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Diplomová práce Georgije Ivančenka je věnována obtížné a zároveň velmi důležité 

problematice vztahu dobra a krásy a systematické roli tohoto vztahu v celku Plótínova myšlení.   

Text se opírá o vybrané pasáže několika Plótínových pojednání (zejména I.6, I.8, V.5, 

V.8, VI.7 a VI.9) a je veden čtyřmi úzce souvisejícími základními otázkami (viz str. 2 a 66–

71): 1. Postuluje Plótínos na všech hypostatických rovinách souvztažnost či „koincidenci“ 

dobra a krásy? 2. Jaká je povaha této „koincidence“ a v čem naopak spočívá odlišnost krásy a 

dobra? 3. Jaký je význam této koincidence pro člověka a jeho „duchovní realizaci ve výstupu 

do ‚vyššího světa‘“? 4. Lze „na úrovni Počátku, tj. transcendentního zdroje vší jsoucnosti“ 

„spatřovat pramennou jednotu dobra a krásy“?  

Na první i čtvrtou otázku odpovídá Georgij Ivančenko kladně. Staví se tak na stranu těch 

interpretů, podle nichž je navzdory některým Plótínovým formulacím svědčícím pro to, že 

prvotním „místem“ krásy je Intelekt a nikoli Jedno, zapotřebí krásu přičíst (pochopitelně velmi 

specifickým způsobem, tak jako ostatní analogická jména a určení) také Jednu a Dobru jako 

prvnímu počátku. Pokud autorově intenci dobře rozumím, odpověď na čtvrtou otázku je tak 

jakýmsi zesílením kladné dopovědi na otázku prvou: na úrovni prvního počátku nejde pouze o 

„koincidenci“ krásy a dobra, ale také o jejich jednotu.  

Jestliže odpovědi na první a čtvrtou otázku zdůrazňují jednotu či úzkou provázanost krásy 

a dobra, odpovědi na druhou a třetí otázku naopak pomáhají porozumět jejich odlišnosti. 

Relativně zřejmé je to u třetí otázky: odlišení dobra a krásy „spočívá v oné niterné, latentní, ne-

li tajné, povaze dobra stojící v kontrastu vůči kráse coby jeho zvnějšnění, manifestaci či 

vyzáření“ (viz např. str. 4). Nebo, jak si Georgij Ivančenko vypomáhá Ficinovým přirovnáním 

„dobra ke skrytému kořenu a krásy k jeho zjevnému výkvětu“ (tamtéž). Právě tato 

„‘vnějškovost‘ krásy, její vyzářený, manifestovaný charakter“ a „niternost, latentnost dobra“, 

(str. 23) společně zakládají jejich anagogické působení. 

Nejoriginálnějším příspěvkem předkládané práce je odpověď na druhou otázku po povaze 

koincidence dobra krásy a jejich odlišnosti, která je zásadní i pro správné porozumění ostatním 

třem odpovědím. Vztah dobra a krásy je totiž zapotřebí podle Georgije Ivančenka pochopit za 

pomoci hierarchicky uspořádané příčinné triády „jedno – dobro – krása“, pro niž platí, že jedno 

je příčinou dobra a dobro příčinou krásy, a kterou lze v různých podobách nalézt na všech 

hypostatických rovinách Plótínova univerza (více k této tezi viz níže).   

 

Předkládaný text má řadu předností a v některých ohledech překračuje nároky standardně 

kladené na diplomové práce. Nebojí se klást velmi obtížné a pro pochopení Plótínovy filosofie 

centrální otázky a zevrubně je sledovat v mnoha zdařile vybraných a v mnoha ohledech nikoli 

snadno srozumitelných pasážích. Především se však snaží nabídnout originální systematickou 

koncepci, která by tyto otázky a odpovědi na ně představila v novém světle. Georgij Ivančenko 

Plótínova pojednání dobře zná (vychází sice primárně jejich z anglického či českého překladu, 

na důležitých místech však přihlíží k originálnímu znění) a dokáže s nimi tvůrčím způsobem 

zacházet. Opírá se zároveň o řadu titulů sekundární literatury a některé starší interpretace 

Plótínovy filosofie (významný je pro něj v tomto ohledu především Ficino). Spojení 

systematického záměru se schopností vybrat si z Plótínova textu relevantní pasáže a pokusit se 

je vyložit jako svědectví jednotného, byť vnitřně bohatého spekulativního rozvrhu je v případě 

Plótínovy filosofie nepochybně na místě a zaslouží si nemalé ocenění.  
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Je zcela pochopitelné, že takto náročnému úkolu lze v rámci formátu diplomové práce 

dostát pouze částečně. Práci však bohužel také charakterizují nezanedbatelné formální i 

obsahové slabiny, kterým bylo možné (částečně také jejím užším zaměřením) předejít a které 

snižují její celkovou kvalitu.  

Odevzdaný text očividně neprošel řádnou závěrečnou korekturou a obsahuje velké 

množství jazykových, gramatických i typografických chyb a formálních nedostatků. 

Skutečnost, že poslední slova předkládaného textu zní „zaměžení pozornosti na inteligibilní 

kráse“, je bohužel v tomto ohledu symptomatická. Ve většině případů si čtenář domyslí, co 

chtěl autor říci. Množství těchto nedostatků však společně s ne vždy zdařilou snahou o neotřelé 

formulace a relativně „vysoký“ styl přispívají k tomu, že práce se nejen obtížně čte, ale že 

některé hlavní teze a argumenty, o něž se tyto teze opírají, zůstávají (alespoň pro autora tohoto 

posudku) i po opakovaném pročtení nejasné a v řadě ohledů také nepřesvědčivé.  

K nejméně jasným a zároveň nejproblematičtějším stránkám práce patří bohužel sama její 

centrální teze, podle níž je zapotřebí vztah krásy a dobra na všech hypostatických rovinách 

Plótínova universa pochopit na základě hierarchicky uspořádané trojice jedno–dobro–krása, 

kde jedno je příčinou dobra a dobro krásy (viz str. 4, dále pak zejména kapitoly II.2 a III.2 a 

závěr práce). Samotný pokus porozumět vztahu krásy a dobra jeho začleněním do širší otázky 

po vztahu dobra a krásy k jednotě či Jednu by mohl být přínosný, zvláště ovšem kdyby byl 

doplněn o pečlivější zkoumání vztahu dobra a krásy k různým podobám mnohosti. 

Problematické a podle mého soudu i nedomyšlené a obtížně udržitelné je však „hierarchické“ 

pojetí této trojice založené na představě jakéhosi sestupného kauzálního nexu mezi Jednem, 

Dobrem a Krásou.  

Zvláště patrná je problematičnost této kauzálně hierarchické triády jedno–dobro–krása na 

rovině první hypostaze. Georgij Ivančenko totiž, pokud jeho výkladu dobře rozumím, používá 

existenci této „hierarchické kauzální struktury“ poněkud překvapivě právě k tomu, aby 

odpověděl kladně na čtvrtou ze svých otázek a obhájil „jednotu dobra a krásy na úrovni 

Počátku“ – byť zároveň dodává, že tato triáda je na rovině prvního počátku „nerozlišená“, neboť 

zde „není skutečného rozdílu esence a existence“ (viz např. str. 60, srv. však také analogická 

vyjádření na str. 61, 66 a 70). 

Nepochybně lze říci, že „Dvě příčiny a dva účinky nalezené pod pojmem Počátek, tedy 

Jedno, Dobro a Krása, jsou, jak se zdá, týmž“ (str. 61n.). Přiznám se však, že přesnému smyslu 

tohoto tvrzení bez dalšího vysvětlení nerozumím, ani mi není jasné, co by z něj vlastně mělo 

pro vztah dobra a krásy a pro možnost přičítat krásu také Jednu vyplývat. V jakém smyslu jsou 

tedy Jedno, Dobra a Krása „týmž“ a v jakém smyslu jsou to „dvě příčiny a dva účinky“? A proč 

vůbec vnášet do samotného prvního počátku odlišnost mezi příčinou a účinkem, navíc hned 

v dvojí podobě? Nepřináší to místo návrhu alespoň částečně srozumitelného řešení vztahu 

dobra a krásy spíše další, tentokrát zbytečnou komplikaci? A také nebezpečí, že se i do Jedna 

jako první hypostaze vnese diference, která charakterizuje primárně vztah různých hypostazí? 

I kdybychom totiž tak jako Georgij Ivančenko společně s L. Gersonem přijali pojem 

„entitativních atributů“ a jednotu prvního počátku primárně vyjádřili jako „jednotu esence a 

existence“, proč tyto „entititavní atributy“ pojímat jako „entititativní příčiny a účinky“ (str. 62)? 

To, že Jedno jako první počátek je příčinou jednosti, dobra a krásy na nižších rovinách 

Plótínova univerza přece ještě neznamená, že rozdíl mezi příčinou a účinkem je zapotřebí vnést 

do samotného Jedna – a očividné obtíže vyplývající z tohoto kroku řešit pouze dodatkem, že na 

rovině prvního počátku jsou tyto rozdíly „nerozlišené“, protože pro něj platí „identita esence a 

existence“.  

Analogické problémy by podle mého názoru způsobilo uplatnění této příčinné 

hierarchické triády na úroveň Intelektu. Za pozornost přitom stojí, že v samotných analýzách 

vztahu jednoty, krásy a dobra v Intelektu v kapitole III.1 se Georgij Ivančenko vyjadřuje 
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opatrněji než ve svých celkových shrnutích a obecně formulovaných odpovědích na výše 

uvedené základní otázky a mluví pouze o tom, že jednota (v podobě moudrosti) je příčinou 

krásy Intelektu, nikoli však o tom, že takto pochopená jednota by na rovině Intelektu měla být 

nejprve příčinou dobra a teprve jeho prostřednictvím (jak by si jeho teze o „hierarchické trojici“ 

vysvětlující koincidenci dobra a krásy na všech stupních “ontologické hierarchie“ žádala) 

příčinou krásy. Proč tedy trvat na univerzální platnosti teze o hierarchické triádě jedna, dobra a 

krásy, a vnášet dvojitý hierarchický vztah příčiny a účinku (tentokrát navíc zřejmě v „rozvinuté“ 

podobě) do Intelektu a ohrožovat tím jeho jednotu a zároveň si komplikovat cestu 

k diferencovanějšímu pojetí mnohosti, která Intelekt, ale i jeho moudrost musí v nějaké podobě 

také charakterizovat?  

 

Domnívám se přitom, že se za touto věcně problematickou centrální tezí celé práce skrývá 

obecnější metodologický problém. Nakolik předloženému výkladu rozumím, opírá Georgij 

Ivančenko své pojetí „kauzálně hierarchické trojiny“ jednoty, dobra a krásy primárně, ne-li 

výlučně o specifické porozumění řádkům 30–32 z 12. kapitoly pojednání V.5, opomíjí však 

přitom otázku, zda je opravdu nutné tyto řádky chápat tímto značně překvapivým způsobem a 

vidět v nich hlavní klíč k celé zkoumané problematice. I kdybychom totiž amfó a amfoterón na 

řádcích 31 a 32 chápali tak, že Plótínos jimi má na mysli Krásu a Dobro, což není jediné možné 

a dle mého názoru ani nejpravděpodobnější čtení (viz např. francouzský překlad a komentář R. 

Dufoura, který chápe amfó jako „les hommes et le Beau“, ale také další překlady, které podobné 

čtení minimálně umožňují), měli bychom být velmi opatrní, co z takového čtení dvou řádků 

vyvozovat pro celkové pochopení vztahu Jedna, Dobra a Krásy. Zvláště tehdy, když 

bezprostřední kontext těchto řádek, ani celá 12. kapitola pojednání V.5 o rozlišení, natož o 

příčinném vztahu mezi Jednem a Dobrem jinde nemluví a naopak klade důraz na to (jak 

podotýká i sám Georgij Ivančenko), že Dobro je zde „líčeno coby zcela soběstačné“ (str. 24).  

Metodologický problém skrývající se za problematickou tezí o příčinné hierarchii jedna, 

dobra a krásy má tak podle mého soudu několik rovin. Georgij Ivančenko předpokládá příklon 

k jednomu z možných pochopení řeckého textu, aniž by zmínil či zvážil možnost jiných, po 

obsahové stránce méně překvapivých čtení. Na takto pochopené řádky pak klade nepřiměřený 

důraz a činí z nich, navzdory tomu, co Plótínos říká jinde i v bezprostředním kontextu těchto 

řádek, středobod svého výkladu, aniž by reflektoval možné obsahové a systematické slabiny 

takto založené interpretace a kriticky se vypořádal s možnými alternativními výklady, které mu 

nabízí i jím v jiných případech citovaná díla sekundární literatury. Poučné je v tomto ohledu 

srovnání s tím, jak s touto pasáží zachází J. Rist ve své knize Plotinus: The Road to Reality 

(Cambridge 1967, str. 54n.). Nevím, nakolik byl Georgij Ivančenko Ristovým čtením v tomto 

ohledu ovlivněn, J. Rist však čte tyto dvě řádky obdobně jako on, tedy že v nich jde o účast 

Krásy i Dobra na Jednu. Liší se však od něj jednak v tom, že tuto prioritu nechápe jako prioritu 

příčiny vůči účinku, především však v tom, že si je dobře vědom kontextu a překvapivosti 

tohoto tvrzení, a neodvažuje se mu proto přikládat centrální význam. Také Georgij Ivančenko 

sice přiznává, že teze o „hierarchické povaze trojice jedno – dobro – krása“ … „nemůže být 

považována za plótínovské ‚dogma‘, neboť se objevuje pouze v pojednání V, 5, 12“ (str. 4). To 

mu však nebrání v tom, aby tuto tezi na mnoha centrálních místech své práce opakovaně 

nepoužil (v některých případech snad až mírně „dogmaticky“) jako klíč k celé jím zkoumané 

problematice, aniž by kriticky zvážil systematické slabiny takto založené interpretace.   

 

Jak již bylo řečeno, předkládaná práce nese chvályhodné rysy zajímavého a potenciálně 

velmi přínosného samostatného badatelského výkonu, který by se v dopracované, kritičtěji 

promyšlené a méně jednostranně zaměřené podobě mohl stát cenným příspěvkem ke zkoumání 

jedné z centrálních otázek Plótínovy filosofie. Výše zmíněné formální, obsahové a 
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metodologické nedostatky odevzdaného textu však bohužel podle mého soudu neumožňují 

navrhnout lepší hodnocení než velmi dobře.  

 

 

 

V Praze, 5. září 2021        Štěpán Špinka 


