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Abstrakt 

 

Tato práce se věnuje polárním kvalitám dobra a zla u novoplatonského filozofa Plótína. Tyto 

protikladné principy se Plótínova metafyzika pokouší začlenit do monistického systému. 

První část se zabývá Plótínovou metafyzikou všeobecně. Ústředním pojmem je Jedno, prvotní 

princip a pramen vší skutečnosti, jenž Plótínos chce obhájit jako jediné skutečné dobro. 

Dalším stěžejním pojmem u Plótína je tolma, vůle k oddělení, která je příčinou mnohosti a 

dává tak existenci jinému. Skrze tolma vznikají nové druhy skutečnosti a každý druh má svá 

úzce vymezená specifika. Plótínova hierarchická škála Jedno — intelekt — duše sestupuje až k 

nejnižšímu stupni skutečnosti, látce, která uzavírá celý kosmologický proces. Látku Plótínos 

označuje za jediné skutečné zlo a původce všeho zla. Tím je ovšem ohrožena jeho monistická 

koncepce. Druhá část této práce se proto věnuje látce. Nabízí se otázka, jak může z neskonale 

dobrého Jedna vzniknout jeho vlastní protiklad. Práce se proto zaměřuje především na 

problémy, které jsou s tímto dualismus evokujícím konceptem spojené a představuje různé, 

někdy velmi odlišné způsoby interpretace Plótínovy metafyziky.  
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Abstract 

 

This thesis focuses on polar qualities of Good and Evil in the work of the Neo-Platonic 

philosopher Plotinus. Plotinus’ metaphysics tries to integrate these contrary principals into a 

monistic system. The first part of the thesis deals with Plotinus’ metaphysics in general. The 

central term is One – the primal principal and the source of the whole reality – which 

Plotinus argues for as the only real Good. Another basic term in his work is tolma – the will 

to separate – being the cause of plurality and providing the other with existence. New kinds 

of realities arise through tolma and each kind has its own specifics. The Plotinus’ hierarchical 

scale, One – Intellect – Soul, descends to the lowest level of reality – Matter. Matter closes 

the whole cosmological process. Plotinus characterises Matter as the only real Evil and the 

originator of all evil. Nevertheless, this weakens his monistic concept. The second part of 

this thesis, therefore, focuses on Matter. The question is how the infinitely good One may give 

rise to its own opposite. Thus, this work primarily aims at difficulties connected with this 



dualism evoking concept and it also introduces various, sometimes highly different ways of 

interpretation of Plotinus’ metaphysics. 
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1. Úvod 

Cílem této práce je zmapování problematiky dobra a zla u inspirujícího novoplatónského 

filozofa a mystika Plótína. Zjistit srovnáním různých interpretací, zdali Plótínos poskytuje 

prostor pro jednoznačný výklad vztahu mezi dobrem a zlem.  

Úvodem bych se chtěl zmínit o zvláštním charakteru Plótínova díla, který by možná 

zasluhoval větší pozornost. Při interpretaci Plótínova díla stojíme před metodologickou 

otázkou, jakým způsobem k ní přistupovat. Plótínos totiž vychází ze dvou zdrojů, poznání 

mystického a poznání filozofického. Používá následně i dva jazyky: jednak jazyk intelektuální 

pro logické závěry, kterými prověřuje a dokazuje svoji mystickou zkušenost a vlastní 

náboženskou praxi, a poté i jazyk obrazný. 

Jeho dílo je bohaté na metafory, obrazy ze světa smyslů, zachycující jevy nadsmyslové, 

obrazy, které místy až poetickým způsobem vedou čtenáře k přímému nahlédnutí a prožitku 

duchovních pravd, jež se z Plótínova pohledu vzpouzejí logickému výkladu. Zdá se, jako by 

Plótínův vzletný básnický jazyk byl prostředníkem mezi závěry logickými a obtížně 

předatelnou zkušeností mystickou.  

Nabízí se tedy otázka, zda by u Plótína nebylo vhodné poznávat poznávané stejným 

nástrojem, logické logickým a obrazné obrazným, v heideggerovském smyslu 

předsokratovské původní jednoty mezi poezií a filosofickým myšlením, kde „koncept poiesis 

obsahuje analogickou jednotu básníka a filosofa. Poiesis se tak stává původním místem 

odhalení Bytí, ať již se stává tematickou v případě filosofa, nebo netematickou v případě 

básníka.― 1 

Úvahy o takovém způsobu interpretace ovšem přesahují rámec této práce, nicméně zároveň 

mohou být podstatné pro vědomí si možných hranic, které s sebou nese interpretace pouze 

intelektuální.  

Tato práce je tedy zaměřena na zkoumání Plótínova kosmu s důrazem na polární aspekt 

dobra a zla v rámci Plótínovy metafyziky. Nezabývá se otázkou etického rozměru zla. V první 

polovině se práce zaobírá uspořádáním vyššího kosmu, kde pramenem veškeré skutečnosti je 

Jedno, a dále hypostazemi, které z něj pramení – intelektem a duší.  V druhé polovině práce 

bude hrát nejdůležitější roli látka, která se objevuje na samém konci sestupu z Jedna, aby zde 

vytvořila nezměrné dno, a která Plótínovi v jeho monistické koncepci skrze to, že byla 

                                                        
 

1 A. F. DI PIPPO, „The Concept of Poiesis in Heidegger´s An Introduction to Metaphysics―, in: Thinking 
Fundamentals, IWM Junior Visiting Fellows Conferences, Vol.9: Vienna 2000, str. 3. 
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označena za princip zla, vytváří nemalé komplikace. Práce bude popisovat nejprve její 

ontologický status a poukáže na některé poměrně disparátní pohledy a s nimi se pojící 

problematiky, které se zabývají postavením látky jako původu zla v Plótínově univerzu.  
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2. Plótínovo universum 

Pro uvedení do problematiky dobra a zla je důležité ve stručnosti představit Plótínovo 

universum. Nejen pro lepší celkovou orientaci v jednotlivých speciálnějších problémech, 

kterými se budeme dále zaobírat, ale také proto, že jak dobro, tak i zlo jako dva protipóly 

vytváří v tomto universu určité napětí a s ním spojenou dynamiku, o kterou bychom byli 

jinak z velké části ochuzeni.  

Plótínova hierarchie hypostazí v emanačním procesu:2 

 
inteligibilní vyšší svět 

Jednotlivé hypostaze: 

Skutečnost 

Jedno 
Intelekt 

Duše 

 
 
 

smyslový spodní svět 

Svět hvězd 
Lidé 

Zvířata 
Rostliny 

Anorganické věci, neživé 
Látka, matérie 

 

Na vrcholu vesmíru rozlišuje Plótínos tři stupně: Jedno, intelekt a duši. Tyto hypostaze 

dohromady tvoří inteligibilní svět a jsou rozlišeny hierarchicky: 3 každá následující má menší 

dokonalost,4 vyznačuje se zvyšující se jinakostí  a rostoucí absencí jednoty a dobra, tedy 

skutečnosti vůči Jednu.5 Pro tento inteligibilní svět jsou charakteristické dva základní 

pohyby: za prvé je to emanace6 směrem ven z absolutně transcendentního principu jednoty; 

                                                        
 

2 V. SCHUBERT, Plotin: Einführung in sein Philosophieren, Freiburg: Alber, 1973, str. 8. 

3 Rozdílnost mezi hypostazemi nespočívá v prostorové vzdálenosti nebo časové následnosti, ale ve 

stavu vzájemné závislosti a v míře ontologické dokonalosti. 

4 SCHUBERT, Plotin, str. 52. 

5 A. H. ARMSTRONG, „Plótinos―, in: Armstrong, A. H., Filosofie pozdní antiky, Praha: OIKOYMENH, 

2002, str. 295. 

6 Jak poznamenává A. H. Armstrong ve svém článku "Emanation in Plotinus",  Mind 46.181 (Jan., 

1937): str. 61—6, je Plótínova charakteristika emanace jako vyzařování poněkud zavádějící ve smyslu 

návaznosti na tradici pojmu. U Stoiků byla emanace čistě materiální „ohnivý dech―, který vycházel a 

navracel se ke svému zdroji. Tento význam ale nezapadá do Plótínova universa, ve kterém emanace 

není myšlena jako vycházení fyzické hmotné látky, ale jako obraz imateriálního vyvěrání, které ovšem 

svůj zdroj nikterak nevyčerpává. 
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za druhé návrat bytí ke svému zdroji. Proces emanace má za následek vznik nižších hypostazí, 

stejně jako nižších stupňů reality, které zahrnují přírodu a materiální kosmos. Každá 

hypostaze vykazuje odlišné projevení stejné ontologické síly.7 Jako směr, kterým se tato práce 

bude ubírat, jsem zvolil sestup od nejvyššího stupně — Jedna, přes stupně s postupně 

ubývající dokonalostí, až k poslednímu a nejnižšímu zakončení celé škály — smyslové látce.  

 

                                                        
 

7 J. N. TORCHIA, Plotinus, Tolma, and the Descent of Being: an Exposition and Analysis, New York: P. 

Lang, 1993, str. 3. 
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2.1. Jedno 

Pramenem všeho, co ve vesmíru jest, je Jedno, které Plótínos také nazývá Dobro či Bůh. To je 

prvotním principem všeho vesmíru,8 dává všem věcem jednotu9 a samo přesahuje kategorii 

bytí: „Ono První je totiž mimo jsoucnost―10 . Je neomezené a neurčené.11 I samotný název 

„Jedno― považuje Plótínos za nedostatečný, ale dává mu přednost před jakýmikoliv jinými 

názvy, protože tento má schopnost pozvednout naší mysl mimo každé omezení (stejné platí i 

pro označení „dobro―).12 To setrvává stále v sobě, stojí mimo čas a prostor13 a „(…) musí být 

ze všech věcí nejvíce soběstačné (…)―, 14 jak upřesňuje Plótínos:  

„(…) je ze všech věcí nejsoběstačnější, protože je jednoduché a první ze všech – co totiž 

není první, věru potřebuje něco, co mu předchází, a co není jednoduché, má zapotřebí 

jednoduchých, v něm obsažených součástí, aby se z nich mohlo skládat.― 15  

Jelikož je Jedno tím skutečně nejdokonalejším původcem, nepotřebuje nic ani nikoho, kdo by 

mu měl pomáhat: „(…) nic nepostrádá―,16 „(…) po ničem netouží, protože kdyby po něčem 

toužilo, toužilo by tím po své vlastní záhubě — nebylo by již dál Jednem.―17 Plótínos považuje 

za přirozené, že to, co je nejdokonalejší, nebude zůstávat „uzavřeno samo pro sebe―:  

                                                        
 

8 Ibid., str. 273. 

9 PLÓTÍNOS, Enn. IX,1,1: „Co by byla věc, kdyby neměla svoji jednotu? Nebyla by asi sama sebou.―; 

překlad autora z angl. překladu S. MacKenny [PLOTINUS, The six Enneads, tr. by Stephen MacKenna a 

B. Page, Blacksburg, VA: Virginia Tech, 2001, str. 353—4]; jednota je skutečně tím, co činí, že je 

jakákoliv věc sama sebou, rozlišitelná a uchopitelná — ať již fyzicky, nebo rozumem. A jak Plótínos 

ukazuje, tuto jednotu získáváme od zdroje všeho kosmu, Jedna. 

10 PLÓTÍNOS, Enn. V,4,2,37; překl. P. Rezek. 

11 Jakékoliv určení by vytvářelo možnost protikladného určení, což by znamenalo, že je v Jednu 

obsažená mnohost, čehož se chce Plótínos vyvarovat. 

12 ARMSTRONG, Plótinos, str. 275; Myslíme-li jednotu — Plótínos tímto výrazem rozhodně nemá na 

mysli jedno jako číslo — nebo ještě lépe vyjádřeno: pokoušíme-li se skrze zaměření našeho rozumu na 

jednotu něco si představit, zdá se skutečně, že postupujeme dobrým směrem. Neměla by nás trápit 

jakákoliv dualita. 

13 Jak uvidíme později, čas a prostor jsou domény vyhrazené výlučně pro duši a její působení v kosmu. 

Je to způsob její realizace. 

14 PLÓTÍNOS, Enn. VI.9.6.17—8; překl. Petr Rezek. 

15 Ibid., V,6,1. 

16 Ibid., VI.9.6.28. 

17 Ibid., VI.9.6.2.36—8. 
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„Jak by to, co je nejdokonalejší a první dobro, mohlo stát v sobě samém, jako kdyby se 

dávalo nerado, anebo jako kdyby bylo nemohoucí, když je přece mohoucností všech 

věcí? Jak by pak mohlo být ještě počátkem? Musí z něho přece něco vzejít, pokud mají 

být ještě jiné věci, které z něho mají mít své bytí.― 18  

Jedno je třeba chápat jako něco vskutku krásného a hodného nejvyššího obdivu — víc než 

cokoliv jiného v celém kosmu, protože všechno ostatní je od něho odvozené, bere svůj původ 

z Něho, a protože vše, co z Něho takto dále pochází, je již méně dokonalé ve všech směrech, je 

také nutně méně krásné. Ačkoliv se Jedno liší od všeho, co po něm následuje, je schopné 

sdílet svou přítomnost s veškerou realitou.19 

 

2.2 Od Jedna k mnohému: problém vydělení 

Nyní přicházíme k otázce, která je klíčová pro celý Plótínův metafyzický svět. Problém stojí 

takto: jak může čistě jednotný a jednoduchý zdroj vytvářet vesmír mnohosti, zatímco sám 

zůstává neovlivněn? Kdyby Jedno zůstalo spokojené samo se sebou, neexistovalo by ani bytí, 

ani mnohost, ani pohyb.20 Vyplouvá tu v Plótínově nauce na povrch určité pnutí, zakořeněné 

již v samotné povaze Jedna. V jeho přirozeném vyzařování existuje touha po odlišném, touha 

po oddělené, vlastní existenci. Jedno je tak úplným zdrojem jinakosti a tím i zdrojem vnější, 

limitované existence.21 

Je patrné, že Plótínos sám v průběhu času pohlížel různě na skutečnost, že z Jedna plyne 

mnohost. V Enneadách nacházíme pasáže vychvalující proces vyvěrání z Jedna, stejně jako 

negativní komentáře k tomuto jevu. Z jedné strany je zde pohlíženo na mnohost 

optimistickým způsobem jako na přirozený následek vyzařování Jedna, druhý, podstatně 

pesimističtější pohled, považuje mnohost za důsledek troufalého aktu tolma, vůle 

k samostatné a oddělené existenci.22 Plótínos též popisuje intelekt jako toužící po samostatné 

existenci.23 Tyto pasáže předpokládají vůli či možnost intelektu zvolit si být odlišným, kterou 

Plótínos zobrazuje jako nelegitimní a politování hodnou.  

                                                        
 

18 Ibid., V,6,1.36—9. 

19 TORCHIA, Plotinus, str. 38. 

20 Ibid., str. 5. 

21 Ibid., str. 40. 

22 Ibid., str. 40. 

23 Tento pohled nalézáme v Enn. VI.9.5.24—5; III.8.8.31—8; V.8.13.1—11. 
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Samotné „schéma tvorby― se „opakuje na každé úrovni reality: nejprve síla určité jsoucnosti 

vynese neurčitý substrát na nižší stupeň, a následně, tím že se otáčí zpět ke svému původu, se 

rozvine tento substrát do specifické existence.―24 Jeho existence není zcela neurčená, 

v potencialitě jsou přítomné formy, které se skrze obrat ke zdroji aktualizují.25 

 

2.2.1 Formování intelektu 

Zásadní moment přechodu od jednoty k jinému, k mnohosti, přibližuje Plótínos analogií o 

vyzařování světla ze slunce, tepla z ohně, chladu ze sněhu či vůně z toho, co voní.26 Jedno se 

při svém vycházení nevyčerpává, ani netvoří nic záměrně: „(…) zatímco ono nahlédnuté 

‚setrvává ve svém přirozeném stavu‛, vzniká to, co se děje, sice z něho, avšak tak, že ono 

setrvává v sobě―,27 ba ani netvoří podle nutnosti,28 ale jeho hojnost vytváří nové.29 Pro tento 

„produkt― Jedna pak platí, že: „se opět obrací ke svému původci a je naplňován a začne ho 

nahlížet a stává se tedy intelektem.―30  V jiné pasáži Ennead Plótínos píše o intelektu: 

„Jeho působností je duchovní nahlížení. Duchovní nahlížení hledí na nahlížené, obrací se 

k němu a je jím jakoby završováno, samo zůstává neurčeno tak jako zrak a vymezeno je 

teprve tím, co nahlíží.― 31  

Při formování intelektu tedy hrají roli dvě odlišné fáze. Při první se projevuje touha po 

oddělené existenci, která pochází z vyvěrání z Jedna. Tato touha je zcela zodpovědná za 

existenci intelektu jakožto oddělené hypostaze. V tomto momentě není však intelekt ničím víc 

než nezformovanou potencialitou, která je podkladem pro mnohost a oddělenost. Plótínos 

někdy nazývá tento neurčitý substrát „inteligibilní látkou―.32 Ta je čistou potencialitou pro 

další uskutečňování bytí. Ve druhé fázi pak inteligibilní látka získá formu, nabude na určitosti 

                                                        
 

24 G. Van RIEL, „Horizontalism or Verticalism? Proclus vs Plotinus on the Procession of Matter―, 

Phronesis 46,2 (May, 2001): str. 136; vlastní překlad z angličtiny. 

25 Ibid., str. 136. 

26 ARMSTRONG, Plótinos, str. 277. 

27 PLÓTÍNOS, Enn. V.4.2; překl. Rezek. 

28 ARMSTRONG, Plótinos, str. 277. 

29 PLÓTÍNOS, Enn. V.2.1; vlastní překlad z angl. překladu S. MacKenny [PLOTINUS, The six Enneads, str. 

214]. 

30 Ibid., V.2.1; přeloženo opět z [PLOTINUS, The six Enneads, str. 215]. 

31 Ibid., V.4.2 1. 

32 ARMSTRONG, Plótinos, str. 278. 
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a obdrží obsah díky tomu, že začne kontemplovat Jedno. Tímto aktem promění intelekt 

původní jednotu ve mnohost inteligibilních forem.33  

Tolma u intelektu hraje dvojí roli – jednou pomáhá vydělit intelekt od Jedna, jindy ho od něj 

udržuje oddělené, když je zcela zformován Jednem. Bez tolma by se intelekt skrze svou 

vrozenou tendenci opět navrátil a rozpustil v Jedno.34 Jedno si takto „střeží―, aby se intelekt 

nemohl navrátit zpět.35 

Zdá se však, že intelekt již byl nějak napůl přítomen v Jednu ještě před svým samotným 

vyjitím z něj – Plótínos totiž mluví o tom, že se rozhodl pro svojí vlastní existenci.36 Důvod, 

proč existuje touha po oddělené existenci, je u Plótína poněkud nejasný – jak by něco mohlo 

toužit po zvláštním bytí, odděleném od Jedna? Intelekt chce  „vlastnit všechny věci―, 

jakoby si neuvědomoval, že Jedno již je vším; jeho smělost po oddělení tak implikuje 

dobrovolný akt.37  

 

2.2.2 Vydělení intelektu jako prvotní hřích 

Převládají dva základní pohledy na metafyzický akt vydělení intelektu z Jedna. První 

považuje tento akt za přestupek, porušení přirozené hranice — tento pohled zahaluje celou 

Plótínovu nauku do pesimistického hávu – alespoň vzhledem ke všem jsoucnům jakožto 

jevům, vyskytujícím se mimo Jedno. Intelekt je totiž v  některých pasážích Ennead líčen jako 

troufalý ve své snaze stát odděleně: 

„Před ním je To, co musí přesahovat i ty nejvznešenější z jsoucích věcí: musí tu být 

předchůdce tomuto principu, který, ačkoliv se zaměřuje k jednotě, jednotou není, ale je 

ve formě jednoty. Neboť intelekt se nerozvíjí v sobě. Od nejvyššího není oddělený, avšak 

je v sobě celistvý; sám nemůže být oddělen díky své blízkosti za Jednem, a přesto 

nějakým způsobem touží stát odděleně od Jedna ve své troufalosti.― 38 

                                                        
 

33 TORCHIA, Plotinus, str. 42. 

34 Ibid., str. 46. 

35 Ibid., str. 51. 

36 PLÓTINOS, Enn. V.1.7.13—7; VI.9.5.24—9; III.8.8.31—8; V.8.13.1—11. 

37 PLÓTINOS, Enn. III.8.8.31—8. 

38 Ibid., VI.9.5.24—9; vlastní překlad z angl. překladu S. MacKenny [PLOTINUS, The six Enneads, str. 

346]. 
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Druhý pohled naopak popisuje akt vyvěrání z Jedna jako přirozený důsledek jeho dokonalosti 

a plnosti.  

„Jedno, završené tím, že nic nehledá, nemá nic a nic nepotřebuje, jako by přeteklo a jeho 

přeplněnost vytvořila něco od něj odlišného; to, co vzniklo, se obrátilo k Jednu a bylo jím 

naplněno, a hledíc na Jedno se stalo duchem.39 Jeho přivrácení k Jednu vytvořilo 

jsoucno, jeho pohled na ně vytvořil ducha.― 40 

První pohled reprezentuje například Armstrong, když tvrdí, že akt nelegitimního sebestvrzení 

(tolma) je prvotní radikální hřích.41 Opačný náhled zastává Rist, který má za to, že intelekt 

vzniká díky štědrosti Jedna a jeho přirozenému vyvěrání.42 

 

2.3 Intelekt 

Tím, že Jedno ze své hojnosti vyvěrá, ustavuje se druhá hypostaze — jednota v mnohosti — 

intelekt: „Kdyby tudíž bylo něco jiného, co by následovalo po prvním, nemohlo by již být 

jednoduché: bude proto jedno — mnohé.―43 Jak je uvedeno výše, „Intelekt, který vychází 

z Jedna jako nezformovaná inteligibilní látka,44 se obrací zpět ke svému počátku, aby dosáhl 

původní jednoty, kterou ztrácí v míře, v níž se od svého počátku vzdaluje.―45 Hledí na jednotu 

svého původce, ale již ji nemůže přijmout, „Proto ji ‚rozlomí‛ či ‚zmnoží‛ ―.46  

Intelekt je „(…) sídlem inteligibilních forem (idejí), z nichž každá je vymezena vztahy ke všem 

ostatním. Jedna každá nazírá všechny ostatní a z nich sebe samu.―47 Ideje tak u Plótína (na 

rozdíl od Platóna) nestojí na samém vrcholu skutečnosti, avšak jsou těsně pod ním, a pro tuto 

svou blízkost jsou tím nejlepším jsoucnem. Jsou prvním jsoucnem, jelikož Jedno se kategorii 

jsoucna vymyká, kdežto „Intelekt a jsoucno je totéž, jedním a zároveň dvojím: nahlížející i 

                                                        
 

39 Rezek překládá ve svých textech řecké slovo „nús― jako „duch―, já volím překlad „intelekt―. 

40 PLÓTÍNOS, Enn. V.2.1.9—13; překl. Rezek. 

41 TORCHIA, Plotinus, str. 48. 

42 Ibid., str. 50. 

43 PLÓTINOS, Enn. V.4.1; překl. Rezek. 

44 Zde je třeba upozornit, že inteligibilní látka je něco zcela odlišného od látky smyslové, o které je 

obšírně pojednáno v kapitole 3.1 této práce. 

45 F. KARFÍK, Plótínova metafyzika svobody, Praha: OIKOYMENH, 2002, str. 53. 

46 ARMSTRONG, Plótinos, str. 279. 

47 KARFÍK, Plótínova, str. 183;  
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nahlížené.―48  Jsou tím, co jakoby pořádá nevyčerpatelný proud života, vystupující z Jedna. 49 

Jednotou v mnohosti je intelekt proto, že v něm bytí, život a myšlení spadají v jedno.50 Tomu 

je třeba rozumět tak, že jsou zcela vzájemně prostupné. Plótínos totiž nahlédl, že odlišnost a 

oddělení jsou nerozlučně propojeny s prostorem, látkou a časem.51  

Intelekt ve svém životě spočívá ve věčnosti: „Intelekt je všemi jsoucny. Není v něm čas, ale 

věčnost.―,52 „(…) je to život myšlení, který navěky, bezprostředně a simultánně uchopuje 

všechny předměty, jež uchopit lze.―53 Myšlení se odvíjí intuitivně a spadá tu v jedno se svým 

předmětem.  

O rozmanitosti a jednotě v intelektu vytváří Plótínos působivé metaforické obrazy:54 

„Tam je totiž všechno průzračné, žádná temnota, nic, co by kladlo odpor, nýbrž každý a 

všechno je každému zjevné až do nitra — vždyť světlo je zjevné světlu. Tam totiž každý 

má v sobě všechno ostatní a opět zří všechny věci v každé jiné, takže jsou všechny věci 

všude, všechno je vším a jednotlivá věc je vším a záře je nezměrná; každá z nich je totiž 

velká, neboť tam je i malé velké; i Slunce je tam všemi hvězdami a každá hvězda je 

Sluncem a všemi ostatními hvězdami.― 55 

 

2.4  Vznik třetí hypostaze 

Vidíme, že ačkoliv intelekt selhává ve svém návratu k Jednu, je přesto velmi důstojným 

následovníkem, stále vysoce dokonalým. A pro svou dokonalost i intelekt, tak jako Jedno, 

nezůstává uzavřen a „pro sebe―, nýbrž „(…) opakuje akt Jedna tím, že se z něj vylévá 

                                                        
 

48 V synopsi Petra Rezka [P. REZEK, Plótínos: O Klidu, Praha: Rezek, 1997, str. 108].  

49 ARMSTRONG, Plótinos, str. 284. 

50 Ibid., str. 283. 

51 Ibid., str. 286; což vede k domněnce, že jako o sjednocené — rozlišené trojici se o intelektu dá hovořit 

pouze ze strany nižší hypostaze, duše, ve které již existuje prostor a čas, jež takové rozlišení umožňují. 

52 PLÓTÍNOS, Enn. III.7.5.18—30; překl. Rezek; Plótínos popisuje věčnost jako něco posvátného, když ji 

identifikuje s intelektem, který přirovnává k Bohu. 

53 ARMSTRONG, Plótinos, str. 289; 

54 Ibid., str. 283. 

55 PLÓTÍNOS, Enn. V.8.4.5—10; překl. Rezek. 
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nezměrná moc―.56 Tím, že hledí na svého původce, naplňuje se obsahem a vytváří další 

stupeň reality, třetí hypostazi, jíž je duše.  

Ukazuje se tu důležitý obecný princip Plótínova systému: jakékoliv konání závisí na nazírání. 

Duše tímto způsobem vystupuje z intelektu jako důsledek nahlížení Jedna intelektem.57  

 

2.4.1  Smělost duše 

Jinde ovšem Plótínos ukazuje, že příčinou vydělení duše z intelektu byl volní akt duše 

samotné.58 V případě duše je tolma dalším, ale intenzivnějším vyjádřením vůle k jinakosti, 

která je přítomná skrze celý emanační proces. Vůle k jinakosti charakterizuje hlavní pohyb od 

jednoty k mnohosti a od obecného k jednotlivostem. Tolma u duše zakládá protichůdný vztah 

mezi věčností a časem a mezi životem kontemplace a akcí.59 Než existoval čas, užívala si duše 

stabilní podmínky, neznala ani předchůdnost, ani následnost. Duše však vyžaduje více, než jí 

nabízí její přítomný stav, víc, než se nalézá ve věčnosti. Tato neklidná povaha započala pohyb, 

doprovázený vznikem času:60 

„Ale jelikož zde byla neúnavně aktivní povaha, která nad sebou chtěla mít kontrolu a 

existovat sama odděleně, a rozhodla se hledat víc, než byl její přítomný stav, ono se 

pohnulo a čas se pohnul s ním. A tak, vždy se pohybujíce dál za „příštím― a „jiným― a k 

tomu, co není stejné, ale jednou věcí po druhé, vykonáváme61 dlouhou cestu a vytváříme 

čas jako obraz věčnosti.― 62 

První manifestací tolma na úrovni duše je tak vniknutí duše do časového řádu. Když intelekt 

touží být jiný než Jedno, stává se sjednocenou mnohostí; duše hledá následující způsoby 

projevu, charakterizují ji čas, konání a diskursivní rozvažování.  

                                                        
 

56 Ibid., V.2.1; vlastní překlad z angl. překladu S. MacKenny [PLOTINUS, The six Enneads, str. 214]. 

57 ARMSTRONG, Plótinos, str. 292. 

58 PLÓTÍNOS, Enn. III.7.11. 

59 TORCHIA, Plotinus, str. 71. 

60 Ibid., str. 73. 

61 Plótínos zde má na mysli nás jako duše, které se pohybují a produkují čas. 

62 PLÓTÍNOS, Enn, III.7.11.14—9; vlastní překlad z angl. překladu A. H. Armstronga [PLÓTÍNOS, 

Plotinus: in six volumes ; Porphyry on the life of Plotinus and the order of this books, Cambridge: 

Harward university, 1966—1967, vol. III, str. 337—9] s přihlédnutím k řečtině. 
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Dva faktory přispívají k provinilosti duše: první, že se duše stává časovou tím, že vytváří čas 

jako imitaci věčnosti; druhý, že duše zotročuje bytí času.63 

 

2.5  Duše 

Duše, třetí hypostaze v Plótínově metafyzickém schématu, je odvozena z intelektu, který ji 

vybavil formou a inteligibilitou.64 Duše poskytuje živoucí linku mezi noetickým a materiálním 

pořádkem, ukazujíc dvojí zaměření: zatímco je esencí příbuzná intelektu a inteligibilnímu 

světu, zaměřuje se dolů, aby vládla a řídila přírodu.65 Plní tak roli prostředníka mezi světem 

intelektu a smyslovým světem, prostředníka, „(…) který je bezprostřední příčinou smyslového 

vnímání a zastupuje v tomto vnímání intelekt.―66 Tato specifická role duši odlišuje od všeho 

před ní. Vždyť Jedno je „zcela jiné― a intelekt je sjednocenou mnohostí, kde vše je spojené i 

rozlišené naráz. Jak je uvedeno výše, duše jako třetí stupeň skutečnosti potřebuje vlastní 

způsob spočívání a tím je rozvinutí veškerých věcí, přítomných věčně v intelektu, do prostoru 

a času.  

Není to ovšem tak, že by duše byla ve svém světě od Jedna neprostupně oddělena. Ani od 

intelektu není. Plótínos mluví o tom, že vyšší složka duše dokáže vystoupat na rovinu 

intelektu a sebepřekonáním se následně sjednotit s Jednem. Důvod, proč pouze vyšší duše a 

nikoliv celá, začne být zřejmější, jakmile se podíváme na další mohutnost duše, kterou je 

vytváření „obrazů sebe samé―.  

Duše má totiž dvě možnosti. Stejně jako intelekt se i duše, pokud hledí k vyšší rovině, ze které 

pochází, plní obsahem. Tato skutečnost, že duše může vystoupat k intelektu, zaručuje vztah 

panující mezi všemi třemi hypostazemi, jež lze označit „(…) za hierarchickou odlišnost 

v jednotě.―67 Všechno, co z Jedna vystupuje — až na úplné zakončení v podobě látky  — je 

s Jednem neustále ve spojení. Plótínovi záleží na tom, aby náš nižší a nedokonalý svět měl 

k dispozici klíč, kterým se otevírají brány do světa dokonalého.  

                                                        
 

63 TORCHIA, Plotinus, str. 74; tuto formulaci lze chápat tak, že bytí, které v intelektu setrvává ve stavu 

věčnosti, rozprostírá duše do časového pole. 

64 PLÓTÍNOS, Enn. II.3.17.15—8. 

65 Ibid., V.2.1.16—28; přírodou má Plótínos na mysli celý vesmír jsoucen, který je duší řízen, včetně 

materiálního kosmu jako celku, nebeské sféry, lidskou existenci a život rostlin a zvířat. 

66 ARMSTRONG, Plótinos, str. 288. 

67 Ibid., Plótinos, str. 289. 
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Pokud se však duše zahledí do sebe samé, začne vytvářet své vlastní obrazy, z nichž každý má 

v sobě méně skutečnosti a dokonalosti. Tato „sebe-reprodukce― má za následek, že se v rámci 

jednoty duše dají rozlišit tři roviny. První je vyšší duše, která zůstává ve spojení s intelektem: 

„(…) duše, je-li zbavená přídavků k ní připojených68 je intelektem.―69 Vyšší duše je tou 

složkou duše, jež ji dokáže pozvedat od hmotného a smyslového vzhůru k věčnému. Druhý 

stupeň nazývá Plótínos „přirozenost―. Je to stupeň, který dává tomu, co duše vytváří, formu, 

život a schopnost růst. To jsou dary, které duše dostává skrze nahlížení intelektu. Posledním, 

třetím stupněm, je pak ta část duše, která se zabývá výhradně tělesností. I v této posloupnosti 

platí, že když duše tvoří „otisky― sebe samé, své nižší části, odrazy, hledí na předešlý stupeň. A 

podle Plótína ty úplně poslední věci, které v sobě mají pouze stín skutečnosti, jsou tělesné 

formy. „Ty jsou kvůli slabému nazírání, které je vytvořilo, mrtvé, tj. neschopné tvořit další 

formy.―70 

Plótínos dále rozlišuje v rámci hypostaze duše mezi duší veškerenstva a duší individuální, 

kam by patřila především duše nás, jednotlivých lidí, ale také duše, které nejsou vtělené či 

duše rostlin a jiných přírodnin. Vztah mezi jednotlivými typy duše je v Enneadách nejasně 

určený, proto se v následující podkapitole pokusíme jejich vzájemné pozice alespoň částečně 

vymezit. 

 

2.5.1  Problém vztahu mezi jednotlivými typy duše 

Ačkoliv Plótínos prosazuje jednotu duše jako jednotu celé hypostaze, není zcela zřejmé, jaký 

vztah mezi sebou má duše jakožto hypostaze, duše veškerenstva a individuální duše. Problém 

vztahu mezi nižšími a vyššími částmi duše — zda jsou všechny duše jednou, a pokud ano, jak 

jsou propojeny s touto prvořadou jednotou — si uvědomuje sám Plótínos,71 aniž by ovšem 

poskytoval jednoznačnou odpověď. Jeho závěry se zdají být váhavé spíše než dogmatické.72  

                                                        
 

68 Tj. vášní, žádostí. 

69 PLÓTÍNOS, Enn, IV.2.2; překl. Rezek; oproti Rezkovi zde opět překládám „nús― jako „intelekt―. 

70 ARMSTRONG, Plótinos, str. 293. 

71 PLÓTÍNOS, Enn. IV.4.29.44—55. 

72 TORCHIA, Plotinus, str. 63. 
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Plótínos se totiž v Enneadách nezabývá rozdíly mezi tím, co jednotlivé typy duše jsou, ale 

především tím, co dělají. Rozdíly mezi jednotlivými typy duše jsou tak rozlišovány hlavně na 

základě úrovně zaměření se směrem k nižším stupňům reality.73  

Problém spočívá v tom, zda je vztah mezi duší jako hypostazí, duší veškerenstva, a 

individuálními dušemi sestupný (v tomto pořadí), nebo zdali duše veškerenstva a 

individuální duše vystupují z hypostaze duše společně a jsou tím pádem na stejné úrovni.  

Pokud jako měřítko diference zvolíme intenzitu zabývání se hmotným světem, potom by 

nejníže byly individuální duše, nad nimi duše veškerenstva a na vrcholu duše jako hypostaze. 

Jestliže však přihlédneme k Plótínovu tvrzení, že všechny duše vystupují z jedné duše,74 

vznikne nám druhý model, ve kterém jsou duše veškerenstva i individuální duše jako sestry, 

sdílející stejnou přirozenost. 

Schéma vztahu mezi jednotlivými typy duše:75 

 

Nejpodstatnějším rysem nicméně zůstává, že duše jako celek tvoří jednotu. Ať už je tedy 

vztah mezi jednotlivými typy duše zobrazován pro snazší orientaci jakkoliv, platí, že si každá 

duše udržuje svojí identitu, přestože je zároveň všudypřítomná, a zakládá tak vztah jednoty v 

mnohosti.76 

 

  

                                                        
 

73 Ibid., str. 64. 

74 Plótínos, Enn. IV.9.4.1—6. 

75 Tak jak ho předkládá TORCHIA, Plotinus, str. 65—6. 

76 Ibid., str. 62. 
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2.5.2  Duše veškerenstva 

Duše veškerenstva se specificky zaobírá materiálním vesmírem. Její aktivita zahrnuje 

kontrolu (ovládání) přírody a fyzických těl. Proto se „zaměřuje dolů― a odklání svůj zrak od 

inteligibilních jsoucen zahrnutých v intelektu.77  

 „(…) svou částí zaměřenou k tělu krásně pořádá celek, přičemž sama bez námahy nad 

něj vyniká, protože tak nečiní z rozvažování jako my, nýbrž duchem. To, co patří celku, 

pořádá to, co je nižší než duše.― 78 

Na rozdíl od individuálních duší, jejichž situace je uzpůsobená jinak a je komplexnější, 

nezakouší duše veškerenstva při pořádání světa nic negativního. Je vyvýšená ve své oblasti 

nad světem a péče o nižší jí nečiní žádné útrapy:79 

„Ta ale, která se nazývá duší veškerenstva, v horším ani nezačala působit a zlem 

nedotčena může v nazírání duchovně uchopit to, co je pod ní, zůstávajíc stále ve spojení 

s tím, co jí předchází. Je mocna obojího: přijímat odtamtud a zároveň zůstávat zde, 

neboť nebylo možné, aby jako duše nebyla v dotyku s věcmi zde.― 80 

Na jiném místě Ennead81 duše veškerenstva zprostředkovává obsahy intelektu — principy, 

které přenášejí formu do materiálního světa. Ve stejném smyslu je v něm také původcem 

inteligibility a krásy.82 

 

  

                                                        
 

77 Ibid., str. 66. 

78 PLÓTÍNOS, Enn. IV.8.8.13—8; překl. Rezek. 

79 K. ALT, Weltflucht und Weltbejahung: zur Frage des Dualismus bei Plutarch, Numenios, Plotin, 

Mainz: Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1993, str. 57. 

80 PLÓTÍNOS, Enn. IV.8.7.28—34; překl. Rezek. 

81 Ibid., III.8.5.10—4, III.2.16.10—7. 

82 TORCHIA, Plotinus, str. 88. 
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2.5.3  Individuální duše 

V podstatně odlišném světle se nalézá duše individuální, jelikož je to právě ona, která svým 

snoubením se s látkou zakouší zlo a musí vykonat největší úsilí, aby se ze spárů hmotného 

světa dokázala opět povznést k vyšším principům.  

Ačkoliv vstupuje do styku s látkou, zachovává si svou inteligibilní nehmotnou podstatu. Je 

tedy nedělitelná a zároveň tím, že vstupuje do těla, je skrze svou mohutnost jakousi 

sjednocující mnohostí:   

„(…) duše patří do oblasti duchovní a božské. Je nedělitelná; těla jsou dělitelná. Avšak 

pokud vstoupí do těla, stává se potud dělitelnou, pokud je na těle. Je dělitelná, potud, 

pokud je ve všech částech tělesných, zároveň není dělitelná tak, že je ve všech těchto 

částech celá (je to jakost, nikoliv věc rozlehlá). Ač nemá velikost, je tak při každé 

velikosti – je mocná a božská. Dělení je stav vlastní tělům, ne duši. Ta ji nejsou schopna 

přijmout nedělenou.― 83 

Z tohoto citátu je patrné, že ačkoliv se duše s těly spojuje, neznamená to, že by se měnila její 

přirozenost. Individuální duše nevytváří s tělem jednotné jsoucno.84 Ještě lépe její funkce 

vyvstává v následující pasáži Ennead: 

„(…) duše je jednotná i mnohá, aby mohlo dojít k vnímání a propojení s tělem. Nemůže 

být jen jedno, protože by celou masu těla ponechala ‚bez duše‛ a sama se usadila kdesi ve 

středu bytosti. Je tedy mnohostí, protože tělo je mnohostí, ale je jednotou, aby vše mohla 

propojit.― 85 

Duše při svém sestupu utváří tělesné formy, do kterých vstupuje. Má skrze intelekt k dispozici 

tzv. formující principy,86 které nutí lepší věci k existenci a tvarují je. Vyvstává však otázka, 

proč v tělesném vesmíru existují i věci, které dobré nejsou. Narbonne poukazuje na to, že 

                                                        
 

83 PLÓTÍNOS, Enn. IV.2.1; překl. Rezek. 

84 ARMSTRONG, Plótinos, str. 293. 

85 PLÓTÍNOS, Enn. IV.2.1; překl. Rezek; Plótínos se tu snaží vysvětlit propojení nehmotné duše 

s rozlehlostí tělesnou, kterou duše oživuje. K tomuto problému: není jednoduché vysvětlit, proč duše 

oživuje právě tolik a tolik tělesnosti a nesahá ještě „dál―. Zároveň je ze zkušenosti evidentní, že celé tělo 

dohromady funguje jako jednota. Tuto jednotu získává právě skrze přítomnost individuální duše. 

86 PLÓTÍNOS, Enn. II.3.46—54. 
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špatné věci jsou v těchto principech přítomny jen potenciálně. Skutečně jsou přítomny jen 

v tom, co je přivedeno k bytí látkou.87  

Ke vtělení (inkarnaci) tíhne individuální duše na základě své přirozenosti. Není to ovšem 

případ všech duší, jak uvedeno výše. Některé individuální duše se vůbec nevtělí. Samotný akt 

vtělení je u Plótína pramenem dvou odlišných postojů: podle jednoho je vtělení duše dobré, 

protože popud k němu vychází z vyšších rovin, a je tak dalším způsobem vyjádření pestrosti 

kosmu na své vlastní úrovni; druhý postoj je skeptický, jelikož ve vtělení vidí Plótínos za 

určitých okolností i pád duše, důsledek její touhy po osamostatnění.88 

 

2.6  Pád duše 

Pád duše je spojený s individuálními dušemi. Nastává v důsledku přibližování duše k látce a 

zapomenutí na vlastní původ:  

„Co tedy asi způsobilo, že duše na svého otce Boha zapomněly, a že i když jsou částmi 

pocházejícími odtamtud a zcela patří Onomu, neznají ani sebe, ani jeho? Jejich zlo 

počalo smělostí, zrozením první jinakosti a vůlí patřit sobě. Protože se poté, co vstoupily 

do jevů, z této své samostatnosti těšily, protože hojně užívaly samostatnosti pohybu a 

protože běžely opačnou cestou a značně se vzdálily, nakonec již nevěděly, že i ony jsou 

odtamtud (…)― 89 

Plotínos zde zdůrazňuje roli tolma, smělosti po oddělené existenci, ale zároveň akcentuje 

skutečnost, že chybou duše je, že se neotočí od smyslového světa zpět tam, odkud pochází. 

Torchia říká, že hřích duše spočívá v přání po vlastnění sebe samé.90 Duše sestupují do 

materiálního světa s přáním fungovat jako tvořivé principy. Vzhledem k tomu, že doposud 

platilo, že princip následující se vždy obrací k zpět k předcházejícímu, představuje obrácení 

pohledu duše směrem dolů v rámci Plótínova kosmu určitý prvek iracionálna.91 

                                                        
 

87 J.—M. NARBONNE, Plotinus in Dialogue with the Gnostics, Studies in Platonism, Neoplatonism, and 

the Platonic Tradition 11, Leiden/Boston:  Brill, 2011, str. 84. 

88 ARMSTRONG, Plótinos, str. 294. 

89 PLÓTÍNOS, Enn. V.1.1.1—8; překl. Rezek. 

90 TORCHIA, Plotinus, str. 80.; Torchia dále mluví o touze nízké části individuální duše po autonomii, 

sebeurčení, činnosti, změně a odlišení se skrze proces temporalizace [Ibid., str. 88]. 

91 Ibid., str. 81. 
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Naivitu narcistické sebelásky duše popisuje Plótínos obrazem „chlapce, který, když viděl svojí 

tvář v bazénku vody a zíral do tohoto ‚zrcadla Dionýsova‛, přepadl do něj a utopil se.―92 

Negativní obraz pádu duše se pojí s Plótínovým pesimistickým přístupem k materiálnímu 

světu.93 Na druhou stranu duše není nikdy ztracena. I když prodlévá dlouhou dobu ve 

smyslovém světě, má vždy možnost obrátit se opět vzhůru. Dokonce i hmotné věci, které na 

sobě nesou alespoň stopu krásy, mohou duši připomenout, že tento odlesk krásy, kterou na 

nich duše zachytí, se v plnosti nachází nahoře, na rovině intelektu. 

                                                        
 

92 Ibid., str. 81. 

93 Ibid., str. 83; podle Torchii Plótínos ve svém pesimistickém nahlížení na smyslovou realitu vychází 

z Platónova Faidra [PLATÓN, Faidros, přeložil František Novotný, Praha: OIKOYMENH, 2000, 85 

str.], ve kterém je existence duše v těle spojena s určitým prenatálním pádem. Navíc v Thaitetovi 

Platón říká, že zlo se vyskytuje ve smrtelné přírodě a této zemské sféře. 
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3.  Původ zla 
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3.1 Látka a zlo 

V Plótínově metafyzickém schématu se nalézá smyslová látka94 na nejnižší úrovní vyvěrání 

z Jedna — hmotný svět, se kterým je existence látky spojena, tak reprezentuje konec řetězce 

bytí, který bere původ v sebe-vyzařování Jedna.95 Jelikož Plótínos tvrdí, že Jedno je první a 

všudypřítomný princip skutečnosti, potom v něm musí i látka mít svůj původ,96 jinak bychom 

museli Plótína označit za dualistu. Látka je tak téměř úplnou zbaveností síly a života, který 

v nejvyšší míře vyvěrá z Jedna. Pro tuto ontologickou vzdálenost od Jedna charakterizuje 

Plótínos látku jako zlo.  

„Protože totiž dobro není samo, odchodem od něho, … neustálým odstupováním a 

oddalováním vzniká poslední, po něm však už nemůže vzniknout nic. To je zlo. Nutně je 

však něco po prvním, tedy je nutně také poslední. Ale to je hmota, která z prvního nemá 

už nic. A to je nutnost zla.― 97 

Látka není jen primárním zlem a principem zla, ale rovněž univerzálním zdrojem všech zel, 

včetně slabosti duše.98 Není schopná se otočit ke svému tvůrci,99 je chudobou,100 ale kvůli své 

nejsoucnosti a zbavenosti se pokouší uchvátit, co jí chybí, skrze akt tolma. Tolma je vyjádřeno 

jako pokus zachytit to, co zachytit nemůže: formu a identitu.101 Jelikož je látka zcela na konci 

řetězce vyvěrání z Jedna,102 je její tolma nasměrována vzhůru, směrem k Jednu. Takto 

vyjádřená touha po vyšším působí jako protisíla ven vystupující souslednosti z Jedna a dovádí 

tak Plótínovu metafyziku k úplnosti.103 

 

                                                        
 

94 Jak již bylo uvedeno výše, smyslová látka je zcela odlišná od inteligibilní látky, vycházející z Jedna, 

nesoucí potenci k uskutečnění forem. Dále se bude v této kapitole používat pouze označení „látka―. 

95 PLÓTÍNOS, Enn. I.8.7; II.3.17; III.4.1. 

96 RIEL, Horizontalism, str. 129. 

97 PLÓTÍNOS, Enn. I.8.7.17—22. 

98 NARBONNE, Plotinus, str. 79; k Narbonnově interpretaci látky viz kap. 3.2.2. 

99 RIEL, Horizontalism, str. 136 

100 PLÓTÍNOS, Enn. III.6.14. 

101 TORCHIA, Plotinus, str. 83—4. 

102 Ačkoliv, jak uvidíme později u Narbonna, tento pohled není jediný možný. Druhou variantou je, že 

látka vznikla jako vedlejší produkt a s řetězcem jsoucen tak nemá až do opětovného „setkání― s duší co 

do činění. 

103 TORCHIA, Plotinus, str. 84.; v opozici k tolma u intelektu a duše, která směřuje dolů, směrem od 

Jedna. 
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3.1.1  Látka je nejsoucnem 

Látka je absolutní hranice všeho jsoucího, které své největší bohatství odhaluje na rovině 

intelektu a spolu se sestupem po vertikále hypostazí se umenšuje a v tomto smyslu stává tím 

„nejméně dobrým― a „nejméně jsoucím―. Látka a zlo jsou označeny za identické, za jakýsi typ 

nejsoucna,104 které ovšem není nejsoucnem ve smyslu, že by vůbec neexistovalo,105 ale spíše 

ve smyslu odlišnosti od jsoucího. Jak ukazuje O’Brien, je Plótínova definice nejsoucna zcela 

zásadní pro chápání látky jako zla. 106 

Plótínos ve svém chápání nejsoucna vychází z části z Aristotela a z části z Platóna. 

V Platónově dialogu Sofistés107 se říká, že aby mohlo být něco jiného, než je čisté jsoucno, je 

zapotřebí nejsoucna. Všechno pak do té míry, v jaké je různé od jsoucna, je nejsoucnem.108 

Naproti tomu podle Aristotela nemá jsoucno jako substance protiklad109. „Opozice se u něj 

může vyskytovat pouze mezi charakteristikami či atributy v rámci jednoho rodu či druhu; 

v tom případě jsou protiklady takové charakteristiky, které jsou od sebe v největší 

vzdálenosti.―110 Plótínos si ale upravuje teorii protikladů tak, že protikladem se u něj stává to, 

co stojí na nejzazším druhém konci od prvého a nejsou stejného rodu.111 A látka je jiného 

rodu, jelikož není substance, kdežto Dobro jest. Látka je podle Plótína protiklad substance.112 

Vidíme tak u Plótína posun od aristotelského pojmu „jsoucna― jako substance, k platónskému 

pojmu „jsoucna―, jež je inteligibilním jsoucnem. „V tomto pohledu musí mít protiklad 

„jsoucna― velmi specifickou povahu: jako protiklad úplné určitosti ‚jsoucna‛ musí být zcela 

neurčený. Musí postrádat míru, limity, kvalitu a formu, atd. Musí být čistou neurčitostí, 

                                                        
 

104 PLÓTÍNOS, Enn. I.8. 

105 O takovém by nešlo ani hovořit. Hlavně ale tkví důležitost látky v tom, že positivně uzavírá škálu 

projevů pramenících v Jednu.  

106 D. O’BRIEN, „Plotinus on Matter and Evil―, in: The Cambridge companion to Plotinus, ed. by L. P. 

Gerson, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, str. 172—195. 

107 PLATÓN, Sofistés, přeložil František Novotný, Praha: OIKOYMENH, 2009, 95 str. 

108 Tak i například pohyb a klid určitě jsou nějakým typem jsoucna (jinak by se o nich nedalo ani 

hovořit), ale zároveň nejsou ryzím jsoucnem, jsou od něj něco různého, ačkoliv na něm mají podíl; tato 

různost je dělá nejsoucnem [PLATÓN, Sofistés, str. 58—69] 

109 U Aristotela se jsoucno překládá jako substance. 

110 RIEL, Horisontalism, str. 130; vlastní překlad z angličtiny. 

111 PLÓTÍNOS, Enn. I.8.6.36—41. 

112 Ibid., I.8.6.54—9. 
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hraničním konceptem.―113 Jelikož tedy látka jako opak substance je jiného rodu, než forma, 

která substancí je, tvoří protiklady.114  

 

3.1.2  Látka je zbaveností 

Dalším rysem, který látka vykazuje, je neschopnost přijímat jakoukoliv formu.115 I zde je 

potřeba blíže se podívat, jaké podklady Plótína k této charakteristice látky vedly. Plótínos 

spojuje neoddělitelně látku se zbaveností.116 I zde je stopovatelná návaznost na Aristotela a 

jeho pojetí prvotní látky, ke které také Aristotelés přiřazuje atribut neurčitosti,117 což ale 

neznamená, že by prvotní látka byla zbaveností.118 „Zbavenost je zde absencí určité 

charakteristiky, která by měla nebo mohla být přítomná na daném podkladě―,119 a proces, kdy 

dojde k nahrazení zbavenosti formou, označuje Aristotelés jako změnu. Změna ale může 

proběhnout jen na nějakém podkladě: zelené se nemůže toužit stát červeným, jelikož by tím 

toužilo po své vlastní záhubě, kdežto zelený člověk se může toužit stát červeným, jelikož tato 

změna (příchod formy) nezpůsobí, že by jako člověk přestal existovat. Lepší příklad, který by 

ilustroval zmizení zbavenosti a nabytí formy, by byl chudý člověk (stav zbavenosti), který se 

stane bohatým (příchod formy). Tento aristotelský koncept Plótínos upravil následujícím 

způsobem: podklad, který je ve stavu zbavenosti, se nezmění, ani když k němu přistoupí 

forma, protože je s ní identický. Naopak se při přistoupení formy ještě zvýrazní ve svém 

současném stavu. Plótínos uvádí příklad ženy, která je oplodněna mužem (příchod formy). 

V tu chvíli se nestává mužem, ale naopak ženou v ještě silnějším slova smyslu.120 Jak říká 

O’Brien, Aristotelés by k této úpravě namítnul, že jejím následkem121 již nebude možná 

jakákoliv změna. „Pokud objekt, který je ošklivý, není odlišný od své zbavenosti (jak by řekl 

                                                        
 

113 RIEL, Horisontalism, str. 130; vlastní překlad z angličtiny. 

114 O’BRIEN, Plotinus, str. 177; jak dále poznamenává O’Brien, existence jako taková tu není brána jako 

podklad obou komponentů, jinak by samozřejmě větším, absolutním protikladem k substanci byla 

úplná neexistence. 

115 RIEL, Horisontalism, str. 131; pod formou je třeba rozumět princip, skrze který se přenáší dobro do 

nižších rovin  

116 O’BRIEN, Plotinus, str. 179. 

117 Odkaz v RIEL, Horisontalism, str. 131: ARISTOTELÉS., Met. IX 7,1049 a24—b3. 

118 RIEL, Horisontalism, str. 131. 

119 Ibid., str. 131. 

120 PLÓTÍNOS, Enn. II.4.16.13—5. 

121 Následkem identifikace podkladu (látky) a zbavenosti. 
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Aristotelés), pak se nemůže stát krásným. Pokud objekt, který se ‚stává‛ krásným, zůstává 

charakteristický zbaveností krásy, nemohl by být jak krásný, tak ošklivý zároveň. A s tím 

přesně by Plótínos souhlasil, když tvrdí, že krása smyslového světa je jenom zástěrka.―122 

Látka se tak ani při přistoupení formy nemůže nikdy proměnit k něčemu vyššímu, nemůže 

vystoupit ze své zbavenosti a zůstává tak navždy nejzazší a nejchudší odrůdou, která kdy 

rostla ve světě, na jehož druhém pólu mocně září neomezený Bůh. Jak píše Riel, je to látka, co 

způsobuje, že věci v tomto světě jsou nedostatečné v porovnání s formami (idejemi).123 

V tomto smyslu tedy nelze ve zlé látce vidět samostatnou a od věčnosti jsoucí sílu, princip 

protikladný k Dobru. Její špatnost spíše je dána vzdáleností od Dobra než jako jeho 

nedostatek.124 Látku tedy nelze chápat jako samostatný princip zla, spíše by se dala označit za 

pseudo-princip. 

 

3.2  Původ látky 

Jelikož je Plótínos (až na jednu výjimku z Enneady I.8.7.5, kdy se obrací na Platónova 

Tímaia) odpůrcem dualismu, musí hájit pozici, že zlo je odvozené z Jedna. A tento úkol se 

ukazuje být velmi obtížný – minimálně v intencích racionální argumentace. Hlavní otázka při 

výkladu látky zní: Je látka u Plótína věčná, nebo stvořená? Oba pohledy mají v Plótínově díle 

své opodstatnění, avšak zároveň vedou k problémům:  

Látka jako věčná je pochopitelná na základě Tímaia a platónské tradice. Jenže pokud je látka 

již na počátku, potom se jako protiváha Dobru objevuje druhý princip a z toho pochází 

dualistický obraz.125 

Pakliže je látka stvořená, vyvstává problém, jak mohla jakožto zlo vzejít z Jedna, když je jeho 

negací.126 

 

  

                                                        
 

122 PLÓTÍNOS, Enn. I.8.15.23—8 v [O’BRIEN, Plotinus, str. 180]. 

123 RIEL, Horisontalism, str. 131. 

124 PLÓTÍNOS, Enn. III.2.5.25. 

125 ALT, Weltflucht, str. 58. 

126 Ibid., str. 58. 
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3.2.1  Látka je věčná: oplétačky s dualismem 

Zkaženost látky skrze nedostatek dobra, i pasáže, které v Enneadách ukazují na její 

identifikaci se zlem,127 vedly při mnohých interpretacích Plótínova pojetí zla ke zpochybnění 

Plótínovy monistické koncepce. Vždyť látka jako nenapravitelně zlá, „absolutní nedostatek―, 

představuje okamžitou hrozbu pro Plótínův emanační proces: jak může být zlo odvozeno od 

nejvyššího Dobra?128 

 V rámci podobného diskursu se pohybuje i Fuller, který ukazuje, že při důkladnějším 

prohlédnutí si celé Plótínovy kosmické stavby může vyvstat otázka: Proč by Jedno, 

svrchovaně dokonalá hypostaze, mělo kdy ustupovat a umenšovat se a dokonce dosáhnout 

jakéhosi pomyslného konce? Před čím by takto ustupovalo? Existuje snad ještě nějaký jiný 

nepřiznaný skrytý princip, který Jedno omezuje v jeho vyvěrání?129 

Plótínos při snaze popsat proces vyvěrání z Jedna používá obrazy jako vyzařování ze slunce či 

vydávání tepla z ohně, s tím, že se Jedno tímto vydáváním nikterak neumenšuje. Důvody 

k tomu, že se ale úroveň světla a tepla s odstupem umenšuje, nejsou zcela zřejmé, tvrdí 

Fuller, pakliže není připuštěn do hry nějaký nový element, který by je „přibrzďoval―. Kdyby 

totiž nebylo takového elementu, pak by vystoupivší síla věčně nesla v neumenšenosti stejný 

potenciál, jaký dostala při svém vystoupení ze zdroje. Uvažujeme-li na počátku všeho Jedno a 

nic než ono, pak by svět v každé části a vzdálenosti vykazoval plnou míru dokonalosti.130 

Stejným způsobem podle Fullera selhává i pokus odvodit látku substanciálně z Jedna. Látka 

je nazývána limitem a tím posledním, za které již emanace nemůže postupovat. Nedostává se 

tam již žádné světlo a Plótínos tak mluví ve spojitosti s látkou o absolutní temnotě131. Avšak 

                                                        
 

127 Například věhlasná pasáž I.8. 

128 O’BRIEN, Plotinus, str. 180. 

129 „Tak jako vůně vychází z vonné substance, jako se teplo šíří kolem ohně, jako světlo svítí ze slunce, 

stejně tak universum emanuje z Boha. A tak jako vůně z důvodu své samotné exhalace a své vlastní 

přirozenosti slábne a zmírá ve vzduchu, jenž vůni nemá, jako teplo a světlo se jeví náhodně 

k podmínkám existence oddělené od svého zdroje a jejich vlastního já, se rozptylují a chladnou, 

blednou stupeň za stupněm, odstín za odstínem, až nakonec dosáhnou naprostého chladu a temnoty; 

tak, myslí si Plótínos, se přetékající svět z důvodu své emanace musí postupně scvrkávat, zmenšovat ve 

svém rozměru bytí, dokud se nesmrskne do nicoty.― Překlad autora z angl. titulu B. Fullera [FULLER, 

The problem, str. 324]. 

130 FULLER, The problem, str. 325. 

131 PLÓTÍNOS, Enn. I.8.5. 
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temnota není dle Fullera minimum, nýbrž absence světla, a stejně tak čistá látka není 

minimum, nýbrž absence bytí – látka existuje pouze v takovém stupni, kde bytí přestává být. 

Když veškeré bytí naprosto zmizí, máme čistou látku. Avšak umenšující se bytí neprodukuje 

nebytí svojí smrtí, stejně jako světlo neprodukuje temnotu svým vycházením. Ubývání světla 

a produkce temnoty mají stejnou příčinu, která však nespočívá v podstatě světla, a stejně tak 

negace bytí a nárůst nebytí mají stejný princip. Tento princip nespočívá v bytí, ale v něčem, 

co překáží a maří jeho realizaci.132 Neexistuje nic v povaze světla, co by dávalo povstat 

temnotě. 

Podle Fullera tak Plótínos upadá do dualismu v důsledku svého vlastního rozvrhu. Dokonalé 

nemůže být považováno za produkující to, co je méně dokonalé. Nelze v něm najít žádný 

důvod pro cokoliv, než je ono samo. Pokud by se mělo jednat o umenšení Dobra, pak 

skutečnost, že se Dobro tím, jak pokračuje, stává méně dobrým, může být vysvětlena pouze 

třením, neshodou s jiným pohybem, jehož existenci nelze přičítat Dobru.133 

Fullerovu námitku rozvíjí a upřesňuje pohled Torchii, který poukazuje na pesimismus, 

vyjádřený Plótínem ve spojitosti s užíváním pojmu tolma. Podle Torchii Plótínos vidí, že 

nemůže vysvětlit svůj systém bez rozlišujícího principu, proto vkládá do emanačního procesu 

účinný nástroj, vůli k jinakosti, a ta již opravňuje vyvození mnohosti z Jedna, a stejně tak 

udržuje tuto realitu od Jedna odlišenou. Tolma je proto nutně přítomná na každém stupni 

inteligibilního vesmíru.134  

Narbonne naopak na základě Plótínova tvrzení, že zlo není v žádném způsobu 

nedostatečnosti, ale v absolutní nedostatečnosti poukazuje na to, že sestup bytí z prvního 

principu je třeba nahlížet jako něco jiného než zlo. Nedostatečnost v dobru neimplikuje zlo: 

může totiž být dokonalá na své úrovni — podle své nejlepší přirozenosti.135 

Důvodem, proč je Plótínos často obviňován z dualismu, je především následující pasáž 

v Enneadách: 

„Protože totiž dobro není samo, odchodem od něho neboli, chce-li se tak někdo vyjádřit, 

neustálým odstupováním a oddalováním nutně vzniká poslední, po něm však už nemůže 

                                                        
 

132 FULLER, The problem, str. 326. 

133 Ibid., str. 328. 

134 TORCHIA, Plotinus, str. 98—9. 

135 NARBONNE, Plotinus, str. 82—3. 
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vzniknout nic. To je zlo. Nutně však je něco po prvním, tedy je nutně také poslední. Ale to 

je hmota, která z prvního už nic nemá.― 136 

Jak poznamenává O’Meara, jsou u této pasáže pozoruhodné dva předpoklady, jejichž logika 

není ani zdaleka zřejmá. První předpoklad se týká Plótínova užívání pojmu řady. Plótínos 

předpokládá, že pokud existuje první člen řady a za ním druhý, atd., pak tu musí být také 

poslední uzavírající člen. Není ale jasné, proč by tomu tak z matematické perspektivy mělo 

být.137 Druhý předpoklad, který není samozřejmý, je, proč by tou poslední hranicí mělo být 

absolutní zlo. Pokud odklon od Dobra má za následek jeho ubývání, pak zlo povstane pouze 

ve významu umenšení Dobra. O’Meara poznamenává: „Ačkoliv se podle Plótína zlo nikterak 

nenachází v imateriálním inteligibilním světě, proč by se mělo později v derivačním 

modelu138 najednou objevit? Proč nemůže umenšení Dobra vézt jen k poslední ozvěně Dobra? 

Poslední člen řady by tak byl poslední ozvěnou Dobra, nikoliv protivou Dobra. Jak vůbec 

může být absolutní zlo součástí odvozování z Dobra?―139 

  

                                                        
 

136 PLÓTÍNOS, Enn. I.8.7; překl. Josef Hrůša. 

137 D. J. O’MEARA, „Das Böse bei Plotin (Enn. I,8)―, in: Platon in der abendländischen 

Geistesgeschichte: neue Forschungen zum Platonismus, ed. T. Kobush und B.Mojchich. Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1997, str. 42—3; podle O’Meary zde Plótínos navazuje na 

Aristotelskou kosmologickou řadu: když existuje poslední a potom prostřední, pak nakonec i první. 

138 „Derivační model― (das Modell der Ableitung) stojí u O’Meary v protikladu k tzv. „Modelu pořádání― 

(das Modell des In — Ordnung — Bringens). Jsou to dva modely, které popisují u Plótína, jak vznikl 

svět. První model počítá s tím, že veškerá realita je odvozena z jediného principu, kterým je Dobro. 

Druhý pak odkazuje na Plótínův pohled, odvolávající se na Platónova Tímaia [PLATÓN, Timaios, 

Kritias, přeložil František Novotný, Praha: OIKOYMENH, 2008, 127 str. ISBN 80-86005-07-0.], ve 

kterém je smyslovému světu potřeba rozumět jako smíšení protikladů. Při povstání světa totiž působily 

dva protichůdné principy: rozum a nutnost [na tyto pojmy narážíme v: Plótínos, Enn. I.8.7.4], které 

Plótínos následně identifikoval s duší a s látkou. Dobré se odvozuje od duše, špatné od látky — tato 

dualita duše a matérie se tedy propojí s protiklady dobra a zla. Oba dva modely jsou ovšem navzájem 

nekompatibilní. V jednom se počítá s teorií metafyzického zla (Model pořádání) a tím pádem 

s kosmickým dualismem; ve druhém se počítá s odvozením vší skutečnosti ze samostatného počátku, 

z Jedna. 

139 O’MEARA, Das Böse, str. 43—4; vlastní překlad z němčiny. 
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O’Meara dále využívá Proklovu kritiku Plótína, aby poukázal na to, že z uvedeného Plótínova 

textu vyplývají tradiční kontradikce. Argumentace je taková, že pokud je látka označena jako 

zlo, implikuje to dvě „staré známé― možnosti: 

I. Dobro je příčinou zla. 

II. Existují dva počátky jsoucna. 

Cokoliv, co nějak existuje, je buď počátkem všeho, nebo je z nějakého počátku odvozeno. 

Odvozuje-li se látka z počátku, vystupuje z Dobra; pokud je sama počátkem, potom jsou dva 

principy existence: dobro a zlo. To ovšem není možné, jelikož první princip nemůže být dvojí. 

Muselo by před těmito principy být ještě něco dalšího, co by jim poskytovalo jednotu – jen 

jeden prvopočátek. Zároveň ani z Dobra nemůže zlo pocházet, jelikož by tím dobro muselo 

být zlem ještě ve větší míře.140 To je ovšem paradox. Naopak O’Meara odmítá 

komplementární část Proklovy kritiky, že látka je jako účinek Dobra skrze nutnou podobnost 

se svým tvůrcem také dobrá.141 

 

3.2.2  Látka je stvořená: vznikání zla z Dobra 

O’Brien tvrdí, že látka je produktem duše. V tomto smyslu se tedy přiklání k interpretaci 

látky jako stvořené skrze řetězec hypostazí z Jedna, konkrétně pak prostřednictvím 

individuální duše. Jako opěrné body pro své tvrzení si vybírá následující pasáže: 

„Individuální duše je iluminována, když jde směrem k tomu, co je před ní — protože 

tehdy se střetává se skutečnou —, ale pokud směřuje k tomu, co je po ní, směřuje směrem 

k neexistenci. To ovšem činí, když se obrací do sebe, protože když si přeje nasměrovat se 

k sobě, vytváří svůj obraz, který je neexistující, jakoby šla prázdnotou, a stává se více a 

více neurčitou; a její neurčitý obraz je každým způsobem temný: protože je zcela bez 

rozumnosti a chápavosti a stojí daleko od skutečnosti.― 142 

 

                                                        
 

140 Na základě předpokladu, že příčina musí svůj účinek obsahovat v dokonalejší míře (vynikavěji), než 

jakou pak samotný účinek dosahuje. Dobro by tak bylo, pokud je původcem zla, ještě větším zlem, než 

je zlo, které vytváří. 

141 Tuto možnost O’Meara zamítá na základě Plótínových výroků z Ennead I.8.4.22—5; III.6.7.19, kde 

se píše, že látka nesnese žádné přirovnání se svým původem. 

142 PLÓTÍNOS, Enn. III.9.3.7—16; vlastní překlad z angl. překladu A. H. Armstronga [PLÓTÍNOS, 

Plotinus: in six volumes, vol. III, str. 411—3] s přihlédnutím k řečtině. 
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 „Cožpak tedy tato síla růstu nic neprodukuje? Produkuje věc od sebe zcela odlišnou; 

protože co je za ní již není život, a tak co je vytvořeno, je bez života. Co to potom jest (…) 

zde to již nemá podobu duše, protože to není živé, ale naprostá neurčitelnost (...) když je 

pak zdokonaleno, stane se tělem, protože obdrží formu odpovídající svým možnostem, je 

pak příjemcem pro princip, který je přivedl na svět.― 143 

 

„Kdyby neexistovalo tělo, nemohla by duše postoupit, protože není žádné jiné místo, než 

tělo, kde je pro ní přirozené prodlévat. Ale pokud chce postoupit, vytvoří si místo a tak i 

tělo.― 144 

Z těchto pasáží se dozvídáme, že individuální duše, když se zahledí do sebe, produkuje své 

vlastní obrazy, které mají méně skutečnosti než jejich původce. Takový obraz je stále částí 

duše, je ale zahalený v neurčitosti a iluminace, která duši osvětluje, v něm ubývá. Jak se takto 

duše skrze hledění do sebe dostává do určité sféry zkreslenosti a neskutečnosti, začíná se 

ocitat v temnotě. Důvodem ubývajících mohutností je nehledění na vyšší příčiny, ale na sebe. 

Tím se duše jakoby odděluje od intelektu a nejlepšího jsoucna a spouští se jako po laně do 

propasti, v touze po vlastním bytí a tvorbě. Duše pak vytváří cosi, co je zcela odlišné od ní 

samé a určitost zcela postrádající. Tomuto výtvoru pak duše „tam v temnotách propasti― chce 

vtisknout formu a za odměnu získává místo, tělo, ve kterém se může usídlit. 

O’Brien z výše uvedeného vyvozuje, že objekt, jenž byl duší vytvořen, nemůže být nic jiného, 

než látka.145 Důvodem, proč látku duše tvoří, je potřeba vstoupit do smyslového světa, a bez 

těla, které by ji přijalo, nemůže tento postup realizovat. 

Odlišný názor na původ látky má Narbonne, který má za to, že látka je vedlejším produktem 

Jedna,146 rozhodně však ne produktem duše.147  

K tomuto pohledu přivedla Narbonna Plótínova vyjádření, že v Jednu je cosi, co z něj „vyšlo―, 

„uniklo―, „vypadlo―, či „bylo vypuzeno―.148 Toto „cosi― identifikuje Narbonne s látkou, která 

                                                        
 

143 Ibid., III.4.1.8—16; vlastní překlad z angl. překladu A. H. Armstronga [PLÓTÍNOS, Plotinus: in six 

volumes, vol. III, str. 143—5] s přihlédnutím k řečtině.  

144 Ibid., IV.3.9.22—3; vlastní překlad z angl. překladu A. H. Armstronga [PLÓTÍNOS, Plotinus: in six 

volumes, vol. IV, str. 63] s přihlédnutím k řečtině. 

145 O’BRIEN, Plotinus, str. 182. 

146 Které, jak zdůrazňuje Narbonne, skrze tento „samovolný akt― nenese za její existenci zodpovědnost. 

147 Ačkoliv látka hraje v situaci duše zásadní roli, pokouší se Nabonne ukázat, že jejich setkávání je 

setkávání dvou elementů, přicházejících „z opačných stran―. 

148 PLÓTÍNOS, Enn. II.4.15; II.5.4—5; III.6.7.—11; III.6.13.21—7; VI.6.1—3; VI.3.7; I.8.14.24. 
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tak z Jedna někam „vypadla―, a to zcela odlišným způsobem, než jakým se z Jedna ustavují 

intelekt a duše.  S látkou se poté, co takto vypadla ven, opět setkáváme ve chvíli, kdy v rámci 

naplnění své přirozenosti chce individuální duše vstoupit do těla. Svou iluminací dochází ke 

konci svých sil, a v tutéž chvíli dochází zároveň k zastavení v postupu inteligibilních jsoucen. 

To je moment, kdy objevuje látka.149 Zásadní roli hraje pro Narbonnovu interpretaci tato 

pasáž: 

„Látka nemohla být jakkoliv skutečná od samotného počátku, neboť stála mimo veškerá 

jsoucna, aniž by se i čímkoliv stala; nabyla schopná pobrat byť i jediný odstín barvy 

z věcí, do kterých se chtěla ponořit, avšak setrvávajíc zaměřená k něčemu jinému, 

existuje potenciálně k tomu, co přichází následovně; zjevila se teprve když duchovní 

jsoucna duchovního světa došla konce a byla chycena věcmi, které povstaly k bytí poté 

(…)― 150 

V citované pasáží Plótínos říká, že látka je „zaměřená k tomu, co přichází poté― a že „byla 

chycena věcmi, které povstaly poté―. Ukazuje se, že když duše svým zářením sestupují, objeví 

se před nimi látka. Objeví se, protože už tu byla. A „byla tu jednoduše proto, protože přišla, 

spadla, či jinak unikla shora.―151  

Jaký je tedy vztah mezi látkou a duší, pakliže látka není produkována duší, ale pochází jinak 

z Jedna? 

Tento vztah úzce souvisí se slabostí duše — látka je zdrojem slabosti duše. Slabost nemá duše 

ze sebe, ale je způsobena přidáním, cizí přítomností; látka se do ní pokouší proniknout 

zespodu a zvnějšku a zkazit ji, jak k ní duše přistupuje.152 Duše schází k látce, jelikož 

potřebuje místo, aby se mohla projevit. Toto místo jí látka nabízí, avšak utiskuje jí a omezuje 

v její svobodné činnosti.153 Skrze narušování všeho, čeho se u duše dotkne, produkuje látka 

své vlastní důsledky, kterými jsou horší věci.  

  

                                                        
 

149 NARBONNE, Plotinus,  str. 89. 

150 PLÓTÍNOS, Enn. II.5.5.13—8; vlastní překlad z angl. překladu  A. H. Armstronga, uvedeného v 

[NARBONNE, Plotinus,  str. 88]. 

151 NARBONNE, Plotinus,  str. 89. 

152 Ibid., str. 79. 

153 Ibid.,  str. 80. 
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Jak k takové produkci dochází? 

Jak je uvedeno v kapitole o individuální duši, má duše k dispozici formující principy,154 skrze 

které formuje tělesný svět. Tyto principy získává z intelektu. Skrze ně nutí veškeré dobré věci 

k existenci, ale zároveň jsou v nich obsaženy i špatné věci, ty však pouze potenciálně.  

Způsob, jakým se i tyto horší věci stávají skutečnými, je pro obhajobu Plótínova monismu 

poměrně zásadní. Narbonne totiž říká, že skutečnost, že formující princip má potenciál tvořit 

i špatné věci, ještě neznamená, že duše by je sama od sebe stvořit dokázala.155 To by totiž 

implikovalo, že zlo vzniká na základě formujících principů samotných, a tedy vychází přímo 

z intelektu, což je pro Plótína nepřijatelné.156 Proto je k aktivizaci a realizaci těchto principů 

zapotřebí látky. 

Pouze látka může učinit potenciální zlo efektivním zlem.157 Tvoří své špatné věci, zároveň je 

však přemožena k tvoření věcí dobrých. „A tak je zde jedno universum složené ze všech věcí, 

které přišly k bytí, rozdílně v každé z těchto dvou cest, a ty existují opět jinak ve formujících 

principech.―158 Podstatné je, že bez působení látky není tato potencialita ke špatným věcem 

skutečnou slabostí a zlem, nýbrž jen přirozeným důsledkem postupného sestupu z Jedna: čím 

je duše níž, tím více se tato potencialita navyšuje a nabízí k aktualizaci.  

Z předcházejícího podle Narbonna vyplývá, že duše nezískává zlo shora: celý inteligibilní svět 

až po úroveň duše je vyňatý z odpovědnosti za produkci zla. Zlo je orientováno odspoda 

vzhůru, je to vzestupný, nikoliv sestupný jev v rámci Plótínova universa.159 

 

  

                                                        
 

154 K tomuto bodu srv. PLÓTÍNOS, Enn. II.3.16.46—52. 

155 NARBONNE, Plotinus,  str. 84. 

156 PLÓTÍNOS, Enn. II.3.16.38—41. 

157 NARBONNE, Plotinus, str. 84; Narbonne zde odkazuje na Plótína [PLÓTÍNOS, Enn. II.3.16.46—54]. 

158 PLÓTÍNOS, Enn. II.3.16.52—4. 

159 NARBONNE, Plotinus,  str. 81. 
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3.3  Paradox podílu látky na Dobru 

V prvních Plótínových pojednáních160 nacházíme charakteristiku látky, která nemůže být 

nijak proměněna, jelikož by přestala být tím, čím jest. Nemůže tak přijmout formu,161 ani se 

stát z ošklivosti něčím hezkým či ze zla něčím dobrým.162 Jelikož se však látka nabízí, 

přicházíme k paradoxu, že tedy musí mít nějakým způsobem účast na Dobrém a jsoucnu, 

ačkoliv zároveň zůstává nezměněná a zlá.163 

Schäfer má za to, že izolovat látku z celkového rámce kosmu a označovat ji následně za zlou, 

je nelegitimní akt vedoucí k závěrům, ke kterým by Plótínos nejspíš nedošel.164 Sám 

poukazuje na to, že už jenom překlad řeckého termínu kakon jako zlo nemusí být 

odpovídající, jelikož v řečtině je pole významu tohoto slova značně široké.165  

Schäfer chápe zlo u Plótína jako nedostatečné projevení inteligibilních forem v materiálním 

světě kvůli tělesné konstituci a určité vině duše.166 V inteligibilním světě u Plótína nelze 

hledat původ zla. Jediné místo, kde se zlo bere, je při setkávání duše, konkrétně nižší části 

duše, s látkou.167 Látka a duše vůči sobě stojí jako doplňující principy: látka je substrátem 

sebe identifikující aktivity duše. Duše, která se řídí podle přirozenosti „šíření dobra― nekoná 

tedy nic špatného, když sestupuje do kontaktu s hmotou; pouze přenáší proud bytí dál.168 

Skutečnost, že látka je posledním výstupem z Jedna, způsobuje zastavení tohoto přenosu 

proudu bytí. To ale podle Schäfera nelze chápat jako dostatečný důvod pro ztotožnění látky se 

zlem.169 Když pak Plótínos mluví o tom, že látka „žebrá― a „obtěžuje duši―,170 její špatnost je 

možné chápat jako špatnost z pohledu duše samotné.171 Zároveň stejně jako má látka svou 

                                                        
 

160 PLÓTÍNOS, Enn. III.6. 

161 Ibid., III.6.10. 

162 Ibid., III.6.11. 

163 ALT, Weltflucht, str. 64. 

164 Tento postoj vyjadřuje CHRISTIAN SCHÄFER ve spise [CH. SCHÄFER, ―Matter in Plotinus's Normative 

Ontology‖, Phronesis 49,3 (2004), str. 266—294.]. 

165 Ibid., str. 267; Schäfer uvádí odpovídající anglická slova: „bad‖, „evil‖, „wicked‖, „base‖, „vile‖, 

„calamitous‖, „foul‖, nebo „jakýmkoliv způsobem negativní‖. 

166 Ibid., str. 268. 

167 Ibid., str. 270. 

168 Ibid., str. 273. 

169 Ibid., str. 272. 

170 PLÓTÍNOS, Enn. II.4.10.34. 

171 SCHÄFER, Matter, str. 274. 
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důležitost pro realizaci duše, právě tak duše je pro látku zcela zásadní, protože její 

přistoupení odpovídá na touhu látky po nabytí formy.172 Navzdory své ontologické 

nedostatečnosti si tak látka udržuje živoucí kontakt s duchovním řádem skrze působení 

duše.173  

Ze Schäferova pohledu se zdá, že látku je možno přes všechna negativa, která jí Plótínos 

přisuzuje, vnímat v rámci celkového uspořádání kosmu jako pozitivní člen. Látka jako 

neurčitý substrát je zdokonalitelná v tom smyslu, že je schopna podstoupit určení skrze 

formu: 174 „(…) když je pak zdokonalena, stane se tělem, protože obdrží formu odpovídající 

svým možnostem, je pak příjemcem pro princip, který je přivedl na svět.―175 Tato schopnost 

přijímat je dobrá, bez ní by byly formy v materiálním světě bezmocné.176 „A tak je tu nakonec 

v látce element krásy, opravdu poslední myslitelná fáze, které Dobro může dosáhnout: 

otevřenost k přijímání Dobra.―177 Ano, otevřenost k přijímání, ale zároveň věčná neschopnost 

přijmout; zkaženost, která negativně působí na duši, takže ji činí slabou a přivádí jí do stavu, 

kdy se sama stává špatnou. 

Představa látky v ušlechtilém a spořádaném stavu ovšem neodpovídá množství negativně 

zabarvených adjektiv, vyskytujících se napříč celými Enneadami. Jediné, co se dá látce 

jednoznačně přisoudit, je její nutnost v rámci Plótínova vesmírného universa — protože bez 

spodní hranice, kterou mu látka tvoří, by nebylo místa, odkud se může duše odrazit zpět 

k Jednu.  

  

                                                        
 

172 Kterou, jak jsme již viděli, nemůže ovšem nikdy uchopit. 

173 TORCHIA, Plotinus, str. 83; vlastní překlad z angličtiny. 

174 Ačkoliv je velmi důležité zopakovat, že vztah mezi látkou a formou je vztah přitažlivosti a 

nemožnosti. 

175 PLÓTÍNOS, Enn. III.4.1.8—16; vlastní překlad z angl. překladu A. H. Armstronga [PLÓTÍNOS, 

Plotinus: in six volumes, vol. III, str. 143—5] s přihlédnutím k řečtině.  

176 RIEL, Horizontalism, str. 137. 

177 Ibid., str. 137. 
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4. Závěr 

Při mapování pohledů na Plótínovu metafyziku dobra a zla se ukázalo, že svojí hloubkou a 

mnohoznačností nabízí prostor pro široké spektrum interpretací, někdy až protichůdných. 

Již samotný výchozí koncept prvotního vydělení z Jedna se ukazuje jako logicky neřešitelný 

problém, který provází všechny následující roviny: jak mohla Jednota uskutečnit to, co je 

mnohé? Jak může nastat stav, ve kterém se umenšila míra dokonalosti (už nikdy nemůže 

mnohost být opět čistou jednotou), pakliže v počátku neexistuje nic než dokonalost? A i 

kdyby pak to, co dále vzniká, bylo dokonalé ve své vlastní míře, proč zůstává samo sebou, 

když je definováno silou, jež se znovu sama k sobě navrací?  

Odpovědí, kterou Plótínos na tyto otázky podává, je tolma. V Jednu je obsažený volní princip 

k osamostatnění a oddělené existenci. Protože je ovšem Jedno bez poskvrny (poskvrna je cizí 

prvek, který by z Jedna dělal mnohost), musí být tato tolma jakousi dokonalostí, která 

k Jednu přirozeně přináleží. Je ovšem tím, co způsobí, že se vůbec něco odděluje. Je 

původcem otevření nové dimenze skutečnosti.  

Tolma vždy osamostatňuje nový stupeň reality (intelekt, poté duši) a zároveň ho udržuje jako 

vydělený.  

Tolma lze tedy pojímat dvěma způsoby: jako součást přirozenosti Jedna, která zaručuje 

rozvoj a existenci všech stupňů skutečnosti, nebo jako jakýsi prvotní hřích, neoprávněnou 

smělost a vůli po oddělenosti, kaz, který zapříčiňuje, že se skutečnost hroutí do čím dál méně 

dokonalých dimenzí. 

Druhá část práce se věnovala látce, kterou Plótínos označuje za zlo. Aby zachoval svoji 

monistickou koncepci, musí odvozovat látku z Jedna, avšak zároveň obhájit, že Jedno nemá a 

zlu žádný podíl. Plótínos definuje látku jako nejsoucí, opak substance, nejvzdálenější 

myslitelný protipól Jedna. Látka je úplným zakončením sestupu z Jedna a v tomto smyslu je 

její existence chápaná jako úplná zbavenost všeho, co z Jedna vyvěrá. Zároveň tato zbavenost, 

tak jak ji Plótínos pojímá, způsobuje, že látka nemůže za žádných okolností přijmout formu.  

Na druhou stranu není látka zcela bezúčelná, jelikož duši, třetí hypostazi, poskytuje možnost 

vystoupit z intelektu a rozvinout svůj vlastní způsob existence. To umožňuje interpretaci, že 

se látka, označovaná za zlo, jakýmsi pasivním způsobem „podílí― na dobru. Bez látky by se 

inteligibilní universum nemohlo v plnosti rozvinout. I zde záleží na pohledu, kterým na 

Plótínův koncept vystupování hypostazí z Jedna nahlížíme. Pokud přijmeme, že i smyslový, 

hmotný svět má svojí dokonalost a krásu (odpovídající jeho stupni), a že účelem této krásy je 
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poukazovat na krásy vyšší, duchovní, potom je role látky pozitivní. Jestliže však budeme 

vycházet z pohledu, že ustavení mnohosti je počátkem pádu, a že všechno, co následuje, je tím 

méně dokonalé, čím větší distanci od Jedna má, potom je látka skutečně tím nejhorším 

myslitelným stupněm reality.  

Rozdíly v interpretacích se nejčastěji týkají původu látky. Buď je látka stvořená nebo je věčná. 

Je-li látka věčná, neobhájí Plótínos svůj monismus, ačkoliv pasáže o ananké a nús jako dvou 

prvotních protikladných počátků skutečnosti jsou dokladem o tom, že i o této variantě látky 

jako věčného a samostatného principu Plótínos uvažoval. Tyto dva principy považovat za 

počátek není možné, protože by neměly odkud pobrat svou jednotu. Druhou variantou je, že 

látka je stvořená. Tuto variantu Plótínos pravděpodobně preferoval. Potom ale vyvstává jiný 

problém. Jestliže původcem všeho je Dobro a látka je zlá, pak Dobro nutně tvoří svůj 

protiklad, což je paradox, zvlášť přihlédne-li se k předpokladu, že původce musí to, co tvoří, 

mít sám v sobě, a to v ještě větší míře. Dobro by tak bylo větší zlo, než zlo, které tvoří. 

V rámci Plótínovy kosmologie lze odhalit některé nelegitimní předpoklady. Samotná 

skutečnost ubývání Dobra v kosmu je nemožná, pakliže by neexistoval další princip, jenž by 

toto ubývání působil. V tomto smyslu by vůbec nemohla vzniknout látka, charakterizovaná 

absolutní zbaveností. Plótínovo pojetí řady, které počítá s tím, že je-li první člen a po něm 

následuje druhý, logicky dokazuje, že musí následně existovat i poslední člen, není zcela 

samozřejmé. Navíc i kdyby toto pojetí řady bylo plausibilní, nevysvětluje, proč ve schématu, 

ve kterém každý další člen řady má méně dobra než předchozí, je poslední člen 

charakterizován jako zlý, nikoliv jako nejméně dobrý. Povstává otázka, jak může být absolutní 

zlo součástí řady hierarchií odvozených z Dobra.  

V případě interpretace, že látku tvoří individuální duše, se objevuje problém, jak by 

hierarchie sestupu z jednoznačně dobrého Jedna mohla v rámci monistického pojetí ústit ve 

stvoření látky, označované za zlo. Variantou, jak se tomuto problému vyhnout, je pojímat 

látku jako vedlejší produkt emanačního procesu, který se sestupným řetězcem inteligibilních 

jsoucen nesouvisí. Látka „uniká― z Jedna jiným, diferencovaným způsobem. Když duše 

sestupuje, látka se pod ní objeví, protože tam již byla. Je však pasivní, sama o sobě žádné zlé 

věci tvořit nemůže. K tomu potřebuje interakci s duší. Tato interakce předpokládá, že 

formující princip, který přivádí k existenci věci dobré, obsahuje i věci špatné, ale jen 

potenciálně. Tento potenciál může aktivovat a uskutečnit pouze látka. Tímto způsobem je pak 

látka původcem zla, které je zdánlivě tvořeno samotnou duší. Bez přistoupení látky by duše 

na zlu nemohla být nikdy účastna. 
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Své opodstatnění má i interpretace látky v její pozitivní roli. Ta spočívá v tom, že látka, 

ačkoliv jednoznačně zlá, tím, že se dobru nabízí, se paradoxně se na tomto dobru podílí. 

Nebýt látky, nemohlo by se Plótínovo universum plně rozvinout. Chyběla by mu dimenze 

smyslového světa.  

Ukazuje se, že jednoznačná interpretace Plótínovy koncepce dobra a zla neexistuje. Plótínovo 

dílo totiž obsahuje tvrzení, která se nejen od sebe liší, ale působí jako kontradikce. Tuto 

mnohoznačnost můžeme považovat i za Plótínovu přednost, pokud ji budeme vnímat 

dynamicky jako otevřenost stále novému tvůrčímu přístupu k jeho dílu. Počet interpretací, 

zabývajících se Plótínovou filosofií, je toho důkazem.  

Pro další zkoumání, které by navazovalo na tuto práci, se nabízí možnost, zda by pro 

pochopení kontradikcí v Plótínově díle, na které různé interpretace poukazují, nebylo 

vhodné, v heideggerovském smyslu předsokratovské původní jednoty mezi poezií a 

filosofickým myšlením, věnovat pozornost obraznému vyjadřování, kterým Plótínos 

přibližuje své poznatky mystické, poznatky žité náboženské zkušenosti, a též podrobněji 

prozkoumat jeho koncept kontemplativního zření, které „holisticky― stírá rozdíl mezi 

pozorovatelem a pozorovaným.  
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