém [tj. na subjektu].“).
PH 11‒12.
IPV (MBDL, ř. 7775‒7778; KSTS I,188‒1889): …tatra ca pratyakṣaṃ prat yā
bhāsaṃ prāmāṇyaṃ bhajate, vimarśalakṣaṇasya pramitivyāpārasya ekaika
śabdavācye’rthe pravṛtteḥ tadanusāritvācca pramāṇasya iti vakṣyate …
ekābhidhānaviṣaye mitirvastunyabādhitā…; viz též komentář v A bhinava
gupta, Bhāskarī…, op. cit., str. 407.
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v absolutním vědomí, jež přece září stále a stejně (sakrd bháti),378
což právě není vlastní objektům tohoto světa. Toto „jiné“ je právě dočasný omezený subjekt (pramátr) a dočasný omezený objekt
(praméja).379 Spojnicí mezi těmito dvěma jsou prostředky poznání
(pramána), což je právě onen výše zmíněný paprsek380 vědomého
světla, který vysíláme směrem k objektu. Na smyslovém orgánu,
dejme tomu na oku, se vytvoří otisk vnější reality, ale pouze jako
neurčitá masa vjemu. Teprve úsudek (pramiti) provedený na základě paměťových otisků z minulosti (sanskára) změní nezformovaný
vjem ve zformovaný, a vytvoří tak vjem v běžném slova smyslu.
Ačkoli vše je popisováno pomocí zrakových metafor, lze předpokládat, že totéž platí pro sluch, hmat atd., ani nemluvě o aktivitách, jako
je myšlení (vikalpa), vzpomínání (smrti), tvůrčí fantazie (pratibhá)
a emoční vychutnávání (rasa grásana, čarvaná), o jejichž nitrosubjektivním charakteru není pochyb.
Prostředky poznání (pramána) jsou s to přivodit v dočasném subjektu vznik determinovaného vědomí (savikalpa samvid) z původního vědomí nedeterminovaného (nirvikalpa samvid).381
Při střídání vícera těchto pulsů vzniká čas, který „se ukazuje jako
přechod slunce po obloze, jako zrození (a zánik) květiny nebo čehokoli jiného, nebo i jako střídání protikladů chladu a tepla“ (či
vlhka a sucha). „Jeho přirozeností je sekvence. Sekvence spočívá
na odlišnosti a ta zase na střídavém bytí a nebytí jevů. Bytí a nebytí
jevů závisí na pánovi, který je tvůrcem těchto odlišných jevů. Díky
odlišnosti podob zjevuje prostorovou posloupnost, díky odlišnosti
akcí posloupnost časovou. Běh času má vždy podobu odlišnosti jevů.
Pro všechny třídy dočasných subjektů má podobu diskontinuity jevů.
To však neplatí pro trvalý, stále zářící subjekt. Pro omezený subjekt

378
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381

IPKV I,6; viz Utpaladeva, Īśvarapratyabhijñākārikā…, op. cit., str. 42.
IPV III,1‒2; viz A bhinavagupta, Bhāskarī…, op. cit., str. 141.
Srv. rádius („paprsek“) v teorii vnímání u Marsila Ficina.
IPV III,1‒2; viz A bhinavagupta, Bhāskarī…, op. cit., str. 142.
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je diverzita jevů za všech okolností zdrojem posloupnosti, vnímané
jako čas. To však neplatí pro subjekt, který září stále.“382
Spolu s tím, jak pulsuje objektivní stránka skutečnosti, analogicky pulsuje i stránka subjektivní. Dočasný subjekt má zprvu podobu prázdného subjektu (šúnja pramátr), jehož dočasným objektem
je prázdno, až roztočením kruhu vnímání se jeho vědomí zabarví
a je dokonána ztráta jeho původních sil, spojená s kontrakcí vědomí
směrem od vědomí prostého myšlenkových konstruktů (nirvikalpa
samvid) k vědomí zaplněnému myšlenkovými konstrukty (savikalpa
samvid). Abhinavagupta komentuje proces smrštění383 absolutního
subjektu na omezený subjekt následovně: vibrace (mezi dočasným
a absolutním subjektem) je způsobena splynutím subjektu s předměty vědomí, které v jeho vědomí svobodně povstávají.384
Vnímavému čtenáři ani nemusím napovídat, že tento koncept
smyslové zkušenosti má řadu styčných bodů s konceptem novoplatónským. Na závěr této podkapitoly je stručně vyjmenuji.
Centrum vědomé zkušenosti, plótinovské „my“ i paramádvaitový subjekt (pramátr) se mohou vyskytovat na vícero rovinách, a to
na škále od úplné ponořenosti do „vnějšího“ světa až po splynutí
s absolutnem. Roviny subjektivity v obou systémech kopírují ontologickou hierarchii systému. Dočasný subjekt (džíva v paramádvaitě,
vtělená duše v novoplatonismu) nevnímá objekt, ale jeho otisk (typos
v novoplatonismu, pratibimba v paramádvaitě). V paramádvaitě je
médiem tohoto otisku buddhi, v novoplatonismu fantasia, jakožto
mohutnost obrazivé složky duše (to fantastikon). Podle Prokla se
první a nejpravdivější vnímání odehrává samo v sobě a obsahuje
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IPK II,1‒6; viz Utpaladeva, Īśvarapratyabhijñākārikā…, op. cit., str. 42‒43.
Z hlediska absolutna je ovšem i kontrahované vědomí svobodné; viz IPVV
(MBDL, ř. 23821): satyam, paramārthato na kaścid bandhaḥ kevalaṃ
svasmādanuttarāt svātantryāt yadā svātmānaṃ saṃkucitamavabhāsayati
sa eva.
IPV II,6 (komentář): …svātantryeṇodbhāvitaviṣayāveśanimittikā sphūrttiḥ
| asya śūnyādeḥ, bhāsanam…
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celek všeho, co je vnímatelné, takže je spíše formou reflexivního
vědomí (synaisthesis).385
K vnímání v pravém slova smyslu dochází až díky rozumové aktivitě subjektu tím, že otisk, který pochází ze smyslů, podrobí úsudku
(pramiti v paramádvaitě, krisis v novoplatonismu). Aby tak mohl
učinit, musí jej osvětlit „paprskem“ své pozornosti, takže subjekt je
při vnímání aktivním, a nikoli pasivním činitelem.386 I toto platí pro
oba systémy a zprvu se tak děje intuitivně. V paramádvaitě, tedy na
rovině zřivé řeči, zatímco u Prokla by to odpovídalo intelektivní rovině vnímání, na níž je předmět vnímán sice odděleně, ale stále ještě
jako celek (holon) ve všech možných ohledech (pantachothen), tedy
nikoli postupně v různých svých aspektech podrobených rozvažování (dianoia) a mínění (doxa), jako se to odehrává na rovině Duše.387
Také výsledek úsudku závisí na materiálu předem uloženém uvnitř
subjektu a v obou systémech zůstane po proběhlém úsudku záznam
v duši (logos podle novoplatonismu, sanskára podle paramádvaity),
který může být v budoucnu případně revitalizován. „Zvnějšňování“
a revitalizace tohoto vevnitř uloženého záznamu pak v obou systémech zásadně utváří povahu skutečnosti. To, co duše na této rovině
vlastně vnímá, je pránický (pneumatický) otisk v médiu fantazie
(buddhi).388
Až nejspodnější rovina vnímání je u obou systémů ta, kterou jsme
si zvykli nazývat smyslovým vnímáním ‒ děj uváděný do pohybu proudem hrubohmotných „vnějších“ podnětů na hrubohmotné
smysly.
385
386

387
388

Proklos, In Tim. II,83,16‒II,85,4; viz Blumenthal, H. J., Soul and the
structure of being in the late Neoplatonism, Liverpool 1982, str. 2.
Plótinos, Enn. I,1,9,18‒21: … καὶ τὴν διάνοιαν ἐπίκρισιν ποιουμένην τῶν
ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως τύπων εἴδη ἤδη θεωρεῖν καὶ θεωρεῖν οἷον συναισθήσει
(„Když diskursivní rozum [dianoia] provádí úsudek [epikrisis] nad vtisky
[typoi] ze smyslového vnímání, tak už vlastně nazírá formy, a toto nazírání
se odehrává v jistém sebevědomí [synaisthesis].“)
Proklos, In Tim. II,83,16‒II,85,4; viz Blumenthal, H. J., Soul and the
structure of being…, op. cit., str. 2.
Novoplatónský koncept viz Blumenthal, H. J., op. cit.
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Klíčovým momentem v soteriologii obou systémů je rozpoznání,
že záznam, jehož zvnějšňující se podobu jsme zvyklí vnímat jako
vnější realitu nezávislou na nás samých, je dokladem mohutností
a sil, které dřímou v nás samých. Zaujímáme k „vnější“ realitě stanoviska, podrobujeme ji dalším úsudkům apod., místo abychom si
uvědomili, že její princip leží v nás samotných a odkazuje k nadčasové vnitřní podstatě, která k nám skrze ni promlouvá a je zároveň
i nejvnitřnější podstatou nás samých.

V.5 Lílá: božská hra v paramádvaitě a v novoplatonismu
Nauka o hravém aspektu všech aktivit absolutna představuje jedinečný přínos indických filosofických škol a v nějaké podobě se
objevuje v řadě z nich. Vedle kašmírské paramádvaity jsou to snad
jen višnuistické proudy, využívající v metafyzice motiv milostných
her Višnuova vtělence, pastýře Kršny a jeho božské milenky Rádhy,
které motiv hry bohatě a naplno zapracovávají do svého metafyzického systému. Hravá nauka je ve skutečnosti jediná možnost, jak
smysluplně udržet nauku o absolutní transcedenci a imanenci i nauku
o svobodě absolutna (svatantrjaváda). Představuje způsob, s jehož
pomocí si člověk (nebo božstvo) může „zavdat“ se světem, s jeho
tvořením, s ničením i pobýváním v něm, aniž by se tím „pošpinil“
a v takto způsobené těžkopádnosti byl karmickými důsledky svých
činů semlet ve strastiplném proudu samsáry. „Hravé“ tělo je úžasný „neoprén“, který umožní ponořit se do kalných vod světa bez
nesnází ulpívání či karmického zatížení, stejně jako bez nesvobody
a utrpení, které z nich plynou. Jinými slovy, lze se díky němu stát
„zaživa osvobozeným“ (džívanmukta).389 Lze tak elegantním způsobem dosáhnout spojení protikladů nutnosti a svobody, kde se první
vztahuje k druhému jako zvolený instrument. (Až na jeden Heraklei-

389

SpK 30: iti vā yasya saṁvittiḥ krīḍātvenākhilaṁ jagat | sa paśyansatataṁ
yukto jīvanmukto na saṁśayaḥ.
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tův zlomek,390 ludibrionismus Ladislava Klímy a teorie několika moderních a postmoderních teoretiků hry není koncept hry v „západní“
filosofii zdaleka tak široce využit.)
Jestli se něco v novoplatonismu podobá „hravé nauce“ paramádvaity, pak jsou to dvě navzájem propojené skupiny úvah. První
z nich je uvažování o svobodě a druhá je rozvíjení divadelní metaforiky ve smyslu přítomnosti duše in theatrum mundi:
„I v našich životech je totiž celkový cyklus existence každého rodu
analogický k dramatu, zatímco tvůrci tohoto dramatu odpovídá osud
a těm, kdo ono drama hrají, odpovídají duše.“391

Svoboda absolutna je spjata s vůlí, obsaženou v jeho podstatě.
Stručně lze říci: „Jedno je takové, jaké je, protože takovým býti
chce.“392 Ale jistě nás napadne, kolik problémů se svobodnou vůlí
Jedna by bylo v Plótinově systému elegantně vyřešeno, kdyby přijal
koncept hry.
Pokud jde o lidského „slepence“ těla a duše (synamfóteron), ten
má svobodu jen omezenou a jeho konání je předem určeno výslednicí jeho předešlých voleb a „celkového logu“ universa. Svoboda
individua a jeho volby spočívá především v etické oblasti. Základní „scénář“ jeho chování a možných voleb je sice dán předem, ale
přesto ještě v tomto schématu zbývá jistý stupeň volnosti pro svobodnou realizaci, asi jako herec může předepsané drama ztvárnit tak
či onak:
„Ostatně i v lidských dramatech dává tvůrce pouze slova (logos), herci jsou však za to, jestli hrají špatně nebo dobře, odpovědní sami za
sebe… V onom opravdovějším dramatu, který lidé nadaní tvořivou

390
391
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Hérakleitos, zl. B 52: „Život je dítě, které si hraje s kostkami…“ (přel.
Z. Kratochvíl).
Proklos, De decem dub. 60 (česky: Chlup, R., Proklos…, op. cit., str. 166).
Plótinos, Enn. VI,8,13,9: Εἰ δὲ τοῦτο, ὡς ἄρα ἐβούλετο, οὕτω καὶ ἔστιν.
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přirozeností zčásti napodobují,393 hraje ovšem duše, která svou roli
přijala od Tvůrce.“394

„Duše, (která) své tělesné masce přisoudí větší důležitost… bude
hrát křečovitě a pateticky, Skutečně dobrý herec bere svou roli vážně, ale zároveň jí chápe jako hru.“ A to je i situace, kterou má na
mysli výše rozebíraná káriká: „…jehož vědomí neustále vnímá svět
jako hru, ten je osvobozen ještě za živa, o tom není pochyb.“395
Theatrum mundi coby situace duše se v paramádvaitě objevuje
v Šivasútře: „Duše je herec“ (nartaka átmá).396 Komentátor Kšémarádža přidává ve výkladu verš: „Šivo, ty jsi stvořil drama tří světů
spolu se semenem stvoření a se zárodkem uvnitř něj. A když jsi odehrál úvodní část, je snad někdo jiný než ty schopen dovést tuto hru
k závěru?“397
Šivasútra dále rozvíjí metaforu v monistickém duchu: „Pódium
je rovněž duše“,398 protože „je sama sobě místem, kde přebírá různé
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Myšlenka, že tvůrčí básnická intuice je stejné povahy jako božská kosmotvorná síla, se objevuje také v paramádvaitových naukách a estetice (tzv.
rasaváda), která je s nimi spjatá. Podrobněji viz Just, M., „Pratibhá: poetická
intuice u Abhinavagupty…“, op. cit.
Plótinos, Enn. III,2,17,28 (česky: Chlup, R., Proklos…, op. cit., str. 162).
SpK 30.
SS III,9.
Bhaṭṭa Nārāyana, Stavacintāmani 59: visṛṣṭānekasadbījagarbhaṃ trailokya
nāṭakam | prastāvya hara saṃhartuṃ tvattaḥko’nyaḥkaviḥ kṣamaḥ. Bettina
Baumerová rozebírá verš: „Šiva je zde umělcem (kavi), a to jak autorem, tak
ředitelem scény divadla Svět, kde je také hercem. Všechny části sanskrtského dramatu jsou i částmi dramatu světového. Například bīja (,semeno‘)
je v dramatu zdrojem zápletky, obsaženým obvykle v náznaku, zatímco ve
světě je semenem māyā, zdroj stvoření. Garbha (,zárodek‘ nebo ,lůno‘) je
náčrt jednotlivých scén, zatímco ve stvořeném světě garbha odpovídá látce,
lůnu veškeré existence. Prastāva je úvodní část hry a odpovídá stvoření,
zatímco saṃhāra, její závěr, odpovídá zániku světa“; viz Baumer, B., „The
Play of three Worlds…“, op. cit., str. 39.
SS III,10.
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role“399 a poněkud překvapivě „smysly jsou diváci“.400 Překvapivě
proto, že diváctví (sákšitva, prékšakatva) bývá obvykle umístěno
na samé špici epistemologické hierarchie indických systémů už od
doby upanišad přes advaitavédántu po paramádvaitu. Toto vychýlení
z normy však není náhodné a v naznačeném smyslu svědčí o všudypřítomnosti Šivy a o maximě „všeho ve všem“ (sarvam sarvamajam). Zatímco v Šivasútrách se tak ještě děje bez ironické špičky,
Abhinavagupta již předpoklad „tuposti“ (tj. předpoklad o nevědomé
látce) zesměšňuje zcela otevřeně. Diváctví se ovšem v tomto případě
nachází na svém obvyklém místě a jako neobvyklý adresát oslavného
hymnu jsou uváděny „věci tohoto světa“:
„Ó věci tohoto světa, jako herec přicházíte násilně k srdci člověka
a ve své hravosti skrýváte svou skutečnou identitu za mnoho převleků! Ti, kteří vás zvou tupými, jsou sami tupci; myslíce si o sobě,
že jsou vnímaví (sahrdaja),401 jsou jen špatnými učenci. Myslím, že
jejich tupost je jejich oslavným hymnem, který je činí podobnými
Vám!“402

K tomuto verši existuje výklad v estetickém díle od téhož autora,
totiž v komentáři Dhvanjálókálóčana, kde je verš uváděn jako příklad „naznačeného smyslu“ (vastudhvani).403 Věci tohoto světa jsou
jako veliký světec (mahápuruša), který se může před lidmi skrývat, protože předstírá, že je hlupák (džada), takže jen nemnozí jsou
schopni prohlédnout jeho velikost (lókóttaram čaritam), a to jen díky
náznakům (vjanga),404 které zanechává moudrým.405
399
400
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Kšémarádžův komentář k SS III,10.
SS III,11.
Sahṛdaya (dosl. „ten, který má srdce“); termín ze sanskrtské poetiky, který
znamená ideálního, vnímavého diváka.
TA 332.

403
404
405

Vyaṅga je další estetický terminus technicus pro „naznačený význam“.
Bettina Baumerová, které vděčím za vhled do hravé povahy paramádvaitového absolutna, komentuje uvedenou pasáž takto: „Abhinavaguptovo při-
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Výše uvedený „divadelní“ úryvek ze Šivasúter (III,11) spolu
s komentářovou literaturou, zejména z pera Abhinavagupty a Kšémarádži, tvoří významné rozhraní mezi paramádvaitovou filosofií
a indickou estetikou. Příležitostně se toto rozhraní objevuje i jinde
v Abhinavaguptově díle, např. ve výše citované pasáži o „věcech tohoto světa“. Ve zkratce lze říci, že absolutno je naznačeným smyslem
(dhvani) „divadla svět“ a jen nemnozí kvalifikovaní diváci tvárného
srdce (sahrdaja) dokážou tento naznačený smysl pochopit a náležitě jej vychutnat (čamatkaroti). V těchto komentářových pasážích se
pak často začínají překvapivě střídat estetické a filosofické kontexty,
jejichž četba vyžaduje základní obeznámenost s oběma obory, což
není zdaleka samozřejmé.

V.6 Řeč v paramádvaitě a logos v novoplatonismu
Existují v podstatě dvě možnosti, jak chápat logos u Plótina. Buď
budeme považovat za oblast jeho působnosti výhradně Duši a zmínky o logu na jiných rovinách skutečnosti budeme interpretovat jako
metaforické,406 nebo logos pochopíme jako dynamické pojivo mezi
rovinami skutečnosti a připustíme jeho přítomnost na všech třech
hlavních rovinách skutečnosti, resp. mezi nimi.407 V této práci nebudu rozvíjet diskusi o zmíněných dvou interpretačních pólech, ale

406
407

rovnání velkého světce jde mnohem hlouběji. Zaprvé, jeho hra předpokládá
skutečnou vnitřní svobodu a nepřipoutanost, bezstarostnost v ohledu reputace. Zadruhé, samotná hra předstíraného bláznovství nemůže zcela zakrýt
pravou podstatu. Ti kdož jsou sami citlivého srdce (sahṛdaya) jsou schopni
rozpoznat bláznovo pravé srdce (hṛd) pomocí narážek a náznaků (vyaṅga).
A nakonec, předmět přirovnání je bhāvavrātta, shluk jsoucen, považovaný
mylně všemi za cosi nevědomého ( jaḍa). Ve skutečnosti nejsou dokonce ani
neživá předmětná jsoucna ničím jiným, než hávem absolutna, Šivy samotného.“; viz Baumer, B., „The Play of the three Worlds: the Trika concept
of līlā…“, op. cit., str. 39.
Tomuto pojetí se blíží např. J. M. Rist ( Plotinus Road to Reality…, op. cit.).
Tomuto pojetí se blíží spíše A. H. Armstrong („Plotinus and India…“, op.
cit.).
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pracovně se přikloním k druhému z nich, což nám otevře široké
komparatistické pole.
Kdybychom měli stručně formulovat tři nejnápadnější paralely
mezi novoplatonismem a paramádvaitou, pak by to vedle striktního
dynamismu obou systémů (který sahá, jak jsem se pokusil ukázat,
od kosmotvorné dynamiky absolutna přes mikrodynamiku každodenních úkonů duše ve smyslovém světě až po esteticko-erotické
nauky, v nichž jsou smyslová krása a touha, kterou tato vzbuzuje,
integrovány do soteriologie systému) bylo právě pojetí řeči chápané
jako dynamická působící forma, jež vposled náleží absolutnu a jejíž
„mluvená“ forma je pouze efemerní a ontologicky nejnižší podobou
velké Řeči, jež má hierarchickou strukturu, věrně kopírující emanační řád systému.
Takové pojetí logu v novoplatonismu, přesněji řečeno hlavně
v jeho plótinovské verzi, jsem už představil v kap. III. Nyní se na
ně pokusím navázat u paramádvaity. Ovšem hlavní Abhinavaguptův
text, který se zabývá hierarchií řeči, je bytostně spjat s výkladem trojic školy trika, takže se touto školou budeme muset okrajově zabývat
i my.

V.7 Řeč u Abhinavagupty a logos u Plótina
Abhinavaguptova nauka o řeči se objevuje v celém korpusu jeho
díla, ale ve zvýšené míře ji nacházíme v jeho Parátrímšikávivaraně, komentáři ke kratičké, šestatřicetiveršové stejnojmenné tantře
(Parátrímšiká), která je součástí obsáhlejšího kompendia ‒ Rudra
jámalatantry. V komentářích k úvodním veršům Abhinavagupta
předkládá syntézu Bhartrhariho trojčetného hierarchického pojetí
řeči a tantrických nauk školy trika.
Parátrímšiká znamená doslova „třicet veršů o transcendentní/svrchované“, ale Abhinavagupta, v souladu s obsahem komentovaného
textu, interpretuje název jako „svrchovaná bohyně trojice“, jedná se
totiž o text kašmírské tantrické šáktistické školy trika (trojice), která
uctívá trojjedinou bohyni v trojici sil.
V. Srovnání novoplatonismu a paramádvaity / 131

Tato trojice má nejrůznější podoby a bude zřejmě nejlepší definovat ji výčtem. Je to zejména trojice pará – parápará – apará408 (svrchovaná – svrchovaná a nesvrchovaná – nesvrchovaná),
což odpovídá šivaistické trojici Šiva – Šakti – nara (bůh – síla –
člověk). Tyto „vertikálně“ uspořádané trojice jsou doplněny „horizontálními“ trojicemi sil iččchá – džňána – krijá409 (vůle – poznání – činnost; jakožto hlavní síly absolutna), sršti – sthiti – sanhrti410
(stvoření – udržování – zánik; jakožto hlavní aktivity absolutna)
a pramátr – pramána – praméja (poznávající – poznání – poznávané; jakožto tři hlavní komponenty jednotlivého aktu poznání). Poslední tři odpovídají zrcadlově trojici udjoga – avabhása – čarvaná
(povstání – jev – vstřebání).411
Všechny trojice jsou výrazem jednoty, která je podkladem trojpólového rozdělení. Tato jednota je hlavním tématem třicetiverší a nazývá se anuttara („nad níž není nic vyššího“).
Stejně jako všechny ostatní paramádvaitové školy, i trika má výrazně dynamickou nauku. Vyjmenované trojice jsou vlastně sekvencemi cyklického procesu, v němž se explikuje nesekvenční, transcendentní skutečnost (anuttara) pomocí sekvenčního kódu (cyklu).
První dvě trojice jsme hodnotili jako „vertikální“, protože propojují odlišné ontologické roviny skutečnosti, zatímco zbývající tři
jako „horizontální“, protože popisují dění na jedné jediné ontologické rovině. První člen trojiny má ovšem na dané rovině zpravidla
vyšší ontologický statut než ten následující.
Čtenáři novoplatónských kapitol této práce, natož znalci pozdního novoplatonismu, musí být tato metafyzika povědomá. V obou
případech vidíme dynamické pojetí absolutna, tvořícího hierarchicky
uspořádanou škálu rovin skutečnosti, jejíž základní struktura je trojčetná, ačkoli nevylučuje ani složitější členění (Šiva – Šakti – nara;
408
409
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411

Odchovancům helénistické filosofické terminologie je třeba říci, že sans.
parā odpovídá řec. hyper.
Viz A bhinavagupta, Parātrīṃśikhāvivaraṇa…, op. cit., str. 7.
Op. cit..
Op. cit.
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Jedno – Intelekt – Duše). V obou případech se všechny uvedené roviny ustavují v kruhovém, trojfázově popisovaném pohybu (moné –
prohodos – epistrofé; iččchá – džňána – krijá; sršti – sthiti – sanhrti)
s tím, že první fáze cyklu je nezformovaná (atypótos opsis;412 nirvikalpadžňána) a teprve v pozdějších fázích se formuje.
Ale vraťme se k textu. Jak už jsme řekli, Abhinavagupta v jeho
úvodu začleňuje Bhartrhariho trojčetnou hierarchii řeči do trojičních schémat kašmírské triky a vedle Bhartrhariho rovin projevené,
mentální a intuitivní řeči (vaikharí, madhjamá, pašjantí) zavádí ještě
transcendentální rovinu (pará). Navazuje přitom na Sómánandovu
kritiku Bhartrhariho, která tvrdí, že existuje-li zřivá řeč (pašjantí),
pak musí existovat ještě něco, co tuto řeč „zří“, což by vedlo k nekonečnému regresu. Zavádí proto transcendentní řeč, která ani neoznačuje, ani „nezří“, ale přímo „je“ vyslovovaným významem.413
Připomíná to výše pojednanou plótinovskou myšlenkovou figuru
o Jednu, které „jaké býti chce, takové i je“.414 Volní aspekt je vlastní
i svrchované řeči a spočívá v čiré připravenosti vyjít ze sebe sama
(ullása)415 či otevřenosti směrem k bytí (aunmukhja), jak svrchovanou řeč charakterizuje Utpaladéva.416
Svrchovaná řeč (pará) odpovídá v paramádvaitovém systému kategorií (tattev) tattvám Šiva a Šakti. V systému školy trika pak tato
nejvyšší svrchovaná řeč (pará váč) odpovídá rovině pará. Zřivá intuitivní řeč (pašjantí) odpovídá v nomenklatuře triky rovině parápará
a silám vůle a poznání (iččchá, džňána).417 V systému tattev pak zřivá řeč odpovídá kategoriím sadášiva a šuddhavidjá. Prostřední mentální řeč (madhjamá) a vyslovená řeč (vaikharí) odpovídají tvůrčí
síle (krijá šakti) a postupně všem nižším, tzv. „nečistým“ (ašuddha)
tattvám.
412
413
414
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Plótinos, Enn. V,3,11,14.
SD II,55‒56.
Plótinos, Enn. VI,8,13,9: Εἰ δὲ τοῦτο, ὡς ἄρα ἐβούλετο, οὕτω καὶ ἔστιν.
SD II,84‒86.
IPK I,5,13.
A bhinavagupta, Parātrīṃśikhāvivaraṇa…, op. cit., str. 63.
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Rozlišení pronesené a mentální řeči skryté v mysli řečníka připomíná Plótinovo stoické dědictví v podobě rozlišení vysloveného logu
(stoický logos proforikos) a jeho předobrazu (eikón), logu v duši418
(stoický logos endiathetos). Rozlišení více rovin řeči, tentokrát
ovšem z hlediska významu, provedli před Plótinem už alexandrijští
středoplatonici Filón a Klement, na něž později navázal například
Tomáš Akvinský, který rozlišil sensus historicus vel litteralis a sensus spiritualis, jenž však super litteralem funditur et eum supponit.419
V kapitole o logu v novoplatonismu (V.7) jsme viděli, že také
u Plótina se pojem logos vyskytuje na všech úrovních universa. Ačkoli v Enneadách není jisté, nakolik je přítomnost logu například na
rovině Intelektu, nebo dokonce Jedna, pouhou „metaforou“, a nakolik je míněna „vážně“, u Bhartrhariho, Abhinavagupty a jiných
paramádvaitových autorů je zcela nepochybné, že řeč je esenciální charakteristikou absolutna i všech z něj vycházejících rovin. Jak
už víme z kapitoly o Bhartrharim (IV.8), řeč se vyskytuje všude,
kde dochází k přenosu významu. Absolutno paramádvaity je plné
(púrna),420 a to dokonce i co do významu! Kdyby nedokázalo tento
význam předávat, bylo by jako bez života (džada). Proto se řeč vyskytuje na všech rovinách paramádvaitového universa, tu nejvyšší
nevyjímaje. Na rovině svrchované řeči ovšem platí zcela nerozlišitelná jednota významu a jeho (řečového) projevu.
Když Plótinos mluví o tom, že přirozenost (fysis) je logem světové Duše, že Duše je „jakoby“ logem Intelektu, nebo dokonce Intelekt
logem Jedna, chápe logos jako tvůrčí energii vyšších rovin, která
umožňuje formovat roviny nižší. Překlady „forming principle“ (Rezek: „působící forma“) odkazují právě k tomuto tvůrčímu aspektu
418
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Plótinos, Enn. V,1,3,7‒8; I,2,3,27‒28.
Tomáš A kvinský, Summa theol. I,1,10.
Koncept plnosti (pūrṇatva) řada autorů považuje za ekvivalent novoplatónského konceptu emanace jakožto neubývajícího přetékání. Kořeny tohoto
přístupu vedou do upanišad; viz IUp. (prolog): Pūrṇam adaḥ pūrṇam idaṁ
pūrṇāt pūrṇam udacyate pūrṇasya pūrṇam ādāya pūrṇam evāvaśiṣyate
(„úplné jest toto, úplné jest ono, z úplného úplné povstává, k úplnému úplné přidavše, pouze úplné zůstává“).
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logu. Dalo by se říci, že řeč má u Plótina performativní charakter.421
Ale pokud to v novoplatónském kontextu platí s jistým zaváháním,
tak o řeči v paramádvaitě to platí nepochybně. Řeč je vlastně pouze
jiné jméno pro dynamickou tvůrčí sílu (šakti), kterou jsme pojednávali v předchozích kapitolách.
Řeč je v paramádvaitě, stejně jako v tantře, obecně považována za kosmotvornou sílu. Šivova vibrace, kterou oslavuje Spandakáriká, má v jistém nejvlastnějším smyslu podobu řeči a komentátor
Kšémarádža na to upozorňuje hned v úvodním verši.422 Nejen, že
řeč formuje obsahy našeho vědomí, a tím vlastně tvoří svět,423 ale je
i cestou, která vede z tohoto světa „tam“, máme-li použít platónský
jazyk, neboť řeč je podstatou bohyně Kundaliní,424 jejíž probuzení
(na němž se podílí i řeč, mantra) je zároveň obratem od tohoto světa
směrem vzhůru. Vezmeme-li panmentalistickou nauku paramádvaity
(vše není nic než vědomí) a zkombinujeme ji s premisou paramádvaitové teorie řeči o tom, že není obsahu vědomí, jenž by nebyl
prodchnut řečí, pak musí řeč hrát také zásadní roli ve vertikálním
pohybu napříč rovinami skutečnosti a nejen v horizontální komunikaci uvnitř té které roviny.
Na rovině bytostí uvězněných ve strastném kolotání samsáry je
řeč silou, která neustále naplňuje jejich kontrahované (sankóčita)
vědomí myšlenkovými konstrukty (vikalpa), a tak udržuje toto vědomí v jeho strastném stavu (SpK. 45‒46). Jako taková je řeč vlastně svazující silou, personifikovanou hordou hrozivých bohyní, které
udržují ubohé duše nevědomých v samsáře.425 Pro „probuzeného“
421

422
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Performativní výpovědi se vyskytují především v právnických formulkách,
např. „Zmocňuji tímto“ atd. Vyznačují se tím, že pronesená řeč zároveň se
svým pronesením uvádí v existenci svůj význam. Jiným příkladem performativní výpovědi je biblické „Budiž světlo“.
SpN. 1; viz Vasugupta, Spanda-Kārikās…, op. cit.
Viz Padoux, A., Vāc: the concept of the word in selected Hindu tantras,
New York 1990, str. 128: „Ó Matko (Umā) jež jsi ve svém lůně dala zrod
Měsíci, ohni, Slunci, všem planetám i všem čtrnácti světům...“
Padoux, A., Vāc…, op. cit., str. 127.
SpK. 20. Kšémarádža v komentáři k uvedenému verši (Vasugupta, Spanda-
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(suprabuddha) je však zároveň silou, která mu umožňuje samsárickou existenci prohlédnout, i když v paramádvaitě nikoli směrem
k vyprázdněnému „vyvanutí“ v buddhistickém slova smyslu, ale
směrem k aktivní účasti na úžasné hře, kterou je svět.
Uvažme zde, že i v platónském universu je řeč psychagogickou
silou, která vede k obratu duše směrem vzhůru, ať už je to logická
síla sókratovského dialogu, Plótinova pojednání, nebo magická evokace novoplatónské theúrgie.
Parátrímšikávivarana je především pojednání o účinné síle
manter a téma řeči jako takové se v něm objevuje pouze ve vztahu
k hlavnímu tématu. Bylo by sice zajímavé věnovat se podrobnostem
tantrické teorie manter a rituálu a srovnat je se skromným materiálem, jenž máme k dispozici o antické theúrgii, ale ‒ jak už jsem
poznamenal ‒ přesahuje to rámec našeho textu. Místo toho vezmeme
v následující podkapitole v úvahu holistický moment paramádvaitových nauk, silně zastoupený i v Parátrímšikávivaraně, který má,
vzhledem k tematice diskutované v novoplatónské části této práce,
značný komparatistický potenciál.

V.8 Všechno je ve všem: přítomnost vyšších rovin
v nižších a naopak
Doslova tato zásada zní: „Všechno má charakter všeho ostatního“ (sarvam sarvamajam). Často se objevuje v paramádvaitových
textech, nejvíc v komentářích Abhinavagupty426 a jeho žáka Kšémarádži.427 Jen stěží se však lze ubránit dojmu, že také ona patří

426
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Kārikās…, op. cit., str. 96) traktuje řeč v této funkci jako gocarī: „Ta, která probuzeným (suprabuddha) ukazuje jejich neodlišnost od vlastní podstaty (svātmābheda), zatím hlupákům jejich odlišnost od ní“. K tématu
ghora („hrozivých“) a ghoratarā („nejhrozivějších“) bohyní viz též SpK.
45 a 47 (+ komentáře).
Kromě PTV viz např. MVv I,641; a IPV (MBDL, ř. 21784): paraśivaḥ sarvatra
sarvadā sarvamaya eveti.
SpN. 2; viz Vasugupta, Spanda-Kārikās…, op. cit. str. 6.
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k buddhistickému dědictví paramádvaity.428 Kořenem této zásady je
paramádvaitová nauka o nekompromisní přítomnosti absolutna ve
všem (ékašivatá).429 Je-li všechno Šiva a zároveň platí, že Šiva je nekonečná potence (sarvašaktimaja šiva), pak každá zdánlivě částečná
skutečnost světa je vlastně tímto absolutnem v zavinuté (sankóčita)
podobě a v podstatě nic nebrání tomu, aby byla chápána i ve své rozvinuté formě (vikásita) nebo v jakémkoli jiném stadiu tohoto pulsu,
a tedy „byla čímkoli jiným“. V duchu této absolutní přítomnosti Šivy
ve všem a z ní odvozené identity všeho se vším je pak zásada aplikována na různé trojiny školy trika a jejich čtvrtý, transcendentní,
jednotící člen. Děje se tak v tom smyslu, že tento čtvrtý (možná by
se dalo říci kvintesenciální, ačkoli se jedná o kvartesencialitu) člen je
podkladem všech ostatních. V komentáři k Parátrímšice (verše 3‒4)
proto stojí: „Poslouchej, bohyně převeliká, to, co je mimo veškeré
komparativní kategorie (anuttara), je základem všeho, i toho, co je
velmi vysoko (uttara).“430
Abhinavagupta aplikuje princip přítomnosti všeho ve všem nejprve na trojinu Šiva – Šakti – nara (Šiva – Šakti – člověk), což je
trojina odpovídající tatvám paramádvaitového systému podle následujícího klíče:
1. Šiva (Šiva‒Šakti)
2. Šakti (sadášiva, íšvara, šuddhavidjá)
3. nara (všechny ostatní tattvy).
Jedná se o výsledek zajímavé gramatické analýzy. Gramatická
první osoba („já“) je Šiva, takto přítomný v jazyce; druhá osoba
428
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Např. E. Conze (Buddhist Thought in India, London 1962, str. 228) charakterizuje nauku mahájánové Avasamtakasútry (cca 4‒6 stol. po Kr.) takto:
„Totožnost nebo identita všeho je považována za vzájemné pronikání každé
složky světa každou jinou. Jeden princip vesmíru je přítomen všude a tímto
způsobem všechno souzní se vším. Každé zrnko prachu v sobě obsahuje
všechna buddhovská pole a celý obsah Dharmy, každá jednotllivá myšlenka
se vztahuje ke všemu, co bylo, je a bude…“
SpK. 29: tasmācchabdārthacintāsu na sāvasthā na yaḥ śivaḥ („není v myšlenkách, jejich významu ani verbální artikulaci žádný stav, který by nebyl
Šiva“).
PTV 3‒4: …śṛṇu devī mahābhāge uttarasyāpyanuttaram…
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(„ty“) je Šakti jakožto intencionální vztah a třetí osoba („ono“) je
objektivní sféra (kategorie nara). Ale nevědomá třetí osoba („ono“)
může být adresována jako vědomé „ty“, např. ve větě „Poslouchejte, ó hory“, zatímco ve větě „Mezi horami jsem hora Méru“ je třetí
osoba vlastně traktována jako první a ve větě „Já, Čaitra (pan XY),
mluvím“ je první osoba myšlena jako třetí. Na těchto a dalších příkladech Abhinavagupta ukazuje potenciální promíšenost všech tří,
a na gramatickém materiálu tak ilustruje zásadu potenciální přítomnosti všeho ve všem.
Dále Abhinavagupta přiřazuje gramatická čísla (singulár, duál
a plurál) triádě Šakti ‒ Šiva ‒ nara, resp. pará ‒ parápará ‒ apará.
Cesta k vysvobození, stejně jakou u novoplatoniků, spočívá v kontemplativním rozpuštění nižších rovin v rovinách vyšších. V této
souvislosti Abhinavagupta cituje neznámý tantrický zdroj: „Když
se redukuje mnohost do jednoty, kdo [ještě] zbývá, aby se trápil,
nebo byl vysvobozen?“ Dále také ukazuje, že přirozený jazykový
cit redukuje druhou a třetí osobu ve prospěch první osoby, např. ve
větě „Já a ty stojíme“ jde o koncovku první osoby, která tak redukuje
druhou, totéž platí v případě „Ty, on a já stojíme“.
V závěru komentáře k výše uvedenému verši pak Abhinavagupta
cituje hymnus z Mahábháraty (též Jógavásištha VI,36,18) zvlášť holistického vyznění: „Klaním se duchu všeho, který má věčně podobu
všeho, z něhož všechno vychází, který je vším, v němž je všechno
a který je všechno.“ Je třeba říci, že jednou z Abhinavaguptových
učeneckých ambicí bylo ukázat, jak se paramádvaitová nauka v zavinuté podobě objevovala na více místech staroindického literárního
korpusu, včetně upanišad a Bhagavadgíty, k níž kvůli tomu napsal
komentář.
Zásada „všechno má podobu všeho ostatního“ se opakuje v Parátrinšikavivaraně ještě jednou, když komentuje verše 5‒8, které
pojednávají o stvoření veškerenstva pomocí sil, představovaných
jednotlivými slabikami sanskrtské abecedy. Některé z těchto slabik, počínaje samohláskami, jsou přiřazeny jednotlivým kategoriím systému (36 tattev). Výklad této nauky ovšem překračuje rámec
mé práce. Uveďme jen, že první slabika této abecedy (hláska „a“)
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představuje nejvyšší patro škály, a tedy i sám princip dynamického
absolutna (Šiva‒Šakti), zde doslova bhairava a jeho ženský protějšek bhattatáraka. Toto dynamické absolutno, jak už jsem řekl, je
chápáno jako řeč, ve své nejvyšší rovině nazývaná pará.
I zde se opakuje princip, který jsem už v souvislosti s naukou
jednoty Šivy a veškerenstva (ékašivatá) vyložil výše, ale tentokrát
na úrovni řeči. Řeč roviny pará (pará váč) není absolutně odtržená od nižších pater řečového universa. I na rovině řeči platí zásada
transcendence a imanence zároveň (višvamaja ‒ višvottírna), podle
níž je řeč nejvyšší roviny (pará váč) přítomna i na všech nižších
rovinách, tj. na rovině intuitivní řeči, mentální řeči a projevené řeči.
Ve skutečnosti by se tyto řečové roviny mohly nazývat pará-pašjantí, pará-madhjamá, pará-vaikharí. Nejblíže k transcendentní rovině
je intuitivní zřivá řeč, která je čirým vědomím, nedeterminovaným
myšlenkovými konstrukty (nirvikalpita samvid). Rozdíl mezi vědomím zatíženým myšlenkovými konstrukty a čirou reflexivitou vědomí bez těchto konstruktů je na rovině řeči právě rozdíl mezi pašjantí
a madhjamá.
Transcendentní řeč (pará váč) prosvítá mezi jednotlivými řečovými akty, které se pohybují směrem od nedeterminovaného vycházení
čiré reflexivity k vypracování sdělení na základě myšlení, opírajícího
se o myšlenkové konstrukty (vikalpa), jakožto jednotící element spojující nesouvislé fáze do jednoho celku. Interval mezi jednotlivými
myšlenkami rozhodně nelze popřít, už jen kvůli rozdílnosti těchto
myšlenek. Tento interval je pouhé vědomí samo. Kdyby v tomto intervalu nebylo přítomno vědomí, tyto dvě myšlenky by se nedaly
propojit pamětí, úsudkem apod. Abhinavagupta zmiňuje v této souvislosti několik jógových praxí, které se zaměřují na kontemplativní
uchopení čirého vědomí probleskujícího mezi jednotlivými myšlenkami, a cituje například Spandakáriku 41: „Expanze vědomí budiž
však poznána tak, že [jógin] zabývající se jednou myšlenkou sám
na sobě pozoruje, odkud vzniká další.“431 Kšémarádža tuto káriku
431

SpK. 41: ekacintāprasaktasya yataḥ syād aparodayaḥ / unmeṣaḥ sa tu vijñeyaḥ
svayaṃ tamupalakṣayet //
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komentuje veršem Vidžňánabhairavatantry: „Když vědomí opustí
jeden jev a neobrátí se k jinému, pak je zadrženo, a tehdy v tomto
stavu ,mezi‘ jevy (bháva) zazáří svrchovaný stav.“432 Všimněme si,
že to, co nás jako samsárické duše odděluje od svrchovaného stavu,
není cesura „prostorová“, nýbrž „časová“: vědomí, které neustále
„letí“ za obsahy, nikdy nespočine a není tak vlastně nikdy samo sobě
přítomno, resp. jako by svou přítomnost neustále míjelo.
Zde i jinde433 se Abhinavagupta snaží upozornit na přítomnost
vyšších rovin, které se pod různými názvy (pratibhá, šakti, parápará) objevují v nižších rovinách skutečnosti, typických pro svět lidí
(nara) a jejich každodenní nitrosvětské bytí (vjavahára). Ve výše
předloženém detailním rozboru vjemu je vyšší rovina přítomna v nezformovaném vycházení vědomí (nirvikalpasamvid), které předchází
zformované fázi vědomí (savikalpasamvid), typické pro stav samsárické bytosti. Stejně jako je zformovaná fáze vědomí rozvinutím
potencí nezformované (vikásita) fáze, tak je i nezformovaná fáze
potenciálně fází zformovanou, jenže v zavinutém (sankučita) stavu.
Klasickým paramádvaitovým příkladem nezformovaného vědomí, který odkazuje až k upanišadám, je vědomí hlubokého spánku beze snů. Abhinavagupta ukazuje, že například ve větě „Hezky
jsem se vyspal“ je vidět, jak nezformované vědomí zanechalo komprimovaný vtisk (sanskára), který lze později „rozbalit“ ve formě
konstatování sladkého spánku. Tak bylo vlastně zformované vědomí
(savikalpasamvid) přítomno v zavinuté podobě (sankučita) i uvnitř
nezformovaného vědomí (nirvikalpasamvid) během spánku.
Pozorného čtenáře novoplatónských kapitol této práce zřejmě
nemusím upozorňovat na nápadnou podobnost tohoto konceptu
s novoplatónskými schématy přítomnosti vyšších rovin v nižších
(a naopak), které jsem probíral v souvislosti s pojmy jako dynamis
a energeia nebo aithia, methexis, hyparxis. Stejně jako je plótinovský nús přítomen v duši stále, ačkoli si ho pro samou zaneprázdně432
433

V.Bh. 62 (MBDL, ř. 1212‒1214): bhāve tyakte [KSTS: nyakte] niruddhā cit
naiva bhāvāntaraṃ vrajet | tadā tanmadhyabhāvenavikasatyati bhāvanā ||
Např. IPV v komentáři k IPK I,6,7 (MBDL, ř. 10851‒10970).
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nost nejsme stále vědomi, tak je i v aktivitách džívy neustále přítomna intuitivní vyšší rovina, ačkoli si toho džíva pro stálé střídání
myšlenkových konstruktů většinou není vědom. Naopak Duše je
zase přítomna v Intelektu, u Plótina coby její „nesestoupená“ část.
O Duši skrytě přítomné v Intelektu (kryfiós) mluví i Proklos a formuluje všeobecnou zásadu rostoucí mnohosti a klesající jednoty na škále mezi skrytostí a odkrytostí (krifiós, adiakrifós, dihérémenós).434
Dodejme, že polarita krifyós‒dihérémenós strukturně odpovídá výše
zmiňované paramádvaitové polaritě zavinutosti a rozvinutí (sankóča,
vikása).
Vraťme se však ještě jednou k zásadě přítomnosti všeho ve všem,
jak jsem ji načrtl v úvodu této kapitoly. Důsledně se uplatňuje také
na individuální rovině ‒ v jóginské ortopraxi následníků spandové
školy. Ve Spandakárice stojí: „S [duší] je dosaženo jednoty pochopením toho, že všechny skutečnosti z ní povstávají, takže duše má
podobu všeho.“435 Jak už jsme uvedli, základem této všeprostoupenosti všeho se vším je monistická nauka o všeprostupujícím vědomí
(Šiva) jakožto základu všeho (ékašivatá): „Pro toho [, kdo si to takto
uvědomil,] není v myšlenkách, jejich významu ani verbální artikulaci žádný stav, který by nebyl Šiva. Neboť ,objektivní‘ předměty
závisí vždy a za všech okolností na subjektivním vědomí.“436 Srovnáním tohoto podivuhodného konceptu vzájemné přítomnosti všeho
ve všem (sarvam sarvamajam) s analogickým konceptem vzájemné

434

435
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Proklos, TP III,39,20‒24: Ἀλλὰ τὰ πολλὰ κρυφίως μέν ἐστι καὶ ἀδιακρίτως
ἐν τοῖς πρώτοις, διῃρημένως δὲ ἐν τοῖς δευτέροις· ὅσῳ γάρ ἐστι τῷ ἑνὶ τὸ
ὂν συγγενέστερον, τοσοῦτον μᾶλλον ἀποκρύπτει τὸ πλῆθος καὶ κατ’ αὐτὴν
μόνον ἀφορίζεται τὴν ἕνωσιν („V prvních členech je mnohost přítomna
skrytě a nerozlišeně, v odvozených však již rozlišeně. Čím blíže totiž stojí
nějaká bytost k Jednu, tím více v sobě veškerou mnohost skrývá a vymezuje
se pouze na základě jednoty“); viz Chlup, R., Proklos…, op. cit., str. 90.
SpK. 28: yasmātsarvamayo jīvaḥ sarvabhāvasamudbhavaḥ |tatsaṁvedana
rūpeṇa tādātmyapratipattitaḥ ||
SpK. 29: tena śabdārthacintāsu na sāvasthā na yaḥ śivaḥ |bhoktaiva bhogya
bhāvena sadā sarvatra saṁsthitaḥ.
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všudypřítomnosti v novoplatonismu (panta en pásin hekastou oikeos) se budu zabývat v závěrečném shrnutí.437

V.9 „Tantrické“ prvky platonismu a „platónské“ prvky
tantrismu
V platonismu jsou od počátku přítomny dva proudy, které se
v různém poměru vynořují po celou dobu existence tradice a představují „pesimistický“ a „optimistický“ náhled na přebývání duše
v těle.438 První z nich je dualistická asketická tendence, že život je
příprava na smrt, předložená v dialogu Faidón. V lidském těle, které
je „hrob duše“,439 jsme uvězněni jakoby za trest a smysl života spočívá v očišťování duše od nešťastného spojení s tělem. Tato tendence
odpovídá asketismu indických jóginů a v tomto smyslu byla ostatně
od pozdní antiky až dodnes chápána.440 K tomuto pojetí patří i podobenství o jeskyni z Ústavy, podle něhož jsme uvězněni v jeskyni
pomocí pout, která sami dobrovolně posilujeme, a cesta ven je proto
nepříjemným procesem sebepřekonání.
Druhý, optimistický proud se dostává ke slovu v dialozích, jako
je Timaios,441 Filébos, Symposion, částečně i Faidros, a pobývání
v hmotném těle podle něj neznamená jen holé neštěstí, ale naopak:
duše má na tomto světě „božské poslání“, neboť díky ní má smyslový svět účast na božském řádu. Navíc je duše prostřednictvím smyslové krásy přiváděna ke kráse duchovní, a tím k obratu (apokatastasis) zpět, směrem k vyšším rovinám skutečnosti, k čemuž by bez
pobytu v těle těžko došlo. Děje se tak prostřednictvím touhy (erós),
již tělesná krása v duši vzbuzuje a která je živnou silou podporující
437
438
439
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Viz výše, kap. IV.4.
Plótinos, Enn. IV,8,35,50. Autor zde identifikuje tyto tendence v Platónově
díle.
Platón, Phd. 62b2‒5.
Viz výše, kap. II.
Zvl. Platón, Tim. 34b8.
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„růst peří“ duše, umožňující její opětovný vzestup. Smyslová krása
a tělesná touha tedy nepředstavují na platónské duchovní cestě žádnou překážku, ale jsou naopak důležitým vodítkem, které usnadňuje
duši základní orientaci směrem „vzhůru“.
Tyto tendence v mnoha ohledech odpovídají protikladu tantrismu
a asketické bráhmanské ortodoxie. Už způsob, jak Sókratés přijal
svou nauku o partnerském erótu, tedy od Diotimy ‒ ženy, a navíc
hetéry ‒, by byl v Indii o tisíc let později nepochybně považován za
učebnicový příklad tantrického předání nauky (v klasickém ortodoxním řádu udílí poučení výhradně muž z bráhmanské kasty, zatímco
v řádu tantry je tomu obvykle naopak). Partnerská láska, jak je prezentována ve Faidrovi, vede k tomu, že duše, spatřivší v milovaném některý z ideálů, jež předtím nazřela v duchovním světě, vysílá
k němu proud touhy, který se od něj odráží jako od hladkého povrchu
zrcadla,442 a celý proces nakonec kulminuje v nazření duchovní krásy
a v sebepoznání, které z něj plyne. Dodejme, že smysl tantrických
erotických praktik je tentýž – rozpoznání vlastní nejvnitřnější vědomé podstaty (čitsvabháva) a splynutí s ní (čitsamávéša).
Kdybychom chtěli novoplatónský „tantrismus“ určit na pravolevé
škále, jednalo by se spíše o umírněnou tantru pravé ruky. Erotika dialogů je sublimována už v nich samých a slasti filosofa by například
už podle „míšení dokonalého života“ v dialogu Filébos měly být jen
ty čistě intelektuální. U Plótina je sublimace dokončena a celá nauka
o erótu se zaměřuje výhradně na erotiku Duše, která touží po Intelektu a nakonec po Jednu. Tantrická zásada odmítající posuzovat činy
podle předpřipravené škály dobra a zla má u Plótina svou obdobu
v Enneadách: „Činy samy za sebe nevytvářejí žádné dobro, teprve
duševní stav dělá čin dokonalým.“443
Slasti nejsou v platonismu paušálně odmítány jako zlo samo
o sobě, ale na základě diskuse ve Filébovi jsou ty umírněné a inte442
443

Platón, Phaedr. 255d5‒6.
Plótinos, Enn. I,5,10,12‒13. Podrobnější diskuse o nezávislosti hodnoty činu
na činu samotném, ale na stavu jeho vykonavatele viz Chlup, R., Proklos…,
op. cit., str. 161.
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lektuální, které s sebou nepřinášejí žádné příliš silné rozkolísání na
ose slast‒strast, přijímány jako žádoucí pro dokonalý život. V tomto
ohledu je platonismus ve shodě s mírnější pravorukou verzí tantrismu, která svým následovníkům neslibuje osvobození (mukti) eliminací požitku (bhukti), nýbrž dosažení požitku i osvobození zároveň
(bhuktimuktiváda), resp. osvobození cestou kultivace požitku. Velmi
podobnou škálu, jakou nacházíme například v Plótinově pojednání
O Krásném, tj. estetický „žebřík“, s jehož pomocí může vnímavá
duše vystoupat od smyslové krásy ke kráse Intelektu a odtud k samotnému zdroji veškeré krásy, Jednu-Dobru,444 můžeme najít například v Abhinavaguptových komentářích k Íšvarapratjabhidžňákárice.445 Člověk esteticky citlivého srdce (sahrdaja) může stoupat
po škále od tělesného potěšení, přes potěšení estetické, vzbuzené
literaturou divadlem a hudbou, až k absolutnímu zdroji veškerého
potěšení ‒ čirému reflexivnímu vědomí (vimarša, parámarša), které
svou blažeností (átmánanda) odráží dokonalost dynamického absolutna (prakášavimaršamaja Šiva).
Blaženost čiré reflexivity je funkcí bezpřekážkového vědomí (nirvighnačit) a estetické „vychutnávání“ (čamatkára) náladové šťávy
(rasa), které mu předchází,446 je estetickým korelátem úplné „bezpřekážkovosti“ vědomí u osvobozené duše. Estetické pojetí potěšení, k němuž se hlásí paramádvaitoví autoři, tzv. rasaváda,447 počítá
hlavně s intuitivní, a nikoli s rozvažovací složkou duše. Estetický
444
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Viz např. Plótinos, Enn. VI,7,22,7: „A dokud nad tím, s čím se setkává, existuje pokaždé cosi vyššího, je přirozeně vynášena vzhůru, neboť jí
zdvíhá dárce lásky. A stoupá až nad oblast Ducha (Intelektu), ale za Dobro
již ve svém rozběhu dospět nemůže, neboť za Dobrem už nic neleží“ (přel.
F. Karfík).
IPVV II,177,18; II,179,13; II,179,9‒11 (KSTS).
IPVV II,178: „V estetické zkušenosti je zažívané potěšení odlišné od všech
typů potěšení, která zakoušíme v kontaktu s objekty světa díky zmizení překážek. Tato je proto nazývána rasanā, carvaṇā, nirvṛti, pratíti
a pramāṭṛtāvisrānti [chutnání, vychutnávání, ustání, dokonání a spočinutí
v sobě jakožto pozorovateli‘]“ (KSTS, str. 45).
Vychází z Nátjašástry, učebnice divadla (autor Bharata, cca 1‒5. stol. po
Kr.): existuje osm základních „nálad“, např. milostná, strašlivá, úžasná nebo
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cit a s ním související intuice448 slouží k překonání smyslové a rozumové složky (vikalpa) směrem k čirému nedeterminovanému vědomí (nirvikalpa) a k vychutnávání jeho „šťávy“: „Kdybychom měli
strom ze semínka, s větvemi, květy a plody, tak jeho kořenem je rasa
a všechno ostatní je na ní založeno.“449 Přičemž pohyb mezi tvůrcem a divákem, stejně jako mezi rovinami vědomí, zajišťuje intuice
(pratibhá), která je základním mostem mezi jednotlivými úrovněmi
vědomí, ať už se jedná o estetiku, gramatiku, mystiku, nebo o běžné smyslové vnímání a mezilidskou komunikaci.450 V tomto ohledu
funguje paramádvaitová intuice stejně jako novoplatónský „paprsek
Dobra“,451 s jehož pomocí duše dosahuje bezprostředního spojení
s absolutnem. Dodejme, že nauka o síle lásky jednotící mysl má
v Indii kořeny už v upanišadovém korpusu:
„Stejně jako ten, kdo se nachází v objetí milované ženy, neví nic
o vnějším ani vnitřním, tak ani člověk, jehož obejme moudré Já, neví
nic o vnějším ani vnitřním [dění či světě].“452

V řeckém kontextu platónských estetických a erotických nauk
chybí tantrické převracení hodnot většinové společnosti. Na řecké
půdě není totiž otevřenější vztah k alkoholu, erotice a k požívání masa (trojice tantrických „zakázaných M“ ‒ madja, maithuna,
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směšná, jejichž esencí je náladová „šťáva“, tzv. rasa. Její zprostředkování je
konečným smyslem uměleckého díla.
Intuice (pratibhá), jedna z dalších synapsí, která spojuje oblast estetiky
a paramádvaitiové filosofie.
Bharatamuni, Nātyaśāstra, 6,38: …yathā bījādbhavedvṛkṣo vṛkṣātpuṣpaṃ
phalaṃ yathā / tathā mūlaṃ rasāḥ sarve tebhyo bhāvā vyavasthitāḥ / („Semínko, větve atd. představují v metafoře zápletku, hlavní a vedlejší emoční
naladění, pomocné prostředky.“)
Viz Just, M., „Pratibhá: poetická intuice u Abhinavagupty…“, op. cit. Viz
též výše, srv. A bhinavagupta, Bhāskarī…, op. cit., str. 692‒730.
Lat. radius (M. Ficino); řec. aporoia; viz např. Plótinos, Enn. VI,7,22,7.
BAUp. IV,21.
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mánsa)453 žádnou „zvrhlou výjimkou“, ale spíše normou, takže se
není vůči čemu vymezovat. S trochou nadsázky lze říci, že jistou
„zvrhlostí“, nebo alespoň velmi netradičním prvkem bylo vegetariánství, inspirované pythagorejci a v novoplatonismu (včetně jeho
křesťanské větve) velmi rozšířené. Také naprostá abstinence působí
v Řecku poněkud nepatřičně. Fakt, že jedno z hlavních center indické adaptace na typicky řecký způsob života (maso, víno atd.) leží
v západním Kašmíru, tedy na samé hranici helénského vlivu, by
svědčil proti „orientalistické“ hypotéze a spíše by podporoval „helénskou“ hypotézu. Nepřímé potvrzení této hypotézy by mohl přinést
umělecký a architektonický rozbor dobových památek.454
Zvláštní kapitolu by představoval rozbor novoplatónského rituálu
v kontextu rituálních reálií tantrického hinduismu. Občas se setkáváme s vysoce individualizovaným rituálním konáním, jehož cílem
není hmotný prospěch, ale splynutí s vyššími rovinami skutečnosti,
tedy s božstvy chápanými jako živé, zosobněné síly absolutna (v tantrismu například různé podoby Šakti, v theúrgii například daimóni).
Tu i onde je úspěšná evokace završena příchodem božstva ve formě,
která spíše než dvoupólovou komunikaci evokujícího a evokovaného připomíná „posednutí“, v němž tyto polarity splývají (samávéša, theiósis). Někdy zdůrazňována fonetická podoba invokace a její
přednost před jazykovou srozumitelností. Tu i onde slouží k evokaci
předměty, které mají s evokovanou vyšší rovinou skutečnosti magický vztah daný všeobecnou provázaností, garantovanou tím, že svět
je výtvorem jednoho jediného vědomí, které je navíc i podstatou
vědomí člověka. K novoplatónské theúrgii se však ‒ na rozdíl od
tantrického rituálu ‒ dochovalo poměrně málo písemného materiálu,
takže opustíme toto téma jen s právě předloženým náčrtkem. Srovnávací práce, která se už tak pohybuje na metodologicky vratkém
453

454

Většinou se setkáváme ještě se skupinou pěti nečistých substancí (makāra
pañca). Kromě tří zmíněných ještě ryba (matsya), substance zvlášť nečistá
pro uctívače Višnua, jehož je ryba symbolem, a mudrā, což je substance
nejasného výkladu ‒ od praženého obilí až po rituální gesto ruky nebo jiné
části těla.
K tomu viz níže, kap. IV.7.
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povrchu, by se v tomto případě mohla ocitnout příliš daleko za hranicí spekulace.

V.10 Védánta, novoplatonismus, paramádvaita ‒
společná metaforika
Častým terčem polemik a přímým předchůdcem paramádvaity
byla kromě dualistické šaivasiddhánty i monistická advaitavédánta
(v podobě, jakou jí dal Mandanamišra). V následujících řádcích probereme zejména ty védántové455 momenty, které budou hrát nějakou
roli ve vztahu k paramádvaitě nebo k novoplatónsko-indické komparatistice. Začneme druhým z uvedených.
Nejvyšší společný princip, z něhož všechno „vyrůstá“, je u Plótina i v upanišadách přirovnáván ke stromu, který je zvláštní tím,
že koření „nahoře“ a roste směrem „dolů“.456 Tato metafora je v platónské tradici přítomna od počátku a poprvé se objevuje v dialogu
Timaios.457
Další společná metafora u Plótina (resp. u Platóna) a v upanišadách je metafora Slunce jakožto zdroje světla, analogického prvotnímu principu jakožto zdroji poznání a také metafora pramene.458
U obou těchto případů je výslovně upozorňováno na princip „neubývajícího rozdávání“, který je jádrem principu emanace. Jak u Plótina,
455

456
457
458

Termín vedānta znamená upanišady a jejich nauky jako celek, tedy završení
véd. Dále může znamenat tradici, která vede od prvního souborného zpracování těchto nauk v Bádarájanově podání ve formě Vedāntasūter (1. stol.
př. Kr. až 1. stol. po Kr.) až po rozmanité podoby vedānty, kvalifikované
přídomky jako advaitavedānta (hlavní představitel Šankara), viśiṣṭaadvaita
vedānta (Rámánudža), dvaitavedānta (Mádhava). Budu-li slovo vedānta
používat bez kvalifikačního přídomku, mám na mysli jeho širší význam,
tj. tradici, která vede od upanišad přes Vedāntasūtry až k jejich rozmanitým
podobám.
KathUp. II,3,1; Svet.Up. III.9; MaitrīUp. VI,4; viz též BG XV,1‒3: ūrdhva
mūlam adhaḥśākham aśvatthaṃ prāhur avyayam.
Platón, Tim. 90.
Plótinos, Enn. III,8,10.
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tak v upanišadách (i v paramádvaitě) nacházíme metaforu semene
jakožto jednoduchého počátku mnohého projevu.
Podle upanišad i podle Plótina má duše ambivalentní povahu,
která je v upanišadách vyjádřena metaforou dvou ptáků sídlících
na jednom stromě, z nichž jeden si užívá pojídání sladkých plodů,
zatímco druhý bez pojídání nazírá. Ten, který nazírá, je jako ten,
který zří pána a tvůrce všeho a dosáhne osvobození.459 U Plótina
nacházíme místo toho metaforu „druhého člověka“, který přistupuje
ke kontemplující složce duše a ruší ji v kontemplativním zření.
U Plótina, stejně jako v upanišadách a později v advaitavédántě
i józe, se objevuje metafora mysli jako zrcadla, precizovaná v tom
smyslu, že je-li povrch zrcadla klidný a čistý, lze v něm zřít vyšší
božskou skutečnost.460 Na příkladu zrcadla se také v obou systémech
ukazuje, že obraz souvisí se svým vzorem pouze pasivně, nemůže
ho v žádném případě ovlivnit a že jeden vzor může být zdrojem řady
obrazů. Pro úplnost zmiňme podobnost metafory individuálních duší
jako jisker átmanu s metaforou „jiskry v duši“, která je v novoplatonismu obrazem vyššího principu na rovině duše.
Klíčovou korespondencí pro „vychutnání“ uvedených metafor
a vůbec celkové rezonance indického a řeckého „idealismu“ je ztotožnění sanskrtského čit (v kontextu indických monistických škol)
s řeckým nús (v kontextu platonismu). Funkční korespondenci obou
pojmů představil P. Hacker v článku „Cit and Nous in Advaita and
Neoplatonism“,461 přičemž upozornil na některé zásadní naukové
rozdíly mezi védántou a novoplatonismem. Obojí stojí za pozornost.
Je-li védántové absolutno (brahma) nějak pozitivně charakterizováno, pak je to pomocí trojice sat, čit, ánanda (bytí, vědomí, blaženost). O absolutnu v novoplatonismu (Jedno, to hen) lze hovořit
459
460

461

MundUp. III,1.
KathUp. II,3,5 = VI,3; u Šankary např. Brahmasūtrabhāṣya, III,2,11,21;
Upadeśasāhasrī, II,17,22: viz Potter, K. (ed.), Encyclopedia of Indian Philosophies, III, Delhi 1993, str. 240; srv. MundUp. III,1,9; Plótinos, Enn.
I,4,10,12.
Hacker, P., „Cit and Nous in Advaita and Neoplatonism“, in: R. B. H arris
(ed.), Neoplatonism and Indian Thought, Delhi 1992, str. 161‒180.
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jako o Dobru (to agathon), což je cesta, která vede až k Platónovi
(např. Resp. 509b6‒9). Prvotní princip je dobrý a Dobro je zároveň
posledním cílem veškerého toužení, takže lze o něm říci, že je blažený (sans. ánanda), neboť je tím, k čemu směřuje veškerá touha, a je
tedy dokonale naplněn. Pozitivní výpovědi o prvotním principu jsou
však v Enneadách i jiných platónských spisech předkládány s největší zdrženlivostí a vždy s upozorněním, že je nelze brát doslova a že
režim řeči, který toto vypovídání připouští, se pohybuje v „uvozovkách“ zájmena „jako“ (hoion). Takto se o absolutnu například říká,
že je jakoby krásou nad veškerou krásou (kalos hyper kalos).
Podobně se to má s bytím. Jedno nejvíc ze všeho je, protože jakožto Jedno pouze je a nikoli „je“ v kontrastu k „není“, což je případ
Intelektu, jehož obsahy se již pohybují v rozvrhu rodů totožnosti
a různosti, který předpokládá relativní nebytí. Jedno je tedy „bytím
nad veškerým bytím“ nebo zdrojem veškerého bytí mimo každou
partikulární jsoucnost.
Objevuje se však v novoplatonismu nějaká charakteristika absolutna, která by odpovídala sanskrtskému čit („vědomí“)? S jistým
váháním přisuzuje Plótinos prvotnímu principu jakousi neduální
aktivitu sebeuchopení (epibolé). Ale kdybychom v novoplatónském
systému chtěli proniknout ke stejnému bohatství významu, jaké
v sobě skrývá sanskrtské čit v rámci indických monistických systémů, museli bychom sestoupit na rovinu Intelektu. Kdybychom za
hlavní charakteristiku novoplatónského absolutna považovali právě jeho nekonečnou sílu, nic by nám nebránilo poznat jeho povahu
podle plodů. Pak bychom mohli s jistou licencí říci, že novoplatónské absolutno má charakter Intelektu, nebo lépe řečeno „vědomí nad
veškerým Intelektem“.
Dalším styčným bodem mezi novoplatonismem a advaitavédántou
je koncept samoustavenosti (authypostaton/svatahsiddhatá),462 který
ovšem autor článku příliš nerozvádí, aby se nemusel potýkat s esen-

462

Svataḥsiddha znamená doslova spíše samozavršené, samodosáhnuté než
samoustavené.
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ciálním dynamismem novoplatónského pojetí samoustavenosti,463
který nebude nikdy souhlasit se statickým advaitavédántovým absolutnem „bez vlastností“. Ovšem v paramádvaitě, která je – stejně
jako novoplatonismus – dynamická, by takové srovnání patrně přineslo bohatší plody, takže mu věnujme alespoň následující odstavec.
Pojem svatahsiddhatá zde nefiguruje, alespoň v pratjabhidžňě,
jako „samoustavenost“, ale spíše jako „sama v sobě završenost“,
tj. nevztahující se, co do svého bytí, mimo sebe sama. Dynamiku
evokující novoplatónský samoustavující pohyb bychom v paramádvaitě mohli hledat spíše u pojmů prakáša ‒ vimarša či svatantratá
(„činná svoboda“). V Utpaladévově Íšvarapratjabhidžňákárice se
pojem svatahsiddha objevuje pouze jednou, a to na samém začátku
díla:
„A tak je bytí nevědomých předmětů založeno tím, že má své útočiště
v živém. [Síla] poznání a [síla] akce jsou považovány za sám život
živého. Z těch je [síla] poznání sama v sobě završená, [síla] akce, pokud na sebe vezme tělesnou formu, je jinými rozpoznána a z toho je
usuzováno i na přítomnost [síly] poznání [v druhém].“464

463

464

Novoplatónské roviny skutečnosti (hypostaze) mají dynamický charakter.
Ustavují se jako kruhový pohyb, popisovaný v plótinovské verzi novoplatonismu dvoufázově jako vycházení a návrat (prohodos, epistrofé), v pozdějších, vytříbenějších, postiamblichovských, verzích novoplatonismu pak
trojfázově jako setrvání, vycházení, návrat (moné, prohodos, epistrofé); viz
výše, kap. III, zvl. III.4. Authypostaton je v Proklových Základech theologie
definováno jako to, co je schopno obratu k sobě samému; viz Proklos, ET
42,1: Πᾶν τὸ αὐθυπόστατον πρὸς ἑαυτό ἐστιν ἐπιστρεπτικόν. V komentáři
autor dodává, že silou, která tento obrat řídí, je touha (orexis), a to konkrétně
touha po Dobru. Toho je na své rovině schopno dosáhnout právě a jen to,
co je samoustavené. Jestliže něčemu v tomto ohledu náleží završení (teleiósis) a soběstačnost (autarkéia), pak je to právě tomu, co je samoustavené
(προσήκει καὶ τῷ αὐθυποστάτῳ αὐτάρκει καὶ τελείῳ εἶναι; viz Proklos,
ET 42,12‒13).
IPK I,1,3‒4: tathā hi jaḍabhūtānāṃ pratiṣṭhā jīvadāśrayā | jñānaṃ kriyā ca
bhūtānāṃ jīvatāṃ jīvanaṃ matam || tatra jñānaṃ svataḥ siddhaṃ kriyā
kāyāśritā satī | parairaṇyopalakṣyeta tayānyajñānamuhyate ||
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V Abhinavaguptově komentáři je pak zdůrazněna samo-zřejmost
kognitivního poznávacího aktu, který už co do svého bytí nezávisí
na ničem jiném, zatímco bytí nevědomých předmětů závisí na vědomí vnímajícího subjektu (pramátr). Odtud tedy „samozavršenost“
(svatahsiddhatá). Čiré vědomí ovšem podle paramádvaitových nauk
není úplné, není-li doplněno reflexivním vědomím (vimarša). Jeho
reflexe už je sama o sobě prvotním aktem (krijá)465 a projevem jeho
svobody (svatantratá).
Vraťme se však nyní k Hackerově článku, v němž si autor dále
všímá dvou zásadních rozdílů mezi oběma monismy. Prvním z nich
je pojetí Intelektu (nús), resp. vědomí (čit). Advaitavédántový čit
je absolutně čirá, obsahu prostá reflexivita. Takové pojetí považuje
Hacker za „vrcholný intelektuální výdobytek“ indických myslitelů,
dosažený cestou absolutní abstrakce. Odtud se mu novoplatónský
Intelekt jeví jako pouhé nedokonalé nakročení zmíněným směrem,
protože je ze své povahy naplněný inteligibilními obsahy, a je tedy
intencionální, ale nikoli dokonale nedvojný.
Na tomto bodě se podle Hackera rozcházejí i některé hodnotové preference obou systémů. Pro védántu (stejně jako pro většinu
ostatních indických systémů, např. pro jógu) je „myšlení“ (vikalpa) nežádoucí a z hlediska cesty k vysvobození se jedná o záporně hodnocenou aktivitu, zatímco žádoucí je stav bez myšlení (nirvikalpa). Naopak v novoplatonismu je myšlení (noésis) žádoucím
stavem duše. Tento trefně vystižený paradox však podle mne ztrácí
efekt, vezmeme-li v úvahu přesný význam obou termínů, překládaných jako „myšlení“ (angl. „thinking“). Sanskrtskému vikalpa by
totiž v řečtině odpovídala spíše dianoia než noésis. Krok překonání
465

Abhinavagupta cituje v komentáři Sómánandu; viz IPV (MBDL, ř. 2984):
ghaṭādigrahakāle’pi ghaṭaṃ jānāti sā kriyā („džbány a jiné předměty když
někdo poznává, tak už je to samo o sobě akt/činnost“). A komentuje následovně: tena āntarī kriyāśaktiḥ jñānavadeva svataḥ siddhā svaprakāśā,
saiva tu svaśaktyā prāṇapuryaṣṭakakrameṇa śarīramapi saṃcaramāṇā
spandanarūpā satī („…poznává je svou vnitřní silou, která má podobu vibrace. Ačkoli je tvůrčím aktem, má charakter poznání, je sama v sobě završená, samozřejmá a do jeho těla vchází jakoby v podobě životního dechu,
jako do tvrze o osmi branách“).
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diskursivního myšlení směrem k intuitivnímu zření je však naprosto integrální součástí plótinovských nauk o „výstupu duše“. Navíc
samotná aktivita poznávání inteligibilních obsahů (noésis noéseós)
nevylučuje rozdělení Intelektu na jeho aktivní a pasivní složku, přičemž aktivní složka (Aristotelův činný Intelekt z pojednání O duši)
je v podstatě ona „čirá reflexivita“ neintencionálního vědomí, což je
charakteristika advaitavédántového čit.
Druhý významný rozdíl, na který Hacker v článku upozorňuje, je
skutečnost, že v indických systémech se neobjevuje rozdělení ducha
a duše (Hacker má na mysli nús, který my překládáme jako Intelekt, ale někteří autoři jako „duch“, angl. „spirit“). Sanskrtský výraz
pro „já“ (átman) se někdy skutečně překládá jako „duše“ a jindy
jako „duch“. Tento rozdíl je významný a nelze ho jednoduše přejít
přesnějším překladem pojmů. Indické monistické systémy, jak ještě
uvidíme, od počátku směřují k rozmazávání hranic mezi rovinami
skutečnosti. Pevným základem tohoto procesu je totožnost átmanu
jakožto individuální duše a kosmického tvůrčího principu (brahma),
daná upanišadovými výroky jako „tento átman je brahma“.
Podívejme se nyní podrobněji na metaforu zrcadla, protože shoda
ve skutečnosti není dokonalá. V 10. kapitole Plótinova pojednání
O blaženosti, kterou jsem označil jako referent k „zrcadlovým“ metaforám jógy a védánty, se skutečně zprvu dočteme, že nemoc (nebo
jiná dysfunkce srostliny těla a duše) se může projevit tím, že zrcadlo
přestane plnit svou funkci a reflektovat obrazy, které přicházejí jak
zdola od smyslů, tak shora od Intelektu. Zrcadlo je u Plótina fantazijní složka duše (to fantastikon). Jen díky ní máme běžné reflexivní
povědomí o tom, co se děje (antilépsis) uvnitř i vně, typické pro stav
běžné každodennosti. Na Plótinově pomyslné mapě duše se tato složka nachází mnohem níž, na jejím mnohem užším výseku než velmi
universální, k zrcadlu přirovnávaná védántová čitta.466
Fantazie je podle Plótina dvojí: jednak obrazivá, zpracovávající
smyslové vjemy, a jednak „logická“, obrácená k Intelektu a naplňo466

ChUp. 7,5,2: cittam ātmā („čitta je podstatou duše!“); srv. SSI: caitanyam
ātmā.
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vaná projekcemi intelektivních logů, které tak zprostředkovává nižší,
domnívavé (doxastikon), hodnotivé (kritikon) duši. Ve světě praxe
a kontemplace však existují i případy, kdy si dané skutečnosti nejsme
vědomi kvůli reflexivní smyčce přes „zrcadlo“ fantazie, ale prožíváme ji bezprostředně a rovnou. Tak například při četbě, když si pro
zaujetí textem nejsme vědomi toho, že čteme, nebo v aktu statečnosti, kdy se zpravidla také nejedná o reflektované konání. Když aktivity
nejsou ředěné reflexivní smyčkou, jsou živější a jakoby samy v sobě
shromážděné.467 Reflexní smyčka přes fantazijní zrcadlo, která tvoří
základ běžného vědomého prožívání, je pro vyšší stavy duše rušivá,
takže její vymizení je žádoucím a přirozeným doprovodným jevem
kontemplace. Toto bezprostřední intelektivní nazírání-bytí je typické
pro blažený stav mudrce.468
Zmíněné pojetí zrcadlení ‒ ve svém důrazu na nadbytečnost reflexivní smyčky pro kontemplativní stavy duše ‒ tedy příliš nekoreluje s jednoduchým advaitavédántovým motivem zrcadla, ale má
nápadnou paralelu v tantrických paramádvaitových naukách, které
přímo vyzývají ke kontemplativnímu uchopení bezprostřednosti nereflektovaného stavu, ať už se jedná o sjednocení roztěkaného vědomí v emočně nebo fyzicky vypjaté situaci (např. hněv, běh, strach
o život atd.),469 nebo v důsledku dokonalého zaujetí (např. divadelní
hrou, zpěvem atd.).470 Souborně jsou tyto nauky shrnuty v 74. verši Vidžňánabhairavatantry: „Tam, kde mysl nachází potěšení, tam
nechť se (jógin) soustředí. Neboť právě tam se zjevuje pravá podstata svrchované blaženosti.“471 Vidíme také, že v paramádvaitových
naukách je potěšení (tušti) z krásy nebo úžas (čamatkára), který
krása vyvolává, jednotivou, tj. mysl sjednocující silou, jež pomáhá
467
468
469
470

471

Plótinos, Enn. I,4,10,30‒35.
Plótinos, Enn. I,4,10.
SpK. 22; V.Bh. 118.
V.Bh. 73: Když je mysl jógina písní nebo jiným podobným podnětem sjednocena ve sladkém rozpoložení, tak s ním bez překážek splývá, nabývajíc
jeho podobu; viz Vijñānabhairava…, op. cit.
V.Bh. 74: yatra yatra manastuṣṭirmanastatraiva dhārayet | tatra tatra parā
nandasvarūpaṃ saṃpravartate ||
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vtělené duši překonat každodenní rozptýlenost a nerušeně se přiblížit
svému zdroji. Ve skutečnosti mají tento mysl sjednocující potenciál
všechny hlavní estetické nálady (rasa)472 pojednané v Bharatově
Nátjašástře a komentované Abhinavaguptou v jeho Abhinavabháratí. Ve své Tantrálóce Abhinavagupta výslovně spojuje oba druhy
sjednocení vědomí (samvidabhéditatva, svasamvidpúrnatva), tj. dosahované provozováním jógy a estetický prožitek.473
Také v novoplatonismu je smyslová krása a touha (erós), kterou
vzbuzuje, silou, jež vede duši k usebrání a nazírání inteligibilních
forem, v krajním případě i k překročení oblasti Intelektu směrem
k jeho absolutnímu zdroji, Jednu-Dobru, prameni veškeré smyslové
i nadsmyslové krásy (kalos hyper kalos) a cíli každé žádosti:
„[Neboť] duši mohou pohnout i vzdálené věci nebo věci, které jsou
pod její úrovní. Stává-li se, že k nim zahoří prudkou láskou, pak nikoliv tehdy, když jsou, čím jsou, nýbrž tehdy, když k nim přistoupí
cosi jiného a ony jsou, čím jsou, již odtamtud, [protože] tvar je stopa
toho, co nemá tvar.“474

V tomto bodě novoplatonismus i paramádvaita dospívají k naukové shodě, tj. obhajují smyslovou krásu pomocí monistické doktríny, a to navzdory jejich asketicky naladěnému intelektuálnímu okolí,
které smyslový svět a jeho krásu zavrhuje jako nebezpečný svod
žádostivé složky duše.
V přehledu monistických metafor, který navazoval na úvodní
část této práce, jsem představil myšlenkovou spřízněnost indického
472
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474

Bharatamuni, Nātyaśāstra, 6,15: śṛṅgārahāsyakaruṇā raudravīrabhayāna
kāḥ / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ („…pamatujme, že v dramatu je osm následujících hlavních nálad: milostná [šrngára],
směšná [hásja], smutná [karuna], hněvivá [raudra], heroická [víra], strašlivá
[bhajánaka], odporná [bíbhatsa] a úžasná [adbhuta]“).
MBDL, ř. 16065‒16068: yathā perkṣaṇake tattaddraṣṭṭasaṃvidabheditām
|| kramoditāṃ sadya eva labhate tatpraveśanāt | yogābhyāsakramopāttāṃ
tathā pūrṇāṃ svasaṃvidam ||
Plótinos, Enn. VI,7,21 a VI,7,33 (přel. F. Karfík).
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a řeckého monismu. V posledním uvedeném příkladu jsem ukázal,
že některé důležité naukové detaily řeckého platónského monismu
korelují spíše s paramádvaitovým proudem indického monismu než
s proudem advaitavédántovým. Pro přesnost uveďme, že metafora
zrcadla se v Enneadách užívá i v „klasickém“ smyslu, totiž jako
zrcadlo klidné hladiny mysli, která je schopna reflektovat vyšší
realitu.
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VI. Novoplatonismus a paramádvaita:
shrnutí
475

Tento text byl příspěvkem ke komparativnímu studiu řeckého
a indického monistického idealismu,476 založeným z jedné strany
na textech Plótina (cca 204‒270 po Kr.) a Prokla (412‒485 po Kr.),
a z druhé strany na dílech Abhinavagupty (cca 950‒1020 po Kr.),
Utpaladévy (cca 900‒950 po Kr.) a Kšémarádži (cca 975‒1125
po Kr.).
Komparativní studium monistických systémů Řecka a Indie není
nic nového pod sluncem. Abych uvedl nějaké klasické pojednání
k tématu, zminím třeba Advaita and Neoplatonism od J. F. Staala,
jehož cílem je srovnat novoplatonismus s advaitavédántou Šanka
ráčārji.
Ovšem pokud je mi známo, nebyl dosud učiněn žádný pokus o srovnání novoplatonismu s paramádvaitou („svrchovaná
advaita“),477 tj. větví indického monismu, jejíž geografický původ
je v Kašmíru, na samém severozápadě indického subkontinentu.
A přitom je paramádvaita v mnoha ohledech slibnějším komparandem478 než kterýkoli jiný indický monistický systém. Její esenciální
475
476

477

478

Tato kapitola vyšla jako článek, in Just, M., „Neoplatonism and Param
ādvaita“, in: Comparative Philosophy, 4.2.1–4.2.28, Washington 2013.
Jsem si hluboce vědom problematičnosti pojmu idealismus, zvlášť ve spojení s indickou filosofií. Zde je použit v tom smyslu, že kognitivita je v takto
označeném systému jádrem a východiskem, nikoli epifenoménem něčeho
jiného. Podrobnější kritická analýza použití tohoto pojmu v souvislosti s indickou filosofí viz Lusthaus, D., Buddhist phenomenology: a philosophical
investigation of Yogācāra Buddhism, London 2002, str. 2a.
Ačkoli italský učenec Raniero Gnoli, jeden z největších západních znalců
Abhinavaguptova díla, na tuto podobnost upozornil už v padesátých letech
20. století; viz Gnoli, R., The aesthetic experience according to Abhinavagupta, Roma 1956, str. 47.
Komparandum: participium necessitatis, viz pozn. 8.
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důraz na dynamický aspekt prvního principu a všech dalších odvozených rovin skutečnosti z ní dělá zdaleka nejvhodnější, byť v tomto ohledu dosud neprobádané komparandum k novoplatonismu, který je také spíše dynamickým systémem než statickou hierarchií, za
niž je však občas zjednodušeně považován. Vědomá a obhájená
volba paramádvaity jakožto vhodného komparanda k novoplatonismu je tedy základním vědeckým přínosem této knihy.
V úvodu jsem představil indicko-řecká komparativní studia zaměřená na monistické školy a stručně přitom shrnul „orientalistickou
hypotézu“ vzniku novoplatonismu. Ačkoli hledání orientálního vlivu přineslo jen málo skutečně přínosného materiálu, vyprovokovalo
učence v obou těchto oborech, tj. v indické a řecké filosofii, aby tváří
v tvář hypotéze vlivu znovu a jasně formulovali myšlenku svých
studovaných škol, což jaksi mimochodem přispělo k založení oboru
komparatistické filosofie jako takové.
Dále jsem novoplatonismus i paramádvaitu ukázal jako dynamické monismy. Zaměřil jsem se přitom na pojmy, které tuto základní dynamičnost obou systémů vystihují, tedy například na tvůrčí
vycházení (prohodos) a návrat (epistrofé) či na související nauku
o absolutnu jakožto síle (to hen = dynamis panton) na straně novoplatonismu, nebo na pojmy, jako jsou světlo vědomí a jeho aktivní
reflexe (prakáša – vimarša) a s nimi související nauku o esenciální
spjatosti síly a jejího nositele (šaktišaktimatorabhedatá) na straně
paramádvaity.
V této souvislosti jsem věnoval pozornost i kontextu výše zmíněných vhledů, totiž nauce o sebeustavení prvního principu (svatah
siddha, authypostaton), který se objevuje v obou školách.
V první až třetí části to vše znovu stručně připomenu a ve čtvrté
části tohoto shrnutí důkladněji proberu některé dílčí naukové podobnosti, jako je myšlenka o vzájemné přítomnosti všeho ve všem,
nauka o víceúrovňové subjektivitě a některé paralelní estetické nauky. Na závěr cvičně opustím metodické odhlédnutí od „hypotézy
orientálního vlivu“, ale spíše jen proto, abych ji obrátil. Zároveň se
pokusím objasnit studované podobnosti i historicky.
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VI.1 Od „orientalistické hypotézy“ ke komparativním
studiím
Debata o možném východním, konkrétně indickém, perském či
egyptském vlivu na Plótina probíhala téměř celé 20. století. Jelikož
byla nejméně dvakrát přehledně shrnuta,479 necítím potřebu k ní zdlouhavě přispívat, ale dovolím si jen prodiskutovat několik jejích zajímavých dílčích momentů, které by podle mne neměly být přehlédnuty.
Raná formulace „orientalistické hypotézy“ původu Plótinovy filosofie stála a padala na předpokladu „čisté helénskosti“, která měla
spočívat v racionalitě, jasnosti, smyslu pro uměřenost, nebo dokonce
v „objektivitě“ v jakémsi protopozitivistickém slova smyslu. Plótinos přirozeně do této škatulky nezapadal, a to přinejmenším ze dvou
důvodů:
Za prvé, jeho filosofie je v jádru subjektivní. Nejenže jsou takřka
všechna jeho hlavní filosofická východiska opřena o jeho vlastní živou zkušenost ‒ a to včetně hypotézy „Jednotného počátku“, postavené dost možná na opakovaném a v životopisu zdokumentovaném
filosofově „splynutí s Jednem“ ‒, Plótinos byl navíc objevitelem subjektivity jako takové, tj. filosofem, který poprvé v dějinách západní
filosofie představil subjektivitu jako téma a zcela nesamozřejmý filosofický problém.
Za druhé, ve své nauce o absolutnu Plótinos opustil tradiční helénský ideál krásy spočívající v uměřenosti a harmonii proporcí ve
prospěch ideálu krásy jakožto nespoutané a neomezené síly, která je
zdrojem všeho (dynamis panton). Novoplatónské absolutno je sice
kulminací veškeré krásy a jako takové i zdrojem všech harmonických proporcí v krásných věcech, ale rozhodně není na tyto proporce
redukovatelné. Filosofův kontemplativní výstup k absolutnu je tudíž
cestou ke „kráse za veškerou krásou“, k samotnému neomezenému
zdroji krásotvorné síly.480
479
480

Wolters, A. M., „A Survey of Modern Scholarly Opinion…“, op. cit.,
str. 293‒309; Staal, F., Advaita and Neoplatonism…, op. cit., str. 235‒246.
Plótinos, Enn. V,8,8.
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Historie vzestupu a pádu „orientalistické hypotézy“ je tak historií
vzestupu a pádu předpokladu čiré, „racionální“ helénskosti.
Od padesátých let 20. století bylo ovšem na poli dějin pozdně antické filosofie odvedeno obrovské množství práce (viz např.
E. R. Dodds),481 která ve svém důsledku výše uvedené předpoklady značně nahlodává. Samotné studium prehistorie novoplatónské
školy, tedy zejména studium tzv. středoplatoniků, navíc ukazuje, že
novoplatónské myšlenky měly svou kulturně-historickou kontinuitu
přinejmenším po několik generací filosofů.482
Asi nejvážnějším zastáncem „orientalistické hypotézy“ byl francouzský historik filosofie a specialista na antickou filosofii E. Brehier, který označil za zdroj cizorodého elementu v Plótinově myšlení indické upanišady.483 Brehierovy závěry odmítl A. H. Armstrong
v článku „Plotinus and India“,484 kde tvrdí, že i kdybychom přijali
Brehierův pohled na Plótina, což nakonec můžeme, tak chceme-li
najít předchůdce podobných názorů, nemusí hledat až v Indii, a dokonce ani opouštět řecký svět. Tedy přestože indický vliv na Plótina
není „absolutně nemožný“, je tento předpoklad přinejmenším metodicky pochybný, můžeme-li nalézt zdroje diskutovaných myšlenek
přímo v Řecku.
Další fázi „orientalistické hypotézy“, která již částečně opouští
předpoklad čiré helénskosti a zaměřuje se na texty samotné, otevírá
francouzský filosof J. Filliozat. Jeho metoda spočívá v důkladné četbě vybraných řeckých a indických textů a v hledání jejich vzájemných paralel, po němž následuje studium kulturních a historických
kontextů těchto textů.
Výše zmíněný obrat k textům představuje posun v diskusi a znamená kvalitativní posun ke zrodu indo-řeckých komparativních
481
482
483
484

Dodds, E. R., The Greeks and the Irrational…, op. cit. (česky: Řekové
a iracionálno…, op. cit.).
M erlan, P., From Platonism to Neoplatonism…, op. cit.; Dodds, E. R.,
„The Parmenides of Plato…“, op. cit.
Bréhier, É., „The Formation of our History of Philosophy…“, op. cit.,
str. 116‒118.
A rmstrong, A. H., „Plotinus and India…“, op. cit., str. 22‒28.
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studií, kde už je otázka historického vlivu opuštěna ve prospěch
podrobného srovnávání studovaných nauk. I v těchto pokusech si
však novoplatonismus obvykle udržuje své postavení komparanda
č. 1 k indickým filosofickým systémům (vedle skeptické školy, obvykle srovnávané s některými větvemi mahájánového buddhismu).
Klíčové příspěvky k tomuto komparativnímu studiu jsou podle
mne Advaita and Neoplatonism od J. F. Staala a „Cit and Nous in
Advaita and Neoplatonism“ od P. Hackera.485 Na konci této kapitoly
obrátíme pozornost k některým jejich závěrům.
Podle Staala spočívá hlavní odlišnost mezi advaitavédántou a novoplatonismem v jejich pojetí absolutna. Zatímco absolutno novoplatonismu je podle něj nekonečnem potenciálním, tak absolutno
advaitavédánty je nekonečnem aktuálním.486
Ve skutečnosti ovšem taková prohlášení nekorespondují s realitou
o nic víc než jejich opak.487
Přinejmenším je třeba říci, že absolutno jak novoplatonismu, tak
paramádvaity má dynamický a pulsující ráz ‒ od pólu potenciálního
nekonečna k pólu aktuálnímu a zpět ‒, jak ostatně pozorný čtenář
knihy ještě podrobně uvidí a jak si může ověřit v samotných textech
obou tradic. Toto dynamické, živé, pulsující absolutno je samotným
jádrem obou nauk a každé srovnání, jež tento fakt přehlíží, ať už na
kterékoli straně komparanda, se fatálně míjí s obsahem studované
myšlenkové tradice.
Staal svou tezi o potenciálním charakteru novoplatónského nekonečna opírá rovněž o tradiční řecký strach z čehokoli beztvarého
a neomezeného, což sice může platit jako obecná charakteristika helénského myšlení, ale jistě to neplatí pro Plótina, který „argumentuje
pro tradiční helénské myslitele šokujícím způsobem, když tvrdí, že
zdroj tvaru, poměru a omezení musí být sám beztvarý, neměřitelný

485
486
487

Staal, F., Advaita and Neoplatonism…, op. cit.
Op. cit., str. 181.
Jedno je vše; viz Plótinos, Enn. V,2,1,2; VI,8,18,32‒41. Jedno jako čirý
akt; viz Plótinos, Enn. VI,37,15‒16; VI,9,6,50‒55.
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a neomezený“.488 Vidět to můžeme v Enneadách (např. VI,7), kde je
krása v krásných věcech charakterizována jako záře Dobra, zatímco
měřitelná symetrie jako její pouhý vedlejší produkt.489
Jádrem Staalova omylu je tedy snaha určit aktuální nebo potenciální charakter čehokoli v novoplatónské nauce, když její jasně formulovaný závěr je, že „cokoli je aktuální v sobě samém, zatímco
potenciální ve všem ostatním“.490
Totéž platí pro zmíněný článek P. Hackera. Ztotožnění advaitového cit („vědomí“) s novolatónským Intelektem (nús) sice může být
pro komparativní studia přínosné, ale nemohu souhlasit se závěrem,
že advaitavédántový pojem vědomí jakožto čiré reflexivity je jakousi
dokonalou verzí toho, k čemu směřuje novoplatónský pojem Intelektu, protože ten – jakožto veškerost forem ‒ nemůže být ani „prázdný“, ani „čistý“. Novoplatonismus, stejně jako mnou doporučované
komparandum paramádvaita, nepochybně zná pojem čiré, absolutně
prázdné reflexivity, ale oba systémy z dobrých a dobře odargumentovaných důvodů odmítají učinit tuto čirou reflexivitu východiskem
svého systému.491 Stručně lze říci, že absolutno výše zmíněných škol
je především živé a jako takové nemůže být traktováno jako pouhá
reflexivní prázdnota, neboť je zároveň sumou veškeré síly, a tedy
nejen reflexivní prázdnotou, ale i tvůrčí plností.

488
489

490
491

Viz Wallis, R. T., Neoplatonism…, op. cit., str. 57.
Plótinos, Enn. VI,7,22,21‒24; viz též H adot, P., Plotinus or The Simplicity of Vision, transl. by M. Chase, Chicago ‒ London 1993, kap. IV (česky:
Plótinos, čili Prostota pohledu…, op. cit.).
Viz výše, kap. III.6.
K tématu prázdnoty (śūnyatā) viz SpK. 12, op. cit., str. 76 (MBDL, ř.
1201‒1203). K tématu plnosti Intelektu viz Plótinos, Enn. V,3,5,40‒45:
…οὐδὲ γὰρ ὁ νοῦς οὗτος δυνάμει οὐδ’ ἕτερος μὲν αὐτός, ἡ δὲ νόησις ἄλλο·
… Εἰ οὖν ἐνέργεια καὶ ἡ οὐσία αὐτοῦ ἐνέργεια, ἓν καὶ ταὐτὸν τῇ ἐνεργείᾳ…
(„Intelekt nemůže být sám v možnosti, ani být [takto] sám o sobě něčím jiným než aktivním zřením [noesis]… Je totiž aktem a jeho podstatou je akt
[zření], s nímž je totožný.“)
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VI.2 Novoplatonismus jakožto dynamický monismus
V Platónově Sofistovi nacházíme pozoruhodnou pasáž o přirozenosti bytí, která začíná obvyklým platónským rozlišením mezi nestabilním vznikáním ve světě těl a stabilním bytím ve světě Intelektu
a Duše. Odtud se zdá, jako by sféra bytí byla zbavena jakéhokoli
pohybu, a tedy ‒ jak ukazuje překvapený Platón ‒ i života samého!
To je však v rozporu s všeobecnou platónskou intuicí o přirozenosti
Boha, který je nejen kulminací bytí, ale i krásy, považované za živoucí a životadárnou tvůrčí sílu a korelát bytí. Takže Sofistés, dříve
než připustí pohyb a život ve sféře bytí, nakonec položí rétorickou
otázku:
„Což se proboha dáme tak snadno přesvědčit, že dokonalému jsoucnu
doopravdy chybí pohyb, život, duše a rozumové myšlení, že nežije
a nemyslí, nýbrž že je při své velebnosti a posvátnosti bez rozumu
a nehybně stojí?“492

Plótinos tuto myšlenku intenzivně rozvíjel. Jeho absolutno, a do
jisté míry i všechny z něj vycházející roviny skutečnosti, je nadané
tvůrčí silou, jejímž prvotním určením je život. Intelekt, jak je uchopený v Enneadách, přímo „vře životem“.493 Pozdější novoplatonici
udělali z tohoto „života Intelektu“ vycházející fázi trojice, jež charakterizuje sebeustavující pohyb Intelektu (bytí – život – intelekt).494
Zde je na místě poznamenat něco o vztahu této síly ke svému
zdroji. Nejedná se totiž o žádnou arbitrární vlastnost dané substance, nýbrž o esenciální charakteristiku v silném slova smyslu, tedy
o něco, co je se svou substancí spjato natolik, že substance raději
zmizí a pomine, než aby zanikla její esenciální kvalita. Podobně
jako v platónském příkladu sněhu a ohně, který má ilustrovat, že
stejně jako sníh v přítomnosti ohně raději odstoupí nebo pomine,
492
493
494

Platón, Soph. 248e‒249a (přel. F. Novotný).
Plótinos, Enn. V,5,12,9.
Viz Proklos, ET 103; In Tim. I,371,15‒25.
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než aby z něj vyprchala jeho esenciální vlastnost chladu, tak i duše
v přítomnosti smrti raději odstoupí nebo pomine, než aby zanikla
její esenciální kvalita, tedy život.495 Obdobnou myšlenku se stejnou
metaforou sněhu a ohně používá i Plótinos, když popisuje sílu vycházející z Jedna:
„Dokonce i neživé věci podle svých možností rozdávají něco ze sebe
do okolí: oheň hřeje, sníh chladí, léky mají svou vnější účinnost,
zkrátka všechny věci ze všech sil v nějakém ohledu napodobují zdroj,
přibližujíce se touto službou jeho věčnosti. Jak by pak toto nejlepší
a první dobré mohlo zůstat samo v sobě, jako by bylo neschopné,
když [ve skutečnosti] je samo tvůrčí silou všech věcí?“496

Jedno plótinovského systému, završené a soběstačné, je nadáno
silou, která z něj přetéká jako ze svého zdroje, a tvoří tak další roviny skutečnosti.497 První takto stvořený je Intelekt, který je jakožto
Intelekt plně ustaven až poté, co vykoná kontemplativní obrat ke
svému zdroji ‒ Jednu. Stejně Intelekt tvoří poslední samoustavenou
rovinu ‒ Duši. Pokus o obrat sice v obou případech selhává, ale vede
k sebereflexi, která je završením sebeustavujícího vývoje na dané
roviny skutečnosti. První nezformovaná fáze tohoto obratu ke zdroji
je poeticky nazývána „zamilovaný Intelekt“, zatímco druhá, v níž
se Intelekt poznává jakožto intelekt, a tím se i formuje, je nazývána
„kontemplující Intelekt“.498 Tvůrčí pohyb se zastaví až na rovině
látky, což je substance neschopná dalšího samostatného tvoření.499
Plótinos uchopuje zmíněné děje pomocí dvou technických termínů: vycházení (prohodos) a návrat (epistrofé). Tyto pojmy se stanou součástí všeobecně akceptovaného Plótinova dědictví v pozd495
496
497
498
499

Platón, Phaed. 100c‒104c.
Plótinos, Enn. V,4,1,34‒35.
Plótinos, Enn. V,2,1,7.
Plótinos, Enn. VI,7,35.
Plótinos, Enn. IV,8,6; V,2,2; viz též Wallis, R. T., Neoplatonism…, op.
cit., str. 65.
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ním novoplatonismu, který k nim přidá ještě třetí fázi („setrvání
v sobě“, moné), a tak vznikne trojice setrvání – vycházení – návrat.
Tato trojice pak bude universálně aplikovatelným triadickým vzorem, ustavujícím různé roviny skutečnosti ve stále komplexnějším
systému pozdních novoplatoniků. I kdybych se ve své studii zaměřil pouze na dynamiku vycházení a návratu, přesto by dynamický
charakter novoplatónského systému zcela jasně vystoupil ve své
plnosti a kráse.
Někdo by na tomto místě možná mohl zapochybovat o dynamičnosti prvního principu ‒ Jedna. Může být tento první princip dynamický, když je ex definitio jednoduchý? Odpověď musí zohlednit
strukturu celého systému. Evoluce se přece neodehrává vně Jedna,
ale uvnitř něj! Navíc, jak uvidíme v následujícím textu, Plótinův
systém je v podstatě holistický, což znamená, že vyšší princip je
podle možnosti přítomen ve všech následujících rovinách, které z něj
vycházejí. „Jedno v nás“ je svým způsobem i „Jedno silou všeho“,
podobně jako naše individuální duše je potencionálně svou sestrou
(světovou duší), zatímco obě v sobě nesou stopu Intelektu, k němuž
se mohou obrátit.
Tento radikální holismus, v jehož rámci jsou setřeny hranice
mezi plótinovskými rovinami skutečnosti (Jednem, Intelektem
a Duší), byl předmětem kritiky pozdních novoplatoniků, stejně jako
metafyzický optimismus ohledně přirozenosti lidské duše, jejíž nesestoupená část zůstává ukotvena v Intelektu. Nicméně pulsující
tvůrčí charakter absolutna ‒ stejně jako obou samoustavených rovin, které z něj vycházejí ‒ byl zachován, přijat jako základ a později rozvinut do nebývalé komplexity. Proklos tento dynamický
princip shrnuje slovy: „Cokoli je dokonalého, pokračuje v tvoření
věcí, které je schopno tvořit, a napodobuje přitom Jedno, zdroj
veškerenstva.“500

500

Proklos, ET 17; viz Dodds, E. R., The Greeks and the Irrational, str. 29.
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VI.3 Paramádvaita jako dynamický monismus
Pod pojmem paramádvaita odkazuji k neduálnímu učení kašmírského šivaismu, které kulminovalo v naukách školy pratjabhidžňá
(„rozpoznání“, rozumí se „rozpoznání vlastní božské přirozenosti“)
a spanda („vibrace“, rozumí se „vibrace vědomí“), shrnutých v díle
Utpaladévy, Abhinavagupty a Kšémarádži.
Školy pratjabhidžňá a spanda vyvinuly teorii dynamického, pulsujícího absolutna a kontrastu se statickým absolutnem typu „čistá mysl“, k němuž se dopracovala advaitavédánta i některé školy
mahájánového buddhismu. Chceme-li pochopit pojem dynamického
absolutna, musíme nejprve uchopit podstatu sepětí tohoto absolutna
s pulsací vědomí. Statický a dynamický pól reality jsou v indických
naukách obvykle traktovány jako vlastník síly (šaktimán) a jeho síla
samotná (šakti). Ve většině filosofických systémů založených na hinduismu je vztah těchto dvou polarit konfigurován tak, že statický
mužský pól je v páru určující a důležitější, zatímco jeho dynamický ženský protějšek bývá vnímán jako téměř zbytný epifenomén.
Naopak paramádvaita ‒ jakožto filosofická reflexe tantrické větve
hinduismu, v níž je tento tradiční vztah polarit značně zproblematizován ‒ považuje dynamický pól skutečnosti za rovnoprávný, ne-li
určující ve vztahu ke statickému pólu, který je svými dynamickými
vlastnostmi teprve definován. Vždyť čím by byl bůh bez své síly,
tj. kdyby nebyl všemocný, věčný atd. Absolutno tantrických systémů
není tedy kulminací „čistoty“, nýbrž síly.501 Svoboda jakožto esenciální charakteristika takto pojatého absolutna už není vyprazdňující,
pasivní, apofatická „svoboda od“, jak je tomu například v sánkhje či
advaitavédántě, nýbrž plná, aktivní, katafatická „svoboda k“.
Základní nauka, která rámuje každý úvod do paramádvaitového
pojetí absolutna, spočívá v esenciální nerozlišitelnosti výše zmíněné
polarity síly a jejího nositele (šaktišaktimatórabhéditatva).
V Pratjabhidžňákárice čteme:
501

Viz Sanderson, A., „Purity and Power among the Brahmans of Kashmir…“,
op. cit.
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„Bytí neživých věcí závisí na životě [živých bytostí]. Život živých
bytostí se projevuje kognitivní a konativní silou. Ta první ze dvou
uvedených sil je samoustavená, zatímco ta druhá závisí na [nějaké
formě] těla.“502

Vědomí projikuje naše bdělé obsahy mysli, stejně jako se to děje
ve snu nebo ve vizích jóginů.503 Tato tvůrčí síla je ve skutečnosti
Šiva, který – dokonce i ve stavu vtělené bytosti – nikdy neustává
ve svých pěti charakteristických činnostech (paňčakrtja): tvoření,
udržování, ničení, zakrývání a milost.504 Jako vtělená bytost toho
dosahuje tvořením, udržováním, ničením a následným zpracováním
obsahů mysli v sekvenčně definovaném cyklu (krama) vědomého
toku.505 Nicméně tato tvůrčí aktivita rozhodně není žádná iluze (!)
a takto stvořené obsahy mysli nejsou nereálné, jako je tomu u iluze
(mája) v advaitavédántě. A to vše navzdory faktu, že obě zmíněné
školy učí, že „vše je pouze mysl a nic víc“.506 Stvořený svět je skutečným produktem vůle (iččchá) a kreativního potenciálu (krijá) neméně skutečného tvůrce, pro něhož není tato tvorba žádnou svazující
povinností, nýbrž projevem svobody (svatantrja).
Nic, co nemá přirozenost vědomí, ve skutečnosti nemůže do vědomí vstoupit. Být znamená mít přirozenost vědomí,507 takže v pa502

503
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IPK I,1,3‒4: tathā hi jaḍabhūtānāṃ pratiṣṭhā jīvadāśrayā, jñānaṃ kriyā
ca bhūtānāṃ jīvatāṃ jīvanaṃ matam, tatra jñānaṃ svataḥ siddhaṃ kriyā
kāyāśritā satī.
IPK I,5,7: cidātmaiva hi devo’ntaḥ sthitamicchāvaśādbahiḥ | yogīva nirupā
dānamarthajātaṃ prakāśayet.
IPK I,6,7: tadevaṃ vyavahāre’pi prabhurdehādimāviśan | bhāntamevānta
rarthaughamicchayā bhāsayed bahiḥ; viz též Sp.S. (MBDL, ř. 292): evaṃ
ca vyākhyāte sati yat pañcavidhakṛtyakāritvaṃ śrīsvacchandādiśāstreṣu
parameśvarasya ucyate.
K nauce o vibraci vědomí během vjemu viz TS. IV.Ah. 29, l,1‒4 (KSTS); TA
IV,121‒189; viz Sanderson, A., „Śaivism and the Tantric Tradition…“, op.
cit., str. 681‒685.
SKV 29: …manmayameva jagat sarvaṃ… („[pro toho je vše jen hra, kdo ví,
že…] všechno je jen mysl“).
IPVV I,220: astitvaṃ prakāśamānatvameva; viz Utpaladeva, Īśvara
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ramádvaitě ani není třeba zavádět oddělené kategorie bytí a vědomí
(sat a čit), jako je tomu například v advaitavédántě.
Dynamická povaha absolutna, která se projevuje dokonce s každým jednotlivým kognitivním aktem obyčejného smrtelníka, uvězněného v nestabilním proudu proměn a utrpení, je v pratjabhidžňové
větvi paramádvaity uchopena pomocí pojmů prakáša („projektivní
vědomí“) a vimarša („reflexivní vědomí“). Pozice pratjabhidžňi tvrdí, že kdyby absolutno bylo pouhé světlo vědomí, ovšem bez reflexivního povědomí (jako ve většině konkurenčních systémů, např.
v advaitavédántě), bylo by stejně nevědomé jako například krystal
nebo lampa.508
Ve škole spanda je dynamičnost prvního principu deklarována
doslova na prvním řádku. Základní text školy Spandakáriká totiž
začíná veršem:
„Velebíme toho, jehož otevření a zavření očních víček je vznikem
a zánikem světa, Šivu [Šankaru], který je pánem kruhu sil.“509

Jak vysvětlují komentátoři, otevírání a zavírání očních víček (unméša, niméša) jsou technické termíny pro tvůrčí expanzi vědomí,
která se projevuje jako povstání a zánik světa. Tato vibrace se také
nazývá spanda. Zdroj veškerenstva je s touto svou silou neustále
spojen a nikdy není bez ní (na tvaspandah).510
Jednou z point spandové nauky je, že výše zmíněná expanze
a kontrakce vědomí probíhá najednou: druhou stranou expanze universálního vědomí je kontrakce partikulárního vědomí samsárické
bytosti a naopak.511 Spandová vibrace tedy není jen záležitostí vel-

508
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510
511

pratyabhijñākārikā, critical ed. and annotated transl. by R. Torella, Roma
1994, str. 15‒20; viz též Dyczkowski, The Doctrine of Vibration, str. 51‒57.
IPK I,5,11 (MBDL, ř. 8037): svabhāvamavabhāsasya vimarśaṃ viduranyathā
| prakāśo’rthoparakto’pi sphaṭikādijaḍopamaḥ.
SpK. 1,1: yasyonmeṣanimeṣābhyāṃ jagataḥ pralayodayau / taṃ śakticakra
vibhavaprabhavaṃ śaṁkaraṃ stumaḥ //
SpN. 6; viz Vasugupta, Spanda-Kārikās…, op. cit.
SpS. 9 (KSTS); viz Dyczkowski, M. S. G., The Doctrine of Vibration…, op.
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kých cyklů tvoření, udržování a zániku vesmírů, ale také mikrocyklu vzniku a zániku myšlenky nebo jakéhokoli kognitivního aktu
samsárické bytosti.
Podle obou referovaných škol je tedy Šiva, dynamické absolutno,
plně přítomno (bez kompromisu na své svobodě) i v naší individuální duši, kde provozuje své charakteristické aktivity tvoření atd.
Cílem lidského života je plně si uvědomit, že naše nejvnitřnější podstata je identická s universální tvůrčí přirozeností absolutna, takže
v dokonalém slova smyslu svobodná.512
Ačkoli to celé zní dost podobně jako staré upanišadové učení
o identitě individuální duše (átman) a tvůrčího kosmického principu
(brahman), tak paramádvaitová nauka se svým důrazem na dynamičnost prvního principu naplňuje tuto tradiční formu zcela novým
obsahem.

VI.4. Všechno je ve všem
Jak už jsme viděli (kap. II.1), dynamika novoplatónského Jedna
je vlastní i všem samoustaveným rovinám bytí, které z něj vzešly.
Na každé z těchto rovin pak probíhá ve dvou fázích: nezformované
vycházení, které se posléze obrací ke svému zdroji, a teprve díky
němu tvoří a formuje danou rovinu bytí ve vlastním slova smyslu.
Posledním zdrojem vycházení i cílem návratu je vposled absolutno,
Jedno, ale jeho sebeuskutečňující síla se podle možnosti přenáší i na
dvě další roviny bytí ‒ Intelekt a Duši ‒, které z něj vzešly.
Každá vyšší rovina bytí je tak svým způsobem přítomna v nižší
rovině jako její zdroj a referent obratu, zatímco nižší je naopak přítomna ve vyšší rovině jako její skrytá potence. Proklos tento princip
shrnuje následovně:

512

cit., str. 61.
IPVV (MBDL, ř. 23821): satyam, paramārthato na kaścid bandhaḥ kevalaṃ
svasmādanuttarāt svātantryāt yadā svātmānaṃ saṃkucitamavabhāsayati sa
eva.
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„Každá nitrokosmická jsoucnost má i trojí existenci: ve své příčině na
rovině, z níž pochází (kat aitian), substanciální na své vlastní rovině
(kat hyparxin) a jakožto participovaný člen na nižších rovinách (kata
metexin).“513

Vzájemná přítomnost všeho ve všem se neomezuje pouze na vertikální osu novoplatónského systému, ale vyskytuje se i na každé jednotlivé sebeustavené rovině skutečnosti. Paradigmatickou rovinou,
na níž Plótinos rozvíjí svou holistickou nauku o vzájemném proniknutí všeho se vším, je Intelekt.514 Nicméně stopy tohoto vzájemného
prolínaní nacházíme dokonce i na rovině Duše, jak si můžeme ověřit
na příkladu jazyka nebo některé konkrétní vědy. I v jazyce mají totiž
jednotlivé věty smysl jen tehdy, vezmeme-li v úvahu celek, a tedy
v podstatě všechny ostatní možné věty daného systému.515 Hranice
vzájemné prostoupenosti prochází Duší, kde kopíruje hranici přítomnosti logu, takže pouze její nejnižší, iracionální část (alogon) spolu
s přírodou (fysis) světové duše jsou charakterizovány vzájemnou výlučností a prostorovou neprostupností. To odpovídá platónské nauce
o postupném limitování absolutna, kde logická diference limituje Intelekt, časová diference limituje Duši, zatímco prostorová diference
patří k tělesům a limituje je na jejich rovině.
Plótinův holismus vrcholí v pojednání Enn. VI,4, kde je zkoumáno téma imanence, tedy otázka, jak je v nás přítomen Intelekt. Je
tomu tak, že je v nás přítomen skrze jakýsi odlesk či stopy, přičemž
sám zůstává nedotčen ve své vznešenosti a kráse na své rovině skutečnosti, nebo je tomu tak, že je přítomen celý ve své kráse a úplnosti
kdekoli, dokonce uvnitř svého vlastního stvoření? Zmíněné pojednání se přiklání ke druhé možnosti.516 Skutečné „vše“ (tj. Intelekt)
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Plótinos, Enn. III,4; shrnutí viz Proklos, ET 65.
K tomu viz např. Plótinos, Enn. V,8,9.
Plótinos, Enn. V,8,4; V,9,8.
Což z něj činí jednu z nejsilnějších kritik emanačního modelu, který jinak
celkem nekriticky převládá v řadě jiných pojednání Ennead.
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nemůže být zbaveno samo sebe ani odděleno samo od sebe, ať už je
přítomno kdekoli (tj. i v Duši).517
Stejnou myšlenku lze aplikovat na Jedno samotné, což v jistém
ohledu maže hranice v Plótinově systému a přiklání jej ke striktnímu
holismu. Lidská duše v něm může odložit svá omezení a proniknout
do inteligibilní říše, kterou vlastně nikdy neopustila (nauka o „nesestoupené duši“). A za jistých okolností může dokonce překročit i tuto
rovinu a dosáhnou sjednocení se samotným Jednem (což se Plótinovi
podle Porfyriova svědectví několikrát podařilo).
Zralá formulace holismu novoplatónské školy zní: „Všechno je
ve všem, každé podle svého způsobu.“518 Důraz na první polovinu
maximy je vlastní některým holistickým tendencím uvnitř Plótinova
díla, zatímco důraz na druhou, korektivní polovinu maximy je typický spíše pro pozdní novoplatonismus Proklovy školy, jehož systém
byl rigidnější a hranice mezi jeho jednotlivými rovinami pevnější,
protože se zakládaly spíše na logické distinkci než na zkušenosti jako
u Plótina.
Obraťme nyní pozornost k paramádvaitě, kde také najdeme maximu o vzájemné prostoupenosti všeho se vším (sic!). Zní doslova
sarvam sarvamajam („všechno je všechnové“, poněkud rozvinutěji
pak „všechno je všechno-ostatňové“ neboli „všechno má podobu
všeho ostatního“) a v paramádvaitových textech se objevuje jako
tradiční úsloví školy. Podařilo se mi ji potkat a vyhledat tu a tam,
s ohniskem výskytu v komentářích Abhinavagupty a Kšémarádži.
S její pomocí se řeší některé problémy s transcendencí a imanencí
jednotlivých rovin skutečnosti nebo jednotlivých rovin řeči (jež s ontologickou strukturou koreluje).
Původ a prehistorie519 paramádvaitové holistické maximy nejsou
517
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Plótinos, Enn. VI,4,2,15: Πᾶν δὴ τὸ πᾶν οὐκ ἔστιν ὅπως ἀπολείπεται
ἑαυτοῦ, ἀλλ’ ἔστι τε πεπληρωκὸς ἑαυτὸ καὶ ὂν ἴσον ἑαυτῷ· καὶ οὗ τὸ πᾶν,
ἐκεῖ αὐτό· τὸ γὰρ πᾶν αὐτό ἐστιν.
Proklos, ET 103; viz též Dodds, E. R., Proclus Elements of Theology…,
op. cit., str. 93 (panta en pásin hekastou oikeos). K historii maximy viz op.
cit., str. 254.
Některé návrhy viz Utpaladeva, Īśvarapratyabhijñākārikā… (2002), op.
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dosud přesně známy, ale domnívám se, že by mohla patřit k rozsáhlému svazku mahájánových buddhistických nauk zděděných paramádvaitou, z nichž některé byly jednoznačně odmítány, jiné přepracovány a ostatní prostě beze změny převzaty.520
Maxima sarvam sarvamajam je nejen téměř identická s řeckou
panta en pásin, ale dokonce si navzájem odpovídá i jejich naukový kontext. Kšémarádža ve svém komentáři k SK 1 popisuje vibraci spandy jako tvořivý puls Šivy. Je to vlna vědomí, která vychází
z nejčistších a co do stupně bytí nejvyšších rovin skutečnosti, proniká až na rovinu každodenní samsárické zkušenosti, odkud se zase
vrací zpět. Podle Kšémarádži Šiva ve své svobodě expanduje „v procesu postupného sestupu, zakrývá svou pravou podstatu jevením
v kauzální řadě, kde každý následující aspekt zakrývá ten předešlý,
z něhož vzešel“.521 Pak se vrací ve své vyšší podobě a odkládá přitom
závoje, které na sebe vzal ve vzájemné souhře expandujícího a kontrahujícího vědomí, a tak ukazuje, že „všechno má podobu všeho
ostatního“. Měli bychom na tomto místě poznamenat, že vzájemné
pronikání popsané v maximě paramádvaity je pouze přeformulováním nauky, že „všechno je Šiva (ékašivatá)“.522
Sarvamajovou maximu nacházíme rovněž v Abhinavaguptově
Parátrímšikavivaraṇě, ale tentokrát v lingvistickém kontextu nikoli
nepodobném tomu Plótinovu, kde řeč (logos) je médiem, u něhož je
vzájemná všeprostoupenost nejlépe patrná i na rovině Duše. Abhinavagupta, ovlivněný tantrickými spekulacemi o povaze řeči (váč),
používá trochu jinou strategii, totiž gramatickou jazykovou analýzu:
první osoba („já“) je Šiva, druhá osoba je Šakti („ty“) a třetí osoba
(„ono“) je objektivní sféra kategorie nara (člověk). Nevědomá třetí
osoba („ono“) však může být adresována jako vědomé „ty“, napří520
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cit., str. 15; pozn. 12.
Popis těchto interakcí viz Utpaladeva, Īśvarapratyabhijñākārikā… (2002),
op. cit. K podobnosti mezi panta en pasin a sarvam sarvamayam viz McEvilley, T., The Shape of Ancient Thought: Comparative Studies in Greek
and Indian Philosophies, New York 2002, str. 576‒579.
SpN. 11; viz Vasugupta, Spanda-Kārikās…, op. cit.
SpK. 29: tasmācchabdārthacintāsu na sāvasthā na yaḥ śivaḥ.
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klad ve větě „Poslouchejte, ó hory“. Zatímco ve větě „Mezi horami
jsem hora Méru“ je třetí osoba (objekt) traktována jako první a ve
větě „Já, Čaitra (pan XY), mluvím “ je první osoba traktována jako
třetí. Na těchto a dalších příkladech Abhinavagupta ukazuje potenciální promíšenost všech tří a ilustruje zásadu potenciální přítomnosti všeho ve všem na gramatickém materiálu.
Podle paramádvaitové nauky zděděné od gramatika Bhartrhariho
existují čtyři roviny řeči ‒ transcendentní, zřivá, mentální a projevená (pará, pašjantí, madhjamá, vaikharí). I tato nauka přitom ilustruje vzájemnou prostoupenost všeho se vším. Ačkoli při komunikaci
užíváme mluvenou, tj. projevenou řeč, tak každá událost vyslovení
a porozumění (např. jedné věty) uvádí do chodu naši mentální řeč.
Ale aby to bylo možné, je třeba zapojit rovněž intuitivní řeč, která
jediná odhaluje význam ve větě a sama pramení z transcendentní řeči
jakožto řečového korelátu čirého světla vědomí a jeho reflexivity
(prakáša ‒ vimarša).
V novoplatonismu existuje podobné pojetí několikaúrovňového
logu, jehož předobrazem je stoické pojetí vysloveného slova (logos
proforikos) a slova nevysloveného, přítomného v mysli (logos endiasthétos). Jeho vykázání v Plótinově díle ovšem předpokládá jisté
interpretační úsilí, jemuž se zde pro stručnost vyhnu.
V Parátrimšikhavivaraně Abhinavagupta ukazuje, že spandový
puls vědomí ‒ od čirého obsahuprostého vědomí (nirvikalpa samvid)
ke každodennímu vědomí s plně rozvinutým obsahem (savikalpa
samvid) a zpět ‒ lze popsat jako puls řeči. A každý článek tohoto
řetězu vědomí/řeči v sobě skrývá všechny ostatní v kontrahované
formě (sankóča rúpa), zatímco on sám je rozvinutou formou svého
druhu (vikása rúpa).
Podobná hra na schovávání a objevování v pulsu tvoření se tedy
objevuje jak v paramádvaitě, tak v novoplatonismu. V novoplatonismu se vyšší rovina v pulsu vycházení a návratu (prohodos, epistrofé)
nachází skrytě (krifyos) i na nižší rovině, a sice v zavinuté formě
jakožto její příčina (kat aitian), a tato nižší rovina je naopak zase od-

172 / VI. Novoplatonismus a paramádvaita: shrnutí

krytím (adiakryfos) a rozvinutím potence oné vyšší roviny.523 „V aktuálním modu všechno samo sebou, zatímco v potenciálním modu
vším ostatním.“524
Jak už jsme řekli, v paramádvaitě je stejná myšlenka realizována
díky pojmům sankóča a vikása. Důležité přitom je, že kontextem
obou myšlenek je maxima vzájemné přítomnosti všeho ve všem,
která se objevuje v obou systémech.

VI.5 Víceúrovňová subjektivita
Plótinos učinil z konceptu vědomého „my“ poprvé v dějinách západní filosofie systematicky probíraný problém, a stal se tak pro ni
„objevitelem“ subjektivity. Byl to první řecký filosof, který systematicky reflektoval skutečnost, že naše „my“ je nesamozřejmý víceúrovňový komplex, který se navíc mění podle času a okolností.525 Velmi zhruba by se dalo říci, že aktuální stav duše je determinován tím,
kam je duše obrácena a co je zrovna předmětem její kontemplace.526
R. T. Wallis to shrnuje následovně: „Z dynamického hlediska je ,my‘
identické s rovinou, jíž aktuálně věnujeme nejvíce pozornosti“.527
Plótinos byl také první, kdo systematicky uchopil skutečnost, že
mezi emocionálně nabitou zkušeností a jejím případným plodem
může být, a většinou také je, více či méně dlouhá časová prodleva.

523

524
525

526
527

Proklos, TP III,39,20‒24: Ἀλλὰ τὰ πολλὰ κρυφίως μέν ἐστι καὶ ἀδιακρίτως
ἐν τοῖς πρώτοις, διῃρημένως δὲ ἐν τοῖς δευτέροις· ὅσῳ γάρ ἐστι τῷ ἑνὶ τὸ
ὂν συγγενέστερον, τοσοῦτον μᾶλλον ἀποκρύπτει τὸ πλῆθος καὶ κατ’ αὐτὴν
μόνον ἀφορίζεται τὴν ἕνωσιν; viz též Chlup, R., Proklos…, op. cit., str. 96.
Proklos, ET 103.
Např. Plótinos, Enn. VI,4,14,16; viz též H adot, P., Plotinus or The Simplicity of Vision…, op. cit., kap. II; Merlan, P., From Platonism to Neoplatonism…, op. cit., str. 77‒84.
Plótinos, Enn. IV,3,8,15.
Wallis, R. T., Neoplatonism…, op. cit., str. 72.
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Rozlišil proto dva druhy paměti, z nichž jeden odpovídá úsudku,
zatímco druhý habituálním reaktivním sklonům mysli.528
Podle tradičního platonismu je integrita poznání aktivně zprostředkována ideou. Plótinos ve stejném smyslu obrací pozornost
k osobní integritě, která rovněž předpokládá nějaký vědomý celek –
podle Plótina je jím Intelekt. Ať už si toho jsme či nejsme vědomi,
Intelekt je vždy aktivní.529 Jelikož jedna část naší Duše zůstává nesestoupená530 v Intelektu, je i část naší osobnosti, která je neustále
intelektuálně aktivní, ať už si toho jsme či nejsme vědomi. A právě
když se identifikujeme s touto nejvyšší rovinou naší osobnosti, jsme
naším obvyklým „my“ jen potenciálně, a nikoli aktuálně.531 Připomeňme si v této souvislosti paramádvaitovou myšlenku, že kontrakce individuálního vědomí je zároveň expanzí kosmického vědomí
a naopak.532
Naše činnosti podle Plótina někdy nejsou doprovázeny běžným
povědomím (antilepsis, parakolouthesis), ale jen bezprostředním
smyslem pro přítomný okamžik (synaisthesis), a jsou tedy prováděny spontánně a bezprostředně, bez zpoždění, způsobeného smyčkou
racionální reflexe, diskursivního myšlení atd.533 Tuto bezprostřední
přítomnost Plótinos hodnotí jako koncentrovanější způsob bytí534 a je
podle něj typická pro život mudrce (spoudaios).535
Obraťme nyní pozornost k paramádvaitě, která nás rovněž nabádá ke kontemplativnímu uchopení spontaneity, pokud se v našem
běžném samsárickém životě nějaká objeví. Ve Spandakárice čteme:
528
529

530
531
532
533
534
535

Plótinos, Enn. IV,3,28.
Původně aristotelská myšlenka. Merlan (Monopsychism, Mysticism and
Metaconsciousness, Hague 1963) se domnívá, že právě ona byla zdrojem
Plótinovy nauky o nadvědomí („metaconsciousness“).
Plótinos, Enn. IV,8,8,1‒6.
Plótinos, Enn. IV,4,2,3.
SpS. 9 (KSTS); viz Dyczkowski, M. S. G., The Doctrine of Vibration…, op.
cit., str. 61.
Plótinos, Enn. I,4,10,21.
Plótinos, Enn. I,4,10,30‒35.
Op. cit.
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„Spanda plně působí v rozpoložení, do něhož se [člověk] dostane
v extrémním hněvu, v radostném poblouznění, při váhání co udělat, nebo při [rychlém] běhu.“536 Komentátor k tomu doplňuje, že
například běh odkazuje ke všem funkcím aktivních orgánů těla, a to
včetně řeči nebo hry na hudební nástroj. 537 V meditačním manuálu
paramádvaity (Vidžňánabhairavatantře) se objevuje celá řada dalších míst, která se týkají praxe kontemplace spontánních projevů
vědomí, a jsou citována komentátory k výše uvedené kárice.538
Jak už jsem řekl v úvodu, mým cílem není hledání „vlivů“, ale dovolím si poznamenat, že téma víceúrovňové subjektivity bylo v Indii
v centru filosofické pozornosti už celá staletí před Plótinem. A bylo
zde dosaženo velmi podobných závěrů, jako jsou ty Plótinovy, soustředěných do pojmů, jako je samskára („zavinutá paměťová stopa“)
či vásana („kontrahovaná forma samskáry, nadaná přímým vlivem
na chování mysli“), což jsou nástroje k popsání determinativního
vlivu podvědomí na mysl. Další relevantní pojmy jsou átman („nejniternější duše“), buddhi („intelekt“), manas („mysl“) či ahamkára
(ego), což jsou nástroje k uchopení struktury vědomí, počínaje smyslovým vnímáním a konče kosmickým „nadvědomím“ čiré reflexivity.
Všeho uvedeného bylo dosaženo dlouho před vznikem paramádvaity a stalo se součástí obecně přijímaného dědictví indické duchovní tradice. Paramádvaitoví autoři pouze převzali část tohoto dědictví,
ačkoli někdy přizpůsobili tradiční pojmy specifikům své nauky.
Tak například nadužívaný átman je někdy nahrazen dynamičtější
a osobnější „vlastní přirozeností“ (svabháva). Ego, hlavní nepřítel
všech ortodoxních škol, bylo rozděleno na krtrimá ahamtá („umělé
jáství“) a púrnáhamtá („čisté jáství“), z nichž první mělo vlastnosti
staré ahamkáry, zatímco druhé bylo neodmyslitelným subjektivním
536

537
538

SpK. 22: …atikruddhaḥ prahṛṣṭo vā kiṃ karomīti vā mṛśan | dhāvan vā
yatpadaṃ gacchet tatra spandaḥ pratiṣṭhitaḥ…; viz Dyczkowski, M. S. G.,
The Stanza on vibration…, op. cit., str. 100.
Spandavivṛtti; viz Dyczkowski, M. S. G., The Stanza on vibration…, op.
cit., str. 101.
V.Bh. 101,71,118; viz SpN. v Vasugupta, Spanda-Kārikās…, op. cit., str. 103.
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pólem dynamického absolutna, a tedy subjektivním vrcholem epistemicko-ontologické hierarchie.
A dokonce ani nižší úrovně subjektivity nemají být rozpuštěny ve
vědomí, jsou-li viděny se správným porozuměním (sat tarka), tedy
jako pouhá hra (líla, krída) a projev svobody (svatantra) absolutna. V paramádvaitě nemá být vposled nic zničeno ani rozpuštěno,
na rozdíl od jógy nebo advaitavédánty, takže paramádvaitoví autoři
mohou směle prohlásit, že jejich nová cesta je snadná.539
Každá rovina paramádvaitového universa má odpovídající subjektivní pól, který vnímá hru energií příslušející této rovině. Hierarchie těchto subjektů („pozorovatelů“) začíná transcendentním
pozorovatelem (parápramátr), pokračuje přes prázdného pozorovatele (šúnjapramátr) a pozorovatele vitálních energií (pránapramátr)
až k tělesnému pozorovateli tohoto iluzorního světa (déhapramátr,
májapramátr).
Tato hierarchie je v různých kontextech vyjádřena různě, ale nejlépe ji zřejmě vystihuje skupina „pozorovatelů“ jednotlivých rovin
skutečnosti podle paramádvaitového systému 36 kategorií (tattev)540
od Šivy až po element země.
Kromě nesporného přínosu psychologického hraje nauka o víceúrovňové subjektivitě také roli důležitého regulátoru, který oba systémy chrání před primitivním solipsismem, v němž si jednoduchý
subjekt sní svůj vlastní svět. V úžasné hře stvoření jsme většinou
ponořeni do našeho běžného vědomí, jehož obsah je sice promítán
„námi“, ale my si této skutečnosti většinou nejsme vědomi, neboť
toto „námi“ operuje na mnohem vyšší nebo, chcete-li, hlubší úrovni,
než je rovina, na níž dokážeme být přítomni svou pozorností.

539
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IPK IV,16: …iti prakaṭito mayā sughaṭa eṣa mārgo navo mahāgurubhiru
cyatesma śivadṛṣṭiśāstre…
Viz TA XV,15,341: Śiva, Mantreśvara, Mantramaheśvara, Vidyeśa, Vijñānā
kala, Pralayākala, Sakala; viz MBDL, ř. 4229‒4235.
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VI.6 Některé paralelní estetické nauky
Ačkoli jsme to „my“ sami, kdo si výše uvedeným způsobem promítá obsahy „vlastního“ vědomí, jsou tyto obsahy stále nové a nepřestávají nás překvapovat, nebo dokonce uvádět v úžas. A to je podle
paramádvaity způsobeno spontánní tvořivou aktivitou intuice (pratibhá), což je pouze jiné jméno pro dynamickou reflexivitu vědomí
(vimarša).
Stejně jako všechny aktivity absolutna, také tvůrčí intuice je přítomná na úrovni vtělené duše541 a projevuje se v lidské schopnosti
tvořit nové věci ve spontánním tvůrčím toku, jenž nachází své uplatnění ve hře, poezii, vědě či výtvarném umění. Abhinavagupta definuje tuto intuici slovy: „Vhled, který nepřetržitě jiskří stále novými
formami“ a dodává, že „právě díky tomuto vhledu si někdo zaslouží
titul básník“.542
Schopnost absolutna přicházet se stále novými formami budí úžas,
což je jak v paramádvaitě, tak v novoplatonismu modus, v němž
se nachází duše při svém výstupu k nejvyššímu. Úžas (ekplexis) je
v novoplatonismu také terminus technicus pro toužebný stav duše,
vyvolaný vznešenou krásou Dobra.543
V Enneadách najdeme popis tohoto zvláštního stavu očištěné
duše filosofa, která osciluje mezi úplným splynutím se svým transcendentním objektem kontemplace a částečným odvrácením od něj,
což budí úžas, který opět vede ke splynutí a tak stále dokola.544
541
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IPK I,6,7; viz též SpS.: …māyāpramātṛbhūmāvapi parameśvarasya prakā
śātmanaḥ idaṃ pañcavidhakṛtyakāritvaṃ sthitameva, pūrṇa tutatsaṃbandha
sāvadhānavijñānaśālisaṃcetyam…
…prajñā navanavollekaśālinī pratibhā matā tadanuprāṇanājivadvarṇanān
ipunaḥ…; viz Gnoli, R., The aesthetic experience… (1956) str. 28. Abhinavagupta je tak v estetice čistým intuitistou, stejně jako Plótinos, pro něhož
je vnitřní forma (to endon eidos) zdrojem tvoření i recepce uměleckého díla
(Enn. I,6,3,8).
Viz Plótinos, Enn. I,6,7,18; Śivasūtravartikā in Vasugupta, SpandaKārikās…, op. cit., str. 52; Proklos, TP III,64,1‒12. Viz též Gnoli, R.,
The aesthetic experience… (1956), str. XLVII.
Plótinos, Enn. V,8,11,1‒11.
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Podobně a podobnými slovy je to popsáno i v paramádvaitovém
korpusu, např. v komentářích k Šivasútře, kde se říká, že různé stupně a stadia jógy jsou fascinujícím úžasem.545 Komentátor Kšémarádža k tomu dodává:
„Podobně jako člověku zkoprnělému úžasem je i jóginovi, když
užasne při expanzi smyslového vědomí, které podlehne vlivu vnitřního Já a je od něj naplněno jedinečným, dosud nezažitým, stále novým
potěšením.“546

V novoplatonismu existují dvě protichůdné tendence v hodnocení hmotného světa a jeho krás, přičemž tato dichotomie vychází od
samotného Platóna. Jeden názorový proud je ohledně přítomnosti
duše v těle veskrze pesimistický, považuje tělo za „hrob duše“ a situaci duše v těle za politováníhodnou a nešťastnou. Druhý proud je
naopak optimistický a považuje přítomnost duše v těle za božskou
misi, vykonávanou v říši přírody. Zatímco první přístup čerpá z tzv.
„středních“ Platónových dialogů, jako je například Faidón, ten druhý
naopak z pozdních dialogů, jako jsou Timaios, Faidros nebo Symposion. Plótinův pozitivní vztah ke smyslové kráse a k emoční odpovědi, kterou krása probouzí v duši, je přirozeně napojen na druhý
z uvedených proudů.
Právě v jeho intencích platí v novoplatonismu přímá úměrnost
mezi stupněm bytí a krásy: Co znamená skutečně být? Být krásně.547
Krása smyslového světa je ve skutečnosti krásou formy:
„Z jakého zdroje pak zářila krása Heleny, o kterou muži bojovali,
nebo jakékoli ženy či snad Afrodité samé? … Krása není dána velikostí masy, vždyť přichází očima jako pouhá forma.“548
545
546
547
548

SS I,12: vismayo yogabhūmikāḥ; viz Vasugupta, Spanda-Kārikās…, op.
cit., str. 51‒52.
Vasugupta, Spanda-Kārikās…, op. cit., str. 52.
Plótinos, Enn. I,6,5,21.
Plótinos, Enn. V,8,2,9‒27.
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Nebo ještě lépe, krása není ani tak krásou formy, ale spíš jejího
zdroje, tj. Intelektu, a tedy vposled Dobra samého. Hierarchie krásy
kopíruje novoplatónskou ontologii a je vlastně jiným hlediskem
téhož:
„Nejprve musíme klást Krásu, která je též Dobro, a z něj bezprostředně vychází Intelekt, který je krásou, a Duše, která má krásu od Intelektu. Duše pak tvoří krásná těla…“549

Jakožto vtělené bytosti máme my lidé jedinečnou šanci chopit se
krásy jako vodítka a stopy, která nás může vrátit do duchovního světa
Intelektu, nebo dokonce až za něj, k samotnému zdroji.550 Takový
přechod je vlastně snadný, neboť Dobro je zdrojem i hlavním cílem
každé lidské touhy.551
Původ citu lásky je podle Plótina „touha po Kráse samé, která
v Duši byla od samého počátku“.552
Samotná definice lásky pak zní, že je to „aktivita duše spějící
k dobru“.553 V takovém systému je krása konkrétním způsobem, jímž
se transcendence (Dobra) uskutečňuje v imanenci, neboť „kdyby
[bůh-Dobro] nebyl ve světě, nebyl by ani v nás, takže bychom neměli žádné ponětí o něm ani o ničem, co z něj pochází“.554 Krása tedy
v novoplatonismu slouží jako most, s jehož pomocí lze překlenout
propast mezi tělem a Duší nebo Duší a Intelektem.
S odkazem na Platónův dialog Symposion555 Plótinos rozlišuje
mezi Afrodité nebeskou (úrania), matkou nebeského Eróta, a Afrodité pozemskou (pandemos), matkou pozemského Eróta. S nimi jsou
549
550
551
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Plótinos, Enn. I,6,6,25‒27.
Plótinos, Enn. VI,7,22,19‒21: Καὶ ἕως τί ἐστιν ἀνωτέρω τοῦ παρόντος,
αἴρεται φύσει ἄνω αἰρομένη ὑπὸ τοῦ δόντος τὸν ἔρωτα.
Plótinos, Enn. I,6,7,2.
Plótinos, Enn. III,5,1,17.
Plótinos, Enn. III,5,4,24.
Plótinos, Enn. II,9,16,25.
Platón, Symp. 180d.
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pak spojeny dva druhy lásky, které se liší milovníkovým rozpoznáním či nerozpoznáním pravého zdroje krásy v milovaném objektu.
Plótinos ovšem nezatracuje lásku pozemské Afrodité, při níž milovník nedokáže rozpoznat pravý zdroj krásy v milovaném, ale jen
poznamenává, že čistěji je tělesná láska prožívána v „platónském“
vztahu, spíše než na způsob sexu bez zábran.556
Moudří pamatují na zdroj krásy, zaměřují se na něj, a tak praktikují vyšší formu erotiky nebeské Afrodité, ačkoli neodsuzují ani
nižší formu, protože jsou si vědomi hravé tvořivosti vyšší formy:
„ale… ti kdo si uvědomili pravzor, sice oslavují vyšší krásu, ale
nejsou proto bez respektu ke kráse pozemské, neboť v ní vidí stvoření a hříčku té druhé krásy“.557
Je přitom třeba mít na paměti, že uhrančivá síla krásy, která je
schopna přimět Duši k výstupu směrem ke svému pravému zdroji,
působí v Duši potěšení, jež napomáhá intenzivní koncentraci a mystickému zření.558
Výše zmíněné téma hry je zajímavé i z komparatistického hlediska, protože nauka o hravé povaze absolutna je vlastní některým indickým školám. Nejedná se pouze o slavný višnuistický kult
mladého Kršny, který si hraje s dětmi u městečka Vrindávanu, a napodobuje tak svou nebeskou přirozenost. Téma se objevuje i v advaitavédántě559 a výsadní postavení má právě v paramádvaitě. Ve
výše citované pasáži Plótinos vyjadřuje myšlenku, která je vlastní
paramádvaitovým konceptům božské hry: vertikální vztahy uvnitř
systému lze popsat jako hru. Přesněji řečeno, tvořivá energie vyšších
sfér nasměrovaná k nižším sférám může být na jejich úrovni chápána
jako hra. V novoplatonismu zůstal tento nápad vesměs nerozvinut
a nevyužit, ačkoli, jak vidíme, čistě jako koncept zde přítomen je.

556
557
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Plótinos, Enn. III,5,1; III,5,17‒18.
Plótinos, Enn. III,5,1,63‒65.
Plótinos, Enn. III,5,3,9‒10.
V advaitavédántě se božská hra jako odpověď na otázku, „proč byl stvořen
svět“, objevuje už v Brahmasútře (II,1,33).
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Můžeme si jen povzdechnout, kolik problémů, například se svobodou prvních principů, by se s jeho pomocí dalo vyřešit.560
V kontextu paramádvaity nauka o božské hře (líla, krída) znamená, že Šiva, dynamické absolutno, je aktivní, tvoří, udržuje, ničí atd.
ze své vlastní vůle. Hravě se při svém stvoření projevuje a schovává,
aniž by tím jakkoli utrpěla jeho svrchovaná svoboda.
Tato hra je skutečná561 a jako taková je právě projevem nekonečné svobody svého původce.562 V radikálním holismu paramádvaity
je velmi rozmazaná hranice mezi mikrokosmem a makrokosmem,
a proto není divu, že nauku o hře najdeme i na pozemské rovině
každodenní ortopraxe. Božská hra je zde modem bytí osvíceného
jógina, který zůstává hravě v tomto světě samsáry a koná zde svobodně na způsob hry, což jej chrání před ulpíváním na vlastních
činech a karmickou zátěží, kterou by jinak každé konání přinášelo.
Zůstává tak nedotčen strastmi samsáry, čistý jako lotos, i když se
nalézá třeba uprostřed jejích kalných vod.563 Spontaneita, která je
s tímto odlehčeným pobýváním ve světě spjata a která je odrazem
intuitivního napojení mysli na bezčasý a nediskursivní zdroj, byla
už v této souvislosti zmiňována.
Zbývá ještě jeden tematický topos spojený s významovým polem
hry, který najdeme na obou stranách mého komparanda, totiž svět
jako velké divadlo (theatrum mundi) a lidé jako herci velkého kosmického dramatu. Tato metafora se objevuje jak v novoplatonismu
(„…ale v tom pravějším dramatu, které ti, kdo mají poetické nadání, částečně napodobují, hraje duše, jež obdržela roli od básníka
stvořitele…“), tak v paramádvaitě („…duše je herec, uvnitř níž je
560
561
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Plótinos, Enn. VI,8.
Na rozdíl od advaitavedānty, kde je iluzí; viz Baumer, B., „The Play of the
three Worlds…“, op. cit., str. 37‒38.
TA 101: heyopādeyakathāvirahe svānandaghanatayocchalanam | krīḍā
sarvotkarṣeṇa vartanecchā tathā svatantratvam.
SKV 30: …iti vā yasya saṃvittiḥ krīḍātvenākhilaṃ jagat | sa paśyansatataṃ
yukto jīvanmukto na saṃśayaḥ…; viz Vasugupta, Spanda-Kārikās…, op.
cit., str. 119; viz též Dyczkowski, M. S. G., The Stanzas on vibration…, op.
cit., ř. 165.
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i pódium, diváci jsou smysly…“), abych odcitoval alespoň nejkomentovanější locus communis.564
Abhinavagupta a další komentátoři rozpracovávají toto téma velmi podrobně. Využívají přitom myšlenkový a pojmový aparát indické estetiky, konkrétně její větve zvané rasaváda čili věda o emoční
šťávě, nebo rasadhvani čili věda o „ozvuku“ emoční šťávy v mysli
diváka. Tato škola považuje emoční šťávu za hlavní cíl uměleckého díla (především dramatu).565 Všechny ostatní prostředky dramatu
a poezie, jako jsou zápletka, figury, tanec, hudba atd., jsou podle této
školy podřízeny transmisi emoční šťávy směrem od tvůrce k divákovi tvárného srdce (sahrdaja). Tato transmise vyžaduje tvůrčí intuici
na straně tvůrce (kárjaitrí pratibhá) a stejnou porci pasivní intuice
(bhávaitrí pratibhá) na straně diváka.566
K vychutnávání emoční šťávy dochází v duši diváka a ve skutečnosti jde vposled o vychutnávání blaženosti vlastního vědomí
(svasamvidčarvaná).567 Taková blaženost je dopřána jen „bezpřekážkovému“ vědomí (nirvighna čit), natolik zaměřenému na svůj
předmět, že není rušeno každodenními starostmi a vrtochy neklidné
mysli.
Abhinavagupta popisuje tento stav ve svém estetickém i filosofickém díle pomocí stejných pojmů, totiž jako spočinutí v sobě samém
(svátmavišránti), které je vyvoláno tu úspěšnou transmisí emoční
564
565

566
567

SS III,9‒11: nartaka ātmā / raṅgo’ntarātmā / prekṣakāṇīndriyāṇi; viz MBDL,
ř. 73‒75.
bharatamuni, Nātyaśāstra, 6,15: śṛṅgārahāsyakaruṇā raudravīrabhayāna
kāḥ / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ („Pamatujme, že
v dramatu je osm následujících hlavních nálad: milostná [šrngára], směšná
[hásja], smutná [karuna], hněvivá [raudra], heroická [víra], strašlivá [bhajánaka], odporná [bíbhatsa] a úžasná [adbhuta].“). „Abhinavagupta přidává
k tomuto seznamu ještě devátou, klidnou rasu jednak jako další člen řady,
jednak jako skrytý podklad všech ostatních ras“; viz A bhinavagupta,
Dhvynyālokālocana, The Dhvanyaloka of Anandavardhana with the Locana of Abhinavagupta. Translated by J. M. Masson ‒ M. V. Patwardhan,
Harvard 1969, str. 91‒151.
Gnoli, R., The aesthetic experience… (1956), op. cit., L-LI.
A bhinavagupta, Dhvynyālokālocana…, op. cit., str. 42‒43.
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šťávy, tu jógovou meditací.568 Příležitostně také oba stavy srovnává: nerozlišenost vědomí (samvidabheditatva), dosaženou estetickým zážitkem z vychutnávání emoční šťávy (rasásváda), s plností
vědomí (samvidpúrnatva), dosaženou postupným úsilím v jógové
praxi čili vychutnáváním absolutna (brahmásváda).569 Hlavním cílem dramatu je vychutnávání jeho esence, tj. rasy, čili jedné z devíti
základních emocí, a stejně tak je vychutnávání jeho esence, kterou
je vědomí samo, i hlavním cílem divadla svět.570
Poslední estetizující metaforou, jíž bych se rád věnoval, je kruhový tanec duše. Na obou stranách našeho srovnání slouží k vyjádření dynamické povahy vědomí, ponořeného v čase. Tak podle
Plótina přísluší čas (chronos) sféře Duše a v souladu s Platónovým dialogem Timaios je považován za pohyblivý obraz věčnosti. A Proklos v jednom ze svých výkladů k tématu chronos etymologicky objasňuje jako (kruhový) tanec (choros) kolem Intelektu
(choros ‒ nús).571 Stejnou metaforu najdeme i v paramádvaitě, kde
je čas (kála)572 a jeho neustále se měnící přirozenost popsána jako
kolo energií (šaktičakra),573 což se chápe jako kruhová sekvence
dvanácti Kálí,574 které se točí v kruhu kolem přihlížejícího Šivy.
Tento neustálý pohyb energie ‒ vyjevující se jako kolo sil, jenž se
otáčí s každým jednotlivým kognitivním aktem, ‒ je pak s oblibou
568
569

570
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Op. cit., str. 42‒43, 153‒164.
MBDL, ř. 16065‒16068: …kṣaṇake tattaddraṣṭṭasaṃvidabheditām || kramodi
tāṃ sadya eva labhate tatpraveśanāt yogābhyāsakramopāttāṃ tathā pūrṇāṃ
svasaṃvidam; viz Abhinavagupta, Dhvynyālokālocana…, op. cit., str. 158.
Viz Gnoli, R., The aesthetic experience… (1956), op. cit., XLIV: „The so
called supreme bliss, the lysis, the wonder, is therefore nothing but a tasting,
that is, a cogitation in all its compact density, of our own liberty…“; viz též
Mahārthamañjarī, in: Dyczkowski, The Doctrine of Vibration… (1989),
op. cit., str. 51.
Proklos, In Tim. III,9,16‒18; Plótinos, Enn. IV,4,8. Plótinos, Enn.
IV,4,15.
IPK + IPKV III,2,4‒19.
SpK.1; SKV 3.
Viz SpN. 7,13; viz Vasugupta, Spanda-Kārikās…, op. cit.
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metaforicky vykreslen jako tančící bohyně Šakti, která v proměnlivých podobách tančí kolem Šivy ‒ reflexivního, statického pólu
absolutna.575
Klíčový pojem, který přemosťuje paramádvaitovou estetiku a filosofii, je čamatkára (dosl. „vychutnávání“, přeneseně pak „okouzlení“, „údiv“, „úžas“). Jedná se o náladu, v níž je Bůh obrácen ke své
Šakti. Utpaladéva a Abhinavagupta jej používají téměř jako synonymum pro reflexivní vědomí (vimarša)576 a mají k tomu dobrý důvod,
protože reflexivní vědomí vychutnávající čiré expandující světlo vědomí (prakáša) je přirozeně ve stavu okouzlení, údivu a úžasu. Je
to tedy síla vědomí ve svém nejpřirozenějším stavu a jako taková je
i paramádvaitovými autory rozpoznána a ctěna.577
V paramádvaitě, stejně jako v novoplatonismu, je tak smyslová
krása integrována do soteriologie systému. Její uhrančivá síla přirozeně koncentruje mysl a obrací pozornost ke svému nekonečně
živému zdroji, jenž se nachází v samém středu naší nejvnitřnější přirozenosti. To je důvod, proč tantrické nauky doporučují následovat
estetický prožitek, ať už umělecký, nebo erotický. Tak například ve
Vidžňánabhairavatantře jsme po řadě meditací zaměřených na různé
druhy požitků ze smyslové krásy poučeni veršem: „Tam, kde mysl
nachází potěšení, tam nechť se (jógin) soustředí. Neboť právě tam
se zjevuje pravá podstata svrchované blaženosti.“578
Zvážíme-li vše uvedené, pak lze říci, že jak pro novoplatonismus,
tak pro paramádvaitu jsou smyslová krása a emočně nabitá odpověď,
již probouzejí (ekplexis/čamatkára) v duši svých obdivovatelů, dů575
576
577

578

Viz SKV 164; viz The Aphorisms of Śiva…, op. cit., str. 126.
IPKV 1,5,11; viz též Utpaladeva, Īśvarapratyabhijñākārikā…, op. cit.,
str. 118‒119, pozn. 23.
Např. Abhinavagupta v PTV komentuje IPK I,6,7 (MBDL, ř. 572‒573):
svātmacamatkārarūpā śāktollāsamayaviśvāmarśanarūpa; viz též MBDL,
ř. 4610, kde je Šivova choť zdravena slovy: svātantryaikarasāveśacamatkāra
ikalakṣaṇā parā bhagavatī… („Svrchovaná bohyně vyznačující se svobodou
[vzbuzující] úžas, sjednocující mysl do jediné emoce.“)
V.Bh. 74: yatra yatra manastuṣṭirmanastatraiva dhārayet | tatra tatra parā
nandasvarūpaṃ saṃpravartate ||
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ležitým prostředkem, který duši nejprve pomáhá koncentrovat mysl
a zapomenout na všední starosti běžného dne a poté následovat tento impuls dovnitř a v krajním případě díky němu dosáhnout i kontemplativního sjednocení (henosis, samávéša) se zdrojem veškeré
blaženosti, tedy svou vlastní nejniternější podstatou, jíž je vposled
samo dynamické absolutno. V obou systémech navíc tento zdroj leží
až za formou, s jejíž pomocí se k němu zprvu obrací naše pozornost.
Nepřekonatelná moc krásy je schopna vytrhnout nás z každodennosti
samsáry a z diskursivního modu myšlení a obrátit nás směrem k nediskursivní intuici, která je vhodnějším nástrojem ke kontemplativnímu uchopení vyšších rovin skutečnosti než naše běžné rozvažování.
V novoplatónském pojmosloví to znamená výstup od smyslového
vnímání (aisthesis) a diskursivního myšlení (dianoia) směrem k intuitivnímu zření (noesis). V paramádvaitě se jedná o pohyb od přímé smyslové zkušenosti (pratjakša) a mentálního konstruktu, který
tato zkušenost plodí (vikalpa), směrem k intuici (pratibhá) a reflexivnímu vědomí (vimarša). Podobný naukový základ je příležitostně vyjádřen i metaforicky, např. jako theatrum mundi nebo tanec
duše.
Lze říci, že jednou z nejpodivuhodnějších vlastností obou systémů je právě jejich schopnost integrovat do svého naukového rámce
smyslovou krásu, přičemž jak novoplatonismus, tak paramádvaita
tak činí v podobném socio-historickém kontextu. Oba systémy jsou
přitom obklopeny ortodoxně asketickým, intelektuálním prostředím, v němž je zvykem považovat smyslovou krásu přinejlepším
za nebezpečnou past iluze. Možná není náhoda, že jak Plótinos,
tak Abhinavagupta byli zároveň velcí filosofové i velcí estetici
a v obou případech byly jejich nauky adresovány spíše vzdělaným
vrstvám laiků, než monasticky organizovanému asketickému společenství jednotného náboženského vyznání. A pokud si tedy nechtěli
pod sebou podříznout laickou sociální větev, na níž jako filosofové
seděli, nezbylo jim než integrovat do své nauky i smyslový svět se
všemi jeho krásami, spíše než jej zavrhnout a odintelektualizovat
pryč.
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VI.7 Další perspektivy bádání
Řekněme, že byl prokázán vysoký stupeň kompatibility obou studovaných systémů. Otevírá se tím široké pole otázek, které – nakolik
je mi známo ‒ nebyly dosud předmětem tohoto ani žádného jiného
zkoumání.
Kam až může taková korespondence zajít a jaké jsou její limity?
Ačkoli základní ladění novoplatonismu by se dalo zhruba označit
jako objektivní idealismus, zatímco advaitové systémy Indie jako
idealismus subjektivní, tak přinejmenším některé pasáže Ennead
jsou nepochybně vykročením k neduálnímu, subjektivně založenému
myšlení, jaké známe z indických advaitových škol, v niž tyto nauky
nacházíme možná v rozvinutější a radikálnější podobě.
Jak je tedy možné, že filosofické nauky s tak neuvěřitelnou lehkostí cestují přes hranice regionů a staletí? Buď to lze vysvětlit povahou samotného předmětu ‒ konkrétně přirozeností mysli, jak se
jeví při systematické introspekci, což je metoda par excelence obou
komparovaných systémů ‒, nebo se jednalo o mezikulturní výměnu,
založenou na přímém nebo nepřímém orálním či písemném kontaktu
obou filosofických komunit. Vraťme se ještě k F. Staalovi a aplikujme zde jeho myšlenku: Jelikož přímé textové doklady, např. překlady
atd. jsou zřejmě těžko k nalezení, otázka kontaktu zůstane v kompetenci každého interpreta.579
Můžeme se vydat první cestou a předpokládat, že naukové paralely jsou dány přirozeností samotné mysli. Pomalu tak dospějeme
na trajektorii, která vede k předpokladu věčné filosofie (philosophia
perennis či theologia prisca), zformulovaném v řeckém Hermetickém korpusu a obnoveném Marsiliem Ficinem: filosofie je věčná
a nadčasová moudrost, kterou národům předávají jejich proroci.580
Nebo se vydáme cestou vlivu, což nás povede ke stále složitějšímu studiu historických detailů a úměrně rostoucímu množství
spekulací.
579
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Staal, F., Advaita and Neoplatonism…, op. cit., str. 23.
V Indii je tentýž koncept znám jako sanátana dharma.
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Začal jsem tento text slibem metodologické abstinence od hypotézy
vlivu Indie na novoplatonismus. Nicméně historické bádání založené
na stále rostoucím množství archeologického materiálu nás přivádí
k myšlence, že tento vliv mohl být i opačný. Můžeme snad čekat
povstání „helénské“ hypotézy na troskách té „orientalistické“? Uvážíme-li jedinečnou řecko-indickou kulturní syntézu severní Baktrie,
máme pádný důvod nevylučovat ani tuto možnost. Dvacáté století
přišlo s „orientalistickou hypotézou“, což vyprovokovalo plodnou
a přínosnou komparatistickou debatu, ale co když 21. století přijde
s „helénskou hypotézou“? Kdyby se podařilo vyprovokovat přinejmenším stejně plodnou debatu jako dosud, jistě by to nebylo na škodu.
Nebo se snad pod tíhou komparatistiky vrátí do učeneckého konsensu pozdně antický a renesanční ideál nadčasové moudrosti národů, philosophia perennis či theologia prisca, jako se to už teď děje
v kruzích „integrálních“ myslitelů?
I kdyby komparatistická studia přispěla „jen“ k hlubšímu pochopení
filosofických základů obou tradic v jejich tradičních kontextech ‒ protože přinutí jejich znalce znovu srozumitelně zformulovat jádro studovaných nauk, a brousit tak jeho pochopení v rámci otevřené diskuse,
nebo jen umožnila pochopit nějaký jejich aspekt ve světle komparované nauky,581 nebyla by komparatistika sama o sobě marná.
Ale nejzajímavější je zřejmě následující otázka: Pokud setrváme
na abstinenci od hypotézy vlivu, může být podobnost srovnávaných
nauk vysvětlena strukturálními důvody? Oba systémy představují
velmi pozdní stadium vývoje autochtonní tradice monistického idealismu. Dala by se tedy jejich vzájemná podobnost vysvětlit interakcí
s podobným oponentem? A co například kritika, která byla proti tomuto idealismu vedena ze skeptických pozic? Z toho, co víme o průběhu debaty, je zřejmé, že oba systémy se ocitly pod tvrdou palbou
581

Viz Jung, C. G., „Západo-východní výklad smyslu“, in: C. G. Jung, Člověk
a duše, přel. K. Plocek… et. al., Praha 1995, str. 218: „…moudrost a mystika Východu mají velmi mnoho co říci právě nám, i když hovoří vlastní
řečí, kterou nelze napodobovat. Měly by nám připomínat, co máme ve své
kultuře podobného a co jsme zapomněli, a zaměřit naši pozornost na to, co
jsme jako nevýznamné odsunuli stranou…“
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skeptických argumentů a čelily dialektice, hájící antisubstancionalistické či obecněji antimetafyzické pozice svých oponentů. („Nic
samo o sobě není o nic více něčím než čímkoli jiným“ atd.).582
Na jedné straně udávala celé debatě rytmus polemika s mahájánovým buddhismem, a na druhé straně to byla polemika s pozdně antickým skepticismem.583 V současné učenecké komunitě se objevila
myšlenka, že Nágardžunova madhjamaková „škola střední cesty“ ‒
se svým náhlým rozkvětem buddhistické skepse, založené na velmi
vyspělé dialektice ‒ „měla původ v indických řecko-buddhistických
komunitách, na průsečíku řecké démokritovsko-sofisticko-skeptické
tradice s rudimentárními a neformalizovanými, empirickými a skeptickými prvky už předem přítomnými v buddhismu“.584
Můžeme pouze teoretizovat, že reakce monistického idealismu na
zničující skeptickou dialektiku, jejímž cílem byl samotný pojem substance, a která tedy ohrožovala monistickou nauku od základu, mohla tkvět v důrazu na přísně dynamickou přirozenost prvního principu
a radikální holismus. Oba tyto důrazy se přitom opíraly především
o osobní kontemplativní zkušenosti argumentujících.
Řečtí filosofové užívali dialektické zbraně s dvěma odlišnými cíli.
Metafyzická větev ‒ reprezentovaná Platónem, Parmenidem a částečně Akademií ‒ používala dialektiku k destrukci víry v realitu smyslově
podmíněného hmotného světa, aby se tak mohlo ujmout slova intuitivní nazírání nepodmíněného bytí. Kritická větev ‒ reprezentovaná
582

583

584

Ve formální podobě dospěla skeptická nauka v obou případech k tzv. čtyřčetné formuli; viz Nāgārjuna: „O žádné věci by se nemělo říkat, že je jsoucí
nebo nejsoucí, ani že je obojím zároveň, ani ničím z nich.“ Sextos Empeirikos: „Neměli bychom říkat o žádné věci že víc je, než není, že je i není,
anebo že o ní neplatí ani že je, ani že není“; viz McEvilley, T., The Shape
of Ancient Thought…, op. cit., str. 450–490.
Hlavně Sextos Empeirikos; viz Kuhn, W., Quel savoir après le scepticisme?
Plotin et ses prédécesseurs sur la connaissance de soi, Paris 2008; viz též
McEvilley, T., The Shape of Ancient Thought…, op. cit., str. 450‒490.
McEvilley, T., The Shape of Ancient Thought…, op. cit., str. 503: „Je velmi
nápadné, že právě ty oblasti Indie, kde podle předpokladů vznikl mahájánový
buddhismus (Gāndhāra, Kaśmīr a Amarāvatī), jsou považovány zároveň za
oblasti, kam řecká kultura pronikla nejhlouběji.“
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Démokritem, Pyrhonem a Sextem ‒ používala dialektiku k osvobození
mysli od víry, že myšlenkové koncepty odpovídají nějak realitě, což
mělo umožnit rozvoj systematické zdrženlivosti od úsudku (epoché),
z níž plyne kýžená emocionální vyrovnanost mysli (ataraxia).585
V Indii by kritická větev odpovídala zhruba rané mahájáně, zatímco metafyzická větev advaitové tradici indického filosofického
myšlení, což by do jisté míry zahrnovalo i paramádvaitu. Nicméně
paramádvaita klade důraz na transcendenci v imanenci a nabízí směs
realismu a idealismu, takže se jedná spíše o syntézu, i když se zjevnou převahou metafyzické složky nad složkou kritickou.
„Strukturální hypotéza“ je také podpořena faktem, že pozdější
mahájána prodělala pod kritickou palbou stejný vývoj jako advaita,
tj. posun od přísného intelektualismu lpícímu na prázdnotě k metafyzičtější pozici esencialismu. Mahájána se v tomto pozdním stadiu ‒ díky důrazu na aktivní roli „buddhovské přirozenosti“, která se
vyjevuje zejména v moudrosti a soucitu, ‒ pokusila překonat madhjamakovou skepsi naukou o zárodku buddhovství (tathágatagarbha).
Podle této nauky je nejvyšší buddhovská přirozenost (dharmakāya)
jakožto věčné nejvnitřnější jádro skutečnosti imunní vůči skeptické
dialektice madhjamaky, pro niž je vše bez výjimky relativní, má
jen iluzorní, myšlenkovou realitu (vidžňáptimátra), je bez podstaty
(asvabhāva), bez jáství (anātma) a pomíjivé (anitya).586
Důkladné zvážení „strukturální hypotézy“ překračuje rámec tohoto textu, ale věřím, že můj příspěvek by mohl posloužit jako most
pro ty, kdo by chtěli proniknout do tohoto obtížného a dosud neprozkoumaného terénu. Zatím mohu jen s Abhinavaguptou doufat, že
„když intelektuální zvídavost stoupá stále výš, až spatří pravdu bez
únavy, je to i díky myšlenkovým žebříkům, postaveným předešlými
mysliteli“.587
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586
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McEvilley, T., The Shape of Ancient Thought…, op. cit., str. 420.
K ing, R., Early Advaita Vedānta and Buddhism: The Mahāyāna Context of
the Gauḍapādīya-kārikā, Albany 1995, str. 222‒224.
ABh I,278; Gnoli, R., The aesthetic experience… (1956), op. cit., str. 12;
angl. překl. viz A bhinavagupta, Dhvynyālokālocana…, op. cit., str. 2.
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VII. Spandakáriká:
pracovní komentovaný překlad
yasyonmeṣanimeṣābhyāṁ jagataḥ pralayodayau |
taṁ śakticakravibhavaprabhavaṁ śaṁkaraṁ stumaḥ || 1
Velebíme toho, jehož otevření a zavření očních víček je vznikem
a zánikem světa, Šivu [Šankaru], který je pánem kruhu sil.

[Kruhem sil jsou míněny rozmanité síly absolutna a duše, která
je s ním potenciálně totožná. Kruh je zde proto, že ona tvořitelsko-ničitelská aktivita probíhá cyklicky a v určité posloupnosti. V komentářích se navíc objevuje pozoruhodný poukaz na to, že tvořitelsko-ničitelská aktivita probíhá simultánně. S postupným tvořením
makrosvěta dochází zároveň k ničení vševědoucnosti duše, místo
které nastupuje partikulární vědění založenéna jednotlivých vjemech, a naopak při osvobozujícím záblesku poznání dochází v duši
ke „zničení“ partikulárního vnějšího makrosvěta a obnovení vševědoucnosti. Otevření a zavření očních víček je v paramádvaitě terminus technicus pro expanzi a kontrakci vědomí.]
yatra sthitamidaṁ sarvaṁ kāryaṁ yasmāccha nirgatam |
tasyānāvṛtarūpatvānna nirodho’sti kutracit || 2
Ten, na němž stojí toto vše a z něhož toto stvořené vychází, není ze
své podstaty, jíž je nepodmíněná svoboda, nikterak omezen.

[Proč není omezen svým tvořením, bude vysvětleno později. Důvodem je, že pohnutkou k jeho tvoření je svobodná hra. Svým tvořením není sice omezen, zároveň ale od něj není ani oddělen.]
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jāgradādivibhede’pi tadabhinne prasarpati |
nivartate nijānnaiva svabhāvādupalabdhṛtaḥ || 3
A i když převládá oddělenost ve stavech, jako je bdění atd., ten který
je neoddělený, zasahuje a je stále přítomen i tam, a to kvůli přirozenosti vnímatele [, který je od sebe ze své podstaty neoddělitelný].

[Vnímající a vnímané jsou od sebe neoddělitelní, ačkoli někdy
vypadají jako oddělení. Ve skutečnosti je vnímané vždy svým způsobem součástí vnímajícího. Viděl někdy někdo věc o sobě? Nikoli, vždy pouze jako součást vědomí nějakého vnímajícího subjektu.
Navíc tento poslední svědek nemizí ani ve stavech, jako je bezesný
spánek nebo bezpředmětná meditace. To je jasné už jen ze zkušenostní kontinuity toho, kdo těmito stavy prochází.]
ahaṁ sukhī ca duḥkhī ca raktaścetyādisaṁvidaḥ |
sukhādyavasthānusyūte vartante’nyatratāḥ sphuṭam || 4
„Já jsem šťastný a nešťastný, ulpívám na tom a onom“, skrze tyto
a jiné myšlenky zjevně září něco jiného, co spojuje všechny stavy,
jako je štěstí atd.

[Znovu se upozorňuje, že každý zakoušený stav musí mít jednak
a hlavně svého „zakusitele“, a jednak stvořitele předmětu, který ono
zakoušení případně formuje. Tento zakusitel (i stvořitel) je vposled
nejvyšší duše (átman), pojatá ovšem ve Spandakárice důsledně dynamicky, tj. jako Šiva vybavený kruhem sil.]
na duḥkhaṁ na sukhaṁ yatra na grāhyo
grāhako na ca |
na cāsti mūḍhabhāvo’pi tadasti paramārthataḥ || 5
Vskutku jest pouze to, co není ani štěstí, ani neštěstí, ani objekt, ani
subjekt, ani ovšem vědomí prostá tupost.

VII. Spandakáriká: pracovní komentovaný překlad  /  191

[To, co vskutku, v pravém slova smyslu „je“, není ani štěstí, ani
neštěstí a jiné stavy vědomí. To však neznamená, že když to není
žádné to ani ono, že je to nějaké „nic“.]
yataḥ karaṇavargo’yaṁ vimūḍho’mūḍhavat svayam |
sahāntareṇa cakreṇa pravṛttisthitisaṁhṛtīḥ || 6
labhate tat prayatnena parīkṣyaṁ tattvamādarāt |
yataḥ svatantratā tasya sarvatreyamakṛtrimā || 7
Odkud smysly berou svůj život, ačkoli jsou samy neživé, a odkud ‒
skrze vnitřní kruh [energií těchto smyslů] ‒ povstává stvoření, udržování a zánik? Tento princip (tattva), jehož nepodmíněná svoboda
proniká vším, by měl být uchopován s krajním úsilím a péčí.

[Slovem „život“ je míněna životní energie završená vědomím;
„vnitřním kruhem“ je míněna „pevnost osmi“ neboli pětice jemnohmotných smyslových potenciálů (tanmátra), spolu s myslí intelektem a jástvím (buddhi, manas, ahamkára), ale může jím být míněna
i dvanáctičetná posloupnost bohyní Kálí, střídajících se v okamžiku
vjemu. „Princip, jenž by měl být uchopován s krajním úsilím a péčí“
je dynamické absolutno ‒ Šiva.]
na hīcchānodanasyāyaṁ prerakatvena vartate |
api tvātmabalasparśātpuruṣastatsamo bhavet || 8
Empirický samsárický subjekt neovládá impulsy své vůle sám, ale
jen díky kontaktu se silou nejvyšší duše (átman), s níž se [v takovém
případě] ztotožní.

[A stejně jako smyslové orgány vposled čerpají svou sílu z absolutna, totéž platí pro vůli a chtění. I tato rozhodující psychická
síla čerpá svůj život vposled z dynamického absolutna, které je zde
tradičně (upanišadově) pojmenováno jako átman. Empirické já není
a nemůže být ve svém rozhodování svobodné už jen proto, že v vpravém slova smyslu ani nic takového není.]
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nijāśuddhyāsamarthasya kartavyeṣvabhilāṣiṇaḥ |
yadā kṣobhaḥ pralīyeta tadā syātparamaṁ padam || 9
Zmizí-li rozrušenost [samsárického subjektu], omezeného vlastní
nečistotou a připoutaného starostmi ke konání, nastane [u něj] svrchovaný stav.

[Důležitou naukou paramádvaity je i nauka o „probleskování“
absolutna až do těch nejnižších pater samsárické existence. Jakmile
zmizí rušení samsáry, zazáří absolutno bez omezení. Za povšimnutí
stojí „existenciální“ zdůraznění starosti jakožto samsárického pouta
par excelence.]
tadāsyākṛtrimo dharmo jñatvakartṛtvalakṣaṇaḥ |
yatastadīpsitaṁ sarvaṁ jānāti ca karoti ca || 10
Tím se [naplno] aktivuje jeho nestvořená přirozenost, spočívající ve
schopnosti poznávat a tvořit. On pak vnímá a tvoří vše, co chce.

[Naše vlastní podstata je totožná s podstatou vševědoucího tvůrce,
který stvořil celý tento svět, takže u koho zmizí překážky, které ho
oddělují od této podstaty, u toho se probudí obdobné tvůrčí a poznávací schopnosti.]
tamadhiṣṭhātṛbhāvena svabhāvamavalokayan |
smayamāna ivāste yastasyeyaṁ kusṛtiḥ kutaḥ || 11
Jak by mohl ten, kdo hledí v úžasu na svou přirozenost, jež vládne
[všemu], chtít kráčet onou strastiplnou cestou [samsáry]?

[Zde se hovoří o změně osobnosti v důsledku kontemplativního vhledu do vlastní podstaty. Zážitek, přehlušující mírou své intenzity všechna
myslitelná potěšení stvořeného světa, je starý upanišadový motiv. Úžas
je podle paramádvaity modus, v němž duše přistupuje k absolutnu. Jakožto téma představuje důležité rozhraní mezi filosofií a estetikou.]
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nābhāvo bhāvyatāmeti na ca tatrāstyamūḍhatā |
yato’bhiyogasaṁsparśāttadāsīditi niścayaḥ || 12
Nebytí [prázdnota] nemůže být [objektem kontemplace] ani ničím
víc než tupostí [ne-vědomím, ne-životem]. Ze zpětného pohledu je
jisté, že toto „nic“ nějak bylo.

[Zde začíná polemika s mahájánovým buddhismem (jmenovitě
s jógáčárou a vidžňánavádou), který je hlavním konkurentem paramádvaity, ačkoli v nauce i praxi má velmi blízko k jejím východiskům. Tato a následující kárika se opírá do buddhistické nauky
o meditaci na prázdnotu.]
atastatkṛtrimaṁ jñeyaṁ sauṣuptapadavatsadā |
na tvevaṁ smaryamāṇatvaṁ tattattvaṁ pratipadyate || 13
Tento uměle vytvořený objekt kontemplace je něco jako bezesný spánek. Pravé skutečnosti [, která je vždy,] nemůže být [přece] dosahováno [až zpětně,] za pomoci vzpomínání.

[Tato kárika vnáší do polemické argumentace proti buddhismu
další centrální téma, a sice subjekt, který je jednotícím prvkem nestálého a proměnlivého proudu vědomí. Pro mahájánové buddhisty
existuje pouze tento pomíjivý proud a nic jiného (sanvrttimátra),
takže existence trvalého subjektu je zde popírána, zatímco paramádvaita argumentuje pro něj. Dodejme, že polemika mezi substančními
advaitovými školami a nesubstančním mahájánovým buddhismem
byla plodná, neboť na obou stranách vedla ke značnému otupení
původně ostrých hran. V buddhismu se objevil koncept buddhovské
přirozenosti, který připomíná ledacos z advaitového átmanu, zatímco
paramádvaita svůj transcendentní subjekt radikálně zdynamizovala
a argumentaci pro něj téměř zbavila dogmatické zátěže.]
avasthāyugalaṁ cātra kāryakartṛtvaśabditam |
kāryatākṣayiṇī tatra kartṛtvaṁ punarakṣayam || 14
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Známá je tato dvojice aspektů reality: účinek ‒ příčina [konané ‒ konající]. Z nichž účinek je pomíjivý, ale příčina nepomíjivá.

[Jedná se o pokračování polemiky. Ačkoli zní dogmaticky, v jiných částech paramádvaitového korpusu (např. Pratjabhidžňákáriká), na nějž tyto pasáže Spandakáriky nejspíš navazují, se dokazování této a podobných tezí věnuje mnoho prostoru.]
kāryonmukhaḥ prayatno yaḥ kevalaṁ so’tra lupyate |
tasmiṁllupte vilupto’smītyabudhaḥ pratipadyate || 15
Snažení obrácené k dosažení účinku zde [v bez-myšlenkovém,
„prázdném“ samádhi] úplně zmizí. Neprobuzený [, který je na tuto
neustálou snahu zvyklý,] při tomto zmizení předpokládá, že sám
zmizel.]

[Kárika se zde opět obrací proti buddhistické nauce o meditaci na
prázdnotu a z ní odvozené zkušenostní argumentace pro neexistenci
trvalého subjektu. Zmizení obsahu vědomí neimplikuje zmizení vnímajícího subjektu samého.]
na tu yo’ntarmukho bhāvaḥ sarvajñatvaguṇāspadam |
tasya lopaḥ kadācitsyādanyasyānupalambhanāt || 16
Však jak by také mohla ona vnitřně obrácená skutečnost, která je
instancí veškerého poznávání, zmizet jen proto, že [dočasně] nemá
nic k uchopení.

[Pokračování polemiky. Zmizení obsahu vědomí ještě neimplikuje zmizení vědomí samého.]
tasyopalabdhiḥ satataṁ tripadāvyabhicāriṇī |
nityaṁ syātsuprabuddhasya tadādyante’parasya tu || 17
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Zcela probuzený vnímá tuto skutečnost stále a nepřerušovaně ve
všech třech stavech [‒ v bdění, snění a bezesném spánku]. Jiný [částečně probuzený] ji pak vnímá na konci a na začátku.

[Zde končí polemika a pokračují pozitivní teze. V této části káriky jsou časté odkazy na jógovou praxi. Nauka o vědomém prožívání
různých stavů, jako je bdění, snění atd., připomíná mahájánovou nauku o vědomém snění, známou např. ze Šesti jóg Naropových. Nauka
o různých stavech vědomí, včetně čtvrtého stavu (turíja), vychází
z upanišad a objevuje se v komentářích k této kárice. Skutečnost, že
pravá skutečnost je vnímána na konci jednoho a na začátku jiného
stavu, tedy v přechodu (v jakémsi území nikoho „mezi“ dvěma danostmi), odpovídá paramádvaitové nauce o probleskování absolutna
mezi jednotlivými stavy, ať už jsou jimi mody vědomí jako bdění,
snění atd., nebo pouze jednotlivé myšlenky.]
jñānajñeyasvarūpiṇyā śaktyā paramayā yutaḥ |
padadvaye vibhurbhāti tadanyatra tu cinmayaḥ || 18
Vše-prostupující pán [Šiva] se projevuje ve dvou stavech [‒ bdění
a snění ‒], ve spojení se svou svrchovanou silou jako poznání a poznávané, zatímco v ostatních stavech má podobu vědomí samotného.

[Není tomu tak, že by Šiva v ostatních stavech, tj. jako bezesný
spánek a transcendentní čtvrtý stav, postrádal svou sílu, pouze má
tato síla v těchto případech podobu obsahu prostého vědomí.]
guṇādispandaniḥṣyandāḥ sāmānyaspandasaṁśrayāt |
labdhātmalābhāḥ satatam syurjñasyāparipanthinaḥ || 19
Proud vibrace [spandy] ústící v hmotné kvality atd. je založený na
rovnovážné vibraci [spandě], odkud čerpá své bytí, a nemůže tedy
nikdy stát v cestě skutečně poznávajícího.
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[Rovnovážná vibrace je stav kosmotvorné energie „před“ začátkem tvoření, tedy čistý potenciál. Podle komentátora Kšémarádži je
to stav Šivy, na který upozorňuje kárika č. 2. Skutečně poznávající
nepovažuje výtvory této vibrace, v podobě hmotných kvalit atd., za
překážku, neboť hledí k jejich podstatě, kterou je nekonečný tvůrčí
potenciál dynamického absolutna.]
aprabuddhadhiyastvete svasthitisthaganodyatāḥ |
pātayanti duruttāre ghore saṁsāravartmani || 20
Avšak tyto [produkty onoho proudu, jako jsou] guny atd., nepřetržitě
pracují na zakrývání pravého stavu neprobuzených bytostí a způsobují jejich pád do strašlivého proudu strastné existence, který je tak
těžké překonat.

[Jakmile se mysl rozběhne za obsahem a začne bez rozmyslu
následovat produkty tvůrčího potenciálu absolutna, jen stěží se pak
rozpomene na svou vlastní podstatu, která je totožná s dynamickým
absolutnem, a ocitne se ve strastném proudu samsáry.]
ataḥ satatamudyuktaḥ spandatattvaviviktaye |
jāgradeva nijaṁ bhāvaṁ na cireṇādhigacchati || 21
Proto ten, kdo nepřetržitě usiluje o rozpoznání principu spandy
(spanda tattva), dostává se bezprostředně, i v bdělém stavu, do kontaktu se svou vnitřní podstatou.

[Důležité je, že spandajógin je schopen vstoupit do kontaktu se
svou pravou vnitřní podstatou i v bdělém stavu, uprostřed kolotání
samsáry. V tomto směru se spandová nauka řadí k radikálnímu inkluzivismu, jaký je např. v mahájáně vyjádřen myšlenkou, že samsára
je nirvána a nirvána je samsára. Spandašástra má k tomu rozpracovanou i metodologii, která toto netradiční udržování kontaktu s absolutnem uvnitř kolotavého víru samsáry umožňuje. K této metodologii
patří mimo jiné snaha o rozpoznávání principu spanda tattvy (nekoVII. Spandakáriká: pracovní komentovaný překlad  /  197

nečného tvůrčího potenciálu dynamického absolutna) v jednotlivostech divokého nitrosvětského dění.]
atikruddhaḥ prahṛṣṭo vā kiṁ karomīti vā mṛśan |
dhāvan vā yatpadaṁ gacchet tatra spandaḥ pratiṣṭhitaḥ || 22
Spanda plně působí v rozpoložení, do něhož se [člověk] dostane v extrémním hněvu, v radostném poblouznění, při váhání co udělat, nebo
při [rychlém] běhu.

[Spanda, tato dynamická stránka absolutna, plně působí spíše
v „autentických“ životních situacích, než v běžném kolotání samsáry, kdy se náš život ubírá v ospalých kolejích vyjetých zvykem.
Proto jsou tyto často emočně vypjaté situace jedinečnou šancí jak
pochopit dynamickou stránku absolutna a jakýmsi oknem vedoucím mimo náš zvykem vymezený samsárický svět a jako takové
si zaslouží jóginovu pozornost. Ve výše uvedených stavech působí
spanda („vibrace“) zřetelněji, a může tak být snadněji uchopena.
Navíc právě uhrančivá síla emočního náboje těchto stavů podporuje koncentraci mysli, která je klíčová pro pokrok meditační praxe
jógy.]
yāmavasthāṁ samālambya yadayaṁ mama vakṣyati |
tadavaśyaṁ kariṣye’hamiti saṁkalpya tiṣṭhati || 23
Dosáhnuv tohoto stavu [uchopení spandy] nechť [jógin] pojme pevné
rozhodnutí následovat jej, kamkoli ho vede [dosl. udělat, cokoli mu
tento stav řekne].

[Opět se tu vrací myšlenka, že pokrok v józe může indukovat
změny životního postoje, které naopak podporují tento pokrok. Navíc přiblížení se k vlastní podstatě může probudit intuitivní síly,
které vedou mysl jógina, aby nesešla z nastoupeného směřování
k absolutnu.]
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tāmāśrityordhvamārgeṇa somasūryāvubhāvapi |
sauṣumne’dhvanyastamito hitvā brahmāṇḍagocaram || 24
Když se k tomuto stavu přimkne cestou vzhůru, opustí sféru světa
a pak i slunce a měsíc [ida a pingala] zapadnou do sušumny [centrálního kanálu].

[Tato kárika pojednává o spandajóze z pohledu jógové anatomie
„energetického těla“. Zabývá se tím tzv. kundaliníjóga neboli praxe,
v níž je adept veden k probuzení zavinuté kosmotvorné síly (kundaliní) a k jejímu vzestupu centrálním kanálem těla (sušumna). Do tohoto centrálního kanálu vstupuje energie z různých bočních kanálů,
z nichž nejdůležitější jsou ida a pingala, nazývané též poeticky slunce a měsíc, které vedou po levé a pravé straně centrálního kanálu.
S touto představou (jejíž geneze je vysledovatelná až k upanišadám)
pracuje většina tantrických škol a spanda není v tomto směru žádnou
výjimkou.]
tadā tasminmahāvyomni pralīnaśaśibhāskare |
sauṣuptapadavanmūḍhaḥ prabuddhaḥ syādanāvṛtaḥ || 25
A v tomto velkém prostoru rozplynulého slunce i měsíce [idy a pingaly] si hlupák připadá, jako by spal, zatímco probuzený je vysvobozen.

[Opět se vynořuje myšlenka, že některé stavy mysli, které si
běžný člověk ani neuvědomí, protože v nich není objektivní obsah,
mohou být pro probuzeného právě proto platformou osvobozujícího
vhledu do vlastní podstaty. Tentokrát není bez-předmětný stav traktován jako bezesný spánek, ale jako prostor rozplynutí psychických
kanálů idy a pingaly. V jogínské jemnohmotné anatomii vedou tyto
kanály proudy protikladné mentální energie, jako např. minulost‒
budoucnost, teplo‒chlad atd., takže rozplynutí idy a pingaly znamená překročení v protikladech se pohybujícího rozvažování směrem
k bez-předmětnému zření, což nevědomému člověku může připadat
jako spánek.]
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tadākramya balaṁ mantrāḥ sarvajñabalaśālinaḥ |
pravartante’dhikārāya karaṇānīva dehinām || 26
Z této síly (spandy) vycházejí [kosmotvorné] mantry [a božstva, která zosobňují,] jsouce nadány vševědoucností. Ty pak plní své [kosmotvorné] funkce, asi jako smysly [plní podobnou úlohu] u vtělené
bytosti.

[Tato kárika odkazuje ke speciální nauce paramádvaitinů o jazykově-fonetické podobě universa. Svět je tvořen kosmotvornou vibrací, která má podobu řeči, a skrze řeč je stvořitel opět přístupný.
Tento svět je tvořen vibrací a různé její podoby zachycené reflexivním vědomím (vimarša) mají podobu manter. Stejně jako jsou
smyslové orgány zhmotněnou reflexí živlové přírody, tak i mantry
jsou projevem reflexivního vědomí, které reaguje na vibrační emisi
projektivního vědomí (prakáša).]
tatraiva saṁpralīyante śāntarūpā nirañjanāḥ |
sahārādhakacittena tena te śivadharmiṇaḥ || 27
Poté co se dostanou do klidu, oproštěny od tendence k objektivizaci,
do ní [do spandy] zmizí [tyto mantry a jejich božstva] a spolu s myslí
oddaného, který je uctívá, tak nabudou šivovské přirozenosti.

[Kromě toho, že tato kárika popisuje dynamiku kosmického
tvůrčího cyklu, ve své poslední čtvrtsloce odkazuje k jógové praxi,
v níž adept buduje v mysli více či méně složité „mapy“ universa,
následně oživované mantrami (tzv. sršti krama, „cesta tvoření“),
aby pak tyto obrazy opět rozpustil (tzv. sanhrti krama, „cesta ničení“), napodobujíc přitom tvůrčí aktivitu absolutna. Nebo může
odkazovat k jiné praxi, v níž jsou po zaznění mantry kontemplativně sledovány nejprve její jemné ozvuky v mysli a následně i ticho
vzniklé po zániku těchto ozvuků, v němž se pak rozpouští i mysl
meditujícího.]

200  /  VII. Spandakáriká: pracovní komentovaný překlad

yasmātsarvamayo jīvaḥ sarvabhāvasamudbhavāt |
tatsaṁvedanarūpeṇa tādātmyapratipattitaḥ || 28
S [duší] je dosaženo jednoty pochopením toho, že všechny skutečnosti z ní povstávají, takže duše má podobu všeho.

[Jednou ze zvláštních fazet celku paramádvaitových nauk je radikální holismus, vyjádřený maximou, že „vše má podobu všeho
ostatního“. Tato kárika rozvádí některé filosofické důvody tohoto
radikálního holismu.]
tena śabdārthacintāsu na sāvasthā na yaḥ śivaḥ |
bhoktaiva bhogyabhāvena sadā sarvatra saṁsthitaḥ || 29
Pro toho [, kdo si to takto uvědomil,] není v myšlenkách, jejich významu ani verbální artikulaci žádný stav, který by nebyl Šiva. Neboť
„objektivní“ předměty závisí vždy a za všech okolností na subjektivním vědomí.

[Zde pokračuje téma z předchozí káriky. Jelikož nejskutečnější
prožívatel čehokoli je vposled Šiva a každý obsah vědomí musí mít
nutně svůj subjektivní „prožívající“ pól, plyne z radikálního idealismu také radikální monismus ‒ nauka o tom, že v pravém slova
smyslu „je“ pouze dynamické absolutno (Šiva) a nic jiného.]
iti vā yasya saṁvittiḥ krīḍātvenākhilaṁ jagat |
sa paśyansatataṁ yukto jīvanmukto na saṁśayaḥ || 30
Anebo jinak: ten, jehož vědomí vnímá celý tento svět jako hru, je
díky tomu ve stálém spojení [se Šivou] a je vysvobozen zaživa, o tom
není pochyb.

[Další z fazet celku paramádvaitových nauk je jejich radikální
ludibrionismus. Má-li být zachována svoboda dynamické tvůrčí aktivity absolutna, pak jeho motivem může být jedině hra. A hra je rovVII. Spandakáriká: pracovní komentovaný překlad  /  201

něž jediný přijatelný modus bytí zaživa osvobozeného spandajógina,
který pobývá uprostřed divokého proudu samsáry.]
ayamevodayastasya dhyeyasya dhyāyicetasi |
tadātmatāsamāpattiricchataḥ sādhakasya yā || 31
Toto je právě povstání objektu meditace [tj. šivovské přirozenosti]
v mysli meditujícího praktikanta, který si z vlastní vůle osvojil totožnost s oním [objektem meditace].

[Ztotožnění s objektem meditace je jedním z rozlišujících znaků
nedvojného tantrického způsobu meditační praxe. Existuje k tomu
maxima citovaná komentátory: „Šivu uctíš tím, že se staneš Šivou.“
Úvodní „toto“ káriky odkazuje patrně k předešlým třem kárikám:
objekt meditace (dynamické absolutno) je třeba chápat ve smyslu
radikálního holismu, monismu a z nich plynoucího ludibrionismu.]
iyamevāmṛtaprāptirayamevātmano grahaḥ |
iyaṁ nirvāṇadīkṣā ca śivasadbhāvadāyinī || 32
A právě toto je získání nektaru nesmrtelnosti, toto je dosažení sebe
sama,

toto je zasvěcení do nirvány, jež dává pravou podstatu Šivy.

[Tato kárika se vztahuje k předešlým čtyřem. Jejich následování
vede k nejvyššímu cíli, který bývá sice v kontextu různých škol popisován různě, ale je stále jeden a tentýž.]
yathecchābhyarthito dhātā jāgrato’rthānhṛdi sthitān |
somasūryodayaṁ kṛtvā saṁpādayati dehinaḥ || 33
Když je v bdělém stavu udržovatel [vesmíru] s vroucným přáním
požádán o dosažení věcí ležících na srdci žadatele, tak je sešle, způsobiv východ slunce a měsíce [aktivujíc idu a pingalu].
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[Jak dokazují Utpaladévovy hymny, tak paramádvaita ‒ ačkoli zdůrazňuje pravé porozumění ‒ není imunní vůči oddané lásce
k osobnímu božství (bhakti). Některá témata této jógy, jako například modlitba a její vyslyšení, se objevují i ve Spandakárice. Tuto
káriku lze číst různě, podle toho, zda slunce a měsíc chápeme jako
nebeská tělesa, nebo jako energetické kanály jemnohmotného těla ‒
já jsem zvolil druhou variantu. První by znamenala, že pro udržovatele vesmíru, který řídí i východ slunce a měsíce, nepředstavuje
žádný problém splnit přání oddaného.]
tathā svapne’pyabhīṣṭārthānpraṇayasyānatikramāt |
nityaṁ sphuṭataraṁ madhye sthito’vaṁśyaṁ prakāśayet || 34
Dokonce ve spánku vždy a co nejzářivěji tento [udržovatel] ‒ stoje
v samém středu [osobnosti, vesmíru, nádí sušumna] ‒ vyjevuje vytoužené předměty, aby snad modlitba nezůstala nevyslyšena.

[Tato kárika upozorňuje, že ještě vhodnější platformou plnění
přání je sen, kde neexistují hmotné překážky, jako je neprostupnost
předmětů, pevná časoprostorová struktura atd. Zajímavý je poukaz
na postavení „uprostřed“, což je v paramádvaitě velké téma. Šiva
se totiž projevuje nejzřetelněji uprostřed mezi stavy, myšlenkami,
minulostí a budoucností atd.]
anyathā tu svatantrā syātsṛṣṭistaddharmakatvataḥ |
satataṁ laukikasyeva jāgratsvapnapadadvaye || 35
Ale jinak, u běžných světských lidí, je tvoření [obsahu jejich mysli]
ve spánku i bdění vždy [ze strany tvůrčího principu] svobodné, podle
jejich povahy.

[Tato kárika obsahuje dvojznačnou interpretaci slova dharma
(„povaha“). Pokud jde o povahu běžného samsárického člověka, rozumí se zde nejspíše povaha karmanu ‒ podle jógasútrové nauky
jsou to karmanová ložiska (karmášaja), která v běžném neautenticVII. Spandakáriká: pracovní komentovaný překlad  /  203

kém životě jedince zodpovídají za dominantní obsahy jeho vědomí.
Nicméně povahou může být míněna i povaha tvůrce, tedy absolutní
svoboda. Oba výklady nejsou v protikladu. Některé paramádvaitové
texty se věnují otázce svobody absolutního principu v konfliktu se
zákonem příčiny a účinku (např. Lakšmítantra), jež tuto svobodu
zdánlivě omezuje. Jako řešení je vypracována nauka o tom, že dynamické absolutno nemá k zákonům příčiny a následku vztah podřízený, nýbrž instrumentální. Příčinnost slouží tvůrci, který si ji svobodně zvolil, jako vhodný nástroj tvorby, ovšem sám jejímu diktátu
neodpovídá, což dále vede k nauce o hravé povaze dynamického
absolutna.]
yathā hyartho’sphuṭo dṛṣṭaḥ sāvadhāne’pi cetasi |
bhūyaḥ sphuṭataro bhāti svabalodyogabhāvitaḥ || 36
tathā yatparamārthena yadā yatra yathā sthitam |
tattathā balamākramya na cirātsaṁpravartate || 37
Stejně jako je věc na [první] pohled nejasná ‒ navzdory pozornosti,
kterou jí mysl věnuje a později se stane jasnější díky zapojení vlastní
síly a soustředěného úsilí ‒, tak z absolutního pohledu i jakákoli věc,
ať už se nachází kdekoli, když je podrobena takovému [soustředěnému úsilí], se bez okolků zjeví [jóginovi].

[V této a dalších několika kárikách jsou komentovány některé
speciální síly, které spandajógin získá praktikováním nauky. Tyto
síly jsou jako mezníky na cestě, které ukazují její správnost, ale samy
o sobě nejsou cílem.]
durbalo’pi tadākramya yataḥ kārye pravartate |
ācchādayedbubhukṣāṁ ca tathā yo’tibubhukṣitaḥ || 38
Stejně jako neschopný, když se přimkne k této síle [spandy], je schopen splnit, co je třeba, tak i hladový je schopen překonat svůj hlad.
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[Zde pokračuje výklad o silách a plodech spandajógové praxe.
V komentářích se objevuje názor, že hladem se zde míní šest strastí
hmotné existence (hlad a žízeň, zármutek a zmatení, stáří a smrt).
Kárika působí trochu jako echo známé Buddhovy nauky o utrpení,
příčině utrpení (rozuměj: touhy) a překonání této příčiny jakožto
cestě k zániku trápení.]
anenādhiṣṭhite dehe yathā sarvajñatādayaḥ |
tathā svātmanyadhiṣṭhānātsarvatraivaṁ bhaviṣyati || 39
Stejně jako když je tělo podporováno touto [životní silou, spandou]
a vzniká v něm vševědoucnost a jiné schopnosti [ve vztahu k tělu],
tak i [jógin], který je podporován svým átmanem, dosáhne téže [vševědoucnosti] ve vztahu k veškerenstvu.

[Kromě toho, že zde pokračuje výklad o nadpřirozených silách,
je v této kárice i zajímavý odkaz na souvztažnost lidského a vesmírného těla, s níž se v tantrických naukách hojně pracuje. Hermetická
maxima „jak nahoře, tak dole“ má svůj paramádvaitový protějšek
v maximě „jak vevnitř, tak venku“.]
glānirviluṇṭhikā dehe tasyāścājñānataḥ sṛtiḥ |
tadunmeṣaviluptaṁ cetkutaḥ sā syādahetukā || 40
Nemoc je ničitel těla a jejím původcem je neznalost, když ta je expanzí vědomí zničena, jak by mohla [nemoc] dále existovat, jsouce
bez příčiny.

[Další z kárik, která komentuje plody spandajógové praxe. Pokud
v důsledku osvobozujícího poznání dojde k expanzi vědomí samsárického subjektu, dojde ke kontrakci nevědomosti a všech entit
s ní spjatých, tedy i nemoci.]
ekacintāprasaktasya yataḥ syādaparodayaḥ |
unmeṣaḥ sa tu vijñeyaḥ svayaṁ tamupalakṣayet || 41
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Expanze vědomí budiž však poznána tak, že [jógin] zabývající se
jednou myšlenkou sám na sobě pozoruje, odkud vzniká další.

[Tato kárika odkazuje na důležitou nauku paramádvaitinů o tom,
že dynamické absolutno neustále probleskuje mezi stavy, které vytváří a jimiž se zahaluje. Vibrování od neprojeveného k projevu
(a zpět) má vícero podob, např. od čirého potenciálu mysli směrem
k myšlence (a zpět). Místo, kde vznikají myšlenky, je vposled dynamické absolutno samo ve své nejčistší podobě (Šiva‒Šakti). A stejně jako Šiva na „makrokosmické“ úrovni tvoří vesmír otevřením
a zavřením očních víček neboli expanzí a kontrakcí vědomí, tak i na
mikrokosmické úrovni jsou myšlenky tvořeny expanzí vědomí (opět
následovanou kontrakcí). Tato tvůrčí expanze vědomí se proto může
snadno stát předmětem meditace. Je nám totiž velmi blízko, protože
k ní dochází vlastně s každou kognitivní aktivitou lidského vědomí.]
ato bindurato nādo rūpamasmādato rasaḥ |
pravartante’cireṇaiva kṣobhakatvena dehinaḥ || 42
A zde se v rychlém sledu objevují světelný bod (bindu), prvotní zvuk,
podoba a chuť [atd.], aby dráždily emoce vtělenců.

[Za touto kárikou stojí nauka o zvukové podobě všech obsahů
vědomí. S tím, jak se obsah vědomí postupně konkretizuje, doprovázejí ho i výše zmíněné roviny zvuku. A pokud zvuk zazní a my se
soustředíme na ticho za zvukem, naše vědomí v uvedeném pořadí
opět vystoupá k čiré potencialitě dynamického absolutna, kde setrvá
do další expanze.]
didṛkṣayeva sarvārthān yadā vyāpyāvatiṣṭhate |
tadā kiṁ bahunoktena svayamevāvabhotsyate || 43
Když jógin svým zrakem pronikne všechny věci, které se mu zachce spatřit, k čemu je pak mnoho slov, vždyť to [vše] může zakusit
osobně.
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[Zde pokračuje popis jógických sil.]
prabuddhaḥ sarvadā tiṣṭhejjñānenālocya gocaram |
ekatrāropayetsarvaṁ tato’nyena na pīḍyate || 44
Měl by zůstat za všech okolností bdělý, pozorujíce vše na poli jevů
za pomoci poznání. Ať všechno umístí do jednoty, jiností se netrápiv.

[Bdělost, o níž mluví kárika, spočívá v důsledném pozorování jevů smyslového světa optikou paramádvaitových nauk. Vše
je Šiva, takže vtělená bytost se nemusí trápit žádnou jinakostí ani
nedostatkem.]
śabdarāśisamutthasya śaktivargasya bhogyatām |
kalāviluptavibhavo gataḥ san sa paśuḥ smṛtaḥ || 45
Ten, jehož si podmanily jazykové síly pocházející z prvotního shluku zvuků, svého panství zbaven jsa šálivým hávem oddělenosti, ten
nechť je znám jako dobytek [ve vztahu k božstvu].
Alternativa: jako spoutaná bytost.

[Nyní je přibližován svět samsárických bytostí. To, co bylo již
dříve popsáno jako výron bytí, je teď popisováno z perspektivy řeči.
Neexistuje totiž žádný obsah vědomí, který by nebyl nadán řečí. Viz
dále.]
parāmṛtarasāpāyastasya yaḥ pratyayodbhavaḥ |
tenāsvatantratāmeti sa ca tanmātragocaraḥ || 46
Ke zničení svrchovaného nektaru nesmrtelnosti dojde u toho, u nějž
vyvstaly obsahy [mysli]. Ocitne se ve vleku jemnohmotných forem
živlové přírody a jeho svoboda je pryč.

[Podle jógových představ pramení nektar nesmrtelnosti v hlavě
člověka (v „korunní čakře“), ovšem dostane-li se do krku a dále do
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těla, je spálen ohněm trávení a jeho působení přijde vniveč. Této jógové fyziognomii (jemnohmotného) těla odpovídá podle káriky děj
vyvstání obsahu mysli. Tato a jiné předešlé káriky naplňují tradiční
jógové koncepty paramádvaitovým obsahem, který ovšem tradiční
koncepty neruší. Jemnohmotné formy živlové přírody jsou potenciály vědomí u vtělených bytostí, které jim umožňují vnímat jednotlivé
živly hmotné přírody. Tak například zraku odpovídá jemnohmotný
potenciál ohně, který umožňuje vnímat věci světelné a obecně ohnivé přirozenosti ve vnější přírodě. Vědomí člověka, zabarvené obsahy, nepracuje s hmotnými entitami přímo, ale pomocí otisků a svého
potenciálu tyto otisky chápat, reflektovat, pojmenovat a zařadit.]
svarūpāvaraṇe cāsya śaktayaḥ satatotthitāḥ |
yataḥ śabdānuvedhena na vinā pratyayodbhavaḥ || 47
Jeho vlastní síly [řeči] bez ustání působí zakrývání jeho pravé přirozenosti, neboť žádné vyvstávání obsahu se neobejde bez sepětí s řečí.

[Tato kárika se podobá kárice č. 45. Výron tvůrčí energie, který
u nevědomých bytostí působí smrštění jejich vševědoucnosti směrem
k partikularitě smyslových vjemů a dojmů s nimi spjatých, je zde
popsán jako působení řeči, zakrývající pravou podstatu bytostí (svarúpa). Komentátoři zde rozpracovávají složitý systém různých, zpravidla ženských božstev, která představují jednotlivé energie řeči.]
seyaṁ kriyātmikā śaktiḥ śivasya paśuvartinī |
bandhayitrī svamārgasthā jñātā siddhyupadādikā || 48
Tvořivá síla Šivy, sídlící v zotročené bytosti, tuto poutá, zatímco
když je poznána a podržena ve svých mezích, je dárkyní dokonalosti.

[Tvořivá síla zmíněná v kárice má více úrovní projevu, ale v podstatě se jedná o sílu iluze (mája). Ta má být podržena ve svých mezích tím, že je rozpoznána ve své vlastní podstatě jako Spanda-Šakti,
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aby nedocházelo k nekontrolovatelnému rozbíhání mysli za jejími
výtvory. Tato síla má povahu obsahotvorné řeči.]
tanmātrodayarūpeṇa mano’haṁbuddhivartinā |
puryaṣṭakena saṁruddhastadutthaṁ pratyayodbhavam || 49
Z jemnohmotných živlových potenciálů spolu s trojicí mysli, intelektu a jáství složená „osmičetná pevnost“ je nástrojem vzniku zahalujících obsahů mysli.

[Osmičetná pevnost (purjaštaka) je jemnohmotná entita, která
podle jógových představ přetrvá i po zániku hmotného těla, a je tak
vehikulem duše na její cestě mezi jednotlivými inkarnacemi. Skládá se z pětice živlových potenciálů, mysli, intelektu a jáství. Ve hře
tvoření má roli instrumentu.]
bhunkte paravaśo bhogaṁ tadbhāvātsaṁsaratyataḥ |
saṁsṛtipralayasyāsya kāraṇaṁ saṁpracakṣmahe || 50
Tím [se spoutaná bytost] stává trpným receptorem světské zkušenosti, a proto se zmítá ve strastiplném proudu existence. [Zde] vysvětlujeme jeho příčinu a jak dosáhnout konce tohoto zmítání.

[Zde začíná závěrečné shrnutí. Spoutaná bytost, popsaná v posledních pěti kárikách, je zbavena svých sil a zmítá se v samsáře,
ovšem její pouta mohou být rozvázána pomocí spandajógy, popsané
ve výše uvedených kárikách.]
yadā tvekatra saṁrūḍhastadā tasya layodayau |
niyacchanbhoktṛtāmeti tataścakreśvaro bhavet || 51
Když je ale [jógin] pevně zakořeněn v jednotě [spandy], má pak pod
kontrolou zánik i vznik světské zkušenosti. Dosáhne stavu aktivního
prožívání, a stane se tak pánem kruhu [kosmotvorných sil].
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[V kárice je shrnuta spandajóga v koncentrované podobě. Její
zvláštností je, že jako předmět kontemplace je používána spanda,
dynamická jednota, která se vyznačuje pohybem vzniku a zániku.
Zaměření na tuto dynamiku vede k osvobozujícímu vhledu do vlastní podstaty, k zániku iluzorních pout, a naopak k vyvstání nečekané
tvůrčí svobody. Ta je chápána jako vláda nad kruhem kosmotvorných
sil, což bylo na začátku Spandakáriky uvedeno jako definiční vlastnost Šivy ‒ dynamického absolutna. Kárika se tak vrací na začátek
díky pointě, jež spočívá v opisném konstatování jednoty Šivy a člověka ‒ probuzeného adepta spandových nauk.]
agādhasaṁśayāmbhodhisamuttaraṇatāriṇīm |
vande vicitrārthapadāṁ citrāṁ tāṁ gurubhāratīm || 52
Zdravím tu úžasnou řeč gurua složenou z vět plných výjimečného
významu, která je prostředkem překročení přehlubokého oceánu
pochybností.

[Tradiční zdravice na konci textu. Uvážíme-li, jakou váhu paramádvaitoví myslitelé přikládali řeči, nepřekvapí nás, že se toto téma
objevuje i zde.
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Doslov
Tato práce byla původně napsána jako disertace. These nebyla psána v rozpacích a váhání nad tématem, nýbrž v přesvědčeném nadšení
pro novou myšlenku. Pokus o její obhajobu se však jaksi nezdařil, a tak
má čtenář jedinečnou možnost seznámit se s textem, za jaký se doktorát
v Praze rozhodně nedává! Shodli se na tom alespoň šéfové tří pražských
akademických institucí, které by snad mohly mít s tématem co do činění.
Tito tři šéfové nebyli v úplně nekonfliktním vztahu. Šlo mj. o to, že
zatímco jedna instituce byla premiantem v scientometrické hře na body,
druhá byla jejím outsiderem. Nezávislé hodnocení by ovšem muselo
uznat, že kvalita obou institucí je víceméně srovnatelná, liší se pouze
mírou konformity k panujícímu systému permanentní reformy, honby za
body, to celé rámované transformací university na firmu. Při obhajobě
došlo k situaci, kdy premiant scientometrického hodnocení prohlásil, že
v jeho instituci by má práce neprošla, a outsider byl nucen opáčit, že u něj
rovněž tak, jinak by vypadal jako ještě větší outsider, než ve skutečnosti
byl. Korunu všemu nasadil třetí „král“, který se probral z mlčení a jakožto
nominální šéf mi vyčinil, že kladná, anglicky psaná, recenze na můj text
od špičkového odborníka prof. Torelly nemá nastaven jazyk, pročež ji
podtrhl český spellchecker červeně, což svědčí o mém celkově lajdáckém
přístupu, čímž s řečí na mou „obhajobu“ skončil.
To byl významný kafkovský okamžik, během něhož jsem snahu být
pochopen v tomto prostředí vzdal, ale snad jinde a v jiném kontextu má
práce přeci jen nějakou naději má… To, že jsem schopen reflektovat zmíněné události s nadhledem, neznamená, že by pro mne tenkrát neměly
náležitou existenciální hloubku. Měl jsem vágní přísliby spolupráce na
dvou akademických pracovištích, oba však podmíněny doktorátem. Studenti a kolegové se těšili na mne i já na ně, zatímco jsem byl nucen vydělávat manuální prací a zůstat bez kontaktu s oborem, což mne mrzelo
asi nejvíc. Hrou osudu mi onu manuální práci poskytl další bývalý filosof,
Rezkův žák Petr Růžička, toho času průkopník experimentálně archeologické tesařiny v památkové péči. To už je ale jiný příběh. Ke čtenáři
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Trosky Mártandova (sluneční bůh) chrámu v Kašmíru, 7. stol  po Kr.,
patrný helénský vliv. Dobové foto z r. 1910, zdroj Wikipedia.
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se text dostává takřka v nezměněné podobě, mírně editován, s původním
anglickým shrnutím, přeloženým zpětně do češtiny a opatřen navíc překladem jednoho důležitého paramádvaitového textu.
Domnívám se dodnes neskromně, že odsouzení mé disertace pražskými akademickými profesionály nebylo úplně spravedlivé a že jeho příkrost nebyla vyvážena upřímnou snahou o její pochopení. Zároveň se to
ovšem stalo pro mne jedním z motivů zpřístupnění textu širšímu publiku
a jsem za to následně vděčný. Nejprve jsem publikoval anglické shrnutí,
jehož zkrácenou verzi tvoří poslední kapitola této knihy. Vyšlo v recenzovaném časopise Washington State University Comparative Philosophy
v cca třicetistránkovém rozsahu. Už samo recenzní řízení, které mělo několik kol a trvalo téměř rok, bylo balzámem na moje obhajobou zdevastované badatelské sebevědomí. Hle, najednou někdo mou práci skutečně
četl, do té chvíle nebývalá věc! Četl ji dokonce tak, že vstoupil do intence
celého textu a ne tak, že by se utápěl v pitvání technických marginálií,
přestože na pár chyb a nedostatků tu a tam konstruktivně upozornil. Práce
na článku pro mne pak představovala čirou radost a na té troše editace,
kterou následně prošel můj český text od disertace k této knize, má svůj
lví podíl právě ediční výměna s redakcí časopisu, jmenovitě s orientalistou Bo Mou, který měl komunikaci se mnou na starost a jemuž zde patří
můj vřelý dík. Comparative Philosophy má volný přístup, mírně rozšířená
anglická verze poslední kapitoly této knihy je tedy přístupná na internetu. Pokud mohu soudit podle zájmu, jemuž se tam těší, i z narůstajícího
množství citací, není má naděje z předešlého odstavce snad úplně lichá.
Přál bych si, aby nebyla, a tato kniha je krokem tímto směrem.
Vstup do nitra díla vyžaduje podle paramádvaitové estetické filosofie
od čtenáře podobné úsilí, jaké vyvinul autor při jeho tvorbě. Toho není
schopen každý, jen někteří jsou nadáni zvláštní kvalitou „tvárného srdce“
(sahrdajatva) a toto nadání není zdaleka samozřejmostí. Bod, ve kterém
se mysl čtenáře a autora protnou, je přístupný pouze intuici (pratibhá),
text a další předpoklady jsou ovšem nutná rekvizita k jejímu probuzení.
To, co zde uvádím, bylo sice původně vymyšleno v estetickém kontextu,
ovšem podle mého názoru a zkušeností (částečně i těch výše vylíčených)
to ve filosofii platí do jisté míry také. Zde tedy dílo předkládám a přeji
čtenáři příjemnou četbu a tvárné srdce.
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The Thesaurus Linguae Graecae (Digital Library of Greek Literature), University of California, Irvine [cit. 2010]. Dostupné z http://www.tlg.uci.edu/
Upanišady, přel. D. Zbavitel, Praha 2004.
Utpaladeva, Īśvarapratyabhijñākārikā, critical ed. and annotated transl. by
R. Torella, Roma 1994.
Utpaladeva, Īśvarapratyabhijñākārikā and vṛtti, ed. and transl. by R. Torella, Delhi 2002.
Utpaladeva, Bhāskarī, Part 3: Īśvarapratyabhijñāvimarśinī, ed. and transl.
by K. C. Pandey, Varanasi 1998.
Vasugupta, Spanda-Kārikās. The Divine Creative Pulsation. The Kārikās
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