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ÚVOD

Guo Xiang (252?-312) je považován
nejvýznamnější

pod

označením

postavu tzv.

"učení

(společně

s Wang Bim (226-249)) za

o temném" (xuanxue), na

Západě

známého též

"neotaoismus". O Guo Xiangovi samotném je toho známo jen velmi

málo. Kronika dynastie Jin (Jinshu) obsahuje jeho stručnou biografii 1 , kde se
dozvídáme obligátní informace o jeho vynikajícím talentu,
Zhuangzi a schopnosti vést

"čisté

zálibě

v dílech Laozi a

rozpravy". Dále kronika obsahuje

stručný

popis

jeho úřední kariéry a největší část se věnuje jeho dílu- komentáři k dílu Zhuangzi. 2
"Učení o temném" je dominantní proud vzdělanosti v Číně 3.-4. stol. n. 1. Jeho

hlavním rysem je zájem o díla Laozi a Zhuangzi, které jsou v této
s Knihou

Proměn,

(označovány

považovány za

jsou jako tzv.

odvíjí od faktu, že napsal
základním

komentářem

"tři

nejdůležitější

texty

starověkého

době,

spolu

písemnictví

temné" (san xuan)). Guo Xiangova proslulost se

komentář

k dílu Zhuangzi, který se

tohoto díla,

prostřednictvím

plně

kterého

dochoval a stal se

čínští vzdělanci

toto

existuje jevový

svět,

dílo studovali.
"Temné" (xuan) odkazuje k Dau, tomu, "na základě

čeho"

u Wang Biho explicitně k tomu aspektu Daa, že je obtížně poznatelné (temné). 3

Jinshu 50.1396-97. Všechny citace z dynastických kronik v této práci jsou přeloženy podle vydání
v elektronické databázi Academia Sinica: www.sinica.edu.tw/ftms-bin/ftmsw3.
2
O tomto tématu pojednává rovněž životopis Xiang Xiua z Kroniky dynastie Jin (Jinshu 49.137475) a též jeden oddíl Nového podání vyprávění o světě (Shishuo xinyu 4.17). Viz níže.
3
"Temné" je jedním z "označení" (cheng) - na rozdíl od "pojmenování" (ming) - pomocí nichž
Wang Bi mluví o "nepojmenovatelném" (wuming), na kterém závisí jevový svět. Wang Bi tímto
rozlišením řeší základní problém, jenž dílo Laozi staví před každého interpreta- problém diskurzu o
"nevyslovitelném" Dau (Laozi I). (Výraz "Dao" sám je pro Wang Biho pouze takovým
"označením".) Výraz "temné" podle Wang Biho nepredikuje nějakou reálnou vlastnost
"nepoznatelného", nýbrž vyjadřuje fakt, že se takovým jeví z hlediska omezených poznávacích
1

3

V Guo

Xiangově

díle má "temné" analogickou roli, jakkoliv Guo Xiang není

v terminologických otázkách tak explicitní jako Wang Bi.
vzdělanost,

o temném" je

která se týká Daa, zkoumá jeho "temné pricipy" (xuanli).

Výklady
všeobecně

"Učení

(tradiční

i moderní) neopomíjejí fakt, že

kulturní význam: Samo o

uchopitelných témat, ale

vzdělanost,

sobě

"učení

o temném"

se sice týkalo abstraktních,

jejíž hlavní složkou

"učení

mělo

obtížně

o temném" bylo,

formovala i životní styl a vůbec kulturní milieu dané epochy. Moderní recepce
4

"temného

učení"

rozměr-

"temné

přístupu

tohoto

však klade
učení"

důraz téměř výhradně

je vykládáno na prvním

místě

na jeho

čistě

intelektuální

jako filozofie. V základech

stojí tvrzení o zásadní odlišnosti hanského myšlení, v němž

dominoval konfucianismus a kosmologický zájem, a myšlení následujícího období,
přístupu

stojí jedna

filozofie, Tang Yongtong, který je

původcem

kdy došlo k obratu k taoismu a ontologii. U
z velkých postav moderní

čínské

počátků

tohoto

interpretace ideového obratu na konci dynastie Han jako obratu od kosmologie
k ontologii. 5 Tento výklad je projevem šířeji založené skepse vůči hodnotě myšlení
a

vůbec

kultury dynastie Han, která byla dlouho charakterizována jako eklektická,

nepůvodní,

států

jako pouhé

přechodové

období mezi kulturotvorným obdobím

a kulturou post-hanskou, kdy

čínská

kultura

dospěla

Válčících

ke svým dalším

schopností subjektu. Viz Wang Bi: Struktura skrytých ukazatelů díla Laozi, in: Wagner 2003a 86,
95-96. Dále srov. Wagner 2003b, 69-79; Cai 1989, 11-14.
4
Toto milieu bývá charakterizováno v protikladu k hanské době jako přející individualismu,
originalitě, zájmu o seberealizaci mimo oficiální státní struktury apod. Anne Chengje charakterizuje
následovně: "Ztráta zájmu o politickou angažovanost se u učenců , z nichž mnozí toužili po
"čistém" a nenuceném způsobu života, projevovala za dynastií Wei a Jin oblibou "čistých
rozhovorů" [ ... ]. Nové podání vyprávění o světě svědčí o jistém elitářství a okázalosti těchto
duchaplných a rafinovaných diskuzí. Někdy je doprovázelo obrazoborectví, spojované zejména
s anarchistickým a antiritualistickým zaměřením "Sedmi moudrých bambusového háje", kteří se
scházeli u Xi Kanga a šokovali své současníky pitkami, procházkami bez oděvu a močením na
veřejnosti" (2006, 31 O-ll). Jakkoliv je tento popis ve skutečnosti pozdější legendou, svědčí o určité
výjimečnosti elitní kultury tohoto období v čínských dějinách. Nekonformní životní styl tohoto
období byl později obdivován i (mnohem častěji) zatracován jako výraz mravního úpadku a
bezprostřední příčina pádu dynastie Západních Jin. Původ všeho spatřují tyto odsudky přímo
v myšlení éry Zhengshi (240-49) - He Yana a Wang Biho, jež činí zodpovědným za tento mravní
úpadek (viz Wagner 2000, 22-26).
5
Viz Tang 2000, 41-42; Wagner 2003a, 83-87. Tento výklad se stal běžně přijímaným i na Západě
- viz např. výklad myšlení tohoto období v Cheng 2006 (311 ).
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vrcholům. "Učení

"obrody",

čehož

o temném" bývá chápáno jako jeden z prvních
dokladem má být jeho

čistě

projevů

této

filozofický charakter, zbavený

kosmologických a numerologických "spekulací" předchozího období. 6
Výklad "temného
zásadní

interpretační

samozřejmý.

přístupu

Je však

čínskému

k

tradiční čínská
"čínská

učení"

jako

krok, který
třeba říci,

myšlení

většinou

není tematizován, považuje se za

vůbec.

Pojem "filozofie" je západního

příliš

době

Nepříliš

původu

a

kultura nedisponovala žádným ekvivalentem tohoto výrazu. Výraz

často

čínského

myšlení (západní i čínské)

reflektován. Zde se omezíme na

charakterizováno jako její

zdomácněl

stručnou

problematiky "taoistické filozofie" - vzhledem k tomu, že "temné
v moderní

představuje

filozofie (ontologie)

že se jedná o problém, který se týká moderního

filozofie" v moderní recepci

a nebývá

(primárně)

analýzu

učení"

bývá

součást.

jasná kategorie "filozofického taoismu" je stále

značně rozšířena

v

moderní recepci taoismu. 7 Její původ sahá k tradičním klasifikacím čínských
"filozofických škol" -jak jsme si je na

Západě

zvykli

označovat-

z nichž nejstarší

je klasifikace Sima Tanova, jež je obsažena v Sima Qianových Zápiscích historika
(Shiji). 8 Tato klasifikace "šesti filozofických škol" (liujia) se stala standardní ve
většině

moderních

výkladů čínského

myšlení: škola yinyangová (yinyangjia),

konfucianismus (rujia), mohismus (mojia), legalismus (jajia), škola jmen (mingjia)
a taoismus (daojia).

Překlad

výrazu jia jako "filozofická škola" je ovšem

problematický. Sima Tanova klasifikace totiž neidentifikuje tyto školy jako
Tang Yongtong byl ve svém hodnocení vztahu hanského myšlení a "učení o temném" veden
analogií s dějinami antické filozofie, konkrétně s vývojem od filozofie předsokratiků (kosmologů)
k velkým systémům Platóna a Aristotela, který bývá rovněž charakterizován jako vývoj od
kosmologie (včetně numerologických spekulací) k ontologii. Aristoteles považoval za základ
veškeré filozofie "první filozofii", tj. ontologii. Podle Tang Yongtonga rovněž čínská filozofie
nabývá skutečně filozofického charakteru až s ontologií (či metafyzikou) "temného učení" (viz
Wagner 2003a, 86-87).
7
"Filozofický taoismus" je kladen do protikladu k "náboženskému taoismu". Klasickým příkladem
je Creelovo rozlišení "kontemplativního" a "účelového" taoismu (1970). Dále viz např. vlivné dílo
čínského badatele Fung Yu-lana ( 1953, 424-33). V soudobém specializovaném taoistickém bádání je
toto rozlišení podrobováno kritice, nicméně v obecně sinologickém diskurzu stále přetrvává.
8
Shiji 130, 3288-92. K problematice klasifikací "filozofických škol" a hanské taxonomie vůbec
srov. Csikszentmihalyi a Nylan 2003, 59-99.
6

5

skutečnosti

univerzální výklady
řádné

metody

vlády a

konkrétněji

(filozofie), nýbrž mnohem

uspořádání společnosti.

- jako

Uvádíme zde delší citaci ze Sima

Tanovy klasifikace, abychom ilustrovali, jak vzdálen je princip této klasifikace od
představy,

komentář

Velký
něm

kterou běžně asociuje výraz "filozofická škola":

tisíci

ke Knize

různými způsoby.

Proměn

Vše se

praví: "Vše v Podnebesí sdílí

společně

navrací [k jednomu

společný

počátku],

cíl, avšak uvažuje o

avšak cesty se liší." Proto

platí, že yinyangová škola, konfuciánci, mohisté, škola jmen, legalisté a taoisté bez rozdílu usilují o
nastolení

řádu

[z těchto

přístupů] pronikavější

[ve

světě]

a pouze

kvůli

tomu, že ve svých

přístupech

sledují

různé

cesty, jsou

některé

než jiné.[ ... ]

Konfuciánci mají rozsáhlé znalosti, avšak nedostává se jim [schopnosti rozlišit] podstatné.
Namáhají se a dosahují mála. Proto je obtížné držet se jejich
nic vytknout

způsobu,

jakým

pořádají rituálně

přístupu

v úplnosti.

Přesto

však nelze

korektní jednání ve vztazích mezi vládcem a

poddaným, otcem a synem, a upravují rozdíl mezi mužem a ženou, starším a mladším. [... ]
Taoisté dosahují toho, že životní esence (jingshen) lidí se koncentruje a sjednocuje. Jednají
v harmonii s beztvarým a
proměny

plně zaopatřují

všechny bytosti. Když volí metodu [vládnutí], následují

yinu a yangu, vybírají to nejlepší z [metod]

[metod] školy jmen a
proměny věcí.

legalistů. Mění

konfuciánců

[metodu] podle

V tom, jak stanovují zvyky a

provádějí

a

mohistů,

střídání ročních

extrahují podstatné z

období a odpovídají na

[státní] záležitosti, není nic

nepřiměřeného

[situaci]. Jejich zásady jsou koncízní a snadno uchopitelné. Prosazují málo a získávají mnoho. [... ]9

Sima Tan nenechává nikoho na pochybách, že primárním zájmem
čínského

myšlení byla politika anebo možná

obecněji

a

přesněji:

starověkého

náležité jednání.

Primární nebyla otázka po bytí, nýbrž po náležitém jednání, týkající se správy
vlastní osobnosti i správy

země.

Obdobný

přístup

nacházíme i v dalších dobových

klasifikacích "filozofických škol": v neméně vlivné klasifikaci Liu Xinově
obsažené v Kronice

Hanů,

a

rovněž

10

,

v klasifikaci Wang Biho,ježje obsažena v jeho

díle Struktura skrytých ukazatelů díla Laozi (Laozi weizhi liieli) 11 •

9

Shiji 130, 3288-89.
Hanshu 30, 1724-45.
11
In: Wagner 2003b, 86-87.
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6

•
•a

•
•

"Filozofickým taoismem" (daojia) moderní výklady obvykle rozumí dílo Laozi
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Vnitřní

kapitoly díla Zhuangzi a dále texty, které "filozofickou" nauku raných

komentář

děl

rozvíjejí. Wang Biho

komentář

k dílu Laozi a Guo

k dílu Zhuangzi jsou považovány za texty tohoto typu. Dalším

raného taoismu

(Vnější

"filozofický taoismus"

a

Různé

kapitoly díla Zhuangzi, Huainanzi ad.) je

přiznáváno

těchto textů,

synkretický charakter

pouze s

určitou

činí

jenž je

jaksi

straně

taoismus se vymezuje na jedné
("náboženský taoismus"), na
(neboť

poměřovány

druhé

vůči

označení

"méně

taoistickými" - rozumí
textů.

"Filozofický"

myšlení, které není filozofické
(dostatečně)

myšlení, které není

je synkretické). Dílo Laozi a Vnitřní kapitoly díla Zhuangzi jsou v

tradičního

rámci tohoto

straně

vůči

textům

výhradou. Touto výhradou je

se ve srovnání s "autentickým" taoismem obou základních

taoistické

Xiangův

výkladu chápány jako vzor, jímž jsou další taoistické texty

- z hlediska doktrinální

čistoty

a rovněž z hlediska svého filozofického

charakteru .
spočívá

Hlavní problém tohoto výkladu
Vnitřních

kapitol díla Zhuangzi

ztotožňuje

ve faktu, že význam díla Laozi a

s implicitní filozofickou naukou, kterou

tento výklad rekonstruuje. Prakticky každý interpret
jedná o nejasné, obtížné texty, jež
díla Laozi

představuje

vzájemně

volně

jen

spojených

úseků.

(některé

obvykle rekonstruuje pouze na

a

výkladů.

Text

řadě případů

sestávají se

často

redundantní

pasáže si navzájem odporují). V případě díla

základě

"filozofická nauka" tohoto díla se

Vnitřních

kapitol, považovaných za

koherentní a spojovaných s autorstvím hypotetického historického

mistra Zhuanga. Ani
pojednání,

konstatuje, že se

čtení

Terminologie díla Laozi je

ještě komplikovanější,

Zhuangzi je situace

odlišných

81 velmi krátkých kapitol, jež v

a nikoliv zcela koherentní

myšlenkově

umožňují řadu

těchto děl

rovněž

interpretacích

Vnitřní

kapitoly však nikdo nepovažuje za filozofické

zde se filozofie rekonstruuje ze

těchto

"filozofických"

textů

žánrově

převládá

koherentní filozofickou nauku, již dílo podle jeho

7

odlišného textu. V

snaha
interpretů

zrekonstruovat
podává,

čili

reformulovat rozptýlené výroky díla tak, aby se toto dílo stalo tím,

čím

samo o

sobě

není- filozofickým pojednáním, výkladem určité nauky.
Xiangův

Pokud jde o Guo
badatelů

moderních

k těmto

komentář či

komentáře,

Wang Biho

textům přistupuje

způsobem:

identickým

většina

ignoruje

jejich žánrový charakter a rekonstruuje filozofii v těchto textech obsaženou, aniž by
tento

zdánlivě samozřejmý

Na druhé

straně

mistrů přistupují
interpretační

této

lze

krok tematizovali.

říci,

že moderní badatelé, jež k dílům

starověkých čínských

s cílem zrekonstruovat jejich filozofickou nauku, sdílejí základní

strategii s

interpretační

tradičními čínskými

přesvědčení

strategie je apriorní

interpretovaného textu. V

případě

Společným

interprety.

o charakteru a významu

moderního badatele je apriorním

že text, který má před sebou, je filozofickým dílem významným pro
a kulturu

vůbec.

předpokladem,

čínské

myšlení

Text tudíž musí obsahovat ucelenou filozofickou nauku, a pokud

tato nauka není v textu
zrekonstruovat. Pro

přítomna

tradiční čínské

- byl dán význam těchto

děl

filozofické nauky, nýbrž

prostě

předpokládaného

z apriorních

jmenovatelem

explicitně,

komentátory-

interpretovým úkolem je ji

stejně

apriori tradicí. Jejich cílem ovšem nebyla rekonstrukce
výklad pravého významu slov

autora textu. Tento výklad však

předpokladů

jako pro moderní badatele

rovněž

příslušného

mistra,

obvykle vycházel

o charakteru zkoumaného textu, aniž by tyto

předpoklady

konfrontoval se všemi významovými složkami textu.
Z výše uvedeného plyne základní metodologický požadavek, který pro
práce formulujeme
V této práci

účel

této

následovně:

nepřistupujeme

ke Guo Xiangovu komentáři s cílem zrekonstruovat

jeho filozofickou nauku. Domníváme se, že prvním úkolem, který na moderního
badatele klade studium

tradičního čínského komentáře,

je objasnit jeho funkci

v prostředí, ve kterém vznikl. Tou mohlo, ale nemuselo, být úsilí zformulovat na
základě

komentovaného textu koherentní filozofickou nauku. Netvrdíme, že Guo

Xiangův komentář
komentáře

takovou nauku neobsahuje. Tvrdíme pouze, že otázka po funkci

je nepominutelná, a že teprve ve

8

světle odpovědi

na tuto otázku je

možné rekonstruovat filozofickou nauku. Analýza, jež bere v úvahu implikovanou
funkci textu,

může

včetně (případné)

celkovou interpretaci,
Při

přinést

podle našeho názoru

zásadně

výsledky, které

ovlivní

rekonstrukce nauky.

práci s komentářem (textem, který je sám výkladem jiného textu) je

tematizovat

předpoklady,

apriorní

se

komentář

kterými

třeba

přistupuje

ke

komentovanému textu. Klademe si otázku po jeho vztahu ke komentovanému textu
připisuje,

jak chápe

formulovat dobovou

představu

(jak komentátor chápe komentovaný text, jakou hodnotu mu
svou práci komentátora). Z toho plyne
čínských vzdělanců

pro

k textům

charakteru a v

Tato práce studuje Guo

jako

očekávali

a co

komentář,

čase

Xiangův komentář

komentáře

vznikl mimo jiné Wang Biho

komentáře, opět

komentátorů

v

dějin

řečeno,

přístupy

komentáře.

komentáře,

Wang Biho,

důležitých

že bývá

tohoto žánru předcházejících

často

neboť

"dvojče"

chápaný jako

a

Následuje podrobná analýza tohoto

nikoliv jako filozofického textu, nýbrž jako

vlastní analýza Guo Xiangova

obou

se lišily

k Vnitřním kapitolám díla Zhuangzi

k dílu Laozi,

s důrazem na strategie komentování, jež tento

komentáře

o funkci

- doby dynastie Han a následujícího období, kdy

komentář

protipól Guo Xiangova

zkoumáním

samozřejmě

tj. tematizuje tu složku textu, o které bylo výše

vzniku Guo Xiangova

Wang Biho

a

Představy

měla

různých společenských prostředích.

opomíjena- žánr. Východiskem práce je přehled

zároveň

- objasnit, jaký význam

od jejich výkladu.

nebyly jednotné, vyvíjely se v

různého

textů

o funkci komentovaných

ně četba těchto textů

komentáře

potřeba

komentář

komentáře,

používá. Poté následuje

která vychází z poznatků získaných
-jak uvidíme -

přestože

bodech liší, oba sdílejí základní

se

přístupy

přesvědčení

o

charakteru a funkci komentovaných textů a účelu komentáře. Práce nejprve zkoumá
obecné strategie komentování a
v textu formuluje a využívá
formální výstavby

při

představy

o funkci

komentáře,

vlastním komentování. Poté

komentáře. Závěry

jsou

analyzovaného textu.

9

souběžně

jež Guo Xiang

přistupuje

k rozboru

dokumentovány ukázkami z

•
t
t

I
I

1. TEXT A KOMENT ÁŘ ZA DYNASTIE HAN

I

•
I

t

•
•
•
•
,•
I

Komentář

ke starým

textům

nejdůležitějších projevů čínského
čínských vzdělanců

jenž

byl

institucionalizované

písemnictví.

tradice

komentáře

právě

dovršen
vzdělanosti

texty, jejichž studium se stalo

považovat za

dvě

základní funkce

komentáře

obsahuje filologické glosy

(stručný

i

I

pozdější době rovněž komentář

kdy

s

rozvoJem

bylo

třeba

v

čínské kultuře,

interpretovat,

dvě

hlediska lze

v textech

komentářů

Hanská exegeze se týkala
Letopisů

či

jmen,

k výslovnosti daných slov), za nimiž následuje
může někdy přerůst

především Pěti

v samostatné pojednání na

kanonických knih (Wujing), tj .

(Chunqiu), Knihy písní (Shijing), Knihy

dokumentů

(Shujing), Knihy

Významná díla období Válčících států jsou v naprosté většině kompilacemi editorů, byť jejich
obsahem jsou výroky či promluvy připisované postavám, jejichž jména jsou obvykle zároveň titulem
knih (Laozi, Mengzi, Hanfeizi ad.). Těžištěm působením těchto "mistrů" (zi) byla výuka žáků a
(snaha o) uplatnění vlastní nauky v politice. Kultura, jejímiž nositeli byly tyto významné postavy,
byla do značné míry kulturou orální. Studium založené na osobním předávání nauky mezi učitelem a
žáky existovalo i později, nicméně toto pojetí studia bylo zatlačeno do pozadí novým pojetím, jehož
těžištěm bylo memorizování povinného kompendia textů.
13
Tento úzus se vyvinul za dynastie Han, kdy mohl komentář tvořit i samostatné pojednání k textu
přiložené. Podle zmínky tangského učence Kong Yingdaa inicioval praxi vkládání komentáře do
textu hanský interpret kanonických knih Ma Rong (viz Makeham 2003, 373). Nylan (1999, 37-38)
píše o vztahu hanských komentářů a knih Kánonu: "Pro studenty dějin dynastie Han není nic více
překvapující, než neschopnost hanských vzdělanců vytvořit formální konvence k rozlišení
kanonických knih od komentářů, tradic a apokryfních textů s kanonickými knihami spojených, a to i
pokud bylo známo, že tyto texty jsou nedávného data. Teprve velmi pozdě za Východních Hanů
začaly být užívány mechanické prostředky (tuš odlišné barvy, dvojité sloupce) k vizuálnímu odlišení
komentáře od hlavního textu kanonické knihy."
12

8

•

Han,

výklad významu problematických slov

téma s danou pasáží jen volně spojené.

I

k

obvykle snadno rozlišitelné. Text komentáře (obvykle vkládaný do textu 13 ) typicky

I

•

dynastie

a to jak z hlediska filologického, tak z hlediska ideového. Tato

výklad významu dané pasáže, jenž

I

komentářů

jsou spojeny s rozvojem literární

těžištěm čínské vzdělanosti,

I

I

za

část

předchozím období Válčících států přinejmenším stejně významná. 12 Starověké

v

I

touto dobou velká

ustoupil význam orální kultury, jež byla v

I

•
•
•

Počínaje

realizovala své schopnosti a ambice psaním

starověkým textům. Počátky

kultury,

se stal od doby dynastie Han jedním z

10

proměn

základ

(Y[jing) a Knih
vzdělanosti

obřadů

již dávno

(Zhouli, L[ji a Yili). Tyto texty byly považovány za
před

dynastií Han, za

Hanů

však byla

vzdělanost

založená na studiu kanonických knih poprvé jednotně institucionalizována- v roce
124

př.

n. I. byla

císařem

císařská

Wu založena

akademie v provinciích), jež sloužily

rovněž

lokální

pro státní správu.

Učenci

Akademie (a

výchově vzdělanců

se obvykle specializovali pouze na jednu z kanonických knih a
Západních Han (206

př.

n. I. - 9 n. l.) bylo takové

především

vědění

specializované, užitečné pro určitou oblast výkonu státní správy.

byla chápána jako jednota specializovaných

nástrojů,

14

v období

chápáno jako
Jednota kánonu
tvořil

jejichž souhrn

harmonický celek. V díle Hojná rosa z Letopisů (Chunqiu fanlu) je tato idea
formulována

následovně:

Vznešený muž [Konfucius] chápal, že ti, kdo zaujímají [vysoké] postavení, si nemohou
podrobovat lid zlými [metodami]. Proto vybral Šest umění (liuyi) 15 , aby pomocí nich
lidem pomáhali a vychovávali je.
Hudba

očišťují

Písně

jejich dobré vlastnosti,

a Dokumenty
Proměny

pořádají

a Letopisy

jejich

činí

záměry, Obřady

a

jejich chápání jasným.

Všech Šest nauk je vskutku velkých a každá má něco, v čem vyniká. Písně vedou lidské
záměry,

a jejich síla se tudíž týká podstaty.

kulturní

vytříbenosti.

působení

proto

Hudba

opěvuje

Obřady řídí

jednání a jejich síla se tudíž týká

charizma (de) a její síla se tudíž týká

proměn

skrze

mravního charizmatu. Dokumenty zaznamenávají záslužné skutky a jejich síla

spočívá

v

[pořádání]

a jejich síla proto

spočívá

záležitostí.

Proměny

se zakládají na [pohybech] Nebe a

Země

v astronomických kalkulacích. Letopisy napravují pravost a

"Specialisté v jednotlivých disciplínách nebo uměních reprezentovaných jednotlivými knihami
kánonu pravděpodobně věnovali větší zájem výkonu svých politických nebo administrativních
povinností, než kontemplaci nad velikou jednotou kanonických knih [ .. .]" (Henderson 1991, 43).
Konkrétní příklady funkce jednotlivých kanonických knih ve výkonu státní správy viz tamtéž.
Důležitou funkcí kanonických knih ve státoprávní praxi dynastie Han bylo zejména nacházení
precedentů pro řešení nejrůznějších politických a právních problémů. Především Letopisy, ale i
Kniha dokumentů a Kniha písní byly chápány jako bohatý zdroj zakódovaných informací tohoto
typu (viz Queen 1996, 129-30). Systém hexagramů a připojených výroků Knihy Proměn zase
představoval bohatý zdroj pro numerologické kalkulace a kalkulace spojené s korelativní kosmologií.
Kniha Proměn byla tímto způsobem rovněž využívána v konkrétních případech, jež řešila státní
administrativa (viz Goodman 1985, 168-174).
15
Nebo též Šest kanonických knih (liujing). Šestou je Kniha hudby, již za Hanů ztracená.
Přesvědčení o významu hudby však přetrvávalo. Kanonických knih tedy bylo pět, avšak často se za
Hanů i později mluví o šesti, přičemž se započítává i ztracená Kniha hudby.
14

ll

~
~

t

a
t

•
•
•

faleš a jejich síla

spočívá

ve

první pohled

připomíná

nadřazená

I

"schopným

nadřazuje

člověkem",

používá jednotlivá

nástrojů

Letopisů

pozice je v citované pasáži z Hojné rosy z
který je však

"umění" při

určen

politicky - "schopný

výkonu státní moci, tedy

Jeho "schopnost" není dále specifikována a bylo

vlády na

člověk",

především

přirozenou

zastoupena
který

sám vládce .
specialistů

úlohou

v jednotlivých disciplínách prosazovat silné stránky svého oboru (výkladu příslušné
kanonické knihy) .
V citovaném úryvku z Hojné rosy z Letopisů by
vědění

implicitní kritika specializovaného
Užitečnost

tohoto

způsobu

exegeze je

neměla

být

přehlédnuta

o jednotlivých knihách Kánonu.

podmíněna přítomností

"schopného

člověka"

(vládce), jenž stojí nad jednotlivými knihami Kánonu a používá je podle jejich
vhodnosti pro danou situaci. Specializace na jednu knihu Kánonu je však sama o
sobě

neproduktivní- specialista nutně pouze "vyzdvihuje detaily" svého oboru, a je

tudíž "neschopný" .
V souvislosti s písemnictvím dynastie Han se
komentáře,

jež hanští

komentátoři

archaickým výrazům")

17

,

čili

výklad.

18

vět

a

oddílů

mluví o dvou typech

filologicky orientované vysvětlení

srozumitelných míst, a zhangju ("oddíly a
komentovaný text do

často

produkovali: xungu ("poznámky ke starým a

věty"),

a za každý takto

typ

komentáře,

vyčleněný

úsek

obtížně

jenž

členil

připojoval

Tyto dva typy komentáře tedy odpovídají tomu, co jsme výše označili za

16

Chunqiufanlu 1.2. Cit. dle vydání v elektronické databázi www.shuhai.hawaii.edu.
Tento překlad pochází od Makehama (1997, 275) .
18
Xungu a zhangju komentáře jsou někdy spojovány s problematickým rozlišením "škol" Nového
(komentář zhangju) a Starého textu (komentář xungu) v hanském myšlení. Toto spojení zastává
Makeham (1994, 115-6) a Lin (1992, 292-93). Nylan (1994) kritizuje vůbec význam rozlišení "škol"
Starého a Nového textu v hanské tradici a odmítá považovat obě metody komentování za jedno z
17

•
•

I

čem

taoistickou "školu" (daojia) ostatním. Tato

I

I

využívá toho, v

Sima Tanovu klasifikaci "filozofických škol" (viz výše). Ta

t

I

člověk nestranně

Tato klasifikace kanonických knih jako specializovaných

se liší tím, že Sima Tan

I

lidu. Schopný

je každá z nich silná. Neschopný jednostranně vyzdvihuje detaily [některé z nich]. 16

t

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

správě

12

dvě

základní funkce

komentáře-

komentáře

v

čínské

xungu a zhangju- se vyvinul

tradici. Z

komentář

zhu,

posledním století panování dynastie Han, a jež nesou
19
.
a Guo X 1anga.
Komentáře

Hanů

xungu a zhangju za

těchto

dvou

označení,

typů

jež se objevilo v

rovněž komentáře

nebyly

dvěma

hanského

Wang Biho

rovnocennými

metodami 20 užívanými při komentování textů. Xungu je filologickým výkladem
obtížně
vět

a

srozumitelných slov

větších

textových

či

míst v textech, nemá charakter interpretace významu

celků.

významu textu po jednotlivých

Naproti tomu zhangju je komplexním výkladem
"větách

a oddílech", a dá se

předpokládat,

že

zahrnoval i filologický výklad, čili xungu. 21 Komentář xungu byl nejspíš všeobecně
užívanou metodou anotace starých

textů.

Naproti tomu

komentář

zhangju byl

metodou užívanou pouze některými hanskými vzdělanci 22 a byl úzce spojen s
institucionalizací
Jak již bylo

vzdělanosti

řečeno,

za Hanů.

hanská institucionalizovaná exegeze kanonických knih se

převážně věnovala výkladu jednotlivých knih kánonu. Úkolem exegeze bylo

kritérií takového rozlišení. Makeham (1997, 275) pod vlivem této kritiky částečně koriguje svůj
postoj. Zhao (1988, 77) rovněž odmítá spojení Starý text- xungu a Nový text- zhangju a zastává
názor, že komentář zhangju je rozšířením metody filologických anotací, tj. metoda zhangju zahrnuje
metodu xungu.
19
Různých označení pro komentáře se užívalo více. Dílčí shrnutí a výklad viz Wang 1997, 66-72;
Goodman 1985, 192-212.
20
Domníváme se, že je přesnější mluvit o "metodách komentování textů" než o dvou různých
"typech" komentáře, což implikuje vzájemné vylučování xungu a zhangju. Komentáře zhangju však
s největší pravděpodobností filologické anotace xungu obsahovaly.
21
Přinejmenším všechny tři dochované hanské komentáře, jež nesou označení zhangju (Heshang
gongův komentář k dílu Laozi (Laozi Daodejing zhangju), který vznikl patrně ke konci vlády Hanů,
Zhao Qiho (108-201) komentáf k dílu Mencius (Mengzi zhangju) a Wang Yiho (89-158) komentář k
Chuským písním (Chuci zhangju), filologické anotace obsahují (k Mengzi zhangju a Chuci zhangju
viz Zhao 1988, 80-88). Problémem při studiu hanského komentáře zhangju je fakt, že dochované
zhangju jsou všechny velmi pozdní (2. stol. n.l.) a ani jeden není komentářem k některé
z kanonických knih. Představují tudíž velmi netypický vzorek a studium zhangju se do značné míry
opírá pouze o zmínky v dalších dobových textech, především kronikách dynastií.
22
Dynastické kroniky obsahují řadu zmínek o tom, že některé významné osobnosti neužívaly či
nepsaly zhangju, přičemž často je tato informace doplněna tím, že pouze anotovali texty metodou
xungu (viz níže). V biografiích řady osobností je tento druh informace uveden na jednom z předních
míst při charakterizaci dané osobnosti (viz seznam relevantních pasáží z obou kronik Hanů a dalších
zdrojů v Lin 1992, 289-90, dále srov. Wagner 2000, 38-44; Makeham 1994, 115-16; Zhao 1988, 7879; Nylan 1994, 113-15).

13

zvládnutí

některé

z metod, jež se

měly

realizovat v politických strukturách hanské

státní správy. V rámci takto parcializovaného studia docházelo k dalšímu

štěpení

na

jednotlivé výkladové školy (jia) či nauky (xue). 23 Důležitou součástí takové školy
byl

právě příslušný komentář

představoval

zhangju, který

ucelený a závazný (pro

studenty dané školy) výklad určité kanonické knihy. 24 Spolu s dalšími pravidly
praktického rázu

komentář

zhangju

tvořil

soubor metod

či

regulí (jiafa) závazných

pro fungování určité výkladové tradice (školy) (jia) jako instituce.

25

Přísná

institucionalizace exegeze kanonických knih je typická pro období Východních
Hanů,

kdy stát vyvíjel zvýšenou snahu po kontrole exegeze kánonu, jejíž

bylo i rozmnožování

oficiálně

uznaných škol (tj. takových, jež se

součástí

vyučovaly

na

státních akademiích). 26
Zhruba od
vůči

reakce

počátku

období Východních

v

různé

očích

se

zároveň

objevuje odmítavá

oficiálnímu pojetí výkladu kanonických knih, jež se projevuje mimo

jiné odmítáním zhangju a
spolu

Hanů

obecně

výkladové tradice

mnoha

vzdělanců

participace na "školské" exegezi. Situace, kdy

soupeřily

legitimitu

o

těchto

přízeň

státní moci, problematizovala

škol. Výkladové tradice mohly být

Situace, kdy se vzdělanci specializovali nikoliv pouze na určitou kanonickou knihu, ale navíc
pouze na určitou výkladovou tradici určité kanonické knihy, je typická pro období Východních Hanů
(viz Csikszentmihalyi a Nylan 2003, 93, pozn. 89).
24
Viz Nylan 1994, 112: "Zhangju byly prostě učebnice užívané při výuce "oficiálních nauk", tj.
interpretací knih kánonu, jež byly schváleny státem, a byly vyučovány na císařské Akademii."
25
"[Výraz] jiafa nejspíše znamenal '[legální] metody [užívání] odborných znalostí', ať už se daná
odbornost těšila státní podpoře, nebo nikoliv" (Csikszentmihalyi a Nylan 2003, 94). Tento výraz se
tedy netýkal pouze nauky dané školy (určitého výkladu některé z kanonických knih), nýbrž i
sociálního fungování takové školy, a souvisel s institucionalizací a zvýšenou státní kontrolou
exegeze kanonických knih, jež je charakteristická pro období Východních Hanů (viz tamtéž, 90-96).
Srov. rovněž Lin ( 1992, 284-89), jenž zdůrazňuje úzkou souvislost mezijiafa a zhangju.
26
Součástí tohoto vývoje byla i redakční aktivita - krácení zhangju. Neúměrná délka komentářů
zhangju je často zmiňována zejména pro období druhé poloviny Západních Hanů až počátek
Východních Hanů. Lin ( 1992) rozlišuje "velké" a "malé" zhangju, přičemž "malé" spojuje jednak s
počátkem Západních Hanů a jednak právě s výsledkem redakční aktivity za Východních Hanů.
Sáhodlouhost a neúměrné zahrnování nesouvisejícího materiálu do výkladu kanonických knih bývají
zmiňovány jako důvod, proč řada významných osobností hanské kultury komentáře
zhangju
odmítala (viz Henderson 1991, 77-78; Wagner 2000, 34-35). Důvodem odmítání zhangju však
zřejmě byl vůbec jejich institucionalizovaný charakter- byly základem nauky, jež byla do značné
míry cílem sama o sobě (neboť byla cestou k úspěšné kariéře ve státních službách), a nikoliv
výkladem, jemuž šlo primárně o význam komentovaného díla.
23
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legitimní pouze tehdy, pokud dohromady
jevilo jako pochybné. Pozornost
měly

perspektivy

exegetů

tvořily

harmonický celek. To se však

se proto obracelo k celku Kánonu, z jehož

být teprve interpretovány jednotlivé kanonické knihy. Cílem byl

výklad, jenž by sjednotil veškeré dosavadní (relevantní)
přesouvala

vědění.

Idea jednoty se tak

z idealizovaných politických institucí do exegetické práce samotné, což

odráželo i snižující se autoritu těchto institucí v posledním téměř století vlády Hanů.
Tento vývoj vedl k reinterpretaci pojetí
který je schopen obsáhnout celek veškerého
určité

školy, chápané

některé

z

př.n.l.-18

explicitně

vědění,

jako parciální.

intelektuálně nejvýznamnějších

n.l.), Huan Tan (43

vzdělance

př.n.l.-28

měl

-

jím být nyní

člověk,

a nikoliv specialista na

Představiteli

tohoto

učení

přístupu

jsou

osobností dynastie Han- Yang Xiong (53
n.l.), Wang Chong (27 n.l. - ca.lOO), Ma

Rong (79-166), Zheng Xuan (127-200) ad. Dva

posledně

zároveň

jmenovaní jsou

považováni za nejvýznamnější představitele hanské exegeze kanonických knih.
V pozadí tohoto typu hanského komentování kanonických knih stojí dva klíčové
Světce

pojmy: "podstatný význam" (dayi) textu a "skrytá slova" (weiyan)

(shengren) 27 . Tyto výrazy nacházíme v obou kronikách Hanů a dalších hanských

textech v souvislosti s hlavními problémy hanské exegeze kanonických knih. Na
začátku

30. knihy Kroniky

Hanů-

"Intence [šesti]

umění

a literárních

děl"

(Yi wen

zh1")28 -se p1se:
•v

Kdysi odešel Konfucius a byla
sedmdesát
Písně

na

žáků,

čtyři

[svět] dělil

a

došlo k

přerušena

roztříštění

Proměny

na celou

[jeho] skrytá slova. Když pak

podstatného významu. Letopisy se
řadu

výkladových tradic. V

na vertikální a horizontální aliance, pravost a faleš se

a slova mistrů se topila ve zmatcích [... ].

zemřelo

rozdělily

i jeho
na

pět,

době Válčících států
rozdělovaly

a

se

soupeřily

29

Výraz "světec" (shengren) píšeme z velkým ,,s'' tehdy, když je jím míněn Konfucius. Na poli
exegeze kanonických knih je tomu tak téměř vždy, neboť to byl právě Konfucius, kdo byl považován
za autora nebo editora těchto děl.
28
30. kniha Kroniky Hanů obsahuje rozsáhlou klasifikaci veškerého vědění a písemnictví, včetně
Liu Xinovy klasifikace "filozofických škol".
29
Hanshu 30, 170 I.
27
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Tato pasáž vyjadřuje
o

ztrátě

Světec,

Toto

dědictví

se však v době po jeho smrti
a falešných

situace, jež se stále

vyznačuje

Konfuciovo

Všimněme

učení.

Na

počátku

byl

jenž následujícím pokolením odkázal nenahraditelné kulturní

různorodých výkladů

původní

v některých kruzích hanských vzdělanců

kontaktu s pravým významem Konfuciova

Konfucius,
dědictví.

představu běžnou

sdělení

učení.

postupně

rozplynulo v záplavě

Projevem tohoto úpadku je i

množstvím

protichůdných výkladů,

přítomná

v nichž se

již zcela ztratilo.
oběma

si rozdílu mezi

výrazy - "skrytými slovy" a "podstatným

významem", který plyne z citované pasáže. "Skrytá slova" se omezují pouze na
Konfucia, pouze on byl jejich zdrojem a naslouchat jim mohli jen Konfuciovi
bezprostřední

tehdy, když

žáci. Naproti tomu "podstatný význam" je

Světec

není

přítomen,

zjevně

jakkoliv se ani to v průběhu

možné podržet i

času nepodařilo

a

"podstatný význam" se roztříštil.
Nejprve
výskytů

obraťme

pozornost k výrazu "skrytá slova"

V drtivé

většině

tohoto výrazu v hanském písemnictví se jeho význam omezuje na

konstatování faktu, že se smrtí

Světce

došlo k přerušení jeho "skrytých slov", jak je

tomu ve výše citované pasáži. V Zheng
Hovorům

Světce.

Xuanově komentáři

ke Konfuciovým

však nacházíme následující pasáž, která na tento problém vrhá více

světla:

Text: Mistr pravil: "Dao nelze uskutečnit, nezbývá než vsednout na vor a vydat se na moře!
Ten, kdo půjde se mnou, bude zajisté Zilu!' Zilu se zaradoval, když to uslyšel. Nato řekl
mistr: 'Zilu si cení statečnosti více než já. Nemám odkud vzít materiál [na stavbu
voru]/talentovaného člověka."
Kom.: Zilu věřil, že se mistr [skutečně] chce vydat [na moře]. Proto [Konfucius] říká: "cení
si statečnosti více než já, nemám odkud vzít materiál." Říká [to] proto, že Zilu nerozumí
jeho skrytým slovům. Jen ho tím škádlí.

V této pasáži je význam výrazu "skrytá slova"
bezprostředně sdělováno

vzdělanci

slovy, a

přesto

interpretovali problémy, jež

kanonických knih. Konfucius po

sobě

zřejmý:

je pointou
před

odkazuje k tomu, co není

sdělení.

Takto mnozí hanští

každého interpreta kladly texty

zanechal zakódované texty, avšak nikoliv

16

klíč

mistrův

k jejich dekódování. Zilu v citované pasáži pouze nepochopil

Sebedůvtipnější

hanský

mnoha pasáží, na nichž

vzdělanec
měla

vtip.

se však ocital v nebezpečí, že nepochopí význam

stát veškerá civilizace. Celá soudobá

vzdělanost

se

ocitala v podezření, že se s pravým významem kanonických knih míjí. Množství
parciálních nauk nemuselo

představovat

nástroje harmonicky fungujícího celku,

nýbrž pouze nepochopení a chaos.
Smysl výrazu "podstatný význam" se zdá být vcelku prostý: Je jím jednoduše
intence každého slova, pasáže,
setkáváme na

řadě

či

celého textu. S výrazem "podstatný význam" se

míst v Kronice

(Hou Hanshu), jako

součást

Hanů

a

především

některých

charakteristiky

v jejich biografiích. V Yang Xiongově biografii
Yang Xiong v mládí miloval

učení,

ale

v Kronice pozdních

Hanů

významných osobností

čteme:

nevytvářel

zhangju, nýbrž pouze glosováním

[obtížných míst] pronikal [k významu] (xungu tang eryi). 30

V Huan

Tanově

Huan Tan,

biografii:

přízviskem

Junshan, [ ... ] byl široce

vzdělán,

zabýval se [všemi]

kanonickými knihami, vždy pouze glosoval podstatný význam (xungu dayi) a

zhangju.

pěti

nevytvářel

31

O Ban Guovi se říká v jeho biografii 32 :
Ban Gu,

přízviskem

a popisné

básně.

V

Mengjian,

uměl

již v devíti letech skládat literární díla a recitovat

dospělosti věnoval

mnoho úsilí

pořádání

školami a stovkou filozofi'I nebylo nic, co by neobsáhl.

písemnictví, takže mezi devíti

Při

svém studiu

neměl

učitele. Netvořil zhangju, nýbrž pouze vyzvedal podstatný význam (ju dayi eryi).

30
31
32

33

písně

stálého

33

Hanshu 87, 3514. Komentář k Hanshu doplňuje: "Gu znamená ukázat význam (gu wei zhi yi)."
Hou Hanshu 28, 955.
Ban Guova biografie je součástí životopisu jeho otce, Ban Biaoa (Hou Hanshu 40ab, 1323-94).
Hou Hanshu 40a, 1330.
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Výmluvnou charakteristiku komentování orientovaného na "podstatný význam"
středu

podává v díle Pojednání o
období Východních
Obecně

Hanů,

platí, že [pravý]

(Zhong lun) významná postava samého

Xu Gan ( 171-218):
vzdělanec

činí

svým hlavním zájmem podstatný význam

[komentovaného textu], zatímco [výklady] jmen a
vyložen podstatný význam, [výklady] jmen a
zaobírají jmény a

věcmi

závěru

věcí

věcí

považuje za

druhořadé.

následují. Povrchní

Jakmile je

vzdělanci

se však

a podávají detailní výklady o nádobách a nástrojích [jež se objevují

v textu]. Chvástají se svými podrobnými výklady a

vytvářejí

výtahy za svých zhangju, jsou

však neschopní systematicky shrnout podstatný význam a uchopit vlastní jádro slov
dávných králů. 34

komentář

Podle tohoto popisu lze

orientovaný na "podstatný význam" chápat

jako ,jdoucí k věci", takový, který neulpívá na nepodstatných detailech. Výraz
"podstatný význam"

rovněž

odkazuje ke schopnosti generalizace, tj. odhalení

shodného významu dvou nebo více odlišných formulací. Cílem výkladu je uchopit
to podstatné, co

sdělují

dané pasáže, intenci slov

Světce.

Z výše uvedených citací je patrná úzká souvislost "podstatného významu"
s metodou komentování xungu. Jelikož víme, že metoda xungu
v převážně filologickém výkladu

obtížně

spočívala

srozumitelných míst, dovozujeme, že

"podstatný význam" neodkazuje ke "skrytému významu za slovy" (ke kterému
naopak odkazuje výraz "skrytá slova"

Světce),

nýbrž

prostě

významu daného slova, pasáže nebo delšího textu. Dále je
"podstatný význam" bylo
v silách hanského
jako

něco

relativně běžnou činností,

vzdělance.

Naopak "skrytá slova"

za Východních

jednotlivých
34

zřejmé,

v každém

Světce

že glosovat

případě

to bylo

jsou vždy prezentována

ztraceného a lidskými silami nedosažitelného.

Oba koncepty odrážejí výše popsanou
vzdělanců

k bezprostřednímu

textů

Hanů.

změnu

v přístupu ke Kánonu u mnoha

Projevuje se v nich orientace na celek a výklad

z perspektivy celku. "Skrytá slova"

In: Makeham 2002, I 12.
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Světce

jsou ztracena, zbývá

~

•.
...
...

tudíž objasnit "podstatný význam",

roztříštěný

v

soupeření různých

straně

tradic. Koncept "podstatného významu" je na jedné

výkladových

spojován s metodou

~··

xungu, a na druhé

starověkého

písemnictví,

~a,

které se neomezovalo na jedinou knihu kánonu, jak bylo zvykem

při běžném

••

•.
-

~,

-

-

-

straně

akademickém studiu.

se širokým

Vzdělanci

záběrem

se tudíž na jedné

významu jednotlivých slov a pasáží - psaní
disponovat rozsáhlým

ve studiu

vzděláním,

straně věnovali objasňování

komentáře.

které v ideálním

Na druhé

případě

vzdělání

relevantní písemnictví. Pouze takto rozsáhlé

straně

zahrnovalo ve.5keré

mohlo být zdrojem

kompetence k tomuto typu komentování. Tato kompetence tedy do
Světcem,

nahrazovala ztracený kontakt se
sdělovaný

pouze jeho "skrytými slovy",

Problém,

před

nicméně

zůstával

kterým protagonisté tohoto typu exegeze stáli, lze formulovat

všech

neznamenala dokonalé
slovech"

Světce,

rozumět

jen

přístupný

jen

částí. Zároveň
vědění

-

však platilo, že ani znalost tohoto celku

úplné

porozumění

tohoto typu exegeze je rozsáhlé syntetizující dílo, jež jde

všemi relevantními texty a jehož hlavní metodou je na
vzdělání odhalovat význam jednotlivých pasáží.

jednu kanonickou knihu, vždy
výkladu

obřadů. Při

záleželo v "skrytých

nyní ztracených.

Předpokladem

při

míry

mimo dosah této kompetence.

z hlediska celku (všeho relevantního písemnictví) a tento celek byl
četbou

určité

dokonalý (plný) význam,

jako hermeneutický kruh. Významu jednotlivých pasáží bylo možné

postupnou

museli

Proměn

shromážďoval

35

základě

napříč

takto rozsáhlého

"Když [Ma Rong] vykládal

citáty z ostatních knih kánonu. Pokud

pojednával o problematice

obřadů,

výkladu obtížných a hlubokých míst Knihy

citoval knihu Zhouských

Proměn

využíval

Komentář

Wagner (2000, 35-46) přistupuje k výrazu dayi z perspektivy syntetizující práce exegeta a
dovozuje, že významem tohoto výrazu je "obecný význam" v tom smyslu, že všechny relevantní
texty tento význam sdílejí, je jim společný. Tato argumentace navozuje představu "hlavní ideje"
kanonických knih. Wagner také překládá: "grand idea", "grand meaning", "overal! meaning".
Citace, které Wagner uvádí na podporu svého tvrzení (včetně těch uvedených zde výše), však podle
našeho názoru nenaznačují, že by hanští komentátoři hledali za texty Kánonu ideu, jež je všechny
spojuje. Šlo spíše o pokračování výkladu kanonických knih jako specializovaných nástrojů, nicméně
na základě odlišné kompetence. Místo úzce zaměřené kompetence specializovaného vzdělance
nastupuje kompetence vzdělance disponujícího všeobsáhlým věděním.
35

19

pana Zuo (Zuozhuan) a Konfuciovy Hovory, a aby doložil [na historických

dějích]

principy Proměn, vycházel rovněž z Knihy Dokumentů". 36 V kruzích vzdělanců,
kteří

se

věnovali

rovněž začalo

tomuto typu exegeze, se

užívat pro

komentář

označení zhu, jež nesou Zheng Xuanovy komentáře. 37

Tento

typ

exegeze

nemusel

nutně

zahrnovat

výkladových tradic. Tyto tradice byly považovány za
a

přístup exegetů

Xuanově

k nim sledoval spíše metodu

součást

"oddělování

etablovaných

relevantní

vzdělanosti

zrna od plev". V Zheng

biografii obsažené v Kronice pozdních Hanů se píše:

Od spálení šesti kanonických knih za dynastie Qin
založení dynastie Han množství
poničená

se již

odmítnutí

díla. Když došlo k

označovaly

vzdělanců

[přesunutí]

vytvořila

a

vzájemně

celá

řada

podle svých

hlavního

nepřehledně

z

děl Světce

jen prach a popel. Po

rozličných předpojatostí

města

jako instituce (jia) a jejich žáci se

Odchylky a správné [výklady] se
protiřečily

zůstal

na východ,
pevně

[rozličné]

drželi

opravovalo

nauky (xue)

přijatých výkladů.

mísily. [Odlišné výkladové tradice] si

se napadaly. Výsledkem bylo, že ke každé kanonické knize se

škol,

uvnitř

každé školy existovalo množství

výkladů

a délka jejich

zhangju mohla dosahovat i více než miliónu slov. Jejich žáci se namáhali a dosahovali mála,
takže vznikaly pochyby a nikdo už

nevěděl,

co je správné. Zheng Xuan usoustavnil texty,

Li 1982, 149. Podobně Makeham (1997, 277) říká o Zheng Xuanově komentáři ke Konfuciovým
že používá celou řadu strategií komentování, "z nichž nejběžnější je vysvětlování pasáží
Hovorů pomocí výroků z kanonických knih, což je v souladu s jeho přístupem k psaní komentářů
obecně." Dále srov. Wagner 2000, 41-42; Queen 1996, 123; Goodman 1985, 183-85; Wang 1997,
164-65.
37
"Zhengovu volbu komentáře z hu ("anotace"), vyvinutého Ma Rongem aj ím, je možné považovat
za syntézu dvou základních forem komentáře, užívaných hanskými vzdělanci [... ]. [... ] komentář zhu
spojuje sílu filologického přístupu xungu s explicitně exegetickým přístupem, jenž preferoval
komentář zhangju. Od filologického přístupu se liší v tom, že klade větší důraz na exegezi;
neomezuje se na výklad starých a archaických výrazů. Od exegetického přístupu se odlišuje v tom,
že se zbavuje výkladu připojeného ke každému oddílu či kapitole, jeho výklady jsou stručné a jeho
interpretace není vázána limity školských výkladových tradic" (Makeham 2003, 374-75).
Makehamův výklad termínu zhu jako "anotace" považujeme za ne zcela uspokojivý - vzhledem
k syntetizujícímu charakteru této metody komentování. Základním slovníkovým významem slova
,,zhu" je "nalít". Wang Baoxuan (1997, 70-71) vychází ze slovníkového významu a z toho, co víme
o exegezi v Zheng Xuanově pojetí, a říká: "Literární tvar komentáře, který Zheng Xuan vynalezl, je
zhu. 'Zhu' znamená 'nalít'. Text komentáře je přirovnáván k vodě, která se vlévá do trhlin sporných míst v textech kanonických knih." Podle této metafory komentář zhu slouží k doplnění a
zahlazení všech nejasností v komentovaných textech, které komentář spojuje v jediný celek.
36

Hovorům,

20

vybral [to nejlepší] z

rozličných

škol, odstranili

nejrůznější

balast a doplnil to, co

chybělo.

Od té [doby teprve] výklady zhruba chápou smysl [kanonických knih]. 38

Hlavním rozdílem tohoto typu komentování oproti "školské" exegezi
kanonických knih je jeho
Komentářem

zaměřenost

odkrývaný "podstatný význam" musel být

Komentář zprostředkovával čtenáři
předával

na text, na "podstatný význam" textu.
rovněž vnitřně

koherentní.

kanonické knihy jako jednotný celek, a tím mu
Komentář

kompetenci nezbytnou k jejich chápání.

tudíž byl pouze

nástrojem otevírajícím přístup k významu komentovaného textu. Školská exegeze
hanských zhangju naproti tomu předávala čtenáři (studentovi na císařské Akademii)
především

kodifikovanou nauku týkající se pouze jedné z kanonických knih, jež

sice byla

rovněž

formulována jako

komentář

k této knize,

nicméně zároveň

fungovala jako samostatná disciplína, jež mohla být cílem sama o
cílem bylo

naučit

se

příslušnému

studentovi. Kompetence

se od

něj

sobě.

ve znalosti

určité

výkladové

měl prostě předávaný

Student se

výklad

vlastní práce s komentovaným textem.
Hanů,

Syntetizující typ exegeze, rozvíjející se za Východních
vzdělance

Primárním

komentář jednosměrně předával

učitele spočívala prostě

tradice, jež byla autoritou sama o
naučit, neočekávala

výkladu, který

sobě.

jako nositele univerzálního

vědění.

Toto

vědění

všeobsáhlé znalosti všech jednotlivých nauk, nikoliv
metody dokonalého vládnutí, což je typ

vzdělanosti

rehabilituje

má však spíše podobu

sebevědomé

znalosti jediné

typický pro velké osobnosti

(díla) období Válčících států. Čínský vzdělanec v době dynastie Han neaspiroval na
pozici suverénního rádce
Válčících států.

39

vladaře,

jež byla nejvyšším cílem

vzdělanců

v období

Tuto pozici nyní zaujal nepřítomný Konfucius a úlohou vzdělance

bylo pouze namáhavé skládání

zlomků

kdysi dokonalého

38

vědění.

Hou Hanshu 35, 1212-13.
Platí to samozřejmě pouze pro elitu tehdejší vzdělanosti - pro většinu tzv. "mistrů" či
"filozofických děl" (zi). Mencius, jenž se projevuje jako jedna z nejsebevědomějších osobností mezi
vzdělanci období Válčících států, kladl moudrého rádce vedle (nebo dokonce nad) vladaře jako
osobu nezbytnou pro řádný výkon státní moci. Řada míst v díle Mengzi prozrazuje Menciovu
usilovnou snahu zajistit si důstojnost, jež mu podle jeho názoru jako znalci metody dokonalé vlády
39
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Sima Tanova klasifikace "filozofických škol" je naproti tomu psána
v tradici pojetí

vzdělance

pět

klasifikace hierarchizaci daC?jia je jim

nadřazena

z období

"škol" je ve své

konfuciánců

legalistů."

Sima Tan zavádí do své

parcialitě

rovnocenných, zatímco

a ostatní školy jí slouží jako specializované nástroje: "Když

volí metodu [vládnutí], následují
[metod]

Válčících států.

ještě

a

mohistů,

proměny

yinu a yangu, vybírají to nejlepší z

extrahují podstatné z [metod] školy jmen a

DaC?jia stojí na vrcholu, spojuje se v ní veškeré

vědění. Příslušníci

jedné

"školy" (tradice) jsou nadřazeni všem ostatním.
V protikladu k tomu hanští
Jak jsme však
klíčovým

viděli,

problémem

předpokládaného

vzdělanci

jednotlivé knihy Kánonu nehierarchizovali.

totalita lidského
hanské

vrcholu-

Světce

vědění přesto

exegeze

se

hierarchizovaná byla a

ukázala

právě

nepřítomnost

a jeho "skrytých slov". Kanonické knihy

tvořily

teprve druhé patro vědění. 40 Dominantní názor hanských vzdělanců předpokládal,
že

nadřazenou

perspektivou ovládající jednotlivé "nástroje" není

vládnutí, nýbrž dokonalá osobnost Konfucia. Na politické
perspektivu zaujímat
vládnutí

císař

a

obecně

zprostředkovat vzdělanci

státní aparát, jemuž

nadřazená
rovině

měli příslušné

metoda

měl

tuto

principy

- exegeti kanonických knih. Banskou exegezi

Mencius 11.8.2: "Jingzi řekl: [... ] V Obřadech se praví: 'Když zavolá otec,
souhlas, [ale jdeme okamžitě]. Když přijde povolání od vládce, nečekáme, až bude
zapřažen kůň.' Vy jste se nejprve chystal jít ke dvoru, ale když přišlo povolání od vládce, rozmyslel
jste si to. [Vaše jednání] se zdá být v rozporu s pravidly rituální náležitosti (li). [Mencius] pravil:
Zdalipak to není jako to, co řekl Zengzi: 'Bohatství států Jin a Chuje s ničím neporovnatelné. Druzí
se spoléhají na své bohatství, já se spoléhám na dobro (ren). Druzí se spoléhají na své postavení, já
se spoléhám na náležitost (yi). V jakém ohledu jsem já horší než oni?' Řekl by toto Zengzi, kdyby to
nebylo náležité? Zajisté to má svůj smysl. Jsou tři věci, jež celý svět považuje za vznešené:
postavení, věk a charizmatická síla. U dvora se nic nevyrovná postavení, na vesnici se nic nevyrovná
[vysokému] věku a při napravování světa a spravování lidu se nic nevyrovná charizmatické síle. Jak
by se mohl ten, kdo má jen jednu z těchto tří, vyvyšovat nad toho, kdo má dvě? Proto platí, že
vládce, který chce dosáhnout velkých věcí, má služebníky, které nepovolává. Pokud se s nimi chce
radit, sám se za nimi vypraví" (ln: Jin 1995, 80).
40
Dalšími patry by pak byly "filozofické školy" (jia) a následně různá specializovaná umění (shu)věštění, lékařství, matematika, astrologie apod. Přesně tuto strukturu má 30. kniha Kroniky Hanů,
jež představuje sumu veškerého soudobého vědění. Začíná výše uvedeným citátem o ztrátě
"skrytých slov" a rozptýlení "podstatného významu" a následuje klasifikace nejprve kanonických
knih, pak "filozofických škol" a následně dalších specializovaných oborů. Zároveň je zdůrazněna
jednota všeho vědění - "filozofické školy" jsou výsledkem téhož procesu "ztráty a rozptýlení" jako
výkladové tradice Kánonu.
náleží. Viz

např.

nevyjadřujeme

22

Kánonu tak

můžeme

chápat jako

nesmírně

"zdola", detailním zkoumáním toho, co po

rozsáhlé úsilí dostát tomuto úkolu

sobě Světec

23

zanechal.

2. W ANG BIHO STRATEGIE KOMENTOV ÁNÍ

nejvýraznější

Za

rys ve vývoji exegeze (nejen) kanonických knih na konci

vlády dynastie Han a v následujícím období lze považovat privatizaci exegeze i
vzdělanosti obecně. Paralelně

s oficiálními akademiemi existovaly za dynastie Han

i akademie neoficiální, soukromé Uež ovšem mohly oficiálního uznání dosáhnout).
Tyto školy nabývaly na významu zejména na sklonku panování dynastie Han, spolu
s tím, jak slábla autorita

císařské

soukromých akademií se
prostředí

věnovaly

závěru

štěpení,

vlády

nicméně

Hanů.

směr

patrně nejvýznamnější

V tomto

společným

právě

studiu kanonických knih a

se rozvíjel výše popsaný syntetizující

akademie v Jingzhou, jež byla
úplném

moci a všech institucí s ní spojených. Mnohé ze

prostředí rovněž

exegeze.

v tomto

Příkladem

je

institucí svého druhu v
docházelo k názorovému

prvkem byl syntetizující

přístup,

orientace na

"podstatný význam" kanonických knih a odpor k oficiálním výkladovým tradicím. 41
Exegeze (kanonických) knih v pojetí Wang Biho a dalších
o temném" se
výklad

Pěti

výrazně

odlišuje od hanské exegeze.

kanonických knih. V

k vytvoření nového kánonu, který

prostředí
tvořily

představitelů "učení

Především

se již nejedná o

akademie v Jingzhou v podstatě došlo

Kniha

Proměn,

dílo Laozi a Konfuciovy

Hovory. Význam dalších knih hanského Kánonu nebyl

zpochybňován,

ale

rozhodující pozornost byla věnována těmto třem textům. 42 Tento "nový kánon"
přejímá

i Wang Bi- jeho dílo sestává z komentářů ke Knize

Proměn,

dílu Laozi a

Konfuciovým Hovorům. 43 Kromě komentářů napsal Wang Bi ještě dvě samostatná
díla,

obě

dochovaná: Struktura skrytých

ukazatelů

41

díla Laozi (Laozi weizhi liieli) a

Kjingzhouské akademii viz Tang 1947, 128-33; Wagner 2000, 45-48.
Viz Wagner 2000, 44-47. Významu v této době nabývá v kruzích intelektuální elity rovněž dílo
Zhuangzi, jež je později spolu s dílem Laozi a Knihou Proměn označováno za tzv. "Tři temné" (san
xuan). Tuto trojici lze považovat za "kánon" "temného učení" v pozdější době (po polovině 3. stol.
n. 1.)
43
První dva komentáře jsou dochované v úplnosti. Wang Biho komentář ke Konfuciovým Hovorům
je dochován ve zlomcích. Sebrané dílo Wang Biho včetně všech zmínek o něm v dynastických
kronikách a v Shishuo xinyu in: Lou 1980.
42
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Struktura Knihy
k vlastním

Proměn

(Zhouyi lilue), která

představují

komentářům.

V důsledku rozpadu státních

vzdělávacích

institucí v době pádu dynastie Han se

dále prohlubil proces privatizace

vzdělanosti. Vzdělanost

institucemi existovala i nadále,

44

v soukromých kruzích
je

vzdělanců

nejcharakterističtějším

tohoto

prostředí.

Typický

vzdělanosti

Výsledkem bylo mimo jiné
se

"učení

osobnosti, které se samy

věnovaly

rodů. "Učení

o temném", které

tohoto období, je zcela produktem
opět proměněné

pojetí

vzdělance.

o temném" byl soukromou osobou a jeho

některé vzdělávací

nebyli žáci na

spojená s oficiálními

avšak paralelně se rozvíjela vzdělanost

v prostředí elitích

projevem

vzdělanec věnující

posluchači

metodologické úvody

instituci, nýbrž jiní

vzdělanci,

hotové

prostředí

podobnému bádání. Jednalo se o

vysoce kompetitivní, kde každý názor musel být obhájen v konkurenci jiných
názorů

a kde nikdo nedisponoval nezpochybnitelnou autoritou

bylo v prostředí
prostředí

v

k dispozici

době

vzdělávacích

po pádu

konkurenční

Hanů

institucí. Implicitním
vznikaly, byl

čtenář

učitele,

čtenářem textů,

výklady daného tématu,

elitní

vzdělanost,

komentáře

jejíž

jsou tudíž adresovány

klíčovou

součástí

byly

jež v tomto

kritický a kompetentní, jež
případně

elitě,

právě

měl

byl i sám jeho

interpretem. Každý vznikající text mohl získat autoritu pouze v
texty. Wang Biho

jak tomu

soutěži

s jinými

lidem sdílejícím tutéž

texty, které Wang Bi

komentoval. 45 Wang Bi nezaložil žádnou vzdělávací instituci, kde by žáci studovali
jeho výklad kanonických

textů.

Psal pro lidi

sobě

rovné,

kteří

text díla Laozi a další

relevantní texty sami dokonale znali.
V této souvislosti jsou ilustrativní následující pasáže z Nových

vyprávění

z elegantního světa (Shishuo xinyu) 46 :

44

Nastoupivší dynastie Wei systematicky obnovovala hanské instituce, mezi nimi
akademii (taixue). Ta byla znovuzaložena ve 4. měsíci 5. roku éry Huangchu (224 n. I.),
vlády prvního císaře dynastie Wei, Wendiho. Viz Weishu 2.84.
45
Výklad společenského kontextu vzniku Wang Biho komentáře se opírá o analýzu
2000, 148-158.
46
Sbírka výroků, dialogů a příběhů z aristokratických kruhů 3.-5. stol., připisovaná Liu
(403-444 n. 1.).
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i císařskou
tj. v 5. roce
in: Wagner
Yichangovi

He Yan
té

47

v době, kdy ještě nedokončil komentář k dílu Laozi, navštívil Wang Biho. [Při

příležitosti

nedostatků,

Wang Bi] sám vyložil smysl díla Laozi. He

Yanův

výklad

měl

tolik

že se [He Yan] ani neodvažoval vyložit vlastní názory a pouze opakoval:

'Ano, ano.' He Yan poté v práci na
Dao a De (Daodelun).

[Wang Bi v

době,

komentáři nepokračoval

48

kdy

ještě

nedosáhl

dospělosti, přišel

slyšel o Wang Biho proslulosti, a proto
nenapadnutelné, a

a napsal [místo toho] Eseje o

řekl

navštívit He Yana.] He Yan již

předložil řadu argumentů,

které považoval za

Wang Bimu: 'Tyto argumenty považuji za dokonalé. Jste schopen

je vyvrátit?' Poté, co je Wang Bi vyvrátil, všichni hosté byli toho názoru, že He Yan
utrpěl

porážku.

Následně

Wang Bi sám zaujal role mistra i hosta [tj. sám

předkládal

argumenty a vyvracel je] po několik kol. Nikdo z hostů nebyl schopen se mu vyrovnat. 49

Tyto pasáže nás neinformují pouze o Wang Biho
schopnostech, které se staly v kruzích
nýbrž

nakloněných

oblíbené intelektuální "zábavy"
"učením

vzdělanců

intelektuálních

"temnému učení" legendárními,

především představují společenské prostředí,

rozvíjelo. Druhá z citovaných pasáží popisuje

výjimečných

v němž se

průběh "čisté

"učení

o temném"

rozpravy" (qingtan),

zabývajících se problémy spjatými s

o temném". Jednalo se o privátní aktivitu zbavenou bezprostřední vazby na

soudobé politické problémy a struktury. Vazba zde byla pouze
schopnost argumentovat byla zdrojem
k získání pozic ve státní
3. století

stejně

jíž v této

době

společenské

správě. Společenská

prestiže, jež zase byla cestou

prestiž a postavení byly pro

žádoucí jako kdykoliv jindy v čínských

bylo "temné

učení",

struktury. Texty, které v tomto

dějinách.

se však rozvíjela v privátní

prostředí

zprostředkovaná

Elitní

sféře,

vzdělance

vzdělanost,

mimo oficiální

vznikaly, byly soukromou záležitostí jejich

Vedle Wang Biho nejvýznamnější postava prvního období rozkvětu "temného učení" v éře
Zhengshi (240-49 n. I.)
48
Shishuo xinyu 4.7. ln: Lou 1984, 645.
49
Shishuo xinyu 4.6. ln: tamtéž, 644.
47
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autorů (nevznikaly na zakázku státu)

jakkoliv jejich obsahem
Tento bod, jenž

často

se

Západní Jin, vyžaduje

50

a nebyly státu (vládci) am adresovány -

byly politické ideje.

přímo

týká funkce

podrobnější

komentáře

v

kultuře

dynastie Wei a

výklad. Moderní studium Wang Biho díla

často

zahrnuje snahu dát do souvislosti Wang Biho politické myšlení (jeho rekonstrukci
především na základě komentáře k dílu Laozi) s dobovou politickou realitou. 51

Diskuze na toto téma vychází obvykle z předpokladu o

bezprostřední

souvislosti

dobové politické reality, Wang Biho politického myšlení a jeho osobní politické
angažovanosti.
automaticky

Například

Wagner rekonstruuje Wang Biho politickou nauku a

předpokládá,

že tato nauka byla

míněna

jako politický program

(jakkoliv utopický a nerealizovatelný) pro soudobou politickou situaci. Podle
Wagnera Wang Bi reaguje na "legalistický" režim dynastie Wei, usilující o
dozor nad

příslušníky

státní správy a mocných

rodů,

těsný

proti kterému staví vlastní

reinterpretaci politických idejí díla Laozi. 52 Mou Zongsan vnímá Wang Biho jako
mladého, nezralého

člověka,

který vynikal pouze ve výkladu "temných

principů",

aniž by byl schopen přetavit ideje, které formuloval, v praktický program. 53 Další
badatelé

spatřují

ve Wang Bim zastánce silné centralizované vlády proti dobové

tendenci růstu vlivu mocných klanů. 54 Rovněž tento názor spojuje Wang Biho
osobní angažovanost s jeho

čtením

Podle našeho názoru tento
vychází z

neodůvodněné

díla Laozi.

přístup

ke

čtení

politického

projekce schémat platných

rozměru

Wang Biho díla

(aspoň částečně)

pro období

Za dynastie Wei i později existovala vždy i vzdělanost spjatá těsněji s oficiálními strukturami.
být nejstarší plně zachovaný komentář ke Konfuciovým Hovorům - Sebrané
výklady ke Konfuciovým Hovorům (Lunyu jijie). Tento komentář vznikl v éře Zhengshi (240-49 n.
1.) jako státní zakázka. Sepsán byl redakčním kolektivem, v jehož čele stál HeYan, vůdčí postava
"učení o temném" éry Zhengshi. Komentář však neobsahuje ani stopu po idejích typických pro
"učení o temném". Byl utvořen v zásadě v intencích hanské syntetizující exegeze. Jak naznačuje
jeho název, nejedná se o nově napsaný komentář, nýbrž o kompilaci. Redakční kolektiv vybral ke
každému místu jeden nebo více výkladů od některého z významných hanských komentátorů, a tak
"usoustavnil" protichůdné výklady jednotlivých komentářů. Viz Makeham 2003.
51
Částečný přehled této diskuze viz Chan 1991, 16-19.
52
Viz Wagner 2000, 153, 168.
53
Viz Mou 1993, 79-81.
54
VizChan 1991, 18-19.
50

Příkladem může

27

Válčících států

1..

Političtí

("zlatý

věk" čínské

Válčících

myslitelé období

nedělitelnou

státní

značně proměněné

států

skutečně

se

reality 3. stol. n.
často

vyznačují

souvislostí nauky a osobní angažovanosti. Osobnosti jako Konfucius,

Mencius, Mozi a další rozvíjeli
politické

filozofie) do

uplatnění, přičemž

tímto

určitou

politickou nauku a usilovali o osobní

uplatněním mělo

být uskutečnění jejich nauky ve

správě.

Viděli

jsme výše, jak se tento

přístup proměnil

za dynastie Han. Od konce dynastie Han se
v žádném

případě

Válčících států
vzdělanci

nedošlo k restituci

("putující

s institucionalizací

vzdělanost

rovněž převážně

vzdělanci"). Vzdělanci

privatizovala, avšak

privátní

vzdělanosti

3. století usilovali

období dynastie Han o pozice ve státní

vzdělanosti

období

podobně

správě, přičemž

jako

rozhodující

instancí byla ve většině případů stejně jako za dynastie Han lokální autorita. 55
Proces získání

doporučení

a funkce ve státní

správě

byl

podmíněn důležitou

kategorií: reputací (prestiží, slávou, jménem - ming) na lokální úrovni. Reputace
byla

předpokladem

postavení

k získání

doporučení.

se dále posilovala reputace.

Doporučením

následně

získáním

Význam reputace nebyl

dán jen

a

pragmatickým kalkulem, nýbrž byl podložen i ideologicky - úzkou souvislostí se
synovskou oddaností, jež byla již od doby dynastie Han

ústřední

hodnotou

společenských i politických vztahů. Kniha synovské oddanosti (Xiaojing)

formuluje tuto souvislost

56

následovně:

V době dynastie Han existovalo více způsobů, jak získat místo ve státní správě. Zdaleka
byly: I) povolání (hi), 2) doporučení (chaju). Povolávaly a doporučovaly v drtivé
většině případů lokální autority (jen zřídka byl někdo povolán přímo z centra nebo osobně císařem).
Ke konci vlády dynastie Han význam reputace v lokální komunitě vzrůstal na úkor vazby na
centrum, v souvislosti s výše zmiňovanou privatizací vzdělanosti. Viz Declercq 1998, 135-38;
Makeham 1994, 100-04. V období dynastií Wei a Jin byl uplatňován originální systém hodnocení
charakteru osobnosti- tzv. "Devět stupňů ohodnocení a nestranné posuzování" (jiupin zhongzheng).
Původně byl tento systém zřejmě pokusem dynastie Wei znovuposílit význam centrálních institucí a
zvrátit vývoj směřující k privatizaci a parcializaci. Později (za dynastie Jin) tento systém naopak
sloužil k zajištění (prakticky) dědičných hodností uvnitř mocných rodů. V každém případě hrálo i
v tomto systému hlavní roli hodnocení lokálními autoritami. Viz Declercq 1998, 135-158.
56
Dílo patrně z 3.- 2. stol. př. n. 1., status kanonické knihy získalo za dynastie Han. Viz Holzmann
1998.
55

nejčastějšími
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[... ]Mistr pravil: Synovská oddanost je základem ctnosti (de). Synovská oddanost je dána
zrozením. [... ]
poškodit, je

Tělo

s

počátkem

kůží

a vlasy jsme obdrželi od

rodičů.

To, že se neodvažujeme je

synovské oddanosti. Získat postavení a praktikovat Dao,

své jméno (reputaci) dalším generacím, abychom oslavili své
synovské oddanosti. Proto platí, že

počátkem

rodiče,

zůstavit

to je vrcholem

synovské oddanosti je služba

rodičům,

jejím středem je služba vládci a vrcholem je získání postavení. [... ]57

naplněním

ambicí

vzdělance,

morální povinností. Projevy synovské oddanosti

člověk

reputaci získával,

"Získat postavení" tedy nebylo pouhým
přímo

nýbrž

byla oficiálně proklamovaným důvodem doporučení, 58 a reputace (postavení) byla
zpětně

vrcholným projevem synovské oddanosti. Celá záležitost se však dále

komplikovala jiným morálním požadavkem - nesloužit tehdy, je-li vláda zkažená.
Zejména v posledním století panování dynastie Han se množí zprávy o tom, že
někteří vzdělanci

prokazovali své mravní kvality odmítnutím povolání do státní

služby. Odhlédneme-li od toho, že v mnoha
paradoxně

jen

prostředkem

k získání

větší

případech

reputace a

bylo takové odmítnutí

pověření

lepším postavením

v budoucnu, 59 lze říci, že tento vývoj odrážel snižující se autoritu státních institucí,
vzrůst

významu lokálních komunit a privatizaci kultury ke konci panování dynastie

Han. Tato situace

zůstala

byla prestiž v lokální

v podstatných rysech

komunitě,

životě,

dává obraz mladého talentovaného

významného rodu bez významného politického vlivu, který se

snažil získat prestiž studiem a výkladem
kultury. Nic však
základě

i ve 3. stol. Podstatná

od které se odvíjel případný kariérní vzestup.

Vše, co víme o Wang Biho
příslušníka

nezměněna

nenaznačuje,

díla Laozi,

měly

nejpopulárnějších textů

úspěšně

tehdejší vysoké

že by politické ideje, které Wang Bi vykládal na

být v jeho

očích uplatněny

57

v soudobé politické praxi.

Xiaojing I. In: Xiaojing, nedat., 4-5.
Nejběžnějšími termíny, jimiž byli označovány dopručované osobnosti, byly "synovsky oddaný a
čestný" (xiaolian) a "oplývající talentem" (maocai nebo xiucai) (viz Declercq 1998, 135; Makeham
1994, I OI). Člověk musel svou synovskou oddanost veřejně manifestovat, čímž dosahoval
proslulosti v lokální komunitě. Z doby Východních Hanů též pocházejí množící se zprávy o
přepjatých projevech synovské oddanosti: prodlužování doby smutku za zemřelé rodiče, ostentativní
předvádění smutku (chorobné hubnutí apod.) Viz Makeham 1994, 104.
59
Viz Makeham 1994, 104.

58
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Taková

představa

význam jeho
principy

děl,

by také byla

komentářů

značně

- tyto

anachronická. Níže uvidíme, v čem

komentáře

prostředí těšily

jež se v tomto

odkrývají a formulují

obzvláštní

k dílu Laozi Wang Bi odkrývá principy, které jsou
obsahem tohoto Wang Biho
zájem ve

skutečnosti

komentáře

je výklad o

úctě.

V

primárně

metodě

není politický- ve smyslu snahy o

spočíval

diskurzivně

případě komentáře

politické.

Přestože

správného vládnutí, jeho

uplatnění

politických idejí,

°

které formuluje, v dobové politické realitě. 6 Cílem komentáře je výklad sám,
objasnění

významu

obtížně

srozumitelného díla, jež stálo v centru pozornosti

vzdělané elity. 61 Pro tuto hypotézu svědčí fakt, že komentář sám mluví pouze o

principech vlády

světce

(shengren), nikoliv o aplikaci

reálným vládcem. O dobové intelektuální

elitě

těchto principů

vládnutí

dále víme, že se zajímala o výklad

témat, o nichž dílo Laozi pojednává, a o vedení diskuzí, jejichž smyslem bylo
předvedení

intelektuální

vytříbenosti

argumentace diskutujících. Neexistuje naopak

žádný doklad o tom, že by ve Wang Biho
napravovat

svět prostřednictvím

době

existoval

vážně míněný

zájem

politických idejí, které formuluje Wang Biho

komentář.

Wang Biho strategie komentování úzce navazují na tradici syntetizujícího typu
hanské exegeze. Wang Bi sice nepoužívá termíny "skrytá slova" a "podstatný
Podle Wagnera (2000, 168-69) je implikovaným čtenářem Wang Biho komentáře k dílu Laozi
reálný vládce spolu příslušníky vyšších pater státní administrativy: "Identifikace implikovaného
čtenáře s vládcem je potvrzena Wang Biho interpretací díla Laozi, podle které jsou lidskými činiteli
zodpovědnými za osud společnosti ideální vládce, který uskutečňuje řád, nebo reálný vládce, který je
původcem chaosu a potřebuje vhled obsažený v díle Laozi, aby zabránil zhroucení společnosti a
zkáze vlastního postavení. Implikovaným čtenářem a adresátem je tudíž tento druhý typ
nedokonalého vládce, který potřebuje poučení [ ... ]." Wagner dochází k tomuto závěru poté, co
provedl důkladnou analýzu společenského kontextu vzniku Wang Biho komentáře, ve kterém se
tento závěr nejeví nijak pravděpodobný. Veden je představou, že pokud je obsahem textu výklad o
principech řádné vlády, jsou jeho implikovaným adresátem reálné politické struktury. Tuto
představu však považujeme za neodůvodněnou.
61
Docházíme tedy ke stejnému názoru jako Mou Zongsan (1994, 79-81; též viz výše). Pro Mou
Zongsana je však tento závěr především negativním hodnocením Wang Biho osobnosti. Výslovně
Wang Biho poměřuje osobností Konfucia, jehož nadřazenost spočívá právě v praktickém rozměru
jeho učení (politickém a sebekultivačním). Mou Zongsan tudíž vnímá odlišnost étosu Wang Biho
díla a étosu spojovaného s významnými osobnostmi období Válčících států, hodnotí to však jako
nedostatek. Důvodem je to, že i Mou Zongsan sdílí přístup, který zde podrobujeme kritice projektuje do Wang Biho díla kulturní schémata období Válčících států.
60
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řeší

význam", na danou problematiku však navazuJe a
Wang Biho

řešení

Světce

otázky "skrytých slov"

ji originálním

spočívá

způsobem.

v uvedení díla Laozi do

exegetické problematiky. Zprávu o tom uchovala kronika dynastie Wei:
Když Pei Hui

spatřil

Wang Biho, hned poznal, že jde o nevšední osobnost. Položil mu

otázku: "Absence (wu) je

nepochybně

čem

tím, na

závisejí veškeré

věci.

Avšak Mudrc [tj.

Konfucius] o tom odmítl podat výklad, zatímco Laoziovy výklady nebraly konce. Jak je to
možné?" Wang Bi mu
nevyjadřoval, neboť

odpověděl:

"Mudrc

ztělesňoval

absenci (wu), ale slovy se k ní

absenci slovy nelze vyložit. Laozi naopak

patřil

cele projevené

(you), a právě v tom, že neustále hovořil o absenci, byl jeho nedostatek".

Laozi nedosahoval dokonalosti Konfucia - Konfucius byl
Laozi světectví nedosahoval.

63

světec

(shengren),

Citovaná pasáž však naznačuje, že Wang Bi přes

rozdíl v hodnocení osobnosti oba vztahuje k totožné problematice,
klíčovým

chápáno jako nejvyšší meta, jíž dosahuje pouze
pouze mluvil. Konfucius a další

rozšířit

je na celý

řídit

svět.

diskurzivnímu uchopení

světec,

absenci", tj. byli ve

základními principy formujícímu veškerou realitu a

Paradoxně

však

těchto principů.

k náležitému dekódování významu

právě

nevěnovali

proto

pozornost

Texty, které zanechali, tyto principy

sdělovat.

Tyto principy

těchto textů.

principy uplatnit ve vlastním jednání, o to

dokonalé než texty zanechané

zároveň

jsou

klíčem

Laozi naopak nebyl schopen tyto

větší

pozornost však

diskurzivnímu pojednání. Z toho pro Wang Biho plyne, že
méně

což je

zatímco Laozi o "absenci"

světci starověku "ztělesňovali

obsahují, ale není jejich cílem je

Laozi

vyjádřené

ztělesňoval,

termínem ,,absence" (wu). Konfucius "absenci"

svém jednání schopni se

realitě

62

světci,

je

právě

klíčem

věnoval

jejich

proto, že je dílo

k pochopení

těchto

principů.

62

ln: Lou 1980, 639.
Existují i další doklady toho, že toto hodnocení Konfucia a Laozia bylo běžné v kruzích
vzdělanců, v kterých se pohyboval Wang Bi. Viz Wang 1997,490-97.

63
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Wang Bi tedy na jedné

straně

uznává nadřazenost kanonických knih, jež je daná

domnělým autorstvím Konfucia. Na druhé straně (a to je nóvum Wang Biho dobl 4 )
přiznává

nadřazené

dílu Laozi

postavení v jiném smyslu - toto dílo podle Wang

Biho vyniká ve schopnosti.fiJrmulovat sdílené univerzální principy.
Podle Wagnera chápal Wang Bi texty psané

světci

i osobnostmi nižšího ranku

jako pojednávající o jediném fundamentálním problému- vztahu "absence" (wu) a
"deseti tisíc věcí" ( wanwu ). 65 Wagner tudíž předpokládá zcela výsadní postavení
díla Laozi v rámci Wang Biho myšlení- základní idea díla Laozi (ve Wang Biho
ústředním

interpretaci) se stává
"Hluboká slova"
Laozi, jsou skrze

Světce
četbu

problém všech

vlastně

se podle tohoto výkladu

přeceňuje

Wang Bi

pasáží z Knihy

příležitostně
Proměn,

Komentář

z ní samé

v žádném

(nejdúležitějším

k připojeným

výrokům

dochovaných Wang Biho

Kromě

toho na druhé

Proměn

(ale i dalších

je tedy

třeba hovořit

o

Proměn.

případě

dílo Laozi v tomto
Proměn

komentáři

vykládá, jsou vzaty

textem je v této souvislosti pro Wang Biho
plně

tedy dominuje komentovaný text jako zdroj

stavěn.

straně

textů),

ke Knize

(Xici zhuan)), nikoliv z díla Laozi. V obou

komentářích

principú, na nichž je výklad

komentář

využívá citace nebo ideje díla Laozi pro výklad

nedominuje. Principy, z nichž Wang Bi Knihu
především

"materializují" v díle

význam díla Laozi ve Wang Biho

výkladu textl'1. Hlavní námitku prezentuje jeho

Přestože

kanonických knih.

tohoto díla uchopitelné.

Podle našeho názoru Wagner
metodě

textů, včetně

platí, že ideje a terminologie, pocházející z Knihy

pronikají do Wang Biho

sadě textů,

komentáře

k dílu Laozi. Spíše

jež byly pro Wang Biho významné, jež

při

Jak bylo řečeno výše, zvláštní postavení díla Laozi v rámci veškerého písemnictví se formovalo
před Wang Bim. Detailnější rekonstrukce tohoto procesu není možná. Wang Biho dílo je prvním
zřetelným dokladem ústředního postavení díla Laozi, avšak nelze s určitostí říci, že Wang Bi tuto
ideu jako první zformuloval.
65
Viz Wagner 2000, 132: "Výměna názorů mezi Pei Huiem a Wang Bim nám pomáhá určit dva
základní předpoklady, jež řídí Wang Biho strategie komentování. Prvním je stanovení formátu
osobností Konfucia a Laozia jako světce a téměř-světce. Druhým pak je poznání, že světci i téměř
světci se v zásadě zaobírají jediným tématem, totiž vzájemným vztahem wu a deseti tisíc věcí.
Komentáře k dílu Laozi, Knize Proměn i Konfuciovým Hovorům pak musejí číst každou jednotlivou
pasáž jako součást této všezahrnující problematiky."
64

již

32

přirozeně

komentování
osvětlují

komentářů

nicméně

je, že Wang Bi považoval ideje díla Laozi za platné i pro díla

a laoziovská terminologie proniká ve
těchto děl,

výkladu

větší míře

a to ve

větší či

menší

míře

do Wang Biho

opačným směrem

než proniká

terminologie do Wang Biho výkladu díla Laozi. Zlomky Wang Biho
Konfuciovým

Hovorům

jsou

nejvýmluvnějším svědectvím

že Wang Bi Hovory vykládá pomocí laoziovských
pohled

navzájem

významy slov i delších textových pasáží, které obsahují.

Faktem
světců

prostřednictvím

využíval a jež

termínů

o tomto

jejich

komentáře

přístupu.

Fakt,

a idejí, je zde na první

zřejmý:

Text: Mistr byl mírný, ale

přísný, měl

přísný,

Kom.: Kdo je mírný, není
hrůzu,

a kdo budí

hrůzu,

mírný, a

přesto

uvolněný,

a kdo je

přísný,

dovede být

přísný,

(ming) je

neměnná.

pět

byl uctivý, ale

uvolněný,

hudbě

větší,

způsob,

řídit

není

dovede být

Platí proto, že v souladu

se neliší

pět tónů

jakým vládl Yao! Vznešené! Pouze

pouze Yao [byl schopen se ve svém jednání)

nutně

tvrdí, že je

přesto

podstaty (zhi), jíž je vlastní harmonie středu, pět pohybů (wuxing) ne má jméno.

Text: Mistr pravil: Veliký byl

uvolněný.

uvolněný,

někom

je uctivý a

principů.

chutí nemá tvar, v nejdokonalejší

a kdo je

Pokud se o

hrůzu,

má autoritu a nebudí

jedná se o dokonalost nepojmenovatelných

nejvyšší harmonie

hrůzu,

není mírný. Kdo má autoritu, budí

má autoritu. Kdo je uctivý, není

těchto výrazů

uctivý. Protikladnost

autoritu, ale nebudil

av

případě

66

Nebesajsouještě

podle jejich vzoru! Velkolepé

(dangdang hu)! Mezi lidmi nebyl nikdo, kdo by byl schopen

[způsob,

jakým Yao vládl]

pojmenovat.
Kom.: Charizmatická síla

světce

je taková, že je schopen se

"pouze Yao [byl schopen se ve svém jednání]
době

pouze Yao byl schopen

označením

se

pro absenci tvaru a jména.

toho, že dobro má v
podmiňují,

plně

z

čehož

čem zazářit

a

řídit

se formuje jméno a

veliká a nestranná, na kom

podle jejich vzoru" se

spočinout.

společenské

že ve své

Dobro a zlo se navzájem

postavení (jen). Pokud však je láska

Pokud je nejvyšší dobro všeobsáhlé, odkud se

zrodí jméno? Proto se [ten, kdo vládne jako Yao,]

66

říká,

platí, že to, co jméno pojmenovává, se rodí z

má na kom

spočine přízeň?

podle vzoru Nebes. Slovy

podle vzoru Nebeského Daa. "Dangdang" je

Obecně

přízeň

řídit

řídit

Hovory 7.38. In: Lou 1980,624-25.
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řídí

ke

podle vzoru Nebes a

přivádí

k dovršení [jejich]

proměny,

ve svém jednání se

ztotožňuje

s tím, co je samo sebou (ziran),

nestraní vlastním synům a chová úctu ke svým služebníkům. Špatní jsou automaticky
(ziran) potrestáni a dobří automaticky dosahují úspěchu. Úkoly se plní, aniž by za to byly
udělovány

pocty. Potrestání jsou

"[Dao] na lidi

denně působí,

uplatňována,

avšak ti o tom

ale nejsou vynášeny

nevědí

Komentář k připojeným výrokům Knihy Proměn].

pojmenovat!

Obě

vyjadřují

světec

myšlenku,

klíčovou

běžné

lidské osobnosti.

jednání v nejširším smyslu, jehož základní
spravovat

ztělesňoval

svět. Právě

Jakpak by zde bylo možné něco

pro Wang Biho

komentář

k dílu

Světec

je proto schopen dokonalého

součástí

je kompetence ideálním

toto se ve výše uvedené citaci míní slovy

"Světec

absenci (wu )".

Wang Bi tedy sdílel hanské
svorníku veškerého
člověka

říká

(baixing ri yong er buzhi), [jak
67

je "bez tvaru a jména" (wuxing wuming), stojí mimo

pojmenovatelné kvality

způsobem

tresty.

68

citace

Laozi, že

nejpřísnější

a díla

přesvědčení

vědění. Světectví

světců

o Konfuciovi

(či světcích obecně)

je však meta nedosažitelná pro

unikají plnému pochopení. Výše diskutované

coby

obyčejného

přesvědčení

o

významu díla Laozi, jež se objevuje v době kolem pádu dynastie Han, se odráží i
v odlišné koncepci jednoty
řídícím

vědění,

jak ji formuluje Wang Bi. Tato koncepce je

principem jeho klasifikace "filozofických škol", obsažené ve

Struktuře

skrytých ukazatelú díla Laozi, z níž zde uvedeme delší citaci. Tato pasáž
formuluje základní strategii, s níž Wang Bi
Pokud se

někdo

Pokud se snaží klást

přistupuje

zároveň

k dílu Laozi:

snaží text díla Laozi podrobit diskuzi a analýze, míjí se s jeho intencí.
důraz

Avšak legalisté se

na [jednotlivé] termíny, jde proti jeho významu. [... ]

vyznačují [důrazem

na] uniformitu a stejnost a dohlížejí na

[věci]

pomocí trestů. Škola jmen se vyznačuje [úsilím] určit, co je správné, a napravuje [věci]
pomocí jmen. Konfuciánci se
[věci]

67
68

vyznačují [důrazem

pomocí ocei1ování. Mohisté se

na] všeobsáhlou lásku a povzbuzují

vyznačují [důrazem

ln: Lou 1980, 542.
Hovory 8.19. ln: Lou 1980, 626.
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na] šetrnost a jednoduchost a

[věci]

nastolují

kvalitami a kombinují je, aby
Obecně

Pokud se

uskutečnili [věci].

platí, že pokud se dohlíží na
věci

vyznačují různorodými

pomocí [aktivního] napravování. Eklektici se

věci

napravují pomocí jmen, ztrácí se
oceňování,

povzbuzují pomocí

trestů,

pomocí
řád

vzmáhá se vzájemná

rodí se vychytralost a klam.

a ohled na druhé. Pokud se

soupeřivost.

pomocí [aktivního] napravování, objevuje se zmatek a faleš. Pokud se
pomocí
Tyto

různorodých
[přístupy]

věci

Pokud se

věci

nastolují

věci uskutečňují

[metod], povstává bezuzdnost a chaos.

mají

společné

to, že užívají potomstva a odvrhují matku. Pokud

ztratí to, co je podpírá, není [situace] udržitelná. Platí však, že 'cíl

[různých

věci

formulací

v textu díla Laozi] je společný, jen cesty se liší' 69 , záměry [různých formulací] se sbíhají,
pouze

přístupy

jejich

přístupy.

se rozbíhají.

Učenci

jsou zmatení, pokud jde o cíl, a pomýlení, pokud jde o

Když pozorují, že [Laozi mluví o]
spatřují,

že [Laozi mluví o]

určování

zjišťují,

že, [Laozi mluví o]

čisté

uniformitě

a stejnosti, nazývají ho legalistou. Když

toho, co je správné,

řadí

ho do školy jmen. Když

lásce, nazývají ho konfuciáncem. Když

postřehnou,

že

[Laozi mluví o] šetrnosti a jednoduchosti, nazývají ho mohistou. Když vidí, že [Laozi] není
koherentní, nazývají ho eklektikem. Pojmenovávají podle toho, co zrovna
se

těch

idejí, které odpovídají jejich zálibám.

výklady a spory mezi odlišnými

přístupy

Způsobují

postřehnou,

drží

tím, že existují zmatené a chybné

a rozdílnými argumentacemi.

A dále: Pokud jde o text [díla Laozi], [argumentace] pozvedá konec, aby doložila
začátek,

zakládá se v

začátku,

aby

plně

vyložila konec. Otevírá [témata], ale nepodává

úplný výklad, uvádí je, ale nedovádí [do konce]. [Čtenář] se teprve zkoumáním [celého
textu]

může

principy. [... ]

prostřednictvím

dobrat jeho významu, pouze
Obecně

platí, že

'ačkoliv

se cesty liší,

směřují

může

uchopit jeho

společnému

cíli, úvahy se

dedukce
ke

70

ubírají tisíci cestami, avšak jsou si rovny ve svém vyústění' . A [Laozi] pozvedá tento cíl a
toto

vyústění,

aby

žádný, jenž by se

osvětlil
netěšil

tím uchopil jeho význam.

69
70
71

nejzazší principy.

Právě

proto není mezi

různorodými

mysliteli

souladem [Laoziova] myšlení s jeho vlastním, domnívaje se, že
71

Parafráze výroku z Komentáře k připojeným výrokům Knihy Proměn. Viz Lou 1980: 561.
Parafráze téhož výroku.
In: Wagner 2003b, 86-87, 92.

35

Na první pohled je Wang Biho klasifikace podobná Sima

Tanově.

Dílo Laozi,

které zde zastupuje "taoismus" 72 , vyjadřuje metodu nadřazenou ostatním metodám,
které zahrnuje. Rozdíl je však evidentní: Pro Wang Biho ostatní metody
nepředstavují parciálně

použitelné nástroje a

příbuznost

idejí díla Laozi s idejemi

"škol" je jen zdánlivá, týká se jen textového povrchu. Dílo Laozi
zůstávají

principy", zatímco ostatní metody
skutečnosti

odvrhují matku". Ve
diametrálně

"osvětluje

nejzazší

pouze na povrchu, "užívají potomstva a

u Wang Biho nacházíme

klasifikační

princip

odlišný od Sima Tanova - jeho podstatou je osa "pravá metoda" -

"falešné metody".
Wang Biho texty týkající se díla Laozi vykládají toto dílo jako zdroj poznání
principů

o

světců.

vlády

předpokládané

jenž se dílem

Citovaná pasáž obsahuje jednu z mála explicitních formulací

"těší"

zůstává

v

čistě

je "myslitel" (sizhe),

(xin). Nikde v celém díle naopak nenajdeme explicitně

formulovaný názor, že
Vše

čtenářem

recepci díla Laozi. Implikovaným

objasněné

teoretické

doménou

světců.

hanských

vzdělanců ohledně

principy by
rovině.

měly

být použity v politické praxi.

Uplatnění těchto

principů

je výhradní

Lze proto podle našeho názoru soudit, že Wang Bi sdílí skepsi
realizace ideální státní správy - je k tomu totiž

třeba

přítomnosti světce.

Pro rozdíl (formulovaný v citované pasáži) mezi Wang Biho výkladem a
výklady

"škol"

zprostředkovaným

je

stěžejní

významem.

rozdíl

mezi

Klíčovým

textovým

omylem

výkladů

povrchem

zdůrazňuje

význam skrývající se pod

textem

"škol" je jejich tendence

ulpívat na jednotlivých textových detailech, které lze interpretovat
Wang Bi naproti tomu

a

značně volně.

textovou jednotu komentovaného díla, jednotný

různorodým

textovým povrchem. Cílem výkladu je

proniknout skrze text k jeho významu. Toto

zjištění

nás

přivádí

k

často

citované

pasáži z druhého Wang Biho "teoretického" díla, Struktury Knihy Proměn:
Význam se projevuje obrazem a obraz je
72

objasňován

Výraz daojia Wang Bi ovšem neužívá.
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slovy. Nic než obraz nedokáže

úplněji vyjádřit

význam a nic nedokáže

úplněji vyjádřit

obraz než slova. Slova

vycházejí z obrazu, a proto se lze zkoumáním slov dobrat jasnějšího uchopení obrazu.
Obraz vychází z významu, a proto se lze zkoumáním obrazu dobrat
uchopení významu. Význam dosahuje
jasnosti ve slovech. Obraz se tedy

plného

objasňuje

vyjádření

jasnějšího

v obrazu a obraz nabývá

slovy, ovšem jakmile je obraz uchopen,

jsou slova zapomenuta. Význam je uchováván obrazem, ovšem jakmile je význam
uchopen, je obraz zapomenut. Lze to

přirovnat

k pasti, která se

líčí

na zajíce. Jakmile

se zajíc chytí, je past zapomenuta. Pomocí vrše se chytají ryby, ovšem jakmile se ryba
chytí, je vrš zapomenuta. Lze tedy

říci,

že slova jsou pastí na obraz a obraz je vrší na

význam.
Proto ten, kdo setrvává u slov, neuchopí obraz, a ten, kdo setrvává u obrazu,
neuchopí Význam. Obraz vychází z významu, avšak setrvávat u obrazu znamená
setrvávat u

něčeho,

co už ve

skutečnosti

není tím obrazem. Slova vycházejí z obrazu,

avšak setrvávat u slov znamená setrvávat u

něčeho,

co už ve

skutečnosti

není

těmi

slovy. Zapomenout obraz tedy znamená uchopit význam a zapomenout slova znamená
uchopit obraz.

Stejně

obrazu v zapomenutí slov.

Tato pasáž Je

spočívá

tak uchopení významu

v zapomenutí obrazu a uchopení

73

často

uváděna

epistemologie. Zapomíná se

při

jako explicitní formulace

Wang Biho

tom, že v daném kontextu se jedná pouze o

koncepci významu hexagramú Knihy

Proměn,

nikoliv o koncepci poznání jako

takového. Ovšem srovnání s výše uvedenou pasáží ze Struktury Knihy
přesvědčuje,
obecně

že tento

tradiční

výklad lze v zásadě

exegetickou koncepci. Pokud redukujeme

Proměn

přijmout, přinejmenším

řadu

nás

jako

slova - obraz - význam

z citované pasáže na dvojici slova- význam 74 , je souvislost s výkladem obsaženým
ve

Struktuře

skrytých ukazatelú

formulacích a

směřovat

zřetelná.

Jde

prostě

o to, neulpívat na aktuálních

výklad k tomu, co tyto formulace znamenají, tedy k jejich

významu. 75 Wang Biho uvažování je vedeno základní ideou, podle které se dílo

73

ln: Lou 1980, 609.
"Obraz" se týká pouze specifického případu výkladu hexagramů Knihy Proměn.
75
Lze podle našeho názoru říci, že tento požadavek na práci komentátora odpovídá tomu, co hanští
exegeti označovali jako "podstatný význam" textu. Wang Bi tento výraz neužívá, ale Guo Xiang
ano, a jak uvidíme níže, klade na komentátora tytéž základní požadavky jako Wang Bi. Smyslem

74
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Laozi

vyjadřuje různorodě

zdánlivá-

různé

(používá

různá

slova), avšak tato

různorodost

je jen

formulace mají tentýž význam. Ukážeme si tuto základní Wang

Biho strategii komentování na

příkladu

komentáře

pasáže z

ke kapitole 23 díla

Laozi:
Text: [Pouze] neslyšitelné hovoří o přirozenosti (xiyan ziran). 76
Kom.: "To, čemu nasloucháš, ale nezaslechneš jeho jméno, se nazývá neslyšitelné (xi)." 77
Jedna z dalších kapitol

hovoří

o tom, že "slova, jež vycházejí z daa, jsou tak

vyčpělá,

jako bez chuti! Díváš se na ně, ale nespatříš je. Nasloucháš jim, ale neuslyšíš je." 78 Platí
tedy, že slova bez chuti, která nelze zaslechnout, jsou dokonalými slovy o tom, co je
čím

samo od sebe tím,
Text: Proto
tyto

vichřice

netrvá déle než jedno ráno a prudký

[věci] způsobuje?

Což teprve

je (ziran zhi zhiyan).

Nebe a

země.

Avšak ani nebe a

déšť

země

netrvá déle než den. Kdo
je nemohou udržet trvale.

člověk!

Kom.: Tím se

říká,

že co je násilné a prudké snadno povstane, avšak nevydrží dlouho.

Text: Proto ten, kdo

pořádá

záležitosti v souladu s daem,

učiní

ty, kdo [praktikují] dao

totožnými s daem.
Kom.:

"Pořádat

s daem. Dao
"pořádá

záležitosti" znamená ve všech

uskutečňuje

a reguluje

věci

naukou nevyjadřování se"
[přirozenosti].

,

záležitosti v souladu

tím, že je bez tvaru a zasahování. Proto ten, kdo

záležitosti v souladu s daem", tím, že
79

činnostech pořádat

"činí

svým sídlem nezasahování a svou

je "nehmatatelný, a přesto existuje" 80 , a věci dosahují pravé

Praktikovat dao znamená být s daem jedné podstaty (yu dao tang ti). Proto

je řečeno: "Totožný s daem." 81

Wang Biho

komentář

spojuje navzájem

systematicky

oddělené

vytváří

spojení

pasáže. V některých

napříč

případech

textem a

významově

teprve sledování

těchto

tvorby komentáře je podle Guo Xianga rovněž především odhalit význam za různorodým textovým
povrchem. Výraz "podstatný význam" Guo Xiang užívá v tomto smyslu.
76
Překlad vychází z Wang Biho chápání této věty. Překlad Berty Krebsové (2003, 78): "Být
úsporný ve slovech- odpovídá přírodě." Podobně též Lau 200 I, 35.
77
Podtržená část je citací z Laozi 14.
78
Podtržená část je citací z Laozi 35.
79
Podtržená část je parafrází pasáže z Laozi 2.
80
Podtržená část je ciací z Laozi 6.
81
ln: Wagner 2003b, 193.
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spojení umožňuje správné pochopení významu komentáře. Příkladem může být
následující pasáž z Wang Biho komentáře ke kapitole 29 díla Laozi:
Text: [... ]Světec odstraňuje to, co je přehnané, výstřední a přes míru.
Kom.: [... ] Světec chápe přirozenost [věcí] spočívající v tom, že věci jsou samy os sebe
tím, čím jsou (da ziran zhi xing) a rozumí pocitům všech věcí. Odpovídá na podněty, ale
nezasahuje, přizpůsobuje se, ale nic neiniciuje. [Pouze] odstraňuje to, co by je mohlo
uvést ve zmatek a zbavuje je toho, co by je mohlo svést z cesty. Následkem toho ljejich]
"srdce nejsou

změtena" 82 a přirozenost věcí se sama od sebe naplňuje.

83

Tato pasáž je jednou z těch, kde Wang Bi popisuje jednání světce nikoliv pouze
v negativních termínech (zdržení se aktivity -

"odpovídá na podněty, ale

nezasahuje"), nýbrž naznačuje, že jednání světce má i pozitivní obsah ("odstraňuje
to, co by je mohlo uvést ve zmatek"). V dané kapitole není úplně jasné, v jakém
smyslu světec odstraňuje to, co je "přehnané, výstřední a přes míru". Věc se vyjasní
tehdy, kdy si čtenář uvědomí, že komentář odkazuje slovy "srdce nejsou změtena"
(xin buluan) na jinou kapitolu díla - kapitolu 3. Inkriminovaná pasáž v této kapitole

zní:
Text: Nevynášej vynikající a lid nebude soupeřit [o pocty]. Neceň si těžko dosažitelného
zboží a z lidí se nestanou lupiči. Nevystavuj na odiv žádoucí [věci] a srdce lidí nebudou
změtena.

Kom.: [... ] Pokud při vynášení vynikajících a vychvalování proslulých ocenění překročí
míru danou jejich pověřením, ti dole spolu začnou soupeřit, budou porovnávat vlastní
schopnosti [se schopnostmi těch oceněných] a navzájem se předhánět. Pokud cena

připisovaná zboží překročí míru danou jeho užitím, lační spolu začnou soupeřit, budou

"přelézat zdi a prohledávat truhly," ljak se říká v Konfuciových Hovorech,] a budou
loupit bez ohledu na vlastní život. Proto platí, že pokud to, co rozněcuje tužby, není
vystaveno [lidským]

82
83
84

pohledům,

lidská srdce nemají,

Podtržená část je citací z Laozi 3.
ln: Wagner 2003b, 217.
ln: Wagner 2003b, 127.
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čím by byla změtena.

84

dvěma oddělenými

Wang Bi explikuje významové spojení mezi
přičemž

úseky textu,

tato explikace napomáhá lepšímu pochopení té pasáže, do které Wang Bi

odkaz na dané spojení

umísťuje.

Jedná se o základní Wang Biho metodu práce s

komentovaným textem.
V

řadě případů

tématu, na kterou se

prostřednictvím

"nabalují" další pasáže textu.

významových

Příkladem může

mezi "pojmenováním" (ming) a
jednoznačně

určitého

lze v komentovaném textu odhalit zdrojovou pasáž
spojů,

jež Wang Bi

vytváří,

důležité

rozlišení

být pro Wang Biho

"označením"

(cheng), jehož zdrojovou pasáž lze

identifikovat- je jí kapitola 25 díla Laozi:

Text: Neznám jeho jméno (ming).
Kom.: Pojmenováním (ming) je definován tvar. To, co "vzniká z rozptýlenosti" a je
"beztvaré," Uak Laozi

říká

v kapitole 41 ,] není možné definovat. Proto je

řečeno:

"Neznám jeho jméno."
Text: Dávám mu
Kom.:

Obecně

vyjádřit

slovy.

přízvisko

"dao".

platí, že jménem je definován tvar a
[Označení]

přízviskem

je

označeno

to, co lze

"dao" se používá pro ten aspekt [nepojmenovatelného], že

není nic, co by na něm [ve své existenci] nezáviselo. [... ]

85

Komentář

,,jména"

a

k této (zdrojové) pasáži explikuje danou problematiku (rozlišení
"označení"),

která je

aplikována jako jeden

ze

základních

metodologických nástrojů v celém komentáři. 86
V některých

případech

lze zdrojovou pasáž

důležitého

myšlení nalézt v jiném textu než v díle Laozi. Tak je tomu
ideou "být sám sebou tím,

čím

jsem, a

buzhi qi suoyi ran). Pasáží, jež

všechny v díle Zhuangzi.

přitom nevědět,

můžeme

Například

tématu Wang Biho
například

s

důležitou

skrze co tím jsem" (ziran er

považovat za zdrojové, najdeme více,

tuto pasáž z kapitoly 17 ("Podzimní záplavy")

díla Zhuangzi:
85

ln: Wagner 2003b, 199.
Význam této problematiky pro celý komentář je dále Wang Bim rozveden ve Struktuře
pronikavých ukazatelů díla Laozi (in: Wagner 2003b, 88-89).
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řekl

[Jednonohý] Kui
ovládat

ještě

stonožce: "Pohybuji se poskoky po jedné noze a

jednu nohu. Ty však ovládáš

možné?" Stonožka

řekla:

"Tak to není.

nesčetné

Neviděl

bych sílu

množství nohou, jak je to jen

jsi nikdy

člověka

plivne, kapky velké jako perly i jemné jako mžení, nikdy se jich
uvádím do pohybu nebeský mechanizmus (tianji) ve

neměl

mně,

plivat? Odkašle si a

nedopočítáš.

aniž bych

věděla,

A já

prostě

skrze co se

tak děje (er buzhi qi suoyi ran)." 7
8

Tuto pasáž z díla Zhuangzi, která

objasňuje

význam

spontánně,

bez

účasti

intelektu prováděné aktivity, Wang Bi využívá pro výklad díla Laozi. 88 Vyjadřuje
pomocí této formulace jednu ze základních idejí svého výkladu díla Laozi, podle
které

věci

ve své existenci závisejí na dau a vládci, aniž by si však byly

vědomi

jejich přítomnosti a působení:
Text: [... ] Dílo je završeno, záležitosti
člověk-

zaujímá Veliký

tj.

světec]

a lid

dokončeny

[díky tomu, že nejvyšší postavení

[přesto] říká: podařilo

se nám to samo od sebe

(wo ziran).

Kom.: Pokud se

[vládce-světec]

slov a neustavuje

věci

na

drží správy nezasahováním a praxe výchovy [lidí] beze

základě

jejich [hotového] tvaru, pak je "dílo završeno a

záležitosti dokončeny", aniž by lid věděl, skrze co k tomu došlo (buzhi qi suoyi ran). 89

Text: Dao jako
Kom.:

věc

"Neurčitý"

Text: Tak

je tak

neurčité,

tak rozptýlené!

a "rozptýlený" jsou výrazy ilustrující beztvarost a neomezenost [daa].

neurčité,

tak rozptýlené! Je v tom však

věc.

Tak rozptýlené, tak

neurčité!

Je v

tom však obraz.
Kom.: Dao
Deset tisíc

počíná věci
věcí

se skrze

věci

skrze svou neomezenost.

nevědí

o tom, skrze co k tomu

skrze svou beztvarost, dovršuje
ně počínají

a dovršují, avšak

90

dochází (er buzhi qi suoyi ran). [... ]

87

In: Guo 1985, 592-93.
Dalším pravděpodobným zdrojem této ideje (nikoliv však formulace), je Komentář k připojeným
výrokům Knihy Proměn, kde se říká o způsobu, jímž dao působí na věci: "[Dao] na lidi denně
působí, avšak ti o tom nevědí (baixing ri yang er buzhi)." ln: Lou 1980, 592. Wang Bi tuto větu
z Komentáře k připojeným výrokům cituje ve svém komentáři ke Konfuciovým Hovorům (viz Lou
1980, 626; též viz výše).
89
Laozi 17. In: Wagner 2003b, 173-74.
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Wang Biho

komentář

němu

pozic, ze kterých k
v zásadě o každém

To lze

samozřejmě říci

každém výkladu kteréhokoliv textu. Tyto "pozice",

přistupuje

či méně explicitně

komentáře přistupuje.

autor

komentáři,

ze kterých komentátor
více

k dílu Laozi je výkladem tohoto díla ze specifických

ke komentovanému textu, mohou být komentářem

formulovány, avšak

metodologickou otázkou nezabývali a

častěji

se

čínští komentátoři

svůj komentář prostě

touto

bez dalšího považovali

za "správný výklad". Kompetencí ke "správnému výkladu" je pak autorita
komentátora coby znalce komentovaného textu a další relevantní

vzdělanosti.

Komentátor v zásadě sděluje: "Toto znamená ono." 91 Komentář má jednosměrně
referenční

charakter -

komentovaného textu,

jednosměrně
přičemž

přiřazuje

významy jednotlivým pasážím

neobsahuje nic,

čím

by jeho autor obhajoval

zvolenou interpretaci.
Jednosměrně referenční

vznikly

charakter mají dva

pravděpodobně několik

desetiletí

před

komentáře

Wang Biho

k dílu Laozi, jež

komentářem-

Heshang

gongův komentář a komentář Xiang er. 92 Referencialitu těchto dvou komentářů

(oproti Wang Biho
způsobem

všechny

způsobu

komentování) si ukážeme na

tři komentáře

Laozi. Tyto ukázky

představují

příkladu

toho, jakým

interpretují obtížnou pasáž ze 6. kapitoly díla
výstižnou ilustraci odlišných

přístupů

ke

komentovanému textu. Úvodní pasáž této kapitoly se obvykle překládá zhruba
90

Laozi 21. In: Wagner 2003b, 186.
Glosa xungu je vlastně elementárním komentářovým vstupem: "A, 8 ye".
92
Heshang gongův komentář je nejčastěji umísťován do období posledních desetiletí vlády dynastie
Han, přičemž se nejčastěji předpokládá, že je starší než komentář Xiang er. Autor Heshang gongova
komentáře je neznámý. Za dynastie Han se vytvořila legenda (dotvářející se i později, v období Šesti
dynastií), podle níž byl Heshang gong božskou bytostí seslanou na zem Nejvyšším pánem Daa
(Taishang Daojun), aby předala císaři Wendimu ( 179-157 př. n. I.) text komentáře k dílu Laozi.
Spojení komentáře s touto legendou je však mladší než komentář samotný a text komentáře
neobsahuje nic, co by implikovalo jeho božský původ. Komentář Xiang er vznikl nejspíše v
posledních letech dynastie Han, ovšem před rokem 215. Jeho autorem byl patrně Zhang Lu, vůdce
taoistické komunity organizované kolem kultu Nebeských mistrů na počátku 3. stol. n. I. K legendě
o Heshang gongoví a dataci a problematice vzniku Heshang gongova komentáře viz Chan 1991,89118; Cai 1989, 7-8; Wang 1993, 2-3. K dataci a problematice vzniku komentáře Xiang er viz
Bokenkamp 1999, 58-62; Gu a Zhang 1997, 1-4; Rao 1956, 3-5. K referencialitě Heshang gongova
komentáře srov. Chan 1991, 182-85.
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takto: "Duch údolí neumírá. To se nazývá temným ženstvím. (Gushen busi. Shi wei
xuanpin. )" 93 Wang Bi tuto pasáž interpretuje následovně:
"Duch údolí" (gushen) znamená "absence údolí v centru údolí". Je bez tvaru a obrysu,
bez souhlasu i odporu.
neubývá. Skrze
entita.

Spočívá

ně

Spočívá

v nejnižším

místě

a nehýbe se,

zůstává

bez pohnutí a

údolí nabývá úplnosti, avšak jeho tvar se neprojevuje. Je to nejzazší

v nejnižším

místě,

označuje jako "temné ženství".

ale nelze je pojmenovat. Proto je [Laozi pouze]

94

Heshang gong:
"Gu" znamená "živit" (gu, jiný znak). Pokud je
jeho

tělo],

neumírá. "Shen" odkazuje k

,,xuanpin"] se míní, že

umění

člověk

schopen živit duchy [obývající

"duchům pěti vnitřností".

nesmrtelnosti

spočívá

v "temném" (xuan) a

člověka

"ženském" (pin). "Temné" znamená "nebe". U

[... ] [Výrazem

tomu odpovídá nos.

"Ženské" znamená "země". U člověka tomu odpovídají ústa. Nebe živí člověka
"paterým vzduchem". Nosem proniká do
chutí". Ústy vniká do vnitřností [... ].

vnitřností

[... ].

Země

živí

člověka

"paterou

95

Xiang er:
"Gu" znamená
[vnitřku těla].

"přát

si" (yu). Esence (jing) se

Pokud si

člověk přeje,

shromažďuje

aby tito duchové

esenci [tj. sperma] a udržet si ji. "Pin" znamená

a formují se z ní duchové

nezemřeli,

"země".

musí

shromažďovat

Svou povahou je nepohnutá a

ženství je modelováno podle ní. Proto [ženské pohlavní orgány] nemění tvar96 • Pokud
si muž

přeje shromažďovat

esenci, musí se v mysli modelovat podle

žena. Nesmí se prosazovat do popředí.

93
94

95
96

97

97

Srov. např. Krebsová 2003, 44; Lau 2001,9.
In: Wagner2003b, 139.
In: Wang 1993, 21-22.
Doslova "nestávají se tvrdými".
In: Gu a Zhang 1997, 19.
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země

a být jako

Tři komentáře

vykládají

obtížně

srozumitelná slova a místa v textu tak, aby

byla v souladu s jejich naukou (specifickým
evidentně

čtením

díla Laozi),

přičemž

všechny

využívají nesrozumitelnosti daného místa k podpoře vlastní interpretace

díla.
Wang Biho výklad
typického

přístupu:

výrazů

příkladem

"gushen" a ,.;xuanpin" je

pro

něho

redukce bohatého a nesystematického slovníku díla Laozi na

systematizovaný soubor idejí tvořících koherentní nauku. Výraz "duch údolí" Wang
Bi

převádí

na v jeho systému

chápe jako (pouhé)

klíčový

"označení"

termín "absence" (wu). Výraz "temné ženství"

(zde "wei",

standardně

"cheng" a ,,zi") v protikladu

k "pojmenování" (ming). 98 Z kontextu dále vyplývá, že je výraz "tajemné ženství"
subsumován pod pojem "matky" (mu), v díle Laozi

častěji

užívaného výrazu, jemuž

se ve Wang Biho systému dostává přesně vymezeného významu.
V Heshang

gongově případě

máme typickou filologickou glosu xungu, jež

znak "gu" s významem "údolí" chápe jako

vypůjčený

"gu", ovšem s významem "obilí" a "živit".

99

za jiný znak

Další glosa není filologická, nýbrž

výkladová, konkretizuje výraz "duch" (shen) jako odkazující k
obývají lidské tělo, což je

součást

koncepce

vnitřní

prodloužení života, jak ji rozvíjí Heshang
jednosměrně referenční

charakter tohoto

čtený rovněž

"duchům",

jež

kultivace jednotlivce směřující k

gongův komentář.

komentáře. Podobně

Zde se projevuje
i v následujícím

výkladu, jenž chápe výraz "temné" jako "nebe" a spojuje ho v mikrokosmu
lidského

těla

s "nosem", a "zemi" spojuje s "ústy".

Vytváření sítě

mezi makrokosmem a mikrokosmem je typické pro Heshang
i běžnýmjevem v hanském myšlení

korespondencí

gongův komentář

a je

vůbec.

Výklad pasáže v komentáři Xiang er prozrazuje určitou příbuznost s výkladem
Heshang gongova
referenční

a

komentáře,

důležitou součástí

po stránce metody i obsahu. Je
jeho nauky je

vnitřní

rovněž jednosměrně

kultivace jednotlivce. V tomto

K rozdílu mezi "pojmenováním" a "označením" u Wang Biho viz Wagner 2003a, 69-79; Cai
1989, 11-14.
99
VizChan 1991, 132.
98
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směru

je mnohem

konkrétnější

než Heshang

výše uvedená pasáž. Obsahuje konkrétní
spermatu nebo "esence"

100

,

gongův komentář,

meditační či

což prozrazuje i
(shromažďování

technické

z níž se formují "duchové" obývající tělo) a etické

(sexuální zdrženlivost a modelování svého myšlení a jednání podle vzoru "ženství")
pokyny, jimiž se má
člověk přeje,

řídit

aby duchové

[vnitřku těla] nezemřeli",

charakter tohoto komentáře.
Referenční

těchto

v tom, že výklad

ilustruje konkrétní a didaktický

komentáře

dvou

vědění

na

základě

existuje nezávisle na nich.

Komentář

terminologii s ním spjatou

předem

textu a

a

komentáře

komentářů

neříká

o kterém nám však komentovaný text nic

pouze odkazuje. Toto

"gushen busi" jako "pokud si

101

charakter Heshang gongova

spočívá především

vědění,

věty

adept nauky. Výklad

a

komentáře

tudíž implikuje

Xiang er

odkazuje k systému

komentář

na toto

vědění

není rekonstruovatelné a

čtenáře,

který toto

zná, neseznamuje se s ním

vědění

a

prostřednictvím

komentáře.

Banská tradice syntetizujícího

komentáře

má rovněž tento charakter. Rozdíl je

pouze v tom, že v případě hanské kanonické exegeze do
které jsou
vyjadřuje

součástí

kompetence

vzdělance,

který se

značné

autoritativně (referenčně)

k významu komentovaného textu. V hanských

citace a odkazy na tyto relevantní texty,

podobně

míry známe texty,

komentářích

jako ve Wang Biho

jsou

běžné

komentářích.

Kompetence komentátora je však dána výhradně jeho autoritou vzdělance.
Úroveň hanských komentářů byla hodnocena jak jejich současníky, tak
vzdělanci pozdějších

dob. Autorita

kolektivní autoritou

čínských vzdělanců, kteří

smyslu

komentářová

nejuznávanějších komentářů

literatura sdílí

sdíleli tutéž

obecnější

tak byla stvrzena

vzdělanost.

charakteristiky

tradiční

V tomto
čínské

"Esence" (jing) je zhuštěné "pneuma" (qi- stavební "materiál" veškeré skutečnosti, překračující
rozdíl mezi materiálním a duchovním, jak jsme ho zvyklí chápat na Západě) v nejčistší podobě, v níž
se konkretizuje v podobě "duchů" (shen) obývající makrokosmos i mikrokosmos. Tato koncepce je
společná komentáři Xiang er i Heshang gongovu komentáři. V člověku je za "esenci" považováno
rovněž sperma. Zadržování spermatu je součástí širší koncepce podržování "esence", jež, ponechána
bez příslušné péče, z těla uniká. Viz Bokenkamp 1999, 44-45; Chan 1991, 142.
101
Bokenkamp ( 1999, 55) překládá tuto pasáž ve 2. osobě ("Pokud si přeješ, aby [... ]"), čímž ještě
podtrhuje didaktický charakter pasáže.
100
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především

literatury,

Téměř

její intertextuální charakter.

každé

čínské

dílo vysoké

kultury potvrzuje svou hodnotu citacemi a narážkami na celý literární korpus. Tyto
citace nebo narážky

tradiční čínský vzdělanec

vzdělanost

Rovněž

sdílené

je sdílená.

vzdělanosti

přirozeně

- jelikož každý

komentáře

je tímto

čínský vzdělanec

komentář

Důvodem

neboť

způsobem

sdílí tutéž
kultuře

kompetentní hodnotit jakékoliv dílo, jež je v této

Wang Biho
vymyká.

autorita

snadno dešifruje,

zakotvena ve

vzdělanost,

zaměření komentáře

je

zakotveno.

k dílu Laozi se této obecné charakteristice do

je výrazné

literární

určité

míry

na komentovaný text samotný,

úsilí, se kterým se Wang Bi snaží své výklady zakotvit v komentovaném textu
samém. Lze
autority

říci,

že Wang Bi

vzdělance,

hlubokých
v dobové

určité

míry se tak hlavní autoritou stává komentovaný text, a

komentáře. Obě

ukazatelů

Wang Biho "teoretická díla" - zejména Struktura

díla Laozi, ale i Strukura Knihy

literatuře značně výjimečnými

v tom, že jejich autor
vzdělance.

prostě

O autoritu

vzdělance

Xiangův komentář

se

Proměn- jsou

v tomto ohledu

díly. Jiná srovnatelná dobová díla

tvrdí to, co

komentovaného textu je však v jeho
Guo

kompetenci komentátora pouze ze své

nýbrž snaží se ji podložit systematickými odkazy na

komentovaný text. Do
nikoliv autor

nečerpá

říká,

na

základě

samozřejmě

spočívají

své (implicitní) autority

opírá i Wang Bi. Autorita

případě přinejmenším stejně

významná.

k dílu Zhuangzi, kterému se budeme

věnovat

na

následujících stránkách, je produktem stejného kulturního milieu jako Wang Biho
komentáře.

Jednou z hlavních otázek, která nás bude zajímat, je míra, do které platí

výše analyzované rysy Wang Biho komentování i pro Guo
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Xiangův komentář.

3) GUO XIANGŮV KOMENTÁŘ K VNITŘNÍM KAPITOLÁM DÍLA
ZHUANGZI

Život a dílo

Guo Xiang se narodil asi v roce 252 n. I. a zemřel roku 312 n. I. Žil tedy
závěru

v samotném
životě

období dynastie Západních Jin (265-317). Informace o jeho

obsahuje jeho životopis v Kronice dynastie Jin (Jinshu) a životopis Xiang

Xiua 102 tamtéž, a dále Nová vyprávění o světě. Jsou to však informace velice kusé,
jež nám o Guo

Xiangově životě

mnoho

neříkají.

Více se dozvídáme o jeho díle,

avšak i v tomto ohledu informace, které tyto zdroje nabízejí,
než

odpovědí.

Guo

Xiangův

přinášejí

více otázek

životopis z Kroniky dynastie Jin je nejobsáhlejší

zprávou o Guo Xiangovi a obsahuje všechny podstatné informace, které s drobnými

obměnami

Guo Xiang,

- nacházíme i v dalších

přízviskem

zdrojích:
měl

Zixuan, projevoval od mládí talent pro argumentaci,

v dílech Laozi a Zhuangzi a schopnost vést
něm říkal:

zmíněných

"čisté

"Když naslouchám Guo Xiangovým

zálibu

hovory". Nejvyšší maršál Wang Yan o

slovům,

jako bych pozoroval

rozbouřené

vody, které se valí korytem a nikdy neustávají." Když byl povolán guvernérem provincie
do služby, odmítl. Prodléval
jmenován do hodnosti situ,
Yongjia
Již

onemocněl

dříve

bylo

úředním

s zemřel.

několik

nečinně

povinnostem se

Vytvořil pamětní

desítek

těšil

doma a

se literaturou. Když byl
věnoval

jen

zřídka.

později

[... ] Na konci éry

nápisy a eseje v rozsahu dvanácti

vzdělanců, kteří

byl

svazků.

komentovali dílo Zhuangzi. Nikdo však

nebyl schopen proniknout k jeho nejzazšímu významu. Teprve Xiang Xiu vypracoval
výklady k
osvětlily

těmto

starším
[učení]

ducha

komentářům,

o temném.

jež

Zemřel

pronikavě rozšířily

však

dříve,

než

kapitolám [ 17 a 18] Podzimní záplavy a Dokonalá radost. Xiang
mládí nechal

[otcův] komentář

kopiích. Guo Xiang byl
Xiuův komentář

vlastní
102

komentář.

dokončil komentáře
Xiuův

syn v

době

ke

svého

upadnout v zapomenutí. [Dílo] však kolovalo v dalších

člověkem

není [mezi

jejich smysl a široce

chabých morálních kvalit, a když

vzdělanci]

jeho doby

rozšířen, předstíral,

viděl,

že Xiang

že se jedná o jeho

Okomentoval kapitoly Podzimní záplavy a Dokonalá radost a

změnil

Xiang Xiu (asi 227- asi 280) je rovněž autorem komentáře k dílu Zhuangzi. Vztah mezi oběma
byl vždy předmětem diskuzí. Viz níže.

komentáři
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[komentář

ke] kapitole [9]

některá

slova a

existují

dvě

je tentýž.

Koňská

věty. Později

kopyta. Pokud jde o další kapitoly, pouze upravil

se objevila jiná kopie Xiang Xiuova

důvod

Xiang

takže dnes

[edice] díla Zhuangzi, Xiang Xiuova a Guo Xiangova, avšak jejich

komentář

103

Guo Xiang byl podle tohoto zdroje
jako

komentáře,

uváděno obvinění

je

Xiuův

člověk

sporné morální integrity,

přičemž

komentáře.

z krádeže cizího (Xiang Xiuova)

životopis v Kronice dynastie Jin však staví Guo Xianga do

příznivějšího světla:

měl

Xiang Xiu [ ... ]
talentovaných

obzvláštní zálibu v učení Laozia a Zhuangzia. V generacích

vzdělanců

byli takoví,

kteří přečetli několik

kapitol díla Zhuangzi, nikdo však nebyl schopen
Xiang Xiu

vysvětlil

skutečně

desítek

Vnitřních

Vnějších

a

chápat jejich nejzazší význam.
[učení]

jejich skryté významy s pronikavou jasností a pozvedl ducha

o temném. Čtenáři [jeho komentáře] dosahovali náhlého prozření a nebyl mezi nimi
žádný, který by nebyl
vlády

císaře

plně

Huie [290-306] Guo Xiang

ho, zbavil ho

zbytků

Xiuově

obvinění

V pozdější

době

předchozí vzdělanost

byla

komentář

(zhu) -

komentář

zhu

103
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Komentáře

rozšířil

a taoistický výklad [díla]

původně

vznikl

výkladů, podobně

byla v tradiční

podobou

čínské

komentářové

(shu). Podle názoru

vlastně

jako Xiang Xiu

dříve.

(nejen)

byly na principu rozvíjení

nejrozšířenější

podkomentář

Psaní navazujících

výkladu a

době

z plagiátorství. Guo Xiangovo dílo se zde

Xiang Xiuových

sám navazoval na výklady vzniklé ještě

literatuře přirozená.

výkladů

V

životopise nenacházíme ani náznak negativního hodnocení

přirozené pokračování

Návaznost na

Xiuově]

[v Xiang

věnoval].

104

Guo Xiangovy osobnosti, ani
jeví jako

pokračoval

konfuciánských a mohistických

pakj iž zcela převažova1.

V Xiang

uspokojen po celou dobu, [kterou studiu

jako

komentářů připojených

Weishu50, 1396-97.
Weishu 49, 1374.
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přímo

literatury

postaveny.
řada

text -

některých badatelů rovněž

podkomentář

k

komentářové

ke

komentářům

předchozím komentářům

zhuan.

i rozvíjení

vlastních

komentářových výkladů

s využitím

předchozích výkladů

byly

běžnou

, IO'i

praxi. Moderní bádání
vznikl zásadním

rovněž převážně

přepracováním

dochází k názoru, že Guo

Xiang Xiuova

komentáře.

Xiangův komentář

Argumenty pro toto

tvrzení lze rozdělit do dvou oktuhů: 106
1) Z dobových
komentářů,

pramenů

mezi nimi i

uznáván svými

je

zřejmé,

komentář

současníky

k dílu Laozi a ke Konfuciovým

že by Guo Xiang

Hovorům.

děl

a

Byl

učení

o temném. Za

těchto

komentář

k dílu Zhuangzi

prostě

jako významná osobnost

těžko představitelné,

okolností je

že Guo Xiang napsal celou řadu dalších

"opsal" od Xiang Xiua a že by za těchto okolností oba komentáře koexistovaly ještě
za dynastie Tang.
2) Citace ze Xiang Xiuova komentáře se zachovaly v Zhang
k dílu Liezi. Tyto citace se liší od

komentáři

nacházíme v dochovaném
návaznost a

zároveň zřetelnou

V tomto ohledu lze

říci,

vstupů

ke stejným pasážím díla Zhuangzi, jak je

(Guo

Xiangově).

Tyto pasáže dále prozrazují

odlišnost ideových východisek obou

komentářů.

že Guo Xiang ideový výklad díla Zhuangzi ve srovnání se
důslednějšího

trvání na absolutní

ideu Guo Xiangova

komentáře vyjadřuje

Xiang Xiuem "zradikalizoval" ve smyslu
nepodmíněnosti věcí.

Shenově komentáři

Tuto

důležitou

následující pasáž:
Každá

věc

dává zrod pouze

sobě

samé a není zrozena ničím jiným. To je Tao Nebes. [ ... ]

Každá

věc

je skrze sama sebe tím,

čím

je (ziran), ale

přitom

sama neví, skrze co je tím,

čím je (suoyi ran er ran). Čím vice se navzájem liší viditelné tvary, tím více se shodují v

tom, že jsou tím,
Proměny

se

čím

jsou (ran). [ ... ] Která

dějí spontánně,

nějaký stvořitel věcí,

toho je jasné, že nejprve se

105
106

neustálých

stvořiteli věcí.

proměn?

samy sebou, a nic víc. [... ] Lze položit otázku: Existuje

nebo nikoliv? Pokud neexistuje, co potom

Pokud existuje, pak ovšem

výklady o

věc působí klíčení

nestačí
věci

Mezi

na to, aby z veškeré mnohosti

samy
věcmi,

utvářejí

tvoří

všechny

věci?

tvarů utvářel věci.

Z

tvarů,

a teprve pak lze vést

které vstupují do oblasti

"přítomnosti něčeho"

z mnohosti

Viz Tang 2000, 132.
Následující výklad vychází z analýzy této problematiky in: Tang 2000, 127-148; Su 1980, 61-68.
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(you) i kdyby to byl stín stínu, proto není jediná, jejíž proměny by nebyly zcela
nepodmíněné

-

stvořitel věcí-

proměny

každá

věc

v Temném a Tajemném. Není proto žádný vládce, žádný
tvoří

se

nezávisí- takový je řád Nebes.

Výraz ziran zde
jako "bytí

[věci]

nepodmíněné,

věci řídil

sama sebou. Každá

věc

se

tvoří

překládáme (podobně

skrze sebe sama tím,

jako v případě Wang Biho

čím

je". Jde o to, že bytí

"za věcmi" není žádný "hybatel", který by
Věci

v jejich existenci.

sama sebou a na

ničem

107

věcí

způsoboval

komentáře)

je

absolutně

jejich vznik

či

jsou podle Guo Xianga "sebou samými" (ziran),

jsou "zrozeny sebou samými (zisheng) apod.
Právě
komentáře

tento termín - ziran - se podle zachovaných
interpretován v tomto

komentáři odlišně.

úryvků

z Xiang Xiuova

V 19. kapitole díla Zhuangzi

nacházíme následující pasáž:
Vše, co má tvar, zvuk a barvu, jsou
od sebe! A jak by

některá

Jakpak by

dvě věci

mohly být vzdáleny daleko

z nich mohla být považována za nejzazšího

tvary, zvuky a barvy, nic víc.

Xiang

věci.

předka!

Jsou to

108

Xiuův komentář

k této pasáži, citovaný v Zhang

Shenově komentáři

k dílu Liezi zní:
Všechny jsou stejnou
považovat za

měrou věci,

předka

které mají tvar a barvu a není možné kteroukoliv z nich

ostatních. To, co

předchází

"spontaneita bytí [věcí] sebou samými" (ziran).

Xiang Xiu

zřetelně

[všemu] ostatnímu, je pouze

109

substancializuje "ziran", proto též do

překladu

vkládáme

výraz "spontaneita". 110 Taková substancializace je v rozporu s Guo Xiangovým

107

ln: Guo 1985, 50, 55, 111-12.
ln: Guo 1985, 634.
109
Cit. dle: Tang 2000, 136.
110
Další zachovaný vstup z Xiang Xiuova komentáře tvrdí: "Pouze to, co je samo nezrozené a
neproměňující se, může být kořenem rození a proměňování" (cit. dle: Tang 2000, 136). Je to opět
substancializace něčeho "za věcmi", co věci rodí a proměňuje (přesněji je kořenem, základem rození
108
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komentářem.

Xiang Xiuova
umožňují

Xiangův komentář

Guo

komentáře,

přebírá

první

případech,

druhou však vynechává. V dalších

větu

které

srovnání obou komentářů, se dále ukazuje, že oba komentáře mohou být i

zcela odlišné, jakkoliv v těchto
Xiang Xiang Xiuův
Na

k dané pasáži doslova

proč

není možné stanovit hypotézu

Guo

komentář změnil.

základě právě

s Xiang Xiuovým

případech

uvedeného lze

komentářem

a

uzavřít,

že Guo Xiang

svůj komentář vytvořil

nepochybně

na jeho

pracoval

základě.

Jak již

bylo řečeno, byla to běžná praxe při komentování textů. 111 Zcela jistě si však
počínal

natolik

komentář

Xiang

samostatně,

"ukradl"

Xiuově

či

abychom mohli odmítnout

představu,

že Xiang

Xiuův

"opsal". Lze v podstatě souhlasit s popisem obsaženým v

životopisu - Guo Xiang navázal na Xiang Xiuovu práci, Xiang

Xiuův komentář podstatně rozšířil, přičemž změny

filozofickou koncepcí, na

základě

byly motivovány odlišnou

které Guo Xiang význam díla Zhuangzi

konstruoval.

Strategie komentování

Guo

Xiangův

komentář

komentářových vstupů

nikoliv tak
osvětluje

podrobně

-

k dílu Zhuangzi obsahuje -

Předmluvu

kromě

vlastních

k dílu Zhuangzi (Zhuangzi xu), která, i když

jako Wang Biho Struktura skrytých

ukazatelů

díla Laozi,

Guo Xiangovy názory na povahu komentovaného díla a na práci

komentátora. Uvádíme ji zde v úplnosti:
O Zhuangovi lze

říci,

že chápal

(kuangyan), které však k ničemu

kořen,

a proto nikdy neskrýval své absurdní výroky

[skutečnému]

Pokud se jedná o singulární výroky, které k

neodkazují a jsou tudíž zcela singulární.

ničemu [skutečnému]

jsou korektní, nejsou použitelné. Pokud výroky [neodkazují] k

neodkazují, pak
věcem

ačkoliv

a záležitostem,

a proměn). Guo Xiangův komentář je naproti tomu naprosto důsůledný v tvrzení, že nic takového
není.
111
Viz též výše výklad o Zheng Xuanově komentování. Hanská syntetizující exegeze Kánonu
přistupovala k tvorbě komentářů principiálně se záměrem "usoustavnit" předchozí výkladové
tradice.
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ačkoliv

jsou vznešené, nelze je uplatnit. Ve srovnání s

pohnutí"

112

a "začíná jednat pouze, když není vyhnutí"

,

záměrů

nazvat znalostí toho, jak být bez
skutečně]

záměrů

je bez

obezřetně.

nepostřehnutelně

ztotožňuje

věcmi

splývá s

člověkem,
,

"zůstává

který

má zajisté nedostatky. Lze to

podněty

podle okolností a slova užívá

s proměnami, prochází stovkami generací a

(ming wu). Jakpak by [takový

člověk] vytvářel

[dílo Zhuangzi] ne ní

Ačkoliv

[osobně]

Zhuang

součástí

přesto

Kánonu, ale

ztělesnit

nebyl schopen

[tento ideál], jeho slova jsou

Země, pořádají přirozenost

k proměnám života a smrti,

princip

V oblasti za

věcmi

chápou, že se

[jeho slova] chápou, že

věci tvoří

věci

světectví uvnitř

nejsou

Z toho

je vrcholem Sta škol.

dokonalá. Pronikají strukturou Nebe a
objasňují

singulární

světa!

setkání s fiktivními postavami a toulal se s nimi a diskutoval za hranicemi
důvodu

bez

('C.' xin). Ten, kdo [na rozdíl od pouhé znalosti

a nezasahuje, odpovídá na

Následkem toho se

113

tvořeny

samy sebou. Jeho slova jsou mocná a

všech

věcí,

nicméně

dosahují

a královskosti navenek.

jinými

věcmi,

uvolněná,

jeho

v oblasti

záměr

věcí

tajemný

a subtilní. Dosahují nejvyšší Cesty, jsou pronikavá, jemná, vybroušená a elegantní.
uvolněně

Formuluje je

a

říká: "Nevědí,

Zhuangzi]

bezstarostně,

co odpovídá

právě takto kráčejí Velkou Cestou."

114

bubnujíce na svá břicha se toulají"

115

dobra je nemít k ničemu lásku"

117

"vzájemným zapomenutím"
[lidí], loyalita a

118

důvěryhodnost

•

ale nikoliv jako pouhou hru. Proto [se v díle
pravidlům

náležitosti, neotesaní, divocí a hrubí,

"S pusou plnou jídla se radují v tiché jednoduchosti,

"v chaotické nevědomosti" 116 • "Vrcholem dokonalého
,

synovská oddanost a rodičovská péče se završují

Obřady a hudba se navrací k přirozeným schopnostem
počátek

mají

v jasu Nebes. Skrze tento jas se sama sebou

uskutečňuje jejich podstata. Proto se "posvátná nádoba"

119

singulárně proměňuje v oblasti

temnoty a tajemství, pramen je hluboko a proud plyne do dálky.
Proto to,

čím

souladem s

se dmou dlouhé vlny [textu],

věcmi

a odpovídá

přáním

pouta, ke svým nespoutaným
způsoby.

Proto když se

nepodmíněnou

112
113
114
115
116
117
118
119

správnost,

činům

se

víří

jeho vznešené

způsoby,

lidí. Svou prostotu považuje za velikou,
nic

těšíme četbou
přenášíme

čím

nepřidává

a rozptyluje se svými

se projevuje
uvolňuje

svá

výstředními

jeho díla, povznášíme se a sami chápeme jeho

se na horu Kunlun,

překračujeme

Nejvyšší prázdnotu a

Citace z Komentáře k připojeným výrokům Knihy Proměn. ln: Lou 1980, 550.
Citace z 15. kapitoly díla Zhuangzi. ln: Guo 1985, 539.
Citace z 20. kapitoly díla Zhuangzi. ln: Guo 1985, 671-672.
Citace z 9. kapitoly díla Zhuangzi. ln: Guo 1985, 341.
Citace (narážka) z 16. kapitoly díla Zhuangzi. ln: Guo 1985, 550.
Narážka na 14. kapitolu díla Zhuangzi. ln: Guo 1985, 498.
Narážka na 14. kapitolu díla Zhuangzi. ln: Guo 1985, 498-99.
Patrně narážka na Laozi 29.
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touláme se v zahradě "nerozlišenosti" 120 . Dokonce i chtivý a žádostivý člověk nebo
nanejvýš popudlivý
vychutnat jeho

učenec může

přetékající

dosáhnout zapomenutí
významy a

těší

překypující

být náhle osloven jeho

nádherou,

může

plnost, žasnout nad jeho zvuky a stíny, jakoby sám mohl

tvarů

plně

a úplného završení. O co více pak ten, kdo zkoumá nejhlubší

se jimi dlouhá léta! Dosahuje tajemných dálek, zbavuje se pozemského

prachu a navrací se do nejzazší tajemnosti. 121

Vidíme, že

předmluva

obsahuje

řadu

citací a narážek na dílo Zhuangzi samotné

na jiná díla. K této problematice se vrátíme níže. Nejprve obrátíme pozornost
k tomu, co Guo Xiangova

Předmluva sděluje

o Guo

Xiangově

chápání významu

komentovaného textu a jeho autora.
První odstavec textu
mezi

světcem

staví rozdíl

avšak rozdíl dvou

staví rozdíl

světec

- Zhuangzi, obdobný rozdílu

nepostřehnutelně

typů

nezmiňuje

Konfucia

či

osobností, jenž je zde formulován,

- Zhuangzi. Potvrzuje to zmínka o Kánonu (jing)

v závěru odstavce. Dílem toho, kdo se
generací a

světec

a Laoziem u Wang Biho. Guo Xiang zde

světce explicitně,
zřetelně

zřetelně

"ztotožňuje

s proměnami, prochází stovkami

splývá s věcmi" je Kánon, jedná se tudíž o

světce

a na

prvním místě o Konfucia. 122 Zhuangzi je osobnost nižšího stupně dokonalosti,
ovšem je nejdokonalejší hned po
objasňuje,

dílem

proniká strukturami,

světce,

světci.

Jeho dílo je dokonalé v tom smyslu, že

vysvětluje,

který "užívá slova

formuluje- na rozdíl od Kánonu, jenž je

obezřetně".

Lze tedy

říci,

že si Guo Xiang díla

Zhuangzi cení z týchž důvodů, z jakých si Wang Bi cení díla Laozi.
V Guo
Laoziem a

Xiangově komentáři
hovoří

principech, které

existují místa, která

přímo

o nich jako o autorech/dílech, jež sdílí
objasňují.

spojují Zhuangzia s

přesvědčení

o základních

Lze proto soudit, že Guo Xiang považoval

obě

postavy/díla za srovnatelná ve smyslu jejich hodnocení coby osobností i v tom

Patrně narážka na Laozi 14.
ln: Guo 1985, 3.
122
Rovněž obsah této pasáže prozrazuje, že míněn je světec. V komentáři jsou tyto výrazy "ztotožnění s proměnami" (yu hua wei ti), "nepostřehnutelné splývání s věcmi" (ming wu) spojovány výlučně s osobou světce.
120

121
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záměr

smyslu, že

obou

děl

je v

zásadě

totožný -

diskurzivně

objasnit principy, jež

jsou sdíleny veškerou realitou.
Guo

Xiangův

výklad díla Zhuangzi tedy sleduje v zásadě tentýž
komentář

komentovanému textu jako Wang Biho

přístup

ke

k dílu Laozi. Za "absurdními

výroky" textového povrchu lze odkrýt tytéž fundamentální principy. 123 Guo Xiang,
podobně

jako Wang Bi, vykládá tyto principy jako (mimo jiné) principy
světci.

vlády vykonávané
zřetelně naznačuje,

Guo Xiangova

Předmluva

k dílu Zhuangzi však vcelku

čtenářem

díla. Není jím reálný vládce,

kdo je implikovaným

jenž by tyto principy aplikoval při výkonu politické moci,
vzdělanec,

jenž se

nepodmíněnou

"těší

správnost,

četbou

přenáší

řádné

124

nýbrž soukromá osoba,

jeho díla, povznáší se a sám chápe jeho

se na horu Kunlun,

překračuje

Nejvyšší prázdnotu

a toulá se v zahradě nerozlišenosti" 125 . Toto pojetí implikované četby díla můžeme
považovat za doklad privatizovaného pojetí
výše. Guo Xiang

komentář

vzdělanosti,

k dílu Zhuangzi nenapsal se

něm

jak jsme o

mluvili

záměrem uplatnění vědění,

jež dílo Zhuangzi obsahuje, v soudobých politických strukturách, nýbrž jako
soukromou záležitost, jejíž nepochybnou
vzdělanými

a mocnými

součástí

bylo získání prestiže mezi svými

současníky.

Pasáže, týkající se strategie komentování, nacházíme místy i v samotném textu
komentáře.

Guo Xiang používá výraz "podstatný význam", který ve

Vnitřních

kapitolách nacházíme na dvou místech:
Text: V severní

temnotě

žije ryba jménem Kun, nevím kolik tisíc li velká.

Promění

se

v ptáka jménem Peng, [ ... ]
Kom.: Nedokážu

říci

spočívá

v

význam

nic

přesného

ponoření

o

skutečné

povaze Kuna a Penga.

a nejmenší [bytosti]

podstatný

se do "volného putování bez cíle" (xiaoyaoyou), v

nezasahování (wuwei) a sebedosažení (zide). [Zhuangzi na
největší

Zhuangův

objasňuje

to, co odpovídá

příkladu přirozeného] směřování

přirozenosti

(xing) a

údělu

(jen).

Tyto principy či základní filozofická koncepce se však u Wang Biho a Guo Xianga liší.
U Guo Xianga je tato možnost absurdní i z hlediska povahy jeho filozofické koncepce. K té viz
Ziporyn 2003, 31-50.
125
Citace z Guo Xiangovy Předmluvy, viz výše.
123

124
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Učenec s hlubokým vhledem zkoumá, k čemu obecnému [slova textu] odkazují a
ponechává stranou obraz, jímž je význam sdělován. Nestačí utvořit výklad z rozboru
jednotlivých věcí a částí.

126

Text: Cikáda s holoubkem se [ptáku Pengovi] posmívali: "My se náhle vzneseme a letíme,
pak usedneme na santálový strom, jindy tam ani nedoletíme a dosedneme prostě na zem.
Nač bychom stoupali devadesát tisíc li a pouštěli se na jih?"

Kom.: Ten, kdo naplňuje vlastní přirozenost, i pokud je obrovský Peng, nemá proč by se
považoval za cennějšího než malý ptáček, a pokud je malý ptáček, nevzhlíží žádostivě k
Nebeskému jezeru, [z kterého začíná Peng svou pouť]. Proto ačkoliv se velké a malé liší,
jsou totožní ve "volnosti bez cíle" (xiaoyao ).
Text: Ten, kdo vyráží do polí za vesnicí, bere si sebou jídlo na jeden den. a vrací se
s břichem stále stejně plným. Kdo vyráží na cestu dlouhou sto /i, nadrtí se před cestou
zásobu rýže. Kdo vyráží na cestu dlouhou tisíc /i, bere si s sebou zásobu na tři měsíce. Co
tom ale ví tato havěť?
Kom.: "Havětí" je míněn pták Peng a cikáda. Postavit velké proti malému je způsob, jak
ukázat rovnost odlišných zájmů. Jakpak by odlišnost zájmů mohla vznikat tak, že [věci]

vědí o své odlišnosti, a proto se [zájmy] liší? Všechny [věci] jsou samy sebou tím, čím jsou,
aniž by věděly o tom, skrze co tím jsou (jie buzhi suoyi ran er ziran er). Pouze "samy
sebou" (ziran), bez záměrného zasahování. V tom je podstatný význam "volnosti bez
cíle".

127

Guo Xiang užívá výraz "podstatný význam" ve stejném smyslu v jakém ho
užívala hanská kanonická exegeze. Komentování orientované na "podstatný
význam" textu je kladeno do opozice vůči ulpívání na textových detailech. Citované
pasáže rovněž prozrazují koncepci významu obdobnou Wang Biho koncepci. Text
užívá obrazy, metafory, kterými se však interpret nesmí nechat zmást, musí se
naopak tázat po tom, co tyto obrazy znamenají, tj. po jejich významu.

126

127

ln: Guo 1985, 2-3.
In: Guo 1985, 9-1 O.
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Můžeme
komentáře

shrnout, že Guo Xiangovo

Wang Biho,

zařadit

umění komentáře

nezastupitelné

vědění.

hodnotě děl

viděla

"skrytá slova"

jako

komentář

Světce

jako Laozi a Zhuangzi, jež podle jejich názoru
principů,

světci

které

umění

jako

přesvědčení

Guo Xiang dále sdílí s Wang Bim

v diskurzivním uchopení nejzazších
neboť je

podobně

do té tradice exegeze, jež vyžadovala

orientovaný na podstatný význam textu a jež
nejzazší horizont

lze,

o

spočívá

nevyjadřovali,

slovy

byli schopni realizovat ve své osobnosti a svém jednání.

Text a komentář
Guo

Xiangův komentář

obsahuje citace a narážky na jiné relevantní texty, rys,

který ho spojuje nejen s Wang Biho

komentářem,

tradicí, a který je typický pro

tradiční čínskou

komentářem

přítomnost

ho dále spojuje

ale i s hanskou exegetickou

literaturu
či

citací

komentovaného textu. Jejich význam pro výstavbu

vůbec.

S Wang Biho

narážek na jiné pasáže

komentáře

je však

poněkud

odlišný než u Wang Biho.
Viděli

jsme, že Wang Bi chápal dílo Laozi jako systematicky

obsahující významové spoje

napříč

textem,

přičemž důležitou

uspořádaný

text

komentáře

úlohou

bylo tuto strukturu odhalovat. Citace a narážky na jiná místa textu plní ve Wang
Biho

komentáři právě

tuto úlohu. Citace

či

komentáři

narážku ve Wang Biho

obvykle lze vztáhnout ke konkrétnímu místu v textu, na které odkazuje.
Guo Xiang naproti tomu nepovažuje dílo Zhuangzi za systematicky uspořádané.
Dílo obsahuje Zhuangovy "absurdní výroky", Guo Xiang je charakterizuje slovy
jako

"přetékající

metafor.

Přesto

plnost" a

je však

"překypující

zároveň

obrazů

nádhera", chápe je jako plné

charakterizuje jako

"nepodmíněně

díla Zhuangzi podle Guo Xianga "pronikají strukturou Nebe a

a

správné", slova

Země

a

pořádají

přirozenost všech věcí". Úkolem "učence s hlubokým vhledem" není nic jiného než

proniknout obrazivostí textu k významu, ke kterému obrazy odkazují.
Základní strategií, s níž Guo Xiang k tomuto úkolu
různorodého

textového materiálu na omezený
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počet

přistupuje,

Je redukce

témat (idejí), které už mají

systematickou strukturu a dohromady
něho

(která je podle

strategie Wang Biho
Wang Bi, jak bylo

Guo Xiangovu filozofickou koncepci

významem díla Zhuangzi). Tatáž strategie je i základem
komentáře.

řečeno

vytváří,

systém, který

tvoří

Rozdíl mezi

oběma komentáři spočívá

přesně

identifikovatelné narážky a

spoluvytvářen

konkrétními formulacemi

výše, užívá citace a

je tak

těsně

v tom, že

z komentovaného díla.
Tento

přístup

k systematizaci a

Xiangově komentáři

obtížněji

konstruuje. V

základě volnější
způsob,

postižitelný

některých případech

daný význam, který je pak

(respektive není možné

určit,

svá témata ("významy"

vazby na komentovaný text. V

jak Guo Xiang

komentářem

V jiných

vytváří

vlastně

důsledku

význam díla Zhuangzi

je možné odhalit zdrojovou pasáž, jež

k nimž je však - pokud tato místa
nepravděpodobná.

komentovaného textu hraje v Guo

jen malou roli. Guo Xiang

komentovaného textu) na
toho je

zvýznamnění

extrapolován na další místa textu, vazba

čteme izolovaně

případech

sděluje

-

méně samozřejmá

nebo i

je takových zdrojových pasáží více

kterou z těchto pasáží považovat za zdrojovou). U

dalších Guo Xiangových témat není možné tento typ vztahu ke komentovanému
textu vysledovat.
V té

míře,

v jaké v

komentáři

chybí

na komentovaný text, vystupuje do
komentáře

jednoznačně

popředí

vysledovatelná textová vazba

autoritativní, a tedy

referenční

(ve výše vyloženém smyslu). Jinými slovy, interpretace té

či

charakter

oné pasáže

není legitimizována odkazem na komentovaný text, nýbrž autoritou (kompetencí)
komentátora. 128
Výše jsme konstatovali, že kompetence komentátora má

dvě

vzájemně

související složky. Jednou je komentátorova erudice v relevantním písemnictví,

Autorita komentátora je samozřejmě přítomna i ve Wang Biho komentáři. Rozdíl je v tom, že
Wang Bi svou autoritu systematicky zaštiťuje komentovaným textem, na který odkazuje. Rozdíl
mezi oběma komentáři je však podle našeho názoru do značné míry dán charakterem
komentovaného textu. Dílo Zhuangzi je mnohonásobně obsáhlejší než dílo Laozi, a také obsahově
mnohotvárnější a tematicky rozvolněnější.
Výstavba koherentního systému na základě
intratextuálních odkazů je proto v případě díla Laozi jednodušším úkolem.
128
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druhou je sdílení této erudice komunitou
rovněž utváří

která

vzdělanců,

komentáře

spoluurčuje

na komentovaný text

komentovaný text zaujímá v konvenčně

určené

relevantní

zda obsah komentovaného textu rozhodujícím

způsobem

případě

kulturní

přirozeně

autoritě,

dochází k tomu, že

komentář,

místo, jaké

vzdělanosti.

Lze se ptát,

formuje tuto relevantní
textů.

nebo zda je pouze jedním z mnoha formativních

pak

(a

dobovou konvenci týkající se toho, které texty jsou relevantní).

Vazbu jakéhokoliv

vzdělanost,

komentář určen

které je

V druhém

založený na takto sdílené
textů

absorbuje ideje z mnoha odlišných

a jeho vazba na

komentovaný text se oslabuje.
přiblížili

Výše jsme si
gongova

komentáře

komentářů

dvou

a

tento druhý

komentáře

tvoří

komentovaný text

komentářů,

pouze její

vzdělanost

V prostředí této

vzdělanosti

Konfuciovým
především

případem
Hovorům

Vzdělanost

-je

určena

podařilo

vztahují

zřejmé,

že

Dokladem toho je terminologie a ideje

jejichž zdrojem není dílo Laozi, nýbrž blíže
součástí

bylo i dílo Laozi.

se mu dostalo specifické interpretace,
vzdělanost jako

zaštítěné

celek.

jsou rovněž zachované zlomky z Wang Biho
(viz výše). Zde je relevantní

komentáře

vzdělanost

ke

formována

Hovorůje

idejemi

způsobem ovlivněna.

texty populárními v prostředí "temného
děl:

Laozi, Zhuangzi a Kniha

identifikovat v Guo

výhradně

Zhuangzi;

z uvedených ukázek je

těchto

vzdělanost,

relevantní pro Guo Xianga a jeho dílo je identifikovatelná

trojicí "temných"
nám

část.

relevantní

dílem Laozi a Wang Biho interpretace Konfuciových

díla Laozi zásadním

dobře

dvou ukázek z Heshang

příslušnou

(texty, orální tradice), jejíž

autoritou, jejímž zdrojem je tato
Podobným

příkladu

Xiang er k dílu Laozi. Jakkoliv v případě

oběma komentáři,

nespecifikovaná

na

nejsme schopni zrekonstruovat

z níž se odvíjí autorita obou

formulované

případ

k těmto

v případě

třem

Knihy

Proměn.

Xiangově komentáři
textům

Proměn

(naprostá

na prvním

místě

Citace a narážky, které se
k

Vnitřním

většina

jde vždy o
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učení",

poměrně

kapitolám se

se vztahuje k dílu

Komentář

k připojeným

výrokům). 129 Toto zjištění naznačuje, že Guo Xiangův komentář k dílu Zhuangzi je
případem komentáře,

jenž je

ideově

motivován rozhodující

měrou

komentovaným

textem. Dále je jasné, že Guo Xiangova práce vychází z dlouhé diskuze, jež se
rozvíjela po desetiletí v prostředí "temného

učení".

Není tedy motivována pouze

texty (komentovaným textem a dalšími relevantními texty), nýbrž tradicí výkladu
těchto textů.
ovlivnění,
příbuzná

pochopitelně nepřistupoval

Guo Xiang

jeho výklad díla je nesen celou tradicí

k dílu Zhuangzi bez

předchozích výkladů

témata. Pokud se tedy tážeme na vazbu mezi textem a

musíme mít na

paměti

tuto základní situaci (v níž se

přípravy

a

a diskuzí na

komentářem,

koneckonců

nachází každý

komentář

dílo Zhuangzi

výklad textu).
V každém
systematizuje a

případě

říci,

Způsob,

čímž

neurčitosti

nederivuje

komentářem
(stejně

komentáři

pasáže a

podle

významově

je

zůstává relativně neurčitý

k dílu Laozi). Jedním z

důvodů

jako každý jiný komentátor) témata

vzato pouze z textu, nýbrž z výkladové tradice, jež se k textu

váže. Platí však, že Guo
s komentovaným textem,
pasáže. V jiných

oddělené

jakým tato témata derivuje z textu,

je fakt, že Guo Xiang

přísně

Konstruuje témata, jež se v

spojuje navzájem

(zejména ve srovnání s Wang Biho
této

Xiangův

že Guo

významově zahušťuje.

jeho názoru opakují,
sjednocuje.

lze

Xiangův komentář
přičemž

konstruuje významy v těsném dialogu

v některých

případech můžeme

případech

lze vysledovat zdrojové

sledovat, jak Guo Xiang

naplňuje přesným

významem formulaci z komentovaného textu a používá ji v podstatě jako termín
pro výklad těch pasáží, jež podle jeho názoru mají daný význam. Častěji však pouze
vykládá místa komentovaného textu v intencích
témat, aniž by bylo možné

přesněji

některého

ze svých opakujících se

specifikovat vazbu tohoto tématu na

komentovaný text.
Uvedeme dva

příklady

toho, jak Guo Xiang na

základě

komentovaného textu

konstruuje jasně vymezený význam a extrapoluje ho na další pasáže. Prvním je Guo
Citace a narážky jsme zkoumali prostřednictvím elektronických databází na webu Academia
Sinica (www.sinica.edu.tw/ftms-bin/ftmsw3) a www.shuhai.hawaii.edu.
129
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Xiangova koncepce

světce

(shengren). Konstatovali jsme výše

při

výkladu o Guo

Xiangově Předmluvě

k dílu Zhuangzi, že Guo Xiang sdílel v jeho

rozšířenou představu

o

světectví

době obecně

jako dokonalosti osobnosti, jež se proJeVuJe

v jednání, avšak není možné ji uchopit slovy. Tuto základní ideu Guo
komentář

Xiangův

dále rozpracovává.

Text: Člověk ze státu Song se vypravil s nákladem obřadních čepic do státu Yue. Lidé ze
státu Yue však nosili krátké vlasy a tetovali si

těla,

[Vládce-světec]

a nastolil mír mezi

Yao spravoval lid na celém
čtyři

na horu Gushe navštívit
zapomněl

na

mudrce, došel na severní

neměl

neměli

obřadní čepice.

použití pro

uctívat.

Ačkoliv

,jako bez ducha
Ačkoliv

ně neměli

žádné použití.

čtyřmi

oceány. Odešel

břeh řeky

Fen a jako bez ducha

svět.

Kom.: To, že Yao

svět

světě

takže pro

mu bylo

žádné použití pro

svěřeno

na

svět"

světem,

případ,

je podobný

Ten, kdo zapomene na

byl Yao uctíván

zapomněl

svět,

svět,

Yao sám nikdy

jako když lidé z Yue

je zajisté tím, koho bude
svět

nevlastnil. Proto Yao

a ve své mysli putoval oblastí nejzazší temnoty.

postavení nade všemi

věcmi, přesto

nikdy neztratil "volnost bez

cíle" (xiaoyao ). "Čtyři mudrci" jsou pouhou metaforou (jiyan), jež slouží k osvětlení toho,
že Yao není totéž jako Yao. Platí totiž, že Yao je co do své

skutečnosti

temnotou (ming),

pouze jeho stopy jsou Yao. Pokud pozorujeme temnotu z perspektivy stop,
divu, že vnímáme

vnitřní

jako Yaa, jak by mohl
[čtyřmi]

a

vnější

vědět

oceány, aby tam

jako

o jeho

spatřil

dvě

odlišné oblasti.

temnotě!

Svět

Ten, kdo by

je schopen

chtěl

hledat

nemůže

být

vidět

Yaa pouze

čtyři

mudrce za

totéž, co Yao, a nazýval toto splýváním s věcmi na vlnách,

takový [člověk] ztrácí to, čím lze být "volný bez cíle". [... ] 130

Tato pasáž je jednou z těch, kde Guo Xiang formuluje svou teorii
teorie

spočívá

světce.

Tato

v přesvědčení, že jména jako Yao, Shun, král Wen nebo Konfucius

jsou pouze jmény (ming) a nikoliv

skutečnostmi

(shi).

"temnota" (ming), specifický guoxiangovský termín,

Skutečností těchto
vyjadřující

jmen je

nedosažitelnost

poznáním a slovy. Mluvíme-li o "světcích", pak podle Guo Xianga mluvíme, pokud
jde o jejich

skutečnost

(podstatu), o univerzálním

schopnosti být "temný" (ming),
130

světectví,

"nepostřehnutelně (temně)

In: Guo 1985, 31, 34.
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stavu, jenž

spočívá

ve

splývat s věcmi" (ming

wu) apod. Jedná se o vnitřní, zvnějšku nepostižitelnou kvalitu osobnosti, jež
umožňuje

tradičně

navenek "fungovat" jako

spojovanými.

světectví nepřístupný,

světec

Konvenčnímu

se všemi konotacemi s tímto výrazem

je schopno vnímat pouze

Wena nebo Konfucia, které se ovšem liší. Tyto
jako "stopy" (ji)

světců, přičemž

jedno univerzální

světectví),

vnější

vnější

projevy Yaa, Shuna, krále

projevy Guo Xiang

jejich odlišnost není dána odlišností

nýbrž okolnostmi, za nichž

Uvedená pasáž z díla Zhuangzi je

relativně

izolovaná a

obsažena. Pasáž spolu s komentářem, pokud bychom ji

jsme o

něm

referenční

typ komentování,

označuje

světce

(je jen

světec působil.

nepříliš sdělná. Těžko

bychom mohli tvrdit, že komplikovaná Guo Xiangova teorie

ukazovala spíše na

vnitřní rozměr

lidskému poznání je tento

zaštítěný

světectví

četli

je v ní

izolovaně,

by

autoritou komentátora, jak

mluvili výše. Dílo Zhuangzi (kap. 14) však obsahuje pasáž, kterou lze

se značnou mírou jistoty označit za zdrojovou pro Guo Xiangovu teorii světectví: 131
Text: Laozi řekl: "Štěstí, že jste nepotkal vládce, který [takto] vládne světu! Šest
kanonických knih jsou jen

zvětralé

stopy dávných

králů

(xianwang zhi chenji). Jak by

mohly být tím, co zanechává stopy (qi qi suoyiji zai)!
Kom.: To, co zanechává stopy, je pravá přirozenost (zhenxing). Šest kanonických knih jsou
stopy toho, kdo

svěři I [vše]

pravé

přirozenosti věcí.

Text: Pokud jde o vaše slova, jsou také Uen] stopami. Stopy vznikají chozením. Avšak jak
by stopy mohly být tím chozením!
Kom.: Pokud to

přirovnáme

k dnešním záležitostem, pak "bytí sebou samým tím,

čím

jsem" (ziran) je chozením, Šest kanonických knih je stopami. 132

"Chození" je jednání
jsou jen stopy,

světce.

To, co po

zpředmětnění světcova

případě

explikuje a

přebírá.

131
132

tuto myšlenku

zanechá,

včetně

jednání, jež je sice uchopitelné

lidským poznáním, avšak není to už jednání
V tomto

sobě světec

světce

vyjadřuje

61

konvenčním

samo.

komentovaný text a

Základní metodou Guo Xiangova

Viz též Ziporyn 2003, 3 I.
ln: Guo I 985, 532.

Kánonu,

komentář

komentáře

ji jen

je, že jednou

zformulované

ideje

používá

systematicky

z komentovaného textu nevyplývá,
Příkladem

případně

v místech,

idea

takové situace je výše citovaný úryvek ("Cikáda s holoubkem se mu

připojuje komentář: "Havětí

můžeme

daná

mu i odporuje.

[ptáku Pengovi] posmívali: [... ]. Co o tom ví taková
Xiang

kde

je

odvážit tvrzení, že v tomto

míněn

případě

havět'!"),

ke kterému Guo

Peng a cikáda." Domníváme se, že se
se Guo Xiang

evidentně

míjí s intencí

komentovaného textu- "havětí" je nepochybně míněna cikáda a holoubek. 133 Jedná
se o

příklad

situace, kdy Guo Xiang se svou metodou redukce

různorodého

materiálu komentovaného textu na dobře definované problémy zachází příliš daleko.
Zde mu jde

(podobně

jako na řadě dalších míst

především

1. kapitoly díla) o to, aby

ukázal relativitu velikosti a malosti. Každá bytost podle Guo Xianga následuje
vlastní přirozenost
přirozenosti

(čímž

dosahuje "volnosti bez cíle") a v tomto následování vlastní

jsou si všechny bytosti rovny.

Příklad

Guo Xiangova rozvíjení teorie

světectví

si ilustrujeme

ještě

jednou

ukázkou z 5. kapitoly díla Zhuangzi. V této ukázce vystupuje Konfucius jako
poměrně

arogantní osoba, která nejprve odmítne rozhovor beznohému

teprve poté, co ho beznožec napomene, se zastydí a

uvědomí

člověku,

a

si svou chybu.

Beznožec později rozmlouvá s Lao Danem, který říká:
Text:

Proč

ho [Konfucia]

přesto nepřesvědčit,

že život a smrt jsou totéž, možné a nemožné

jsou jedno, a tak uvolnit jeho okovy?
Kom.:

Přeje

si ho "ztemnit" (ming zhi)

prostřednictvím přirozených principů

a doufá, že

pak bude beze stop (ji).
Text: Beznožec

řekl:

"Nebe ho potrestalo, jak by bylo možné ho osvobodit?"

Kom: Nejde zde o to, že by Konfucius "nesplýval s temnotou" (jei buming ye). Pokud [se
člověk]

drží

přirozených principů, při chůzi

ozvěna.

Platí proto, že i pokud

[světec]

jedná pouze v souladu s

jméno a zanechává stopy, aniž by si jméno

při

mluvení následuje

věcmi

(shun wu), získává

ho doprovází stín a

vytvářel záměrně. Nevytváří

si

záměrně

jméno,

Kritiku můžeme opřít o názor qingského učence Yu Yuea: "'Havět" odkazuje k cikádě a
holoubkovi, zmíněným výše v textu, kteří se [Pengovi] posmívali. Smyslem pasáže je, že cikáda a
holoubek jsou [bytosti] příliš malé na to, aby pochopili velikost Penga. Guo Xiangův komentář tvrdí,
že havětí je míněn Peng a cikáda. Je to omyl" (in: Guo 1985, ll).
133
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a

přesto

[své úsilí] dovádí do konce,

přičemž

se nevyhne [nabytí] jména Kdo by ho [od

toho] mohl osvobodit? Jméno je tudíž jako stín nebo

ozvěna,

ozvěna

stín a

jsou okovy tvaru

a zvuku. Pokud je jasný tento princip, jméno a stopy lze zapomenout; pokud lze
zapomenout jméno a stopy, lze se zbavit [rozlišování] vysokého a nízkého; pokud se lze
zbavit [rozlišování] vysokého a nízkého, přirozenost a osud nabývají úplnosti. 134

V této pasáži Guo Xiang

řeší

problém (který musí

řešit

i na

ředě

dalších míst),

jenž plyne z pojetí osobnosti Konfucia v komentovaném textu. Konfucius v díle
Zhuangzi

opakovaně

převládalo

není

v Guo

vystupuje v situacích, které jsou vzdáleny ideálu

Xiangově době

přímo zesměšňován.

Xiang

řeší.

-

často

je zobrazen jako

Využívá již zformované ideje o povaze
vysvětluje

po

němž

chybující, pokud

odvoditelné,

neboť

ten, kdo stopy zanechává,

světectví

(rozdíl

skutečnost

(s hi)

"neortodoxní" pojetí Konfucia v dané

pasáži jako týkající se pouze "stop" - viditelných
světectví

jež

V uvedeném úryvku vidíme, jak tento problém Guo

- jméno (ming) a stopy (ji)) a

samotného

člověk

světectví,

projevů světectví,

jež nejsou ze

jsou formovány okolnostmi ("povrchem",

kráčí). Vyznění

hlupáky se jeví Lao Dan a beznožec,

pasáže tak Guo Xiang obrací-

neboť

nechápou základní princip

nevyhnutelnosti zanechávání stop.
něhož

Druhým Guo Xiangovým termínem, u
Xiang využívá pro výstavbu

komentáře,

si ukážeme

způsob,

jak ho Guo

je výraz "volnost bez cíle" (xiaoyao).

"Volné putování bez cíle" (xiaoyaoyou) je název první kapitoly celého díla.
K názvu první kapitoly Guo Xiang připojil následující komentář:
Ačkoliv

vlastní

se velké a malé liší, pokud se

přirozeností,

vlastního

údělu

záležitosti jsou

134

plněny

do oblasti sebedosažení, pak se

v souladu se schopnostmi, každá

a ve "volnosti bez cíle" jsou totožné. Jakpak by mezi nimi

[vzájemné] přemáhání či tolerance?

135

ponoří

135

In: Guo 1985, 205-6.
In: Guo 1985, I.
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věci řídí

[věc]

se drží

měly

místo

Guo Xiang hned v prvním vstupu zformuloval jednu ze svých základních idejínepodmíněnosti věcí,

požadavek absolutní

místo, aniž by byla regulována
způsobem

Xiang

kdy každá

něčím vnějším.

jsou podle Guo Xianga všechny

říká

věci

věc přirozeně

nachází své

V požadavku fungovat tímto
totožné. Takovému stavu Guo

(v návaznosti na text díla Zhuangzi) "volnost bez cíle" (xiaoyao) nebo

"volné putování bez cíle" (xiaoyaoyou). Tento výraz pak

relativně často

v komentářových vstupech k první kapitole díla jako termín.

Příklad

jsme

užívá
viděli

výše (úryvek s ptákem Pengem a cikádou s holoubkem).
Výraz "volnost bez cíle" nacházíme i v komentáři k dalším kapitolám, kde se
v komentovaném textu tento výraz nevyskytuje. Guo Xiang však v obsahu textu
spatřuje

totožnou problematiku, pro kterou má hotový termín, který tudíž

používá

při

redukce

různorodého

příkladů

nacházíme v kapitole 17

výkladu. Tento postup je

Text: Vítr

řekl:

Přesto mě

Ano.

materiálu na omezený

Mocně

bořit

za veliké

vítězství.

tisíc

témat

či

idejí.

Několik

kapitoly) nazvané "Podzimní záplavy":

svůj

vítězství,

to dovede pouze

světec.

"nebeský mechanismus" (tianji), nemít nic, s čím bych

to jsou "malé porážky". Avšak, ten, kdo jezdí na deseti tisících

je

takových

se zvedám v Severním oceánu a pouštím se k Jižnímu oceánu.

Dosáhnout velikého

všech dovedností,

věcí

počet

domy, toho jsem schopen pouze já. Proto považuji množství malých porážek

Kom.: Nechat fungovat

opratě

(Vnější

základní Guo Xiangovy strategie -

porazíš jediným zvednutím prstu, jediným kopnutím. Dovedu však vyvracet

stromy a

soupeřil,

součástí

přirozeně

svěřena

přivádí

jen sama

věcech

a drží

všechny dovednosti k sebedosažení, kdy každá z deseti

sobě.

Na celém

světě

není nic, co by nebylo "volné bez cíle".

To, je zpi:1sob, jakým světec dosahuje "velkého vítězství". 136

Text: [Konfucius, jenž se spolu s žáky dostal do
Chápat, že nesnáze jsou dány osudem,

úspěch

nepropadnout strachu -taková je odvaha
Kom.:

Světec

I:l

6

je dán dobou,

světce.

není v žádné situaci nespokojený.

Text: Spokoj se s tím, Zilu.

Můj

nebezpečí

osud je již určen."

In: Guo 1985, 594.
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ve

tváří

městě

Kuang,

řekl:]

v tvář velkému

"[ ... ]

nebezpečí

Kom: Člověk neurčuje svůj osud, proto není důvod se jím trápit. Ten, kdo je spokojen
s osudem, je "volný bez cíle" všude, kam jde. I kdyby [se ocitl] v Chen, Kuang nebo
Youli 137 , nepovažoval by to za odlišné od sezení na trůně v královském paláci. 138

V těchto úkázkách je výraz "volnost bez cíle" použit jako termín, jehož
významem je

oproštěnost

tohoto termínu

od všech pout,

významově

sjednocuje

nepodmíněnost vnějšími

řadu

vlivy. Použití

míst v textu, mezi nimiž jinak není

souvislost není patrná.
Dalším
něhož

podobně

lze odhalit

používaným termínem je "nebeský mechanismus" (tianji), u

několik

možných zdrojových pasáží,

například

tuto z kapitoly 14,

citovanou již výše:
[Jednonohý] Kui
ovládat

ještě

řekl

stonožce: "Pohybuji se poskoky po jedné noze a

jednu nohu. Ty však ovládáš

možné?" Stonožka

řekla:

"Tak to není.

nesčetné

Neviděl

člověka

plivne, kapky velké jako perly i jemné jako mžení, nikdy se jich

děje (er buzhi qi suoyi ran)."

či

odkazuje ke

mně,

plivat? Odkašle si a

nedopočítáš.

aniž bych

věděla,

A já

prostě

skrze co se tak

139

"Nebeský mechanismus" je termín pro
Primárně

bych sílu

množství nohou, jak je to jen

jsi nikdy

uvádím do pohybu nebeský mechanizmus (tianji) ve

neměl

světu

přirozenou,

spontánní (ziran) aktivitu.

jako celku (jeho fungování, které není

pohybováno), ale i k fungování jeho

částí.

ničím

ovládáno

"Být sám od sebe tak, aniž bych věděl,

skrze co tím jsem" (ziran er buzhi suoyi ran) je idea, kterou jsme již analyzovali
v případě Wang Biho

komentáře.

Tato idea je

rovněž součástí

Guo Xiangovy

koncepce a citovaný úryvek je jednou z jejích zdrojových pasáží.

137

Chen a Kuang- místa, kde se Konfucius se svými žáky ocitl v nebezpečí života. Youli- místo,
kde byl vězněn král Wen posledním vládcem dynastie Shang Zhouem.
138
ln: Guo 1985,596-7.
139
In: Guo 1985, 592-93.
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Formální výstavba
V předchozí

části

komentáře

jsme se pokusili uchopit

způsob,

jakým Guo Xiang konstruuje

význam z komentovaného textu, což je Guo Xiangem proklamovaný cíl
komentování. Na následujících
komentáře,

čili

řádcích

o to, jakým

nám

způsobem

půjde

je

o postižení formální výstavby

komentář,

komentovaného textu, s tímto textem fyzicky spojen.

odhalující význam

Komentář

by mohl být

v extrémním případě prostě připojen k textu na jeho konci, aniž by to nutně mělo
vliv na jeho funkci, jíž je odhalení významu .. Víme však již, že od zhruba
posledního století doby dynastie Han
Jakým

způsobem

toto

činí

čínští komentátoři

Guo Xiangje hlavní otázkou této

Nejprve se podívejme na jednotlivé
přiznat,

vkládali

komentářové

části

komentář

do textu.

práce.

vstupy. Zde je nutno rovnou

že v Guo Xiangově komentáři nelze rozpoznat žádnou pravidelnou

strukturu, jíž by se komentářové vstupy řídily. Jediným pravidlem je, že pokud
komentářový

vstup obsahuje filologickou glosu xungu, je uvedena na začátku.

Glosy xungu však

komentář

používá

relativně zřídka. Příkladem komentářového

vstupu, který obsahuje pouze glosu xungu je následující:
Text: Pokud já porazím vás (ruo), vy neporazíte mě. Skutečně mám já pravdu a vy (er) se
mýlíte?
Kom.: Ruo a er obojí znamená "vy" (Ruo, er, jie ru ye).

V jiných

případech může

140

za glosou xungu následovat další výklad týkající se

významu dané pasáže. Uvedený úryvek je

případem komentářového

vstupu, který

nesouvisí s významem díla (není výkladem Guo Xiangovy filozofické koncepce).
Takové vstupy se v komentáři místy vyskytují a nemusí jít vždy o glosy xungu:

140

In: Guo 1985, I 07.
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Text: Shen Du Jia byl kdysi potrestán

uříznutím

jedné nohy. Spolu s Zichanem, [prvním
řekl

ministrem] státu Zheng, studoval u Bohun Wurena. Zichan
budu vycházet první já, vy
Kom.:

Styděl

počkáte,

sejít spolu se

Text: Dalšího dne se

opět

a pokud budete vycházet první vy,

já."

sešli v jedné místnosti na jedné rohoži. Zichan mu
počkáte,

Když dnes budu vycházet, budete schopen

případě

počkám

zmrzačeným.

"Pokud budu vycházet první já, vy

Kom.: Postavil se proti

Shen Du Jiaovi: "Pokud

němu

a pokud budete vycházet první vy,

vyčkat,

a oslovil ho,

[opět] řekl:

počkám

já.

nebo ne?

neboť

ho

chtěl přimět

k tomu, aby v žádném

nechodil spolu s ním.

Text: Vy potkáte prvního ministra a neustoupíte stranou - jste snad roven prvnímu
ministrovi?"
Kom.: Byl zvyklý považovat se za
snad roven prvnímu ministrovi".
stranou neustoupí.

Měl

více, protože byl prvním ministrem. Proto

řekl

,jste

za to, že [vzhledem k jeho postavení] je jasné, že on

141

většina

Naprostá

něco

komentářových

vstupů

však

slouží

komentářem

proklamovanému cíli- výkladu "podstatného významu". Text Guo Xiang považuje
za metaforický a odhaluje význam skrytý za textem. Takto chápaný význam je
"odhalen" jako význam dané pasáže, avšak
již

komentář

Komentářové

k nimž je
se

téměř

míst.

142

je

součástí

ucelené koncepce,

konstruuje. Nemá proto nikdy vztah pouze k dané pasáži, nýbrž

prostřednictvím

Formální

zároveň

významových

výstavba

spojů

celku

k textu jako celku.

komentáře

nevykazuje

vstupy mají rozdílnou délku a

připojen komentářový

vstup, jsou

rovněž

různě

žádnou

pravidelnost.

úseky komentovaného textu,

dlouhé. Guo

Xiangův komentář

nikdy nezabývá detaily komentovaného textu, jako jsou jména postav a

Systematicky vykládá pouze ta místa, která považuje za důležitá z hlediska

vykládaného významu, a zdaleka ne všechen obsah textu je okomentován.
V distribuci

komentářových vstupů,

jejichž cílem je vykládat "podstatný

význam", lze rozlišit tři základní typy:
141

ln: Guo 1985, 196-7.
Zajímavý kontrast Guo Xiangova komentáře (zhu) a Cheng Xuanyingova podkomentáře (shu),
který v tomto ohledu Guo Xiangův komentář systematicky doplňuje.
142
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1)

Komentář,

stručně

který

podle komentátora jako celek
komentář

komentuje delší úsek komentovaného textu, jenž
zprostředkovává

ke známé pasáži ze samého

jediný význam.

závěru Vnitřních

Příkladem

kapitol:

Text: Vládcem Jižního oceánu byl Shu, vládcem Severního oceánu byl Hu, vládcem
byl Hundun. Shun a Hu se

často

setkávali na

je

Hundunově půdě

středu

a Hundun s nimi vždy jednal

s dokonalou dobrotou. Shu a Hu se domlouvali, jak by Hundunovi oplatili jeho velkorysost.
Řekli si: "Všichni lidé mají sedm otvorů, jimiž vidí, slyší, jedí a dýchají, jen on nemá ani

jeden. Pokusíme se mu je vyvrtat. Každý den vyvrtali jeden otvor a sedmého dne Hundun
zemřel.

Kom.: Kdo záměrně zasahuje, zničí to (weizhe, bai zhi). 143

Dalším
v

závěru

příkladem může

být Guo

Xiangův komentář

k celému dlouhému úseku

kapitoly ,,Volné putování bez cíle" od slov "Huizi

řekl

Zhuangovi: Král

státu Wei mi daroval semeno veliké tykve." Celý úsek Guo Xiang doprovází pouze
třemi

krátkými

komentářovými

Text: [ ... ] Ve

státě

Song byl

člověk,

generace se [jeho rodina] živila

látku ve

který

máčením

způsobit,

Kom.: Ten lék dokázal
máčet

vstupy:

že

měl

vynikající lék proti rozpraskání rukou. Po

hedvábí.

[kůže

na] rukou nerozpraskala, takže mohli

pořád

vodě.

Text: [... ]Zdá se, že vaše mysl je zmatená (peng).
Kom.: "Peng" znamená, že chápe pomalu. Tento odstavec
věc/bytost

(wu) se hodí

něco

vyjadřuje,

že pro každou

jiného, a pokud dosáhne toho, co je pro ni vhodné, je "volná

bez cíle" všude, kam jde.

Závěr

celého úseku (i celé kapitoly):

In: Guo 1985, 309-1 O. Komentářový vstup je citací z díla Laozi. Formulace se vyskytuje
v kapitolách 29 a 64.
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Kom.: Platí, že pokud velké i malé
případech]

věcí

stejné. Pokud užívání

2) Druhým (a
úsekům

nejtypičtějším případem)

komentovaného textu

komentářem zároveň

"Pojednání o jednotě

věcí"

seděl, teď

je situace, kdy Guo Xiang

relativně

konstruovány.

řekl:

jsou

ke

jejichž obsahem

prostřednictvím termínů,

témat a idejí, jež

krátké

Příkladem

"Před

je následující ukázka z kapitoly

chvílí ses pohyboval,

zas stojíš. Jak to, že se nedržíš

"Závisím na

připojuje

komentáře,

něčeho

Kom.: "Wangliang" je neznatelný stín na okraji stínu.
Text: Stín

věci

(Qi wu lun):

Text: Polostín (wang!iang) se ptal stínu:
chvílí jsi

a škoda jsou [ve všech

odpovídá tomu, co jim náleží, všechny

je výklad významu komentovaného textu
jsou

prospěch

ztratí svou míru,

144

"volné bez cíle".

krátkým

věci

něčem,

a tak jsem tím,

teď

zas stojíš;

před

stálého?

145

čím

jsem?

Kom.: Říká se tím, že nebeský mechanismus se [pohybuje] sám od sebe (zier), sezení a
vstávání na
singulárně

ničem

nezávisí. Kdo

dosahuje (dude) [toho,

Text: To, na

čem

může
čím

chápat

toho, co je bez závislosti (wudai) a

je], a vypátrat, skrze co tím je?

závisím, zase závisí na

Kom.: Pokud pátráme po tom, na

příčinu

něčem

čem [věci]

dalším, a tak je tím,

čím

závisí, a zkoumáme, na

je?

čem

se zakládají, naše

pátrání a zkoumání je bez konce a nakonec dojdeme k absenci závislosti (wudai). Princip
singulárních

proměn

(duhua) se tak stane jasným.

Text: Závisím snad na hadích šupinách nebo

křídlech

Kom.: Pokud by závisel na hadích šupinách nebo
pochopitelné, že se nezakládá na
obtížně

pochopitelné,

spočívá

ničem

stálém.

v tom, že se [ve

nýbrž se singulárně proměňuje."

křídlech

Důvodem

skutečnosti]

cikády, pak by bylo snadno

toho, že toto místo [v textu] je
nezakládá na tomto typu

[věcí],

146

Tuto ukázku lze považovat za typický
Zřetelné

cikády?

příklad

Guo Xiangova komentování.

je zejméno to, že Guo Xiang význam textu konstruuje z výrazů obsažených

144

ln: Guo 1985, 36-42.
Xiang Xiu podle dochovaného zlomku toto místo vysvětluje: "Wangliang je stín stínu" (in: Guo
1985, ll 0). V každém případě je "polostín" tou nejzávislejší věcí na světě (podle konvenčního
názoru).
146
In: Guo 1985, ll 0-1.
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•
•

I

t

t

•

•t

v komentovaném textu, avšak
původ

může

zároveň

do výkladu vnáší další termíny, jejichž
místům

být vystopovatelný kjiným

komentovaného textu (jako
vytvořené

"nebeský mechanismus") nebo jde o termíny Guo Xiangem
systematicky používané
Guo Xiang zde text

při

dělí

nezávislým výkladem

výkladu ("singulární

na krátké úseky a k nim

některého

a

proměny",

být "sám od sebe" ad.)

připojuje

výklad, který však není

z témat jeho filozofické koncepce, nýbrž je

těsně

svázán s komentovaným textem. Komentovaný text je vykládán z koncepce, která
v této ukázce sama není vykládána.
3)

Třetím

připojuje
může

typem je

delší

případ,

komentář,

který

být s danou pasáží jen

nespočívá

ani tak v délce

kdy k pasáži z komentovaného textu Guo Xiang
tvoří

samostatné pojednání

volně

třetího

Xiangovy filozofické koncepce. Tento výklad má

výkladu).

Příkladem

bezprostředné

Text: "Jak bych mohl
jsem tím,

čím

Kom.: Na

světě někteří říkají,

veškeré mnohosti
tvarů,

skrze co jsem tím,

tvoří

všechny

věci?

tvarů utvářel věci.

čím

jsem? Jak bych mohl

nějaký stvořitel věcí,

bezprostředním

vědět,

skrze co

Z toho je jasné, že nejprve se

"druhý" a ,já" se

se

stvořiteli věcí.

by nebyly zcela singulární-

tvoří

sama sebou a na

vzájemně

Mezi

nestačí
věci

na to, aby z

samy

věcmi,

utvářejí

z

které vstupují

(you), i kdyby to byl polostín (wangliang), proto není

yu xuanming). Není proto žádný vládce, žádný
věc

nebo nikoliv? Pokud

Pokud existuje, pak ovšem

a teprve pak lze vést výklady o

proměny

sebou. Každá

spjatá s textem je východiskem

že polostín závisí na stínu, stín závisí na tvaru a tvar závisí na

"přítomnosti něčeho"

jediná, jejíž

jen omezenou vazbu na

ukázky:

Lze položit otázku: Existuje

neexistuje, co potom

do oblasti

vědět,

z témat Guo

nejsem?"

stvořiteli věcí.

mnohosti

přitom

některého

je text s komentářovým vstupem, který je

pokračováním předcházející

typu

vstupu (ta je relativní), nýbrž ve faktu, že

typu nacházíme rozbor

komentovaný úsek textu (otázka

problému, jež

předchozímu

spojené. Rozdíl oproti

komentářového

v komentářových vstupech

určitého

proměny

stvořitel věcí

ničem

vzájemně

70

- každá

věc

nezávisí - takový je

následují, tvar a stín se

"tajemnému spojení" (xuanhe), nejsou

v Temném a Tajemném (duhua

společně

rodí.

řád

se

tvoří

sama

Nebes. Proto

Ačkoliv

docházejí k

závislé. Pochopit tento princip (li)

znamená navracet veškeré
byly závislé na

věci

něčem vnějším.

k

počátku,

který je

uvnitř

jich samých, namísto toho, aby

Navenek nemají co odmítat a

Proto ,.vznikají jakoby svedeny a

nevědí

uvnitř

čím

nemají

se pyšnit.

o tom, jak vznikly (youranjie sheng er buzhi suoyi

sheng). Všechny stejně dosahují [toho, čím jsou,] a nevědí, jak toho dosáhly."
případě

uvedeném

vzájemně

nejsou

veškerenstvo,
nedělo

polostín následuje stín, což je jako výše

zcela

[nevzniká)

závislé".

přesto

Ačkoliv

je

věcí

nespočetné

singulárně.

proměnou

Proto polostín není

řízen

z absence (wu) [tvaru]. Mezi

nebylo samo od sebe (zier). Jak bych tedy mohl
svěříme věci

překážek společně

proměnou

příčinách

pátráme po nejbližších
klademe

původ věcí vně

se náklonnost a

vědět,

sobě

čím

jsou,] a

[vědění]

oceňování [jedněch věcí

chceme zbavit a snažíme se

vidět věci

[věci]

komentář

reaguje

samostatnou úvahu o
Tematicky

zůstává

v mezích

čím

větve, vnitřek

a

jsem! Proto
vnějšek

existují samy od sebe (zier),
uvnitř,

proti druhým]. I pokud se tohoto

jako rovnocenné,

bez

nezanechají stopy. Pokud

[dřívější) ocenění

zrodí

[přístupu]

již setrvává v

148

na komentovanou pasáž,

některých

tak a ne-tak

samém tudíž není nic, co by

o tom, že jsou samy svými pány

jejich hrudi. Jak by mohlo být znovu dosaženo vyváženosti!

Tento

tvarem. Tvar

ne-proměnou,

nepostřehnutelně

a zapomínáme, že

a ztrácíme

a

tvoří

kdy by se tak

způsoben

skrze co jsem tím,

[jim samým] a nepomáháme jim, kmen a

dosáhnou [toho,

[případ],

stínem a stín není

V

se rodí [ ... ], ale
společně

množství, a

se objevují jedna vedle druhé, a není jediný

(ran yu buran), následováním druhých a zakládáním se na

pokud

řečené "společně

147

ale

vzápětí

rozvíjí

základních idejích Guo Xiangova myšlení.

předcházejícího

výkladu, pouští se

nicméně

zevrubné analýzy, jež by v podstatě mohla fungovat i jako samostatný text.

147

Věta je citací z 8. kapitoly díla ("Srostlé prsty u nohou") (in: Guo 1985, 321).

148

In: Guo 1985, I 11-2.
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do

ZÁVĚR

předpoklady,

V této práci jsme analyzovali teoretické
komentáře

výstavbu Guo Xiangova
jsme vyšli z dějin žánru
n. I.

Klíčovým

komentáře,

komentářem

osobnostní

nadřazenosti

době

přesvědčením

o diskurzivní

rovněž

vytváření odkazů
systematičtější).
různých

dynastie Han a ve 3. stol.

komentáři

a strategie
nad

nadřazenosti děl

patří

k dílu Laozi, který

předpoklady

sdílí základní teoretické

Konfucia

Laoziem/Zhuangziem,

Laozi a Zhuangzi nad díly

o

vyvážené
Světce.

Oba

sdílejí základní strategii komentování, jejíž podstatou je
případě

na další místa textu (v

Oba

komentátoři

dále text

Wang Biho je tento

významově

sjednocují

pasáží komentovaného textu pomocí totožných

ucelenou filozofickou koncepci. Lze tedy

říci,

žánrové povaze díla

(komentář)

- je nakonec

názoru Guo Xiangovu filozofickou koncepci
komentáře,

aniž by takový

přístup

prostřednictvím

termínů

a idejí.
představuje

že obvyklý přístup moderního bádání

ke Guo Xiangovu dílu - mluvit o jeho "filozofii", aniž by se

výroků

i strategie

přesvědčení

zejména

Význam, který Guo Xiang konstruuje z komentovaného textu,

věnovala

přičemž

kapitolám díla Zhuangzi,

jak se vyvíjel v

předpoklady

komentování. Mezi tyto

výkladu

Vnitřním

byl zejména výklad o Wang Biho

s Guo Xiangovým

komentáře

k

strategie a formální

skutečně

přístup

výraznější

oprávněná.

pozornost

Podle našeho

lze derivovat z rozptýlených

zásadním

způsobem

odporoval

implikované recepci díla.
Tento
čínského

přístup

se však ne
řady

myšlení. Smysl

nutně

projeví jako

z nich je

především

oprávněný při

v Guo
jsou

těchto principů

rovněž

na prvním

předpokládá primárně

ve vlastním jednání. Tato možnost je

Xiangově komentáři

děl

praktický (politický)- formuluje

základní principy náležitého jednání a implikovaná recepce
zvládnutí

studiu jiných

latentně přítomna

i

k dílu Zhuangzi - obsahem jeho filozofické koncepce

místě

prinipy náležitého jednání. Tato práce ukazuje, že

funkce čínského filozofického díla vyžaduje pečlivou pozornost - v tradiční Číně
nebylo zdaleka

běžné

formulovat filozofické koncepce s čistě teoretickým

72

záměrem.

V případě Guo Xiangova

komentáře

tomu tak do

názoru implikovaná recepce díla neaspiruje na
náležitého jednání v dobové politické a
primárním cílem

komentáře

skutečně

principy" díla Zhuangzi pro toto
náležitou analýzu a zdaleka není

vědění

uplatnění

společenské

míry je - podle našeho
formulovaných

samo. Toto

principů

praxi. Domníváme se, že

je zformulovat

samozřejmé.
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určité

diskurzivně

zjištění

"temné

však vyžadovalo

Seznam literatury:

Bokenkamp, Stephen R. Early Daoist Scriptures. Berkeley: University ofCalifornia
Press, I 999.
Cai Zhenfeng. "Yan Zun, Heshang gong, Wang Bi sanjia laozi zhu de quanshi
fangfajiqi duí dao de lijie". Wen shi zhe xuebao 52 (1989).
Chan, Alan K. L. Two Visions of the Way. A Study of the Wang Pi and Ho-shang

Kung Commentaries on the Lao-tzu. Albany: SUNY Press, 1991.
Cheng, Anne.

Dějiny

6nského myšlení. Praha: DharmaGaia, 2006.

Chunqiu fantu. http://www.shuhai.hawaii.edu.
Creel, Herlee G. "What Is Taoism?" Herlee G. Creel. What !s Taoism? And Other

Studies in Chinese Cultural History. Chicago: Chicago UP, 1970.
Csikszentmihalyi, Mark a Michael Nylan. "Constructing Lineages and Inventing
Traditions through Exemplary Figures in Early China". T'oung Pao 89 (2003).
Declercq, Dominik. Writing Against the State: Political Rhetorics in Third and

Fourth Century China. Leiden: E. J. Brill, 1998.
Fung Yu-lan. A History of Chinese Philosophy. 2 vols. Princeton: Princeton UP,
1952-53.
Gao Shixian (ed.) Xiaojing Zheng zhu shu. Shanghai: Zhonghua shuju, nedatováno.
Goodman, Howard Lazar. Exegetes and Exegeses ofthe Book ofChanges in the

Third Century AD: Historical and Scholastic Contextfor Wang Pi. Dissertation,
Princeton University, 1985.
Gu Baotian a Zhang Zhongli

(přel.

a kom.) Laozi Xiang er zhu. Taibei: Sanmin

shuju, 1997.
Guo Qingfan (ed.) Zhuangzijishi. Beijing: Zhonghua shuju, 1985.

Hanshu. http://www.sinica.edu.tw/ftms-binlftmsw3.
Henderson, John B. Scripture, Canon, and Commentary. A Comparison of

Confucian and Western Exegesis. Princeton: Princeton UP, 1991.

74

Holzmann, Donald. "The Place of Filial Piety in Ancient China". Journal oj the

American Oriental Society. Vol. 118, No. 2 (Apr. -Jun., 1998) 185-199.
Hou Hanshu. http://www.sinica.edu.tw/ftms-bin/ftmsw3.
Jin Liangnian (ed.) Mengzi yizhu. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1995.
(přel.

Krebsová, Berta

a kom.) Tao te

ťing.

O tao a ctnosti. Praha: DharmaGaia,

2003.
Lau, D. C.

(přel.)

Tao te ching. Hongkong: Chinese UP, 2001.

Li Weixiong. "Ma Rong yu Dong Han jingxue". Wang Jingzhi a kol. (ed.) Jingxue

lunwenji. Taibei: Limin wenhua, 1982.
Lin Qingzhang. "Liang Han zhangju zhi xue chongtan". Lin Qingzhang (ed.)

Zhongguo jingxue shi lunwen xuanji. Taibei: Wen shi zhe, 1992.
Lou Yulie (ed.) Wang Bijijiaoshi. 2 vols. Beijing: Zhonghua shuju, 1980.
Makeham, John

(přel.

a kom.) Balanced Discourse: A Bilingual Edition. Yale UP,

2002.

- - . Name and Actuality in Early Chinese Thought. Albany: SUNY Press, 1994.
- - . "The Earliest Extant Commentary on Lunyu: Lunyu Zheng shi zhu". T'oung

Pao 83 (1997).
- - . Transmitters and Creators. Chinese Commentators and Commentaries on the
Analects. Cambridge: Harvard University Asia Center, 2003.
Mou Zongsan. Caixing yu xuanli. Taibei: Taiwan xuesheng, 1993.
Nylan, Michael. "A Problematic Model: The Han 'Orthodox Synthesis', Then and
Now". Kai-wing Chow a další (ed.) Imaginning Boundaries. Changing

Confucian Doctrines, Texts and Hermeneutics. Albany: SUNY Press, 1999.
- - . "The chin wenlku wen Controversy in Han Times". T'oung Pao 80 (1994).
Queen, Sarah A. From Chronicle to Canon. The Hermeneutics oj the Spring and

Autumn, According to Tung Chung-shu. Cambridge: Cambridge UP, 1996.
Rao Zongyi. Laozi Xiang er zhujiaojian. Hongkong: Tong Nam Printers &
Publishers, 1956.

Shiji. http://www.sinica.edu.tw/ftms-bin/ftmsw3.

75

Su Pingwu. Guo Xiang Zhuangxue pingyi. Taibei: Xuesheng shuju, 1980.
Tang Yijie. Guo Xiang yu Wei Jin xuanxue. Beijing: Beijing daxue chubanshe,
2000.
Tang Yongtong. "Wang Pi's New Interpretation ofthe I Ching and Lun-Yii".

Přel.

Walter Liebenthal. Harvard Journal ofAsiatic Studies 10 (1947).
Wagner, Rudolf. The Craft of a Chinese Commentator. Wang Bi on the Laozi.
Albany: SUNY Press, 2000.
- - . Language, Ontology and Political Philosophy in China. Wang Bi 's Scholarly
Exploration of the Dar k (Xuanxue). Albany: SUNY Press, 2003a.
- - . A Chinese Reading of the Daodejing: Wang Bi Commentary on the Laozi
with Critical Text and Translation. Albany: SUNY Press, 2003b.

Wang Baoxuan. Jinguwen jingxue xinlun. Beijing: Zhongguo shehui kexue
chubanshe, 1997.
Wang Ka (ed. a kom.) Laozi Daodejing Heshang gong zhangju. Beijing: Zhonghua
shuju, 1993.
Weishu. http://www.sinica.edu.tw/ftms-bin/ftmsw3.

Zhao Zhenduo. Xunguxue shi liie. Henan: Zhongzhou guji chubanshe, 1988.

._t.;.

I

76

